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1.

WSTÊP

Stanowisko laboratoryjne do badania przep³ywów wielofazowych w oœrodkach porowatych, powsta³o w ramach Projektu Badawczego nr 8T12A04020 finansowanego przez
KBN oraz badañ statutowych i w³asnych realizowanych w Zak³adzie Gazownictwa Ziemnego Wydzia³u Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie [1].
Stanowisko badawcze umo¿liwia prowadzenie badañ wzajemnego wypierania dwóch
p³ynów w uk³adach: gaz – gaz i gaz – ciecz. Badania realizowano z u¿yciem trzech gazów:
metanu, sztucznego powietrza, azotu, oraz wody. Powietrze u¿ywane by³o g³ównie do prowadzenia badañ testowych aparatury w zakresie jej szczelnoœci oraz pomiaru przepuszczalnoœci oœrodka porowatego. Schemat ogólny stanowiska przedstawiono na rysunku 1.

2.

OPIS STANOWISKA LABORATORYJNEGO

G³ównym elementem stanowiska laboratoryjnego jest komora pomiarowa (8) z g³owicami: wejœciow¹ (7) i wyjœciow¹ (9) z wbudowanym w niej elementem oœrodka porowatego, w którym odbywa siê przep³yw p³ynów. Obie g³owice ró¿ni¹ siê tylko wyposa¿eniem,
dobranym stosownie do opcji pomiarowej.
Ka¿da z g³owic umo¿liwia zamontowanie:
– czujnika temperatury (11),
– przetwornika ciœnienia (10),
– dwóch króæców wejœcia i wyjœcia dla p³ynów badawczych wraz z elektrozaworami (5)
i (6).
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Artyku³ zosta³ przygotowany w ramach badañ statutowych wykonywanych w roku 2003 i 2004
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Rys. 1. Schemat ogólny stanowiska do badania przep³ywów dwufazowych w oœrodkach porowatych

Butle z gazami (1) wyposa¿one s¹ w reduktory gazowe (2). Miêdzy butlami gazowymi
a g³owic¹ wejœciow¹ (7) komory badawczej umieszczono dwa zespo³y pomiarowe oznaczone
symbolami R.P. – regulator przep³ywu (3) i R.C. – regulator ciœnienia (4). Oba s¹ urz¹dzeniami wysokiej klasy wykorzystuj¹cymi czujniki typu przewodnoœciowego. W regulatorze przep³ywu iloœæ przep³ywaj¹cego gazu wynika z pomiaru rozk³adu temperatur wzd³u¿ przewodu
czujnika, przez który przep³ywa gaz. Na przewodzie (rurce pomiarowej) zamontowane s¹
dwa rezystory pomiarowe, których temperaturê wymusza siê przez przep³yw stabilizowanej
wartoœci pr¹du. Rozk³ad temperatury takiego uk³adu opisywany jest w przybli¿eniu funkcj¹
y( x ) = A × cos 2 p

x
,
xo

maj¹c¹ charakter tzw. „krzywej dzwonowej”.
Przep³yw gazu przez rurkê pomiarow¹ powoduje zachwianie rozk³adu temperatur i tym
samym zachwianie równowagi mostka pomiarowego, którego jedn¹ z ga³êzi stanowi¹ umieszczone na rurce pomiarowej rezystory. Zmiany rezystancji czujnika wykonanego z materia³ów o odpowiednim wspó³czynniku termicznym s¹ wzmacniane w uk³adzie pomiarowym i s¹ sygna³em pomiarowym (0÷5 V lub 0÷10 V). Sygna³ ten jest proporcjonalny do
wielkoœci masowego natê¿enia przep³ywu gazu, a w koñcu w wyniku zastosowania odpowiednich wspó³czynników konwersji sygna³ ten jest proporcjonalny do objêtoœciowego natê¿enia przep³ywu gazu odniesionego do warunków normalnych (tj. 101 325 Pa i 293,15 K).
Sterowanie zaworem regulacyjnym i w efekcie stabilizacjê przep³ywu uzyskuje siê w wyniku porównania sygna³u pomiarowego z sygna³em steruj¹cym zadanym w uk³adzie komparatora. Regulacja przep³ywu odbywa siê w sposób p³ynny, umo¿liwiaj¹cy pomiar natê¿enia przep³ywu zarówno w obszarze laminarnym, jak i turbulentnym. Uk³ad elektroniczny
regulatora posiada uk³ad steruj¹cy zaworem o du¿ej sta³ej czasowej dobranej tak, aby regulacja by³a optymalna, reaguje szybko na zmiany natychmiastowe. Istnieje jednak problem
wystêpuj¹cy w chwilach za³¹czania, polegaj¹cy na pojawianiu siê przeregulowañ oraz dochodzeniu do wartoœci zadanej. Niekorzystny wp³yw tego zjawiska jest kompensowany poprzez
wprowadzenie tzw. miêkkiego startu (ang. soft start), który umo¿liwia asymptotyczne
dojœcie do zadanej wartoœci przep³ywu z minimalnym przeregulowaniem nie wiêkszym ni¿
1% zakresu pomiarowego (FS).
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dane techniczne zastosowanego regulatora przep³ywu typu ERG 130 2F podano poni¿ej:
zakres regulacji 2÷100% FS;
dok³adnoœæ ± 0,5% FS;
powtarzalnoœæ ± 0,3% FS;
czas odpowiedzi 3 s do uzyskania zadanej wartoœci z dok³adnoœci¹ 2%;
maksymalne ciœnienie robocze 1 MPa;
zakres temperatury pracy 5÷35°C;
sygna³ wyjœciowy 0÷5 V lub 0÷10 V;
napiêcie zasilania ±15 V;
pobór mocy maks. 2,5 W;
pod³¹czenie gazowe 1/8² NPG.
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Schemat blokowy u¿ytego w badaniach regulatora przep³ywu metanu przedstawiono
na rysunku 2.
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Rys. 2. Schemat blokowy dzia³ania regulatora przep³ywu: R1, R2 – opory kontrolne

W ci¹gu pomiarowym przep³ywaj¹cego gazu istnieje mo¿liwoœæ stabilizacji ciœnienia
na wejœciu do komory pomiarowej poprzez zastosowanie regulatora ciœnienia. W badaniach
u¿ywano regulatora ciœnienia typu ERG 200P 2F. Dzia³anie tego urz¹dzenia jest oparte na
tych samych czujnikach, jakie wykorzystywane s¹ w regulatorach przep³ywu. Dodatkowo
w tym regulatorze wykorzystano wysokiej klasy czujnik ciœnienia firmy NOVA SENSOR.
Sygna³ z tego czujnika jest doprowadzany do komparatora, którego zadaniem jest utrzymywanie natê¿enia pr¹du na poziomie pozwalaj¹cym utrzymaæ sta³e zadane ciœnienie.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dane techniczne u¿ytego regulatora ciœnienia ERG 200 2F podano poni¿ej:
zakres regulacji 2÷100% FS;
dok³adnoœæ ± 0,3% FS;
powtarzalnoœæ ± 0,3% FS;
maksymalne ciœnienie robocze 10 MPa;
zakres temperatury pracy 0÷60°C;
sygna³ wyjœciowy 0÷5 V lub 0÷10 V;
napiêcie zasilania ± 15 V;
pobór mocy maks. 2,5 W;
pod³¹czenie gazowe 1/8² NPG;
masa 0,9 kg.

