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1.

WSTÊP

Umiejêtnoæ opisu i realizacji numerycznego modelowania procesów towarzysz¹cych
migracji substancji ropopochodnej w orodku gruntowym posiada kolosalne znaczenie dla
zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska. Powszechnoæ przypadków niekontrolowanego wprowadzania do rodowiska naturalnego produktów naftowych i niebezpieczeñstwo, które siê z tym wi¹¿e, zmusi³y do wypracowania odpowiednich procedur ratunkowych. Ich skutecznoæ bêdzie jednak niewystarczaj¹ca, je¿eli cz³owiek nie bêdzie w stanie
okreliæ skali zagro¿enia.
W pewnych sytuacjach jednym ze znacz¹cych procesów towarzysz¹cych migracji substancji ropopochodnej w gruncie mo¿e okazaæ siê dyfuzja par wêglowodorów. Mo¿liwoci
jej numerycznego modelowania s¹ jednak zazwyczaj ograniczone z uwagi na nieznajomoæ
szeregu sta³ych wystêpuj¹cych w modelu matematycznym dyfuzji wêglowodorów w powietrzu gruntowym. Sk¹pe informacje literaturowe na ten temat pozwalaj¹ jedynie na przyjêcie pewnych urednionych wartoci wspó³czynnika dyfuzji, których nie sposób powi¹zaæ
z w³aciwociami interesuj¹cego gruntu. Na prowadzenie stosownych badañ laboratoryjnych wspó³czynnika dyfuzji zwykle w momencie katastrofy nie ma czasu. Z tych wzglêdów
autorzy zaprojektowali stanowisko pomiarowe i przeprowadzili badania wspó³czynnika dyfuzji par wêglowodorów w powietrzu gruntowym w przypadku czterech specjalnie wysortowanych naturalnych modeli jednorodnego, niezwi¹zanego orodka gruntowego o wyranie ró¿ni¹cych siê w³aciwociach. Odpowiadaj¹ one gruntom zawieraj¹cym frakcjê ¿wirow¹ oraz piaskow¹  grunty piaszczyste gruboziarniste, rednioziarniste i drobnoziarniste.
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Praca zawiera analizê uzyskanych rezultatów. W przysz³oci mog¹ one zostaæ wykorzystane do konstrukcji modelu matematycznego pozwalaj¹cego na ocenê wspó³czynnika dyfuzji
par wêglowodorów w zale¿noci od w³aciwoci gruntu, w szczególnoci jego sk³adu granulometrycznego.
2.

STANOWISKO POMIAROWE

Stanowisko pomiarowe do badania dyfuzji par wêglowodorów w orodku gruntowym
zaprojektowano i wykonano w pomieszczeniu laboratoryjnym Wydzia³u Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jako ród³o par wêglowodorów wykorzystano etylinê bezo³owiow¹ 95-oktanow¹, stanowi¹c¹ paliwo silników benzynowych.
Do detekcji par wêglowodorów w komorze pomiarowej wykorzystano metodê atmogeochemiczn¹ [1, 2, 3, 6]. U¿yto miernika Multiwarn II produkcji firmy Dräger, wyposa¿onego
w czujnik podczerwieni przeznaczony do wykrywania obecnoci par alkanów [1, 3, 6].
Miernik pod³¹czano do specjalnie zaprojektowanej kolumny, której schemat przedstawiono
na rysunku 1.

Objanienia:
1  rurka teleskopowa pod³¹czona do urz¹dzenia pomiarowego Multiwarn II
2  kolumna pomiarowa
3  dolna czêæ kolumny pomiarowej z membran¹
4  podstawa kolumny z pojemnikiem na etylinê

