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STANOWISKO LABORATORYJNE
WYPIERANIA SIÊ P£YNÓW W ORODKACH POROWATYCH
W ASPEKCIE SEKWESTRACJI CO2**
1.

WSTÊP

Proces sk³adowania dwutlenku wêgla w strukturach geologicznych wi¹¿e siê z jego
filtracj¹ w orodku porowatym w wyniku czego nastêpuje wypieranie siê p³ynów rodzimego i zat³aczanego. W przypadku deponowania dwutlenku wêgla w sczerpanych z³o¿ach
wêglowodorów bêdzie mia³o miejsce wypieranie wêglowodorów, wzglêdnie wody przez
zat³aczany CO2.
Budowane w ramach Projektu Badawczego finansowanego przez MNiSW nr 4674/B/
T02/2010/39 stanowisko laboratoryjne umo¿liwia badanie zjawisk fizycznych zachodz¹cych w procesach wypierania p³ynów w orodkach porowatych w uk³adzie gaz-gaz, jak
równie¿ gaz-ciecz. Stanowisko to pozwoli na wykonywanie pomiarów przy ró¿nych wydajnociach przep³ywu w szerokim zakresie cinieñ i temperatur, odwzorowuj¹cych rzeczywiste warunki panuj¹ce w z³o¿u. Istotnym elementem prowadzonych badañ jest mo¿liwoæ ledzenia zmian sk³adu, jak równie¿ rozwoju strefy mieszania wypieraj¹cych siê p³ynów. Badania te pozwol¹ na lepsze zrozumienie i analizowanie zjawisk fizycznych
zachodz¹cych w trakcie procesu zat³aczania dwutlenku wêgla do z³ó¿.
2.

OPIS STANOWISKA BADAWCZEGO

G³ównymi elementami aparatury badawczej s¹: system zat³aczania p³ynów, komora
cinieniowa do badania próbek rdzeni skalnych (coreholder), uk³ad pomiaru przep³ywu
i koncentracji gazów oraz uk³ad rejestracji danych. Schemat stanowiska pokazano na rysunku 1.
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra In¿ynierii Gazowniczej,
Kraków
** Artyku³ przygotowany w ramach projektu badawczego finansowanego przez MNiSW nr 4674/B/T02/2010/39
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Rys. 1. Schemat stanowiska laboratoryjnego do badania wypierania p³ynów w orodkach porowatych

System zat³aczania sk³ada siê z dwóch zasobników z ruchomym t³okiem, butli z gazami i bezpulsacyjnej pompy dozuj¹cej typu LF 10 firmy Vinci Technologies, której zakres
wydajnoci wynosi od 0,005 do 15 ml/min [4]. Zasadniczym elementem stanowiska pomiarowego jest komora cinieniowa z badanym orodkiem porowatym.
Stanowisko badawcze wyposa¿one w komorê cinieniow¹ typu Hasler firmy Vinci
Technologies umo¿liwiaj¹c¹ przeprowadzanie eksperymentów na próbkach rdzeni o rednicy 1", d³ugoci od 1 do 3", w temperaturze do 175 oC i przy cinieniu do 685 bar. Przekrój
komory pokazano na rysunku 2 [3].

Rys. 2. Komora cinieniowa do badania przep³ywów w próbkach skalnych

Badana próbka orodka porowatego w kszta³cie rdzenia umieszczana jest w komorze
w elastycznym ko³nierzu. Celem zapewnienia szczelnoci próbka poddawana jest naprê¿eniom ciskaj¹cym wywo³anym przez tzw. cinienie uszczelniaj¹ce (confining pressure).
Cinienie to jest wytwarzane poprzez zat³aczanie cieczy hydraulicznej pomiêdzy uszczelniaj¹cy ko³nierz w którym znajduje siê rdzeñ a stalowy korpus obudowy komory cinieniowej. Na wlocie i wyjciu rdzeñ uszczelniany jest mechanicznie korkami dystry-bucyjnymi.
Przet³aczane przez badan¹ próbkê skaln¹ p³yny doprowadzane s¹ do komory cinieniowej
poprzez króæce wlotowy i wylotowy. Czo³a króæców stykaj¹ce siê z badan¹ próbk¹ posiadaj¹ specjalne wy¿³obienia pozwalaj¹ce na równomierny rozp³yw i odbiór p³ynu z próbki.
Uk³ad pomiaru i koncentracji przep³ywaj¹cego p³ynu sk³ada siê z dwóch g³ównych
elementów tj. przep³ywomierza masowego oraz chromatografu gazowego. Chromatograf
gazowy jest urz¹dzeniem typu 6890 Series firmy Hewlett-Packard z detektorem cieplno-przewodnociowym (thermal conductivity detektor  TCD), komor¹ nastrzykow¹ typu
split/splitless i kapilarn¹ kolumn¹ chromatograficzn¹ Carboxen 1006 firmy Supelco.
Przep³ywomierz masowy realizowany jest przez termiczny przep³ywomierz masowy typu
EL-FLOW firmy Bronkhorst [5]. Zasadniczym podzespo³em termicznego przep³ywomierza masowego EL-FLOW jest sensor, który sk³ada siê ze stalowej rurki kapilarnej oraz
dwóch elementów termorezystancyjnych. Uproszczony schemat przep³ywomierza i zasadê
jego dzia³ania ilustruje rysunek 3.
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Rys. 3. Schemat przep³ywomierza EL-FLOW i zasada jego dzia³ania [5]

