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PORÓWNANIE WYNIKÓW
BADAÑ EKSPERYMENTALNYCH I ANALIZY NUMERYCZNEJ

MIGRACJI SUBSTANCJI ROPOPOCHODNEJ
W OŒRODKU GRUNTOWO-WODNYM**

1. WPROWADZENIE

Celem pracy jest porównanie wyników badañ eksperymentalnych migracji wybranych
substancji ropopochodnych w oœrodku gruntowo-wodnym z rezultatami symulacji nume-
rycznej tego procesu. Pomiary eksperymentalne zrealizowano z wykorzystaniem specjalnie
przygotowanego stanowiska laboratoryjnego, obejmuj¹cego trzy fizyczne modele gruntu
niespoistego, odpowiadaj¹ce w³aœciwoœciom gruntów piaszczystych i piaszczysto-pylas-
tych. Dla ka¿dego modelu wykonano badanie rozprzestrzeniania siê trzech mieszanin wêg-
lowodorów, po uprzednim rozlaniu ich na powierzchni. W roli ropopochodnej substancji
zanieczyszczaj¹cej u¿yto etyliny bezo³owiowej, oleju napêdowego oraz lekkiej ropy ko-
palnianej.

Symulacja numeryczna zosta³a przeprowadzona z u¿yciem matematycznego modelu
procesu migracji ropopochodnej substancji zanieczyszczaj¹cej w oœrodku gruntowo-wod-
nym, który opracowano, korzystaj¹c z fundamentalnych praw fizycznych uzupe³nionych
wybranymi zale¿noœciami empirycznymi. W wyniku rozwa¿añ modelowych uzyskano
uk³ad równañ ró¿niczkowych cz¹stkowych opisuj¹cych proces migracji w sposób ogólny
dla przypadku trójwymiarowego. Na tej podstawie wyprowadzono model matematyczny
dla przypadku jednowymiarowego, filtracji wêglowodorów w kierunku pionowym. Ten ze-
staw zale¿noœci zaimplementowano po okreœleniu warunków, w jakich wykonano ekspery-
ment i zrealizowano przyk³adowe obliczenia.

Dla ka¿dego z dziewiêciu wariantów wykonano szereg symulacji procesu migracji
substancji ropopochodnej w gruncie w kierunku pionowym, staraj¹c siê uzyskaæ jak naj-
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lepsze dopasowanie wyników obliczeñ do danych eksperymentalnych. Nie zawsze okaza³o
siê to mo¿liwe. W niniejszej pracy zaprezentowano przyk³adowe efekty takiej próby dopa-
sowania dla czterech wybranych przypadków.

2. BADANIA EKSPERYMENTALNE

Badania eksperymentalne migracji substancji ropopochodnej w oœrodku gruntowo-
-wodnym zrealizowano na specjalnie do tego celu przygotowanym laboratoryjnym stano-
wisku pomiarowym obejmuj¹cym trzy fizyczne modele gruntu niespoistego [2, 3]. Do ich
wykonania wykorzystano odpowiednio dobrane kruszywa, gwarantuj¹ce uzyskanie istotnie
ró¿nych w³aœciwoœci, w szczególnoœci wspó³czynnik przepuszczalnoœci absolutnej otrzyma-
nych modeli ró¿ni³ siê w skrajnym przypadku prawie dwudziestokrotnie. Projektuj¹c stano-
wisko pomiarowe, przeprowadzono analizê podobieñstwa przebiegu rozwa¿anych procesów
migracji w skali laboratoryjnej i w naturalnych gruntach, która pozwoli³a na opracowanie
kryteriów podobieñstwa, okreœlaj¹cych miêdzy innymi minimalne wymiary geometryczne
fizycznego modelu. W rezultacie modele te przygotowano w postaci szeœcianów o krawêdzi
1,25 m ka¿dy.