Rys. 1. Schemat budowy kolumny pomiarowej

G³ównym elementem kolumny pomiarowej jest rura PCV o rednicy 100 mm i d³ugoci 800 mm, któr¹ w dolnej czêci zakoñczono membran¹ wykonan¹ z w³ókniny. Mia³a ona
za zadanie przeciwdzia³aæ wysypywaniu siê próbki gruntu, przepuszczaj¹c zarazem pary
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wêglowodorów powstaj¹ce nad powierzchni¹ pojemnika z etylin¹. Rura z próbk¹ gruntu
oraz podstawka ze zbiornikiem wype³nionym etylin¹ by³y szczelnie i stabilnie osadzone
w dodatkowej rurze PCV o nieco wiêkszej rednicy. Rurê z próbk¹ gruntu zakoñczono
u góry szczelnie dopasowan¹ pokrywk¹. W jej rodku wykonano otwór, w którym osadzono na sta³e fragment cienkiej rurki PCV odgrywaj¹cej rolê prowadnicy dla opuszczanej
teleskopowej rurki aluminiowej o rednicy 3 mm, s³u¿¹cej do poboru powietrza z obszaru
nad gruntem. Rurka aluminiowa po³¹czona by³a elastycznym przewodem z miernikiem
Multiwarn II. Miernik pracowa³ w trybie z w³¹czon¹ wewnêtrzn¹ pompk¹ o wydajnoci
5 l/min, która wprowadza³a próbkê powietrza do komory pomiarowej przyrz¹du. Próby
pracy w trybie dyfuzyjnym z wy³¹czon¹ pompk¹ zakoñczy³y siê niepowodzeniem. W celu
przeciwdzia³ania powstawaniu podcinienia ponad powierzchni¹ gruntu, które powodowa³oby trudny do opisania wp³yw na przebieg dyfuzji par wêglowodorów w próbce gruntu,
w pokrywie rury PCV wykonano pewn¹ liczbê otworów o rednicy 1 mm.
D³ugoæ odcinka ³¹cz¹cego przestrzeñ rury PCV ponad powierzchni¹ próbki gruntu
z komor¹ pomiarow¹ miernika Multiwarn II wynosi³a oko³o 1,5 m. Wynika st¹d, ¿e przyrz¹d rejestrowa³ sygna³ z pewnym opónieniem, koniecznym do wypompowania powietrza
z ³¹cz¹cych go przewodów. Bior¹c jednak pod uwagê wydajnoæ pompki oraz rednicê rurek, mo¿na obliczyæ, ¿e opónienie to nie przekroczy 1 s.
Miernik Multiwarn II w czasie pracy wykalibrowany by³ w procentach objêtoci ekwiwalentnej koncentracji par propanu. W parach wêglowodorów gromadz¹cych siê nad powierzchni¹ etyliny musia³y byæ obecne tak¿e inne alkany, dlatego uzyskane wyniki bezporednich pomiarów nie mog¹ zostaæ wykorzystane do analizy ilociowej, która jednak nie
by³a celem prowadzonych badañ. Dla autorów istotny by³ moment pojawienia siê par wêglowodorów ponad powierzchni¹ próbki gruntu, który odpowiada³ rejestracji pierwszego
wskazania przyrz¹du o niezerowej amplitudzie.
Jako ród³o par wêglowodorów wybrano etylinê, poniewa¿ wczeniejsze badania nad
migracj¹ substancji ropopochodnej w gruncie pokaza³y [1, 3, 4, 6], ¿e gwarantuje ona odpowiednio wysok¹ koncentracjê wêglowodorów w gazach gruntowych z punktu widzenia
zastosowanej atmogeochemicznej metody ich detekcji. Dobór parametrów technicznych przedstawionego stanowiska pomiarowego, w szczególnoci rednicy i d³ugoci
rury PCV, w której umieszczano próbkê gruntu, poprzedzi³y badania wstêpne, maj¹ce na
celu optymalizacjê warunków pomiarowych. Prowadz¹c badania czasu przejcia dyfunduj¹cych par wêglowodorów przez próbki o ró¿nej d³ugoci, wykonane z kruszywa odpowiadaj¹cego fizycznym modelom gruntu lunego o skrajnych w³aciwociach filtracyjnych
(najwy¿sza i najni¿sza gazoprzepuszczalnoæ), okrelono optymalne d³ugoci próbek
tak, by czas dyfuzji nie by³ ani zbyt krótki, ani zbyt d³ugi. U¿ywaj¹c rur PCV o ró¿nych
przekrojach znaleziono tak¹ minimaln¹ rednicê próbki, by strumieñ par wêglowodorów dyfunduj¹cych przez jej górn¹ powierzchniê gwarantowa³ odpowiednio wysok¹ ich
koncentracjê w powietrzu wewn¹trz rury PCV w celu umo¿liwienia detekcji przez u¿yt¹
aparaturê.
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3.

FIZYCZNE MODELE GRUNTU

W badaniach dyfuzji par wêglowodorów w powietrzu gruntowym wykorzystano cztery
specjalnie wyselekcjonowane fizyczne modele gruntu niespoistego (G1, G2, G3, G4) zdecydowanie ró¿ni¹ce siê w³aciwociami, w szczególnoci wielkoci¹ ziaren. Ka¿dy z modeli
utworzony jest przez naturalne kruszywo o bardzo zbli¿onym kszta³cie i wielkoci ziaren.
Wybrane w³aciwoci modeli gruntu, zebrano w tabeli 1. Okrelono je w drodze bezporednich pomiarów laboratoryjnych lub obliczono na ich podstawie. Wiêcej informacji na temat
wykorzystanych w badaniach fizycznych modeli gruntu mo¿na znaleæ w pracy [5].
Tabela 1
Wyniki analizy granulometrycznej i wybrane w³aciwoci modeli gruntu
Model gruntu

Parametr
G1

G2

G3

G4

Mediana – d50 [mm]

2,083

0,987

0,625

0,248

d10 [mm]

1,578

0,762

0,406

0,148

d60 [mm]

2,381

1,134

0,687

0,267

Wspó³czynnik niejednorodnoci U [–]

1,508

1,488

1,69

1,45

rednica efektywna – def [mm]

2,68

1,34

0,84

0,34

48

41

39

37

1164

2642

4357

11118

Porowatoæ – n [%]
Powierzchnia w³aciwa – So [m2/m3]

4.