Czêæ gazu przep³ywa przez sensor, który jest pod³¹czony jako bypass g³ównego
kana³u przep³ywomierza, tam podgrzewany jest przez elementy grzejne. Pomiar termiczny
polega na monitorowaniu efektu sch³adzania podgrzewanych elementów termorezystancyjnych przez op³ywaj¹ce je medium. Ró¿nica temperatur jest wprost proporcjonalna do masowego przep³ywu przez sensor. W kanale g³ównym przep³ywomierza umieszczono komorê laminarn¹, sk³adaj¹c¹ siê z pakietu stalowych dysków z precyzyjnie wytrawionymi kanalikami. Dziêki dok³adnemu rozdzieleniu strumienia medium natê¿enie przep³ywu przez
sensor jest proporcjonalne do ca³kowitego natê¿enia przep³ywu przez przep³ywomierz.
W celu okrelenia wartoci masowego natê¿enia przep³ywu wykorzystuje siê nastêpuj¹ce zale¿noci:
ΔT = T2  T1

oraz

ΔT = k·cp·qm

gdzie:
cp  masowe natê¿enie przep³ywu,
qm  ciep³o w³aciwe medium.
Celem utrzymania sta³ej temperatury w trakcie pomiaru badana próbka skalna zamontowana w komorze badawczej, zasobniki z gazem, jak równie¿ przep³ywomierz umieszczone s¹ w komorze termostatycznej. Jest to komora typu FED-240 firmy BINDER o wymiarach wewnêtrznych 800 × 600 × 500 mm, której zakres temperatury wynosi 300 oC.
92

Pomiary temperatury i cinieñ na wejciu i wyjciu z komory cinieniowej mierzone s¹
za pomoc¹ przetworników cinienia i temperatury typu ATM firmy STS Sensor Technik
Sirnach.
Mierzone w trakcie eksperymentu parametry s¹ wywietlane i zapisywane w rejestratorze danych pomiarowych. Stanowisko wyposa¿ono w rejestrator typu MultiCon CMC-99
firmy Simex. Jest to zaawansowane wielokana³owe urz¹dzenie pozwalaj¹ce mierzyæ, prezentowaæ i rejestrowaæ parametry w wielu kana³ach jednoczenie, wyposa¿one w 8 wejæ
pr¹dowych (4...20 mA), 8 wejæ napiêciowych (0 10 V), 4 wejcia RTD (Pt100, Pt500,
Pt1000), 3 szeregowe porty RS-485/RS-232 i Ethernet 10M RJ-45.
3.