Ropopochodn¹ substancjê zanieczyszczaj¹c¹ rozlewano w sposób kontrolowany w cen-
tralnej czêœci powierzchni modelu. Badania dynamiki procesu migracji w oœrodku grun-
towo-wodnym wykonano metod¹ atmogeochemiczn¹ [2–4], okreœlaj¹c koncentracjê par
wêglowodorów w gazach gruntowych, gromadz¹cych siê w rurkach pomiarowych zamon-
towanych na okreœlonej g³êbokoœci modelu gruntu.

U¿yto trzech nastêpuj¹cych produktów naftowych:

1) etyliny bezo³owiowej 95-oktanowej, stanowi¹cej typowe paliwo silników benzynowych,
2) oleju napêdowego, bêd¹cego paliwem silników diesla,
3) lekkiej ropy kopalnianej z kopalni Grobla.

Wyniki pomiarów bezpoœrednich pozwoli³y miêdzy innymi na ocenê prêdkoœci filtracji
pionowej zastosowanych mieszanin wêglowodorów w fizycznych modelach gruntu. Prêd-
koœæ tê odnoszono do migracji frontu zanieczyszczeñ. Za moment dotarcia zanieczyszczeñ
ropopochodnych na okreœlon¹ g³êbokoœæ przyjêto czas odpowiadaj¹cy pojawieniu siê
w rurce pomiarowej par wêglowodorów o koncentracji trzykrotnie wy¿szej od rejestrowa-
nego poziomu t³a w powietrzu.

Okreœlona t¹ metod¹ prêdkoœæ filtracji silnie zale¿y od przepuszczalnoœci modelu
gruntu i u¿ytej substancji ropopochodnej [2]. W modelu reprezentuj¹cym grunty piaszczyste,
którego przepuszczalnoœæ absolutn¹ oszacowano za pomoc¹ bezpoœrednich pomiarów la-
boratoryjnych na poziomie 100 darsy, prêdkoœæ migracji etyliny zmienia³a siê wraz z g³ê-
bokoœci¹ od 2,5 mm/s przy powierzchni do 0,5 mm/s na g³êbokoœci poni¿ej 1 m, oleju
napêdowego odpowiednio od 0,8 mm/s do 0,05 mm/s, natomiast dla ropy z kopalni Grobla
od 1,4 mm/s do 0,02 mm/s. Zró¿nicowanie wartoœci prêdkoœci filtracji t³umaczono zmien-
nym z g³êbokoœci¹ stopniem zawilgocenia gruntu [2, 5].

Dla modelu gruntu piaszczysto-pylastego o przepuszczalnoœci absolutnej 10 darsy
etylina migrowa³a w kierunku pionowym z prêdkoœci¹ od 1,7 mm/s przy powierzchni do
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0,06 mm/s poni¿ej g³êbokoœci 1 m, olej napêdowy odpowiednio od 0,7 mm/s do 0,02 mm/s,
a ropa z kopalni Grobla z prêdkoœci¹ od 0,5 mm/s do 0,01 mm/s.

W modelu gruntu piaszczysto-pylastego o przepuszczalnoœci absolutnej wynosz¹cej
oko³o 6 darsy otrzymano prêdkoœæ filtracji pionowej etyliny równ¹ 1,2 mm/s przy powierzch-
ni i 0,1 mm/s poni¿ej 1 m g³êbokoœci. Dla oleju napêdowego uzyskano odpowiednio
0,7 mm/s i 0,02 mm/s, natomiast w przypadku ropy z kopalni Grobla 0,5 mm/s i 0,01 mm/s.

Prêdkoœæ migracji pionowej ropopochodnych substancji zanieczyszczaj¹cych w grun-
cie, okreœlona w drodze eksperymentu, zosta³a przedstawiona dla czterech wybranych przy-
padków w formie graficznej na rysunkach 1–4. Zestawiono j¹ z wynikami symulacji
komputerowej.

3. SYMULACJA PRZEBIEGU MIGRACJI SUBSTANCJI ROPOPOCHODNEJ

Symulacjê przebiegu migracji substancji ropopochodnej w oœrodku gruntowo-wodnym
przeprowadzono z wykorzystaniem opracowanego modelu matematycznego dla przypadku
jednowymiarowego [2]. Stanowi on bardzo rozbudowany uk³ad równañ ró¿niczkowych
z pochodnymi po czasie i zmiennej przestrzennej (g³êbokoœci), w którym rolê zmiennych
niezale¿nych odgrywaj¹ koncentracje p³ynów, wype³niaj¹cych przestrzeñ porow¹ gruntu.
Wykorzystanie metod numerycznych do rozwi¹zania tego uk³adu wi¹¿e siê z dyskretyzacj¹
wartoœci zmiennej czasowej i g³êbokoœci. Po tej operacji sprowadza siê on do uk³adu rów-
nañ algebraicznych.

Wyprowadzaj¹c równania matematyczne opisuj¹ce proces migracji wêglowodorów
w gruncie, uproszczono jej obraz, bior¹c pod uwagê nastêpuj¹ce procesy:

– filtracjê fazy ciek³ej w kierunku pionowym pod wp³ywem si³y grawitacji,
– dyfuzjê/dyspersjê wêglowodorów w gazach gruntowych w fazie gazowej,
– dyfuzjê/dyspersjê wêglowodorów w fazie ciek³ej,
– adwekcjê wêglowodorów rozpuszczonych/rozproszonych w fazie wodnej.

Pominiêto miêdzy innymi adsorpcjê wêglowodorów na fazie sta³ej, która w pewnych
sytuacjach mo¿e siê znacz¹co przyczyniæ do opóŸnienia przebiegu migracji substancji ro-
popochodnej w gruncie, oraz biodegradacjê wêglowodorów. Oba te zjawiska nie powinny
mieæ istotnego wp³ywu na dynamikê procesu rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ ropo-
pochodnych na przygotowanym stanowisku pomiarowym [2].

W czasie rozwa¿añ modelowych wyró¿niono cztery nastêpuj¹ce struktury oœrodka
gruntowego, zwane dla uproszczenia fazami:

1) faza sta³a (szkielet mineralny),
2) woda,
3) gazy gruntowe (powietrze),
4) produkty naftowe (zanieczyszczenie).

Fazy te posiadaj¹ wyraŸnie zarysowane granice, chocia¿ to rozdzielenie nie przekreœla
mo¿liwoœci transportu masy przez granice fazowe. Ka¿da z faz charakteryzuje siê swoimi
w³aœciwoœciami. Takie podejœcie zazwyczaj by³o stosowane przez innych autorów bada-
j¹cych proces migracji substancji ropopochodnej w gruncie, np. [6, 7].
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Ka¿da z faz mo¿e byæ utworzona z pewnej liczby sk³adników. W rozwa¿aniach wy-
ró¿niono nastêpuj¹ce sk³adniki obecne w systemie:

– grunt (sk³adnik sta³y, szkielet mineralny);
– woda;
– powietrze;
– pierwszy sk³adnik organiczny (naftowy), który nie przekracza granic fazowych i wy-

stêpuje tylko w fazie ropopochodnej;
– drugi sk³adnik organiczny, zdolny do przekraczania granic fazowych.

Sk³adnik sta³y mo¿e wystêpowaæ tylko w fazie sta³ej. Sk³adnik „woda” bêdzie wystê-
powa³ w fazie wodnej, mog¹c równoczeœnie przechodziæ do fazy sta³ej – adsorpcja wody
na cz¹steczkach gruntu, fazy gazów gruntowych – para wodna wymieszana z powietrzem
gruntowym oraz fazy organicznej – drobiny wody rozproszone w fazie ropopochodnej, np.
w postaci emulsji. Sk³adnik „powietrze” wystêpuje w sposób naturalny w fazie gazowej,
mog¹c przechodziæ do fazy wodnej i fazy ropopochodnej. Faza ropopochodna z za³o¿enia
sk³ada siê z dwóch makroskopowych komponentów. Ka¿dy z nich jest mieszanin¹ wêg-
lowodorów i mo¿e mieæ ró¿ny sk³ad chemiczny lub tylko stanowiæ grupy wêglowodorów
o odmiennych w³aœciwoœciach. Wyró¿nione sk³adniki organiczne s¹ reprezentowane za po-
moc¹ uœrednionych w³aœciwoœci swoich komponentów. Pierwszy sk³adnik organiczny z za-
³o¿enia mo¿e wystêpowaæ tylko w fazie ropopochodnej, natomiast drugi sk³adnik organicz-
ny jest w stanie przekraczaæ granice fazowe i przechodziæ do fazy sta³ej – adsorpcja
produktów naftowych na ziarnach gruntu, fazy wodnej – rozpuszczanie/rozpraszanie
wêglowodorów w wodzie i fazy gazowej – mieszanie siê par wêglowodorów z gazami
gruntowymi.

Taki sposób reprezentowania ropopochodnej substancji zanieczyszczaj¹cej jest nie-
kiedy spotykany w literaturze, przy próbie opisu migracji wêglowodorów w oœrodku grun-
towo-wodnym, np. [1]. Pozwala on dosyæ elastycznie opisaæ w³aœciwoœci i zachowanie pro-
duktów naftowych, gwarantuj¹c zarazem wiêksz¹ stabilnoœæ uzyskiwanych rozwi¹zañ.
Podana metoda, mimo swojej niedoskona³oœci, stanowi bez w¹tpienia du¿o lepsz¹ alter-
natywê ni¿ traktowanie fazy ropopochodnej, jako jednorodna mieszanina wêglowodorów
o uœrednionych w³aœciwoœciach.

Podczas próby symulacji przebiegu procesu migracji wybranych trzech substancji ro-
popochodnych w przygotowanych trzech fizycznych modelach oœrodka gruntowego,
istotny element stanowi³ dobór parametrów modelu matematycznego, opisuj¹cych w³aœci-
woœci oœrodka gruntowego oraz migruj¹cych p³ynów. Starano siê w miarê posiadanych
mo¿liwoœci wykorzystywaæ do tego celu wyniki bezpoœrednich badañ laboratoryjnych
[2, 3]. Nie zawsze by³o to jednak mo¿liwe i wówczas przyjmowano dane literaturowe. Do-
datkowo oprogramowano Ÿród³o zanieczyszczeñ ropopochodnych dzia³aj¹ce na powierzch-
ni gruntu przez czas równy czasowi ich wprowadzania.

Dla ka¿dego z dziewiêciu rozwa¿anych przypadków proces symulacji prowadzono
wielowariantowo, staraj¹c siê jak najlepiej dopasowaæ wyniki obliczeñ numerycznych do
danych eksperymentalnych. Dopasowanie to polega³o na dobraniu wartoœci parametrów
modelu matematycznego, mieszcz¹cych siê w granicach wyznaczonych przez bezpoœredni
pomiar laboratoryjny lub dane literaturowe, by uzyskaæ mo¿liwie najwy¿sz¹ zgodnoœæ
rezultatów w przedziale g³êbokoœci 40÷70 cm. Nie zawsze okaza³o siê to mo¿liwe. Na ry-
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sunkach 1–4 zamieszczono przyk³adowe wykresy zmian prêdkoœci filtracji pionowej v sub-
stancji ropopochodnej z g³êbokoœci¹ h. Linia ci¹g³a dotyczy danych pochodz¹cych z badañ
laboratoryjnych, linia kropkowana stanowi wynik obliczeñ numerycznych.

4. ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW

Znacznie lepsze efekty dopasowania wyników symulacji do danych eksperymental-
nych obserwuje siê w fizycznym modelu gruntu 1, reprezentuj¹cym grunty piaszczyste.
Zgodnoœæ wartoœci w œrodkowym odcinku krzywej prêdkoœci filtracji jest zwi¹zana z za-
stosowan¹ metod¹ dopasowywania rezultatów. W przypowierzchniowej strefie oœrodka
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Rys. 1. Zmierzona (linia ci¹g³a) i symulowana
(linia kropkowana) prêdkoœæ filtracji pionowej

etyliny w fizycznym modelu gruntu 1

Rys. 2. Zmierzona (linia ci¹g³a) i symulowana
(linia kropkowana) prêdkoœæ filtracji pionowej

etyliny w fizycznym modelu gruntu 2

Rys. 3. Zmierzona (linia ci¹g³a) i symulowana
(linia kropkowana) prêdkoœæ filtracji pionowej

oleju napêdowego w fizycznym modelu gruntu 1

Rys. 4. Zmierzona (linia ci¹g³a) i symulowana
(linia kropkowana) prêdkoœæ filtracji pionowej
oleju napêdowego w fizycznym modelu gruntu 2



gruntowego symulacja zani¿a wartoœæ prêdkoœci pionowej filtracji substancji ropopochod-
nej, natomiast na du¿ych g³êbokoœciach j¹ zawy¿a.

Dla etyliny w modelu 1 ró¿nice nie s¹ du¿e i nie przekraczaj¹ 10% wartoœci ekspery-
mentalnej, z wyj¹tkiem najg³êbszego interwa³u, gdzie wynik obliczeñ numerycznych jest
dwukrotnie wy¿szy od wartoœci zmierzonej. Dodatkowo w tym przypadku prêdkoœæ filtracji
etyliny w strefie przypowierzchniowej pochodz¹ca z pomiaru mo¿e byæ niedok³adna z po-
wodu trudnoœci w uchwyceniu momentu dojœcia wêglowodorów do pierwszych dwóch
punktów pomiarowych, wynikaj¹cej z szybkiej migracji etyliny.

Ró¿nice dotycz¹ce prêdkoœci filtracji oleju napêdowego w modelu gruntu 1 s¹ nieco
wiêksze i w przypowierzchniowej strefie gruntu symulacja zani¿a jej wartoœæ maksymalnie
o oko³o 20%, natomiast dla g³êbokoœci ponad 1 m obliczona prêdkoœæ migracji oleju napê-
dowego jest podobnie dwukrotnie wy¿sza od zmierzonej.

W fizycznym modelu 2 gruntu piaszczysto-pylastego generalnie nale¿y stwierdziæ, ¿e
nie uda³o siê dopasowaæ wyników symulacji do danych eksperymentalnych. W przypo-
wierzchniowej strefie gruntu obliczona prêdkoœæ filtracji etyliny jest œrednio trzykrotnie
ni¿sza od wartoœci zmierzonej, natomiast dla oleju napêdowego dwukrotnie ni¿sza. Z kolei
dla g³êbokoœci 1 m tendencja jest odwrotna, obliczenia numeryczne trzykrotnie zawy¿aj¹
wartoœæ prêdkoœci filtracji etyliny i dwukrotnie oleju napêdowego.

Opisane rozbie¿noœci pomiêdzy wynikami symulacji komputerowej i pomiarów labo-
ratoryjnych prêdkoœci filtracji pionowej wybranych substancji ropopochodnych mo¿na
w sposób spójny wyjaœniæ. Wy¿sza zmierzona prêdkoœæ filtracji w strefie przypowierzch-
niowej gruntu jest najprawdopodobniej zwi¹zana ze sposobem wprowadzania zanieczysz-
czenia do systemu.

Substancja ropopochodna wylewana by³a nad powierzchni¹ z kanistra i posiada³a pew-
n¹ prêdkoœæ pocz¹tkow¹, która u³atwia³a wnikanie do gruntu w pocz¹tkowej fazie migracji.
Efekt ten pog³êbia³ siê wraz ze spadkiem przepuszczalnoœci oœrodka porowatego i wzrostem
wspó³czynnika lepkoœci substancji zanieczyszczaj¹cej. Zjawiska tego nie uwzglêdniono
w trakcie rozwa¿añ modelowych.

Ni¿sze, obserwowane w rzeczywistoœci, prêdkoœci filtracji substancji ropopochodnych
w g³êbszych partiach gruntu s¹ najprawdopodobniej zwi¹zane z niedok³adnoœci¹ danych
dotycz¹cych zmian zawilgocenia fizycznego modelu gruntu z g³êbokoœci¹. Profil ten zosta³
okreœlony w drodze bezpoœrednich pomiarów laboratoryjnych, w których jednak zastoso-
wano metodê uœredniania wyników w obrêbie interwa³ów o d³ugoœci 10 cm [2]. W momen-
cie wystêpowania du¿ych ró¿nic w zawilgoceniu gruntu na krañcach tego interwa³u uœred-
nianie spowoduje przypisanie mu pewnej wartoœci poœredniej, znacznie odbiegaj¹cej od
ekstremalnej.

Z drugiej strony prêdkoœæ przesi¹kania substancji ropopochodnej nie jest liniow¹
funkcj¹ zawilgocenia gruntu. W rezultacie operowanie œrednim zawilgoceniem gruntu w gra-
nicach wydzielonego interwa³u bêdzie Ÿród³em zawy¿ania prêdkoœci migracji wêglowodo-
rów pochodz¹cej z obliczeñ, w porównaniu z danymi eksperymentalnymi. Generalnie wiêc,
obserwowane rozbie¿noœci wartoœci prêdkoœci filtracji pionowej dla du¿ych g³êbokoœci s¹
wynikiem zast¹pienia w rozwa¿aniach modelowych niejednorodnego oœrodka gruntowego
w skali mikroskopowej jego modelem o jednorodnych uœrednionych w³aœciwoœciach
w pewnych interwa³ach makroskopowych.
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5. PODSUMOWANIE

Celem zrealizowanych badañ jest porównanie wyników symulacji komputerowej prze-
biegu procesu migracji ropopochodnej substancji zanieczyszczaj¹cej w oœrodku gruntowo-
-wodnym w kierunku pionowym z rezultatami pomiarów laboratoryjnych. Porównanie to
stanowi pewien element oceny dok³adnoœci obliczeñ numerycznych. Takie postêpowanie
powinno towarzyszyæ rozwi¹zywaniu wszelkich podobnych problemów. Zastosowanie
sprzê¿enia zwrotnego pomiêdzy modelowaniem i eksperymentem dodaje wiarygodnoœci
symulacjom komputerowym. Cz³owiek zazwyczaj z du¿¹ ostro¿noœci¹ podchodzi do wyni-
ków obliczeñ numerycznych, niemaj¹c mo¿liwoœci ich weryfikacji.

Uzyskane wyniki symulacji procesu migracji wêglowodorów w gruncie s¹ bardzo zbli-
¿one do danych eksperymentalnych dla przypadku fizycznego modelu gruntu piaszczys-
tego, o wysokiej wartoœci wspó³czynnika przepuszczalnoœci absolutnej. Nieco lepsze do-
pasowanie otrzymano, gdy ropopochodn¹ substancj¹ zanieczyszczaj¹c¹ by³a etylina. Dla
modelu gruntu piaszczysto-pylastego o przepuszczalnoœci absolutnej równej oko³o 10 darsy
rozbie¿noœci pomiêdzy wynikami badañ laboratoryjnych i obliczeñ numerycznych s¹ bar-
dzo du¿e i sugeruj¹, ¿e w modelu matematycznym nie uwzglêdniono pewnych dodatkowych
czynników istotnie wp³ywaj¹cych na przebieg migracji wêglowodorów. W przypowierzch-
niowej warstwie gruntu istotn¹ rolê odgrywa najprawdopodobniej sposób wprowadzania
zanieczyszczenia, które wyp³ywaj¹c z kanistra, posiada pewn¹ prêdkoœæ pocz¹tkow¹.

Rozbie¿noœci wyników dla du¿ych g³êbokoœci (oko³o 1 m) s¹ prawdopodobnie wyni-
kiem niedok³adnego opisu parametrów modelu gruntu (profilu zawilgocenia), który jest
konsekwencj¹ przybli¿enia naturalnej niejednorodnoœci oœrodka gruntowego w skali mikro-
skopowej, niejednorodnoœci¹ makroskopow¹, polegaj¹c¹ na przypisaniu interwa³om g³êbo-
koœci o d³ugoœci 10 cm sta³ego, uœrednionego zawilgocenia.
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