Oba regulatory mog¹ pracowaæ oddzielnie lub w po³¹czeniu szeregowym. Do zastosowanych regulatorów przep³ywu i ciœnienia u¿yto uniwersalnych zasilaczy typu ERG 1 MKZb.
Sterowanie procesem dozowania gazów przez regulator na stanowisku badawczym
mo¿e odbywaæ siê:
– rêcznie, przez zmianê ustawienia 10-obrotowego potencjometru znajduj¹cego siê na
p³ycie czo³owej zasilacza;
– automatycznie, poprzez podanie napiêcia steruj¹cego.
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Rejestracjê wyników pomiarów uzyskiwanych w trakcie badañ prowadzono z u¿yciem
rejestratorów typu „Data Logger” wykonanych przez Zak³ad Doœwiadczalny Aparatury
Naukowej i Automatyki w Krakowie (rejestratory DDL12S/24 oraz DDL12S/220) oraz cyfrowo-analogowy rejestrator typu HIOKI 8807-01.
Rejestratory DDL12S/24 oraz DDL12S/220 pozwalaj¹ na zapis 4200 punktów pomiarowych. Rejestrator DDL12S/24 umo¿liwia cyfrowy zapis wartoœci szeœciu mierzonych
parametrów, tj.: daty, czasu, ciœnienia na wejœciu i wyjœciu komory, temperatury i wydajnoœci
przep³ywu. Rejestrator ten posiada tak¿e mo¿liwoœæ sterowania pomp¹ t³ocz¹c¹. Dziêki
temu mo¿liwy jest przep³yw p³ynu przez komorê badawcz¹ przy za³o¿onym spadku ciœnienia Dp. Rejestrator DDL12S/220 przystosowany jest do odbioru sygna³u pr¹dowego w zakresie 4÷20 mA wysy³anego przez poszczególne przetworniki.
Dlatego oprócz zapisu daty i czasu pomiaru rejestrator ten mo¿na skonfigurowaæ do
zapisu nastêpuj¹cych wielkoœci pomiarowych:
– wielkoœci absorpcji fali wywo³anej zmian¹ wilgotnoœci próbki [dB],
– drogi przebytej przez wilgotnoœciomierz [mm],
– natê¿enia przep³ywu gazu lub jego ciœnienia z regulatora ERG,
– zawartoœci metanu CH4 w przep³ywaj¹cym strumieniu z miernika koncentracji.
Dodatkowym elementem stanowiska pomiarowego jest modu³ elektroniczny wspó³pracuj¹cy z regulatorem przep³ywu (3) oraz regulatorem ciœnienia (4) (rys. 1). Modu³ ten
stanowi standardowa kaseta typu U-1, w której umieszczono dwa zasilacze – sterowniki
typu ERG 1 MKZb, dwa przetworniki typu U/I, zasilacz ±15 V oraz integrator cyfrowy.
Przetworniki U/I oraz zasilacz ±15 V wykonano we w³asnym zakresie w Zak³adzie Gazownictwa Ziemnego WWNiG AGH w Krakowie.
W prowadzonych badaniach laboratoryjnych procesów wzajemnego wypierania wody
i gazu w z³o¿u stosowane by³y rdzenie o ró¿nych wymiarach i kszta³tach. Komory badawcze
by³y dostosowane do kszta³tów rdzeni. Schematy komór z zabudowanymi rdzeniami przedstawiono na rysunkach 3 i 4. Ka¿dy rdzeñ zosta³ zabudowany indywidualnie w obudowê
z tworzywa sztucznego. Jako materia³u na obudowy komór badawczych u¿yto tworzyw
Ertalon 66 lub Ertacetal C, charakteryzuj¹cych siê odpowiedni¹ wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹, dobr¹ obrabialnoœci¹ oraz praktycznie zerowym absorpcjam promieniowania mikrofalowego. Badane rdzenie wklejano do wykonanej z ww. tworzywa obudowy u¿ywaj¹c
dwusk³adnikowej gumy silikonowej, tzw. „Gumosilu”.

Rys. 3. Widok komory pomiarowej z rdzeniem prostok¹tnym: 1 – obudowa,
2 – elastyczne uszczelnienie, 3 – rdzeñ
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Rys. 4. Widok okr¹g³ej komory pomiarowej z rdzeniem: 1 – rdzeñ, 2 – uszczelnienie elastyczne,
3 – gwint, 4 – obudowa

3.

METODYKA PROWADZONYCH POMIARÓW

3.1. Pomiary w uk³adzie gaz – gaz
Pomiar wypierania siê gazów o ró¿nych w³asnoœciach termodynamicznych polega
w g³ównej mierze na zmierzeniu koncentracji gazu wypieraj¹cego na wyjœciu z komory pomiarowej. Zasadniczym elementem uk³adu pomiarowego jest analizator gazu POLYTRON
wyposa¿ony w sensor podczerwieni IR s³u¿¹cy do mierzenia koncentracji gazu.
Sensor podczerwieni IR dzia³a na zasadzie absorpcji promieniowania podczerwonego.
Promieñ ze Ÿród³a œwiat³a poprzez okno przechodzi do kuwety, odbija siê od sferycznego
lustra, na którym jest ogniskowany, i poprzez drugie okno trafia na rozszczepiacz wi¹zki.
Ta czêœæ promieniowania, która przechodzi przez rozszczepiacz, trafia poprzez filtr pomiarowy do detektora pomiarowego, gdzie zamieniana jest na sygna³ elektryczny, który po
przetworzeniu przedstawiany jest na wyœwietlaczu cyfrowym miernika. Czêœæ promieniowania odbita na rozszczepiaczu przechodzi przez filtr odniesienia i jest wychwytywana
w detektorze odniesienia. Je¿eli mieszanina gazów znajduj¹ca siê kuwecie zawiera wêglowodory, wówczas czêœæ promieniowania w zakresie d³ugoœci fali filtru pomiarowego jest
absorbowana, zaœ detektor pomiarowy wysy³a zmniejszony sygna³ elektryczny. Sygna³ detektora odniesienia siê nie zmienia. Ró¿nice powsta³e wskutek zanieczyszczeñ powietrza
oraz zanieczyszczeñ elementów pomiarowych przyrz¹du maj¹ taki sam wp³yw na obydwa
detektory i s¹ kompensowane.
Pomiary na omawianym stanowisku mo¿na prowadziæ w ró¿nych warunkach przep³ywowych, tj. przy wydajnoœciach w zakresie od 1 do 100 ml/min przy ciœnieniach od
1 do 10 barów.
Przed przyst¹pieniem do pomiaru badany oœrodek porowaty nasycony zostaje gazem
wypieranym (azotem), po czym komora rdzenia zostaje zamkniêta za pomoc¹ elektrozaworów (5) i (6) (rys. 1). Nastêpnie przez uk³ad pomiarowy od butli z gazami do wejœcia do komory rdzenia przet³aczany jest gaz wypieraj¹cy (metan) maj¹cy za zadanie „wyp³ukanie”
gazu wypieranego (azot), co ma na celu wyeliminowanie mieszania siê gazów w rurkach
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doprowadzaj¹cych gaz do komory pomiarowej. W celu wyeliminowania mieszania siê gazów w rurkach po wyjœciu z komory pomiarowej zmniejszono zarówno œrednice, jak i d³ugoœci rurek doprowadzaj¹cych gaz do analizatora gazu.
Pomiary wypierania siê gazów w badanym oœrodku porowatym ze wzglêdu na odmienne w³asnoœci gazów wypieraj¹cego i wypieranego mog¹ byæ realizowane przy sta³ej
wydajnoœci przep³ywu lub przy sta³ej ró¿nicy ciœnieñ.
Pomiar przy sta³ej wydajnoœci przep³ywu przebiega nastêpuj¹co (rys. 1): metan z butli
ze sprê¿onym gazem (1) przep³ywa przez regulator przep³ywu (3), który pozwala na precyzyjne ustalenie zadanej wydajnoœci, nastêpnie przep³ywaj¹c przez komorê pomiarow¹ z badanym oœrodkiem porowatym (8), wypiera z niego azot. Koncentracja metanu mierzona jest
na wyjœciu z komory pomiarowej za pomoc¹ analizatora metanu (16).
Pomiar przy sta³ej ró¿nicy ciœnieñ realizowany jest nastêpuj¹co: metan z butli ze sprê¿onym gazem (1) przep³ywa przez regulator ciœnienia (4) utrzymuj¹cy sta³e ciœnienie na
wejœciu do komory pomiarowej, do której dozowany jest gaz, nastêpnie przep³ywaj¹c przez
regulator przep³ywu pracuj¹cy jako przep³ywomierz (przy nastawie na pe³ny przep³yw),
trafia do komory z badanym rdzeniem porowatym (8), z której wypiera azot. Koncentracja
gazu wypieraj¹cego (metanu) mierzona jest na wyjœciu z komory.
W trakcie pomiarów za pomoc¹ przetworników ciœnienia i temperatury parametry te
mierzone s¹ na wejœciu i wyjœciu z komory pomiarowej. Sygna³y pr¹dowe z poszczególnych przyrz¹dów pomiarowych zbierane s¹ za pomoc¹ rejestratorów DDL/12S/24 (12)
i DDL/12S/220 (13) i po przeliczeniu na bezwzglêdn¹ wartoœæ wielkoœci fizycznej mierzonego parametru zapisywane s¹ z ¿¹dan¹ czêstotliwoœci¹ w pamiêci urz¹dzeñ.
Przyk³adow¹ krzyw¹ zmian koncentracji metanu na wyjœciu z komory pomiarowej
przy wypieraniu azotu metanem z wydajnoœci¹ 80 ml/min przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 6. Zmiany koncentracji metanu na wyjœciu z komory pomiarowej przy wypieraniu azotu metanem
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3.2. Pomiary w uk³adzie gaz – woda (rys. 1)
Gaz po przejœciu przez rdzeñ i po wyt³oczeniu wody przechodzi przez g³owicê wyjœciow¹ (9) wyposa¿on¹ w odpowiednie czujniki (przetworniki) pomiarowe (10), (11) oraz elektrozawór (6). Nastêpnie jego iloœæ mierzona jest za pomoc¹ precyzyjnego gazomierza wodnego. Jeden obrót wskazówki gazomierza odpowiada objêtoœci 1 litra (dm3). Najmniejsza
dzia³ka pozwala na odczyt z dok³adnoœci¹ ±10 cm3 gazu. W przypadku bardzo ma³ych
przep³ywów gazu stosowano metodê wyporow¹ wodn¹, która pozwala na odczyt objêtoœci
wyp³ywaj¹cego gazu z wiêksz¹ dok³adnoœci¹ ni¿ ±0,1 cm3.
Do wt³aczania wody do z³o¿a zastosowano pompê – dyspenser typu 336 B (18). Jest to
pompa t³okowa pozwalaj¹ca na uzyskiwanie ciœnieñ do 10 barów przy zmianie wydajnoœci
1 skoku od 0,01 cm3 wody do 2,5 cm3. Wydajnoœæ pompy (18) mo¿e byæ regulowana
w szerokich granicach, maksymalnie do 1,5 dm3/min. Wydajnoœæ pompy mo¿na regulowaæ
poprzez nastawê d³ugoœci skoku od 0,1 mm do 25 mm œrub¹ mikrometryczn¹ lub czêstotliwoœci¹ skoku do maks. 67 skoków/min. Czêstotliwoœæ skoku pompy mo¿e byæ regulowana
programowo za pomoc¹ rejestratora (12), z którego dane mo¿na sczytywaæ przy u¿yciu
programu komputerowego.
Pomiar wilgotnoœci badanego rdzenia zrealizowano przy u¿yciu mikrofalowego wilgotnoœciomierza typu MMW-65-1 (14). Zasada dzia³ania wilgotnoœciomierza mikrofalowego opiera siê na pomiarze absorpcji promieniowania mikrofalowego wyra¿onego w decybelach. Ogólna zasada pomiaru polega na tym, ¿e im wy¿sza zawartoœæ wody w rdzeniu,
tym absorpcja fali jest wiêksza. W celu uzyskania odczytu w % wilgotnoœci przyrz¹d wymaga wczeœniejszego skalibrowania, co jest czynnoœci¹ bardzo skomplikowan¹. Dlatego
te¿ wiêkszoœæ pomiarów polega³a na analizie bezpoœredniej wartoœci absorpcji wyra¿onej
w decybelach (dB) i mia³a charakter jakoœciowy. Autorzy maj¹ nadziejê na uzyskanie dok³adnej kalibracji w czasie dalszych prac zwi¹zanych z tym tematem badañ.
Wilgotnoœciomierz mikrofalowy (14) rejestruj¹cy wilgotnoœæ badanego z³o¿a jest przesuwany wzd³u¿ tego z³o¿a za pomoc¹ uk³adu korbowo-linowego. Wartoœæ drogi (aktualne
po³o¿enie) wilgotnoœciomierza jest rejestrowana w sposób cyfrowy za poœrednictwem uk³adu pomiarowego (16) firmy „PELTRON” z siedzib¹ w Warszawie.
Urz¹dzenie to sk³ada siê z dwóch podzespo³ów:
1) miernika przemieszczeñ liniowych MPL 101,
2) przetwornika przemieszczeñ liniowych PLx 1000.
Uk³ad pomiarowy drogi (15) zasilany jest napiêciem zmiennym 220 V, 50 Hz. Odczyt
przebytej drogi jest pokazywany na wyœwietlaczu LED 3 1/2 cyfry z dok³adnoœci¹ ±1 mm.
Przyrz¹d posiada mo¿liwoœæ pomiaru drogi do 1000 mm, przy czym zakres pomiarowy
mo¿na zmniejszaæ do wartoœci 200 mm. Sygna³ pomiarowy 4÷20 mA odpowiada mierzonej
drodze 0÷1000 mm. Sygna³ ten jest doprowadzany do Loggera DDL12S/220 (13) lub rejestratora cyfrowo-analogowego Hioki 8807-01 (17).
Poniewa¿ tok badañ przewidywa³ wypieranie lub mieszanie siê metanu z azotem
w rdzeniu porowatym, na g³owicy wylotowej z komory pomiarowej pod³¹czono rejestrator
POLYTRON produkcji firmy „DRAGER” (16). Zadaniem tego miernika by³ pomiar stê¿enia
CH4 w gazie opuszczaj¹cym komorê badawcz¹ (18). Spoœród najwa¿niejszych parametrów
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wspomnianego miernika wymieniæ nale¿y mo¿liwoœæ pomiaru stê¿enia CH4 w zakresie
0÷100% z dok³adnoœci¹ 0,01% (odczyt) lub 10 ppm. Sygna³ pomiarowy 4÷20 mA równie¿
doprowadzono do rejestratora (13), sygna³ ten odpowiada³ zakresowi 0÷100% CH4. Miernik
ten wymaga zasilania od 13 do 30 V. Przyrz¹d posiada zabezpieczenia typu Cenelec, EEx em
[ib] dIIB = H2T4. W celu dodatkowej rejestracji mierzonych parametrów oraz ich wizualizacji w trakcie wykonywania pomiaru stanowisko badawcze wyposa¿ono w doskona³y rejestrator analogowo-cyfrowy typu Hioki 8807-01 (17) produkcji japoñskiej. Jest to przyrz¹d dwukana³owy umo¿liwiaj¹cy jednoczesn¹ rejestracjê badanego przebiegu w sposób analogowy
oraz w postaci cyfrowej. Rejestracja analogowa polega na tym, ¿e badany przebieg zobrazowany jest na kolorowym ciek³okrystalicznym ekranie LCD 5,7² o rozdzielczoœci 320´240
pikseli. Rozdzielczoœæ wyœwietlanego przebiegu – 1 dzia³ka pozioma = 20 punktów, 1 dzia³ka
pionowa = 28 pkt. Ca³y ekran to 10 dzia³ek pionowych ´ 10 dzia³ek poziomych. Dodatkowo
badany przebieg rejestrowany jest na papierze termicznym o szerokoœci 110 mm – uzyskuje
doskona³e odwzorowanie ekranu, z t¹ ró¿nic¹, ¿e jest to obraz czarno-bia³y. Rejestracja cyfrowa prowadzona by³a z rozdzielczoœci¹ 80 pkt/dzia³kê. Zaznaczyæ przy tym trzeba, ¿e rejestrator ten umo¿liwia wielogodzinn¹ rejestracjê. Zastosowano zasilanie sieciowe 12 V/1 A
oraz zasilanie z 6 akumulatorów NiMH 2000 mAh. Dziêki takiej konfiguracji rejestrator
mo¿e pracowaæ jako urz¹dzenie przenoœne (3 godziny pracy na œwie¿o na³adowanych akumulatorach). Zarejestrowane wyniki pomiarów w postaci cyfrowej (80 pkt/dzia³kê) po zakoñczeniu rejestracji by³y przesy³ane do komputera PC dowolnej klasy.
Wypieranie wod¹ gazu i gazem wody wykonywane by³o przy u³o¿eniu pionowym
i poziomym rdzenia.
U³o¿enie pionowe rdzenia
Po ustawieniu pionowym rdzenia anteny wilgotnoœciomierza ustawiane by³y w trzech
po³o¿eniach.
Przebieg absorpcji fali wod¹ podczas t³oczenia jej do rdzenia w u³o¿eniu pionowym
pokazano na rysunku 6. Przebieg absorpcji fali wod¹ dla cyklu zat³aczania gazu do rdzenia
nasyconego wod¹ pokazano na rysunku 7.
U³o¿enie poziome rdzenia
Po przeprowadzeniu badañ wzajemnego wypierania woda – gaz – woda w pionowo
ustawionym sztucznym rdzeniu z piasku przeprowadzono badania wypierania przy ustawieniu poziomym.
Anteny wilgotnoœciomierza by³y ustawiane w tych samych po³o¿eniach w stosunku do
rdzenia co przy po³o¿eniu pionowym. Na rysunku 8 przedstawiony zosta³ przyk³adowy zarejestrowany przebieg zmian wielkoœci absorpcji fali proporcjonalny do nasycenia oœrodka
wod¹. Jest to wykres zbiorczy dotycz¹cy okresu 1 godz. 6 min t³oczenia wody do sztucznego rdzenia. Dla przejrzystoœci na wykresie tym zaznaczone zosta³y przedzia³y czasowe, w których wykonywane by³y obserwacje zmian absorpcji fali w czasie t³oczenia wody. W dalszej
czêœci zostan¹ podane wyjaœnienia wskazañ w poszczególnych przedzia³ach. W przedziale
1 na rysunku 8 zarejestrowano obraz zmian absorpcji fali w po³o¿eniu pocz¹tkowym anten
(odleg³oœæ 5 cm od wlotu do rdzenia). Widaæ, ¿e nast¹pi³ gwa³towny wzrost absorpcji, co
œwiadczy, ¿e w tym czasie kontur wypierania woda – gaz by³ konturem ostrym.
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Rys. 6. Zmiana wielkoœci absorpcji fali (absorpcja proporcjonalna do nasycenia wod¹) przy wyt³aczaniu wody powietrzem przez sztuczny rdzeñ
w po³o¿eniu pionowym w pierwszym cyklu w czterech po³o¿eniach anten wilgotnoœciomierza (10, 11, 13, 15 cm od wlotu do rdzenia)

Czas t³oczenia wody [min, sek]
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Rys. 7. Zmiana wielkoœci absorpcji fali w sztucznym rdzeniu w po³o¿eniu pionowym przy wyt³aczaniu powietrza wod¹ w ró¿nych po³o¿eniach
anten w funkcji czasu
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Rys. 8. Zmiana wielkoœci absorpcji fali (absorpcja proporcjonalna do nasycenia wod¹) dla sztucznego rdzenia z piasku w po³o¿eniu poziomym
w funkcji czasu

Wzrost ten jednak zmniejsza siê w czasie z tendencj¹ do stabilizacji. Anteny wilgotnoœciomierza przesuniêto do po³owy d³ugoœci rdzenia. Obraz zarejestrowanych zmian wielkoœci
absorpcji w tym po³o¿eniu pokazano w przedziale 2. Widaæ wyraŸnie, ¿e woda przemieœci³a siê dalej w rdzeniu. Zdaniem autorów przyczyn¹ tego jest oddzia³ywanie si³ grawitacyjnych. W wyniku tego woda zaczyna p³yn¹æ doln¹ czêœci¹ poziomo u³o¿onego rdzenia, nasycaj¹c stopniowo jego górne partie w wyniku dzia³ania si³ kapilarnych. Po 14 min 52 s anteny
przesuniêto do po³o¿enia 3 (10 cm od koñca rdzenia). Obraz zmian wielkoœci absorpcji
w tym po³o¿eniu pokazuje przedzia³ 3. Mo¿na zauwa¿yæ stopniowy wzrost nasycenia rdzenia wod¹. Zarejestrowany obraz zmian wielkoœci absorpcji fali proporcjonalny do nasycenia
wod¹ w przedziale 4 to obraz profilowania rdzenia od po³o¿enia 3 do po³o¿enia 1 i z powrotem. Z obrazu tego profilowania wynika, ¿e absorpcja fali proporcjonalna do nasycenia
wod¹ wros³o w po³o¿eniu pocz¹tkowym od wartoœci 29 dB (przedzia³ 1) do wartoœci 33 dB
w po³o¿eniu 1. Obraz zmian absorpcji fali wod¹ zarejestrowany w przedziale 5 dotyczy ponownie po³o¿enia koñcowego anten wilgotnoœciomierza. Przedzia³ 6 to obraz zmian absorpcji fali z profilowania rdzenia od po³o¿enia 3 do po³o¿enia 1. Widaæ, ¿e absorpcja fali proporcjonalna do nasycenia wod¹ wzros³o do wartoœci 36 dB. Powtórnie anteny przesuniêto
do po³o¿enia 3, gdzie absorpcja fali utrzymywa³a siê na poziomie 30÷32 dB (przedzia³ 7).
Po ok. 40 min przeprowadzono ponowne profilowanie rdzenia miêdzy po³o¿eniami 3 i 1.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wielkoœæ absorpcji fali wod¹ w po³o¿eniu 1 osi¹gnê³a wartoœæ maksymaln¹, tzn. 42 dB. Œwiadczy³oby to o tym, ¿e rdzeñ zosta³ w tej czêœci swojej d³ugoœci
w pe³ni nasycony wod¹. Maksymalna wielkoœæ absorpcji fali wod¹ w po³o¿eniu 1 utrzymuje siê w kolejnych profilowaniach (przedzia³y 10 i 12). Jednoczeœnie wielkoœæ absorpcji fali
wod¹ w po³o¿eniu koñcowym anten stopniowo wzrasta, co œwiadczy o stopniowym wype³nianiu rdzenia wod¹.
Jeœli poprowadzimy liniê trendu po wartoœciach wielkoœci absorpcji fali dla po³o¿enia
anten blisko pocz¹tku rdzenia, to mo¿na zauwa¿yæ, ¿e obie krzywe, tzn. krzywa z zarejestrowanych wielkoœci absorpcji fali, obecnoœci¹ wody w po³o¿eniu koñcowym i wykreœlona
krzywa trendu, asymptotycznie zbli¿aj¹ siê do siebie.
Wnioskiem nasuwaj¹cym siê z badañ wzajemnego wypierania wod¹ gazu i gazem
wody przez sztuczny rdzeñ z piasku imituj¹cy ska³ê o bardzo du¿ej przepuszczalnoœci jest
stwierdzenie, ¿e w przep³ywie wody znaczn¹ rolê odgrywaj¹ si³y grawitacyjne. Si³y te w przypadku wody podœcielaj¹cej obecnej w z³o¿u lub podziemnym magazynie gazu sprzyjaj¹
wystêpowaniu konturu ostrego przy wypieraniu gazu wod¹. W przypadku wypierania wody
gazem kontur gaz – woda staje siê bardziej rozmyty ze wzglêdu na ró¿nicê lepkoœci miêdzy
wod¹ a gazem. W przypadku wody okalaj¹cej w z³o¿ach o du¿ej przepuszczalnoœci si³y
grawitacyjne bêd¹ prawdopodobnie sprzyja³y powstawaniu jêzyków wodnych wzd³u¿ sp¹gu z³o¿a. Natomiast gaz wt³aczany do z³o¿a mo¿e wody nie usuwaæ ca³kowicie, przemieszczaj¹c siê w kierunku peryferii.

2.

WNIOSKI KOÑCOWE

Prowadzenie badañ przep³ywów dwufazowych w oœrodkach porowatych wymaga utrzymywania stabilnych warunków pomiaru, a tak¿e dok³adnej rejestracji ich wyników.
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Zaprojektowane i zbudowane stanowisko pomiarowe do badañ przep³ywów dwufazowych spe³nia za³o¿enia utrzymywania sta³oœci parametrów pomiaru oraz dok³adnej i czêstej
ich rejestracji.
Przeprowadzone wstêpne pomiary przep³ywów dwufazowych zarówno z u¿yciem
dwóch gazów, jak i wody oraz gazu zweryfikowa³y przydatnoœæ stanowiska do prowadzenia badañ.
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