METODYKA BADAÑ PRZY WYPIERANIU SIÊ GAZÓW

Przed rozpoczêciem eksperymentu z pomoc¹ pompy pró¿niowej w badanej próbce
rdzenia wytwarzane jest podcinienie. Nastêpnie próbka nasycana jest gazem wypieranym
(CH4) podawanym z butli a¿ do uzyskania ustalonej wartoci cinienia. Jednoczenie celem
zapewnienia szczelnoci badanego rdzenia zwiêkszane jest cinienie uszczelnienia w korpusie komory. Po ustaleniu siê temperatury w komorze cinieniowej rdzenia nastêpuje zasadnicza faza eksperymentu tj. wypieranie metanu dwutlenkiem wêgla. Po wt³oczeniu CO2
z butli do zasobnika cinienie gazu w zasobniku jest stopniowo podwy¿szane do zadanej
wartoci poprzez wt³aczanie wody poni¿ej ruchomego t³oka z u¿yciem pompy dozuj¹cej.
W trakcie eksperymentu pompa zat³acza dwutlenek wêgla z ustalon¹ wydajnoci¹ oraz
utrzymuje sta³e cinienie na wlocie do komory. Cinienie na wylocie z komory utrzymywane jest za pomoc¹ regulatora cinienia (back pressure regulator). W pocz¹tkowej fazie eksperymentu z rdzenia wyp³ywa jedynie metan (p³yn wypierany), koncentracja metanu jest
równa 1, za dwutlenku wêgla 0. Wypieranie siê p³ynów powoduje stopniow¹ zmianê nasyceñ badanej próbki wypieraj¹cymi siê gazami. Po pewnym czasie tzw. czasie przebicia z
rdzenia zaczyna wyp³ywaæ dwutlenek wêgla (p³yn wypieraj¹cy), którego koncentracja
stopniowo wzrasta, a¿ osi¹gnie wartoæ maksymaln¹ równ¹ 1, po czym eksperyment jest
przerywany [8]. Zmiany koncentracji CO2 i CH4 jak równie¿ wydajnoæ przep³ywu gazów
mierzone s¹ na wyjciu z komory cinieniowej za pomoc¹ chromatografu gazowego i przep³ywomierza masowego.
4.

KALIBRACJA STANOWISKA 
POMIARY PRZEPUSZCZALNOCI ORODKA POROWATEGO

Omawiane stanowisko badawcze pozwalana na przeprowadzenie szerokiego spektrum
badañ przep³ywów p³ynów w orodkach porowatych, w tym wykonanie badañ podstawowych takich jak pomiary wspó³czynnika przepuszczalnoci.
Przepuszczalnoæ jest w³asnoci¹ orodka porowatego, bêd¹ca miar¹ jego zdolnoci
do transportu przez siebie p³ynu przy istniej¹cym gradiencie cinienia. Pomiaru wspó³czynnika przepuszczalnoci dokonuje siê przy w trakcie ustalonego, laminarnego przep³ywu
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gazu przez badan¹ próbkê. Warunki przep³ywu ustalonego uzyskiwane s¹, gdy cinienie na
wejciu i wyjciu z rdzenia oraz wydajnoæ przep³ywu nie zmieniaj¹ siê w czasie. Przy
odpowiednio niskim gradiencie cinienia przep³yw gazu ma charakter laminarny (liczba
Reynoldsa Re < 1) i jest opisywany prawem Darcy [6], wówczas przepuszczalnoæ wyznaczana jest wg zale¿noci:

kg =
gdzie:

2 ⋅μ sr ⋅ qn ⋅ Pn ⋅ zsr ⋅ T ⋅ L
A ⋅ Tn ⋅ ( P12 − P22 )

qn
P1, P2
T
A
L
zsr, msr








wydajnoæ przep³ywu gazu w warunkach normalnych,
cinienia na wejciu i wyjciu uk³adu przep³ywowego,
temperatura w komorze rdzenia,
powierzchnia przekroju poprzecznego rdzenia,
d³ugoæ rdzenia,
wspó³czynniki pseudociliwoci i lepkoæ gazu wyznaczone przy rednim
cinieniu w uk³adzie przep³ywowym definiowanym jako: Psr = (P1+P2)/2.

W czasie pomiaru gaz z butli przep³ywa przez wyciêt¹ w kszta³cie walca próbkê skaln¹, której pobocznica jest uszczelniona. Mierzonymi parametrami s¹ wydajnoæ przep³ywu
gazu przez rdzeñ, temperatura oraz cinienia na wejciu i wyjciu komory cinieniowej.
Uproszczony schemat pomiaru przepuszczalnoci pokazano na rysunku 4.

Rys. 4. Schemat pomiaru przepuszczalnoci gazowej orodka porowatego

Przy niskich cinieniach przep³ywu gazu obserwowane jest zjawisko przelizgiwania
siê moleku³ gazu o wielkociach porównywalnych z wielkoci¹ porów, co powoduje, ¿e
przepuszczalnoæ dla gazu zale¿y od cinienia  jest to tzw. efekt Klinkenberga. Wówczas
przepuszczalnoæ dla gazu opisywana jest zale¿noci¹:

⎛ b⎞
k g = k∞ ⋅ ⎜ 1 + ⎟
⎝ P⎠
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gdzie:

kg  przepuszczalnoæ dla gazu,
k∞  przepuszczalnoæ przy nieskoñczenie wysokim cinieniu (przepuszczalnoæ
Klinkenberga),
b  sta³a zale¿na od rodzaju gazu i orodka, w którym nastêpuje przep³yw.

Celem uwzglêdnienia efektu Klinkenberga dla ka¿dej próbki wykonuje siê minimum
trzy pomiary przy ró¿nych cinieniach. Proporcjonalnoæ uzyskanych wyników wiadczy
o laminarnoci przep³ywu. Wyznaczone wartoci wspó³czynnika przepuszczalnoci gazu kg
nanoszone s¹ na wykres kg vs 1/Psr. Zgodnie z równaniem Klinkenberga przeciêcie z osi¹
rzêdnych wyznacza parametr k∞, za nachylenie prostej okrela iloczyn b·k∞ [1].
5.

WYNIKI POMIARÓW WSPÓ£CZYNNIKA PRZEPUSZCZALNOCI

Pomiary przepuszczalnoci orodka porowatego wg przedstawionej wczeniej procedury przeprowadzono na wzorcowym rdzeniu o nastêpuj¹cych parametrach: rednica
25,4 mm, d³ugoæ 25,4 mm, porowatoæ 4,9%. Przepuszczalnoæ gazowa próbki wyznaczona z u¿yciem Helu wynosi 1.66 mD, natomiast przepuszczalnoæ Klinkenberga 1,45 mD,
oraz parametr b równania Klinkenberga 37,2 kPa.
Celem uchwycenia efektu Klinkenberga pomiary wykonano przy kilku ró¿nych cinieniach na tym samym rdzeniu wzorcowym z u¿yciem argonu i dwutlenku wêgla. Uzyskane
wyniki pomiarów w postaci wydajnoci przep³ywu, cinieñ przed i za badan¹ próbk¹ i temperatury pomiaru zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Wyniki pomiarów przepuszczalnoci
Lp.

Gaz

Temperatura
pomiaru
[oC]

Cinienie
przed próbk¹
[bar]

Cinienie
za próbk¹
[bar]

Wydajnoæ
przep³ywu
[cmn3/min]

Wspó³czynnik
przepuszczalnoci
[mD]

1

CO2

40

4,11

1,00

146,7

2,89

2

CO2

40

10,06

7,43

359,8

2,40

3

CO2

40

12,50

12,05

77,8

2,14

4

Ar

22

22,22

20,22

498,3

2,44

5

Ar

22

31,50

30,33

417,1

2,41

6

Ar

22

39,01

38,30

311,3

2,35

7

Ar

22

47,16

46,66

245,8

2,24

Wyznaczone metodami regresji liniowej parametry równania Klinkenberga w postaci przepuszczalnoci Klinkenberga i parametru b wynosz¹ odpowiednio dla pomiarów
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z u¿yciem dwutlenku wêgla k∞ = 2,14 mD, b = 322 kPa oraz dla pomiarów z u¿yciem
argonu k∞ = 2,05 mD, b = 105.5 kPa.
Jak widaæ uzyskane wyniki s¹ zbie¿ne, jednak¿e nieznacznie ró¿ni¹ siê od wartoci
pomiarów wzorcowych. Ró¿nice te wynikaj¹ z innych w³asnoci gazów oraz warunków odniesienia, które w przypadku pomiarów wzorcowych wynosi³y odpowiednio 22 oC
i 15 psi, natomiast wyniki przeprowadzonych badañ odniesiono do warunków normalnych.
6.

WNIOSKI

Budowane stanowisko laboratoryjne pozwala na prowadzenie badañ przy przep³ywach p³ynów w orodkach porowatych w warunkach odpowiadaj¹cych rzeczywistym warunkom wystêpuj¹cym w z³o¿u.
W ramach prac przygotowawczych do w³aciwych badañ wypierania p³ynów w orodkach porowatych przeprowadzono wstêpne badania maj¹ce na celu okrelenie przepuszczalnoci próbek skalnych. Przeprowadzone eksperymenty ponadto mia³y za zadanie
sprawdzenie szczelnoci aparatury, jak równie¿ kalibracjê stanowiska celem uzyskania powtarzalnoci pomiarów. Uzyskane wyniki pozwalaj¹ stwierdziæ na pe³n¹ przydatnoæ stanowiska do prowadzenia badañ wypierania siê p³ynów w orodkach porowatych.
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