WYNIKI POMIARÓW

W przypadku ka¿dego z czterech fizycznych modeli gruntu lunego przygotowano
próbki o trzech ró¿nych d³ugociach (tabela 2), które wynika³y z za³o¿onej ich objêtoci:
1000 ml, 1500 ml i 2000 ml. Odpowiedni¹ objêtoæ kruszywa odmierzano w menzurce,
zagêszczaj¹c je metod¹ udarow¹, a nastêpnie przesypywano kruszywo do rury PCV i tak¿e
zagêszczano. D³ugoci próbek obliczono na podstawie ich objêtoci oraz rednicy rury
PCV. Po przesypaniu kruszywa do rury PCV sprawdzano, czy d³ugoæ próbki odpowiada
wartoci nominalnej  zagêszczanie prowadzono do momentu jej osi¹gniêcia. Niemniej
z uwagi na k³opotliwy pomiar d³ugoci próbki rzeczywiste jej wartoci mog¹ nieco odbiegaæ od d³ugoci nominalnych. Odchylenie to nie przekracza jednak 0,5 cm. Przed przyst¹pieniem do badania dyfuzji par wêglowodorów, u¿yte próbki gruntu suszono w temperaturze 105110oC, a póniej ch³odzono do temperatury 2325oC, panuj¹cej w pomieszczeniu
laboratoryjnym. W przypadku ka¿dej objêtoci próbki pochodz¹cej z danego gruntu pomiary powtórzono trzykrotnie. Urednione wyniki badañ zamieszczono w tabeli 2.
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Tabela 2
redni czas filtracji par wêglowodorów przez próbkê
Model
gruntu

G1

G2

G3

G4

5.

D³ugoæ próbki gruntu [cm]

Parametr

12,7

19,1

25,5

redni czas filtracji
(b³¹d redniej) [s]

330 (15,2)

594 (27,4)

887 (41,0)

Odchylenie standardowe
obci¹¿one (nieobci¹¿one) [s]

21,6 (26,4)

38,8 (47,5)

57,9 (71,0)

redni czas filtracji
(b³¹d redniej) [s]

304 (12,3)

587 (23,7)

923 (37,3)

Odchylenie standardowe
obci¹¿one (nieobci¹¿one) [s]

17,4 (21,3)

33,5 (41,1)

52,8 (64,6)

redni czas filtracji
(b³¹d redniej) [s]

362 (12,5)

680 (23,6)

1033 (35,8)

Odchylenie standardowe
obci¹¿one (nieobci¹¿one) [s]

17,7 (21,7)

33,3 (40,8)

50,6 (62,0)

redni czas filtracji
(b³¹d redniej) [s]

424 (12,2)

777 (22,4)

1243 (35,9)

Odchylenie standardowe
obci¹¿one (nieobci¹¿one) [s]

17,3 (21,2)

31,7 (38,8)

50,8 (62,2)

ANALIZA WYNIKÓW

W przypadku ka¿dej d³ugoci próbki danego modelu gruntu obliczono prêdkoæ filtracji, dziel¹c nominaln¹ d³ugoæ próbki przez redni czas filtracji par wêglowodorów przez
ni¹. Urednione w przypadku ka¿dego modelu gruntu wartoci prêdkoci filtracji zamieszczono w tabeli 3.
Tabela 3
rednia prêdkoæ filtracji par wêglowodorów w próbce
Model gruntu

Parametr
G1

G2

G3

G4

rednia prêdkoæ dyfuzji [mm/s]

0,33

0,34

0,29

0,25

B³¹d redniej [mm/s]

0,029

0,041

0,031

0,027

Obci¹¿one odchylenie standardowe [mm/s]

0,040

0,059

0,043

0,039

Nieobci¹¿one odchylenie standardowe [mm/s]

0,049

0,072

0,053

0,047
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Otrzymane wartoci prêdkoci filtracji par wêglowodorów w poszczególnych próbkach wykorzystano do oceny wspó³czynnika dyfuzji molekularnej par wêglowodorów
w powietrzu gruntowym, danego zale¿noci¹:
1
D = ⋅u ⋅λ
3

(1)

gdzie:
u  rednia prêdkoæ ruchu cz¹steczki,
λ  rednia droga swobodna cz¹steczki miêdzy zderzeniami.
Za redni¹ drogê swobodn¹ cz¹steczki par wêglowodorów przyjêto rednicê efektywn¹ ziaren fizycznego modelu gruntu. redni¹ prêdkoæ ruchu cz¹steczki okrelono na podstawie redniej prêdkoci filtracji par wêglowodorów w próbce na podstawie równania
u=

Tk
⋅v
n

(2)

gdzie:
Tk  wspó³czynnik krêtoci kana³ów porowych, przyjêto Tk = 2,5,
n  porowatoæ fizycznego modelu gruntu,
v  rednia prêdkoæ filtracji par wêglowodorów w próbce.
Wyniki obliczeñ wspó³czynnika dyfuzji molekularnej zamieszczono w tabeli 4.
Tabela 4
Ocena wspó³czynnika dyfuzji par wêglowodorów w powietrzu gruntowym
Model gruntu

Parametr

G1
2

G2
–6

G3
–6

G4
–6

0,19⋅10–6

redni wspó³czynnik dyfuzji [m /s]

1,54⋅10

B³¹d redniej [m2/s]

0,13⋅10–6

0,11⋅10–6

0,055⋅10–6

0,021⋅10–6

Obci¹¿one odchylenie standardowe [m2/s]

0,19⋅10–6

0,16⋅10–6

0,078⋅10–6

0,030⋅10–6

Nieobci¹¿one odchylenie standardowe [m2/s]

0,23⋅10–6

0,20⋅10–6

0,095⋅10–6

0,036⋅10–6

0,93⋅10

0,53⋅10

Otrzymane wartoci wspó³czynnika dyfuzji par wêglowodorów w powietrzu gruntowym wype³niaj¹cym przestrzeñ porow¹ przygotowanych fizycznych modeli gruntu cechuj¹
siê du¿ym zró¿nicowaniem. W przypadku gruntu G1 wspó³czynnik dyfuzji wyniós³
1,54⋅10–6 m2/s. W modelu G2 jest o 40% mniejszy ni¿ w G1  0,93⋅10–6 m2/s, w G3 prawie
dwukrotnie mniejszy, ni¿ w G2  0,53⋅10–6 m2/s, natomiast w G4 prawie trzykrotnie mniejszy ni¿ w G3  0,19⋅10–6 m2/s. Pomiêdzy skrajnymi wartociami (G1 wzglêdem G4) istnieje ponad omiokrotna ró¿nica. Wszystko to wiadczy o ogromnym wp³ywie w³aciwoci
orodka gruntowego na wartoci wspó³czynnika dyfuzji par wêglowodorów i pokazuje za522

razem, jak du¿e niedok³adnoci opisu migracji wêglowodorów uzyska siê, przyjmuj¹c
urednione dane literaturowe, które trudno powi¹zaæ z rodzajem gruntu.
Wizualizacjê zale¿noci wspó³czynnika dyfuzji par wêglowodorów w powietrzu gruntowym od wybranych w³aciwoci fizycznego modelu gruntu zamieszczono na rysunkach
2–4. W ka¿dym z opisanych tam przypadków mo¿na zauwa¿yæ bardzo dobr¹ korelacjê
punktów pomiarowych. Wspó³czynnik dyfuzji liniowo zale¿y od mediany (rys. 2) i rednicy efektywnej (rys. 3) ziaren gruntu. Zgodna postaæ zale¿noci jest wynikiem podobieñstwa
charakteru obu tych parametrów. S¹ one pewnymi, nieco inaczej opisanymi, wartociami
rednimi sk³adu ziarnowego modelu gruntu. Zwi¹zek miêdzy wspó³czynnikiem dyfuzji
i powierzchni¹ w³aciw¹ ma charakter hiperboliczny i jest konsekwencj¹ zale¿noci wi¹¿¹cej rednicê efektywn¹ z powierzchni¹ w³aciw¹ [1, 5].

Rys. 2. Zale¿noæ wspó³czynnika dyfuzji par wêglowodorów od mediany

Rys. 3. Zale¿noæ wspó³czynnika dyfuzji par wêglowodorów od rednicy efektywnej
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Rys. 4. Zale¿noæ wspó³czynnika dyfuzji par wêglowodorów od powierzchni w³aciwej

6.

WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych badañ laboratoryjnych procesu dyfuzji par wêglowodorów w przygotowanych fizycznych modelach sypkiego orodka gruntowego okrelono
wartoci wspó³czynnika dyfuzji. Analiza uