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ANALIZA WP£YWU WYBRANYCH PARAMETRÓW
NA WYNIKI SYMULACJI PROCESU FILTRACJI SUBSTANCJI

ROPOPOCHODNEJ W OŒRODKU GRUNTOWYM**

1. WPROWADZENIE

Analiza procesów towarzysz¹cych migracji ropopochodnej substancji zanieczyszcza-
j¹cej w œrodowisku gruntowo-wodnym oparta na studiach literaturowych oraz w³asnych
doœwiadczeniach uzyskanych dziêki zrealizowanym eksperymentom pozwoli³a na wypro-
wadzenie matematycznego modelu migracji substancji ropopochodnej dla przypadku trój-
wymiarowego. Stanowi on uk³ad czasowych i przestrzennych równañ ró¿niczkowych
cz¹stkowych. Parametrami modelu s¹ sta³e lub zmienne opisuj¹ce w³aœciwoœci oœrodka po-
rowatego, w³aœciwoœci p³ynów nasycaj¹cych pierwotnie oœrodek gruntowy, w³aœciwoœci
u¿ytej ropopochodnej substancji zanieczyszczaj¹cej oraz wielkoœci charakteryzuj¹ce warunki
termodynamiczne, w jakich mia³o miejsce zdarzenie, w wyniku którego wêglowodory wnik-
nê³y do gruntu. Rozwi¹zanie uk³adu równañ modelu wymaga zastosowania przybli¿onych
metod numerycznych sprowadzaj¹cych go do uk³adu równañ algebraicznych. Po zast¹pie-
niu ci¹g³ej zmiennej czasowej i przestrzennej zmiennymi dyskretnymi, przyjmuj¹cymi war-
toœci ze sta³ym krokiem, równania ró¿niczkowe transformuj¹ siê do równañ ró¿nicowych.

Celem niniejszej pracy jest analiza wp³ywu sposobu dyskretyzacji zmiennej prze-
strzennej (wielkoœci kroku) na wyniki symulacji migracji substancji ropopochodnej
w oœrodku gruntowo-wodnym. Wykorzystano model matematyczny migracji w wersji opi-
suj¹cej jednowymiarow¹ migracjê wêglowodorów w kierunku pionowym. Wykonano sze-
reg symulacji procesu migracji wybranych substancji ropopochodnych dla warunków
odpowiadaj¹cych zrealizowanym eksperymentom. Z uwagi na ograniczone ramy pracy, za-
mieszczono wyniki uzyskane dla etyliny i modelu gruntu piaszczystego. Dla innych sub-
stancji ropopochodnych i modeli gruntu rozwa¿ania prowadz¹ do podobnych wniosków.
Ró¿nice posiadaj¹ jedynie charakter iloœciowy.
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2. DYSKUSJA MODELU MATEMATYCZNEGO

Proces migracji substancji ropopochodnej w oœrodku gruntowo-wodnym jest skompli-
kowany i przez to trudny do opisu za pomoc¹ zale¿noœci matematycznych. Komplikacja ta
wynika z du¿ej liczby postaci, pod jakimi mog¹ wystêpowaæ wêglowodory w gruncie
[2, 5], oraz z du¿ej liczby procesów sk³adowych, kszta³tuj¹cych koñcowy obraz migracji.
Nie wszystkie z tych procesów zosta³y wystarczaj¹co dok³adnie zbadane i opisane równa-
niami matematycznymi. Obecnie uwa¿a siê, ¿e niektóre z nich nie nadaj¹ siê do zapisania
w postaci zale¿noœci funkcyjnej z wystarczaj¹c¹ dok³adnoœci¹. Przyk³adem tego mo¿e byæ
biodegradacja wêglowodorów [2].

Opracowanie modelu matematycznego migracji substancji ropopochodnej w gruncie
polega na wykorzystaniu fundamentalnych praw fizyki opisuj¹cych zasadê zachowania
masy. Do opisu niektórych procesów lub zale¿noœci konieczne jest u¿ycie szeregu równañ
empirycznych. Wiele z nich ma charakter ogólny (np. prawo filtracji Darcy’ego), jednak
niektóre opracowano dla szczególnych przypadków i kontrowersje mo¿e wzbudzaæ próba
ich uogólnienia.

W trakcie wyprowadzania modelu matematycznego wykorzystanego miêdzy innymi
nastêpuj¹ce zale¿noœci empiryczne [2]:

– uogólnione trójwymiarowe prawo filtracji Darcy’ego dla przep³ywów wielosk³adniko-
wych w oœrodkach niejednorodnych;

– prawo dyfuzji Ficka;
– relacje Coatsa opisuj¹ce ciœnienia kapilarne za pomoc¹ wspó³czynników nasycenia

p³ynami przestrzeni porowej;
– model przepuszczalnoœci wzglêdnych Stone’a i Coatsa dla przep³ywów trójsk³adniko-

wych w uk³adzie woda-ropa-gaz;
– model podzia³u substancji ropopochodnej pomiêdzy fazê organiczn¹, wodn¹ i gazo-

w¹, oparty na bezwymiarowych wspó³czynnikach podzia³u wynikaj¹cych z prawa
Henry’ego;

– model dyfuzji/dyspersji substancji ropopochodnej w oœrodku gruntowym oparty na
zale¿noœciach Scheideggera;

– równania opisuj¹ce w³aœciwoœci fazy ropopochodnej w zale¿noœci od jej sk³adu (np.
lepkoœæ zanieczyszczenia naftowego z równania Arrheniusa, równanie stanu gazu do-
skona³ego);

– zale¿noœæ w³aœciwoœci p³ynów (np. gêstoœci, lepkoœci) od warunków termodynamicz-
nych (temperatury i ciœnienia), w jakich przebiega migracja.

W równaniach wystêpuje du¿a liczba parametrów charakteryzuj¹cych w³aœciwoœci
gruntu i nasycaj¹cych go p³ynów, w³aœciwoœci ropopochodnej substancji zanieczyszcza-
j¹cej oraz warunki termodynamiczne, w jakich zachodzi opisywany proces migracji. Do
przeprowadzenia symulacji z wykorzystaniem takiego modelu matematycznego nale¿y po-
nadto opisaæ warunki pocz¹tkowe badanego zdarzenia, w tym przypadku pocz¹tkowy stan
nasycenia oœrodka porowatego i sposób wprowadzania do niego zanieczyszczenia, a tak¿e
warunki brzegowe charakteryzuj¹ce zachowanie siê sk³adników gruntu na granicach roz-
wa¿anego fizycznego modelu.
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Opracowany model matematyczny procesu migracji substancji ropopochodnej w grun-
cie [2] stanowi bardzo rozbudowany zestaw zale¿noœci, który nie jest prezentowany w tym
miejscu w ca³oœci czy we fragmentach, z uwagi na ograniczone ramy pracy. Próba jego wy-
korzystania w praktyce do obliczeñ numerycznych przebiegu migracji wêglowodorów wy-
maga wprowadzenia uproszczeñ. Podstawowym powodem jest brak pe³nej informacji na
temat w³aœciwoœci oœrodka gruntowego i migruj¹cych p³ynów. Z drugiej strony nie jest
mo¿liwe uzyskanie takiej pe³nej informacji. Ka¿da metoda badañ laboratoryjnych w celu
poznania w³aœciwoœci gruntu czy filtruj¹cych p³ynów ma charakter przybli¿ony, wynika-
j¹cy miêdzy innymi z przyjêtych uproszczeñ. Ponadto niejednokrotnie nie posiada siê na-
wet eksperymentalnych ocen niektórych parametrów. Oparcie rozwa¿añ na ich wartoœciach
literaturowych mo¿e byæ ryzykowne. Czêsto lepiej jest uproœciæ model matematyczny, ni¿
prowadziæ obliczenia z u¿yciem przypadkowo dobranych wartoœci liczbowych wymaganych
parametrów. Sytuacja taka jest du¿o bezpieczniejsza, chocia¿ ogranicza ogólny charakter
rozwa¿añ.

3. ANALIZA WP£YWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW
NA WYNIK SYMULACJI

Koñcowy wynik symulacji przebiegu procesu migracji substancji ropopochodnej
w oœrodku gruntowo-wodnym, otrzymany z wykorzystaniem opracowanego modelu ma-
tematycznego [2], stanowi jedynie przybli¿ony jej opis. Podobna sytuacja dotyczy wszyst-
kich innych przypadków poœwiêconych identycznej tematyce, które opisano w literaturze,
np. [1, 4, 6].

Fakt ten wynika co najmniej z trzech nastêpuj¹cych powodów:

1) wprowadzonych uproszczeñ na etapie wyprowadzania zale¿noœci matematycznych
opisuj¹cych rozwa¿ane procesy sk³adowe migracji zanieczyszczeñ naftowych;

2) niepewnoœci oceny w³aœciwoœci oœrodka gruntowego i migruj¹cych p³ynów;
3) niedok³adnoœci wprowadzonej przez przybli¿one metody numeryczne, wykorzystane

do rozwi¹zania otrzymanego uk³adu równañ ró¿niczkowych.

Obecnie nie ma mo¿liwoœci uwzglêdnienia podczas rozwa¿añ modelowych pe³nego
przebiegu procesów towarzysz¹cych migracji w rzeczywistoœci oraz dok³adnego opisania w³aœ-
ciwoœci naturalnych gruntów w skali mikroskopowej i w³aœciwoœci filtruj¹cych p³ynów.

Konieczne jest wprowadzenie uproszczeñ, które dotycz¹:
– Modelowanego zestawu zjawisk sk³adaj¹cych siê na rozwa¿any proces migracji –

niektóre zjawiska, uznane za niewystêpuj¹ce lub nieistotne dla koñcowego obrazu
przebiegu migracji w rzeczywistoœci zostaj¹ pominiête.

– Przybli¿onego opisu modelowanych zjawisk za pomoc¹ aparatu matematycznego –
podczas opracowywania modelu matematycznego migracji substancji ropopochodnej
w gruncie wykorzystuje siê fundamentalne prawa fizyczne uzupe³nione o szereg zale¿-
noœci empirycznych, które niejednokrotnie s¹ Ÿród³em dodatkowych niedok³adnoœci.

– W³aœciwoœci oœrodka gruntowego – najistotniejsze uproszczenie dotyczy za³o¿enia
jednorodnoœci w czasie i/lub przestrzeni w³aœciwoœci oœrodka gruntowego. Niekiedy
wprowadza siê makroskopow¹ niejednorodnoœæ, opisuj¹c model fizyczny gruntu jako
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z³o¿ony z pewnej liczby „kostek” o skoñczonych rozmiarach. W ka¿dej z nich zadaje
siê niezale¿nie w³aœciwoœci oœrodka porowatego. Takie postêpowanie prowadzi do
znacznego rozbudowania modelu matematycznego migracji, stanowi¹c nadal tylko
pewne przybli¿enie niejednorodnoœci naturalnych gruntów. Autor w opisywanych roz-
wa¿aniach zada³ zmienny z g³êbokoœci¹ profil zawilgocenia gruntu. Sta³a uœredniona
wilgotnoœæ przypisana zosta³a warstwom o mi¹¿szoœci 10 cm. Wydzielono dwanaœcie
takich warstw. Okaza³o siê to jednak niewystarczaj¹ce do adekwatnego opisu zmien-
noœci z g³êbokoœci¹ prêdkoœci przesi¹kania wêglowodorów [2]. Niejednorodnoœci rze-
czywistych gruntów w skali mikroskopowej nie da siê wyraziæ za pomoc¹ stosowane-
go aparatu matematycznego.

– W³aœciwoœci p³ynów uczestnicz¹cych w procesie migracji – zazwyczaj traktuje siê
zanieczyszczaj¹c¹ substancjê ropopochodn¹ jako jednorodn¹ mieszaninê wêglowodo-
rów o uœrednionych w³aœciwoœciach, niezmiennych w czasie i przestrzeni. W opisanych
rozwa¿aniach za³o¿ono, ¿e ka¿da substancja zanieczyszczaj¹ca sk³ada siê z dwóch
sk³adników organicznych – jeden mo¿e wystêpowaæ tylko w fazie ropopochodnej, na-
tomiast drugi jest w stanie przekraczaæ granice fazowe i po rozpuszczeniu przechodziæ
do fazy wodnej lub po odparowaniu przechodziæ do fazy gazowej [2]. Ka¿demu sk³ad-
nikowi przypisano odmienne w³aœciwoœci. Ich œredni¹ wa¿on¹ s¹ w³aœciwoœci ca³ej
fazy ropopochodnej, zmieniaj¹ce siê w czasie i przestrzeni. Metoda ta umo¿liwi³a sto-
sunkowo ³atwo wyraziæ zale¿noœæ w³aœciwoœci fazy ropopochodnej od jej sk³adu, pro-
wadz¹c do znacznego rozbudowania modelu matematycznego. Tym niemniej stanowi
ona nadal uproszczony sposób opisu w³aœciwoœci substancji ropopochodnej, bêd¹cej
mieszanin¹ wielu wêglowodorów o odmiennych w³aœciwoœciach.

– Warunków termodynamicznych charakteryzuj¹cych przebieg badanego procesu –
zwykle przyjmuje siê warunki izotermiczne i zak³ada siê, ¿e faza gazowa znajduje siê
pod sta³ym ciœnieniem atmosferycznym. Postêpowanie takie jest generalnie uzasad-
nione w przypadku rozwa¿ania krótkotrwa³ej migracji substancji ropopochodnej
w przypowierzchniowej warstwie gruntu. Niew¹tpliwie upraszcza ona w sposób
istotny równania modelu matematycznego.

Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ mo¿na stwierdziæ, ¿e wykorzystywane podczas
obliczeñ numerycznych oceny parametrów modelu matematycznego musz¹ stanowiæ pew-
ne przybli¿enie rzeczywistych w³aœciwoœci oœrodka gruntowego i migruj¹cych p³ynów, po-
niewa¿ nie ma mo¿liwoœci uwzglêdnienia ich naturalnej niejednorodnoœci. Dodatkowo nie-
pewnoœæ tych ocen bêdzie zale¿eæ od sposobu wyboru wartoœci liczbowych. Ze wzglêdu na
bardzo du¿e zró¿nicowanie w³aœciwoœci rzeczywistych gruntów preferuje siê ich ocenê na
podstawie wyników bezpoœrednich pomiarów laboratoryjnych. Jest to metoda bardzo nie-
wygodna i kosztowna, ale gwarantuj¹ca najwiêksz¹ dok³adnoœæ. W czasie prowadzenia
badañ, których dotycz¹ niniejsze rozwa¿ania, w miarê posiadanych skromnych mo¿liwoœci
starano siê przyj¹æ parametry wykorzystywanych fizycznych modeli gruntu przy wykorzy-
staniu danych eksperymentalnych. W razie ich braku siêgano dopiero po informacje liter-
aturowe.

Ostatnim Ÿród³em niedok³adnoœci symulacji komputerowej procesu migracji zanieczy-
szczaj¹cej substancji ropopochodnej w oœrodku gruntowym s¹ metody numeryczne. Mimo
zastosowanych uproszczeñ opracowany model matematyczny stanowi bardzo rozbudowany
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uk³ad równañ ró¿niczkowych cz¹stkowych, w którym wystêpuj¹ pochodne czasowe i prze-
strzenne z koncentracji poszczególnych sk³adników oœrodka porowatego. Rozwi¹zanie nu-
meryczne tego systemu zale¿noœci wi¹¿e siê z dyskretyzacj¹ zmiennej czasowej i prze-
strzennej, przez co otrzymuje siê uk³ad przybli¿onych równañ algebraicznych. W praktyce
zast¹pienie zmiennych ci¹g³ych zmiennymi przyjmuj¹cymi wartoœci dyskretne prowadzi do
zast¹pienia operatorów pochodnych ilorazami ró¿nicowymi (1). Je¿eli jakaœ wielkoœæ cha-
rakteryzuj¹ca oœrodek gruntowo-wodny zmienia siê w sposób ci¹g³y w czasie i przestrzeni
P(x, y, z, t), to na podstawie definicji pochodna cz¹stkowa z P w punkcie czasoprzestrzeni
A(x1, y1, z1, t1) po zmiennej x mo¿e byæ przybli¿ona nastêpuj¹cym ilorazem ró¿nicowym

�
�
P

x

P x x, y , z , t P x , y , z , t

xA

�
�( ) – ( )1 1 1 1 1 1 1 1�

�
(1)

Z matematycznego punktu widzenia aproksymacja (1) bêdzie tym dok³adniejsza, im
mniejsz¹ wartoœæ przyjmie �x. Przy �x�0, z definicji lewa strona (1) bêdzie równa prawej.
Praktyka pokazuje jednak, ¿e uzyskanie rozwi¹zañ numerycznych bliskich faktycznemu
scenariuszowi migracji substancji ropopochodnej w gruncie wymaga utrzymania �x w pew-
nych ustalonych skoñczonych granicach [1, 2, 4, 6]. Zastosowanie zbyt ma³ej wartoœci �x
powoduje, ¿e w kolejnych punktach xi parametr P zmienia siê nieznacznie, a zmiany te s¹
na poziomie niepewnoœci prowadzonych obliczeñ. W rezultacie mo¿e to prowadziæ do ge-
nerowania tzw. niestabilnych rozwi¹zañ.

Metody numeryczne mog¹ dawaæ jakoœciowo ró¿ne rozwi¹zania w porównaniu z rze-
czywistym obrazem migracji wêglowodorów. Praktyka pokazuje [1, 2], ¿e w przypadku
dyskretyzacji zmiennej przestrzennej, wielkoœæ wydzielonej „kostki” oœrodka gruntowego
(dla zagadnienia jednowymiarowej filtracji pionowej staje siê ona poziom¹ warstw¹)
bêdzie decydowaæ o kszta³cie linii frontu migruj¹cych zanieczyszczeñ ropopochodnych.
Dla du¿ych kostek (du¿e �x) obliczenia numeryczne dostarczaj¹ rozwi¹zañ o rozci¹gniêtej
linii frontu i ³agodnie zmieniaj¹cej siê koncentracji wêglowodorów z g³êbokoœci¹. Zmniej-
szanie rozmiaru kostki sprawia, ¿e front staje siê ostrzejszy, a zmiany koncentracji gwa³-
towniejsze. Wybór rozwi¹zania jakoœciowo najodpowiedniejszego wymaga za ka¿dym
razem uwzglêdnienia w³aœciwoœci gruntu i migruj¹cych p³ynów. Generalnie stwierdza siê,
¿e w gruntach o du¿ej przepuszczalnoœci migracja substancji ropopochodnej o niskiej lep-
koœci cechuje siê rozci¹gniêtym frontem filtruj¹cych wêglowodorów. W miarê pogarszania
siê w³aœciwoœci filtracyjnych oœrodka gruntowego i/lub wzrostu lepkoœci p³ynu front staje
siê bardziej ostry.

Specyfika obliczeñ numerycznych mo¿e byæ równie¿ odpowiedzialna za istotne ró¿ni-
ce iloœciowe w wynikach symulacji, w zale¿noœci od przyjêtej wielkoœci kostki. Generalnie
chodzi o obserwowany wzrost prêdkoœci rozprzestrzeniania siê wêglowodorów w gruncie na
skutek zwiêkszania wartoœci kroku przestrzennego �x, mimo zachowania niezmienionych
w³aœciwoœci oœrodka gruntowego i filtruj¹cych p³ynów.

Wyniki przyk³adowych obliczeñ numerycznych obrazuj¹cych wp³yw wielkoœci ustalo-
nego kroku przestrzennego �x na symulowan¹ prêdkoœæ filtracji pionowej wêglowodorów
przedstawiono w tabeli 1 oraz na rysunku 1.
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Tabela 1
Symulowana prêdkoœæ pionowej filtracji etyliny w zale¿noœci od wielkoœci kostki

�x [cm] 2 3 5 10 15

Œrednia g³êbokoœæ interwa³u

h [cm]

Prêdkoœæ filtracji pionowej etyliny w modelu gruntu

v [mm/s]

12,5 2,714 2,714 2,717 2,744 2,771

32,5 2,452 2,452 2,459 2,533 2,582

47,5 2,367 2,369 2,381 2,500 2,571

62,5 2,220 2,223 2,239 2,373 2,463

77,5 2,058 2,062 2,083 2,250 2,354

92,5 1,503 1,508 1,531 1,669 1,761

107,5 1,013 1,021 1,042 1,146 1,209

Dane te dotycz¹ symulacji migracji pionowej etyliny bezo³owiowej 95-oktanowej
w fizycznym modelu gruntu piaszczystego. W wyniku bezpoœrednich pomiarów laborato-
ryjnych okreœlono wartoœæ jego wspó³czynnika przepuszczalnoœci absolutnej na poziomie
100 darsy [2]. Podczas dopasowywania wyników obliczeñ do danych eksperymentalnych
starano siê uzyskaæ mo¿liwie najwiêksz¹ zgodnoœæ wartoœci prêdkoœci filtracji pionowej
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etyliny dla zakresu g³êbokoœci 40÷70 cm, stanowi¹cego œrodkowy odcinek badanego pro-
filu. Wziêto pod uwagê symulacjê odpowiadaj¹c¹ krokowi przestrzennemu �x = 5 cm. Re-
zultat koñcowy tej operacji stanowi zestaw ocen parametrów modelu matematycznego,
opisuj¹cy w³aœciwoœci oœrodka gruntowego i filtruj¹cych p³ynów. Niezmieniaj¹c tych war-
toœci, powtórzono symulacjê dla kroków przestrzennych równych 2, 3, 10 i 15 cm. Na pod-
stawie wyników symulacji okreœlono prêdkoœæ filtracji etyliny.

Przedstawione wyniki pokazuj¹, ¿e symulowana prêdkoœæ filtracji pionowej etyliny
w modelu oœrodka gruntowego silnie zale¿y od przyjêtej wielkoœci kroku przestrzennego.
Dwukrotny wzrost �x z 5 cm do 10 cm powoduje zwiêkszenie obliczonej prêdkoœci filtracji
proporcjonalnie do g³êbokoœci, maksymalnie o oko³o 10% dla najg³êbszego rozwa¿anego
interwa³u. Dla rozmiaru kostki �x = 15 cm tendencja ta jest jeszcze bardziej wyraŸna –
maksymalny wzrost o 16%. Zmniejszanie wartoœci kroku przestrzennego poni¿ej �x = 5 cm
powoduje analogicznie spadek symulowanej prêdkoœci filtracji, ale zmiany s¹ znacznie
mniejsze i wynosz¹ dla �x równego 3 i 2 cm maksymalnie 2%.

4. PODSUMOWANIE

Zamieszczone rozwa¿ania i przedstawione wyniki badañ pokazuj¹ na trudnoœci poja-
wiaj¹ce siê przy próbie adekwatnego modelowania numerycznego przebiegu procesu mi-
gracji substancji ropopochodnej w oœrodku gruntowo-wodnym. Poza niedok³adnoœciami
wprowadzanymi przez przybli¿one zale¿noœci tworz¹ce model matematyczny oraz oceny
w³aœciwoœci gruntu i filtruj¹cych p³ynów, otrzymane rozwi¹zania mog¹ dodatkowo silnie
zale¿eæ od metody dyskretyzacji zmiennej przestrzennej. Podobne wnioski formu³uje siê w od-
niesieniu do zmiennej czasowej [np. 1]. Niew³aœciwy dobór wartoœci �x mo¿e zniweczyæ
trud mo¿liwie jak najdok³adniejszego opisu parametrów systemu. Praktycznie w ka¿dej sy-
tuacji powinny byæ indywidualnie dokonywane ustalenia dotycz¹ce szczegó³ów realizacji
obliczeñ numerycznych, prowadz¹cych do rozwi¹zania równañ modelu matematycznego
migracji, najlepiej w oparciu o wyniki równolegle prowadzonych badañ laboratoryjnych.
Bez potwierdzaj¹cego eksperymentu symulacja komputerowa przebiegu migracji ropopo-
chodnej substancji w gruncie dostarczaæ bêdzie jedynie jej hipotetyczny obraz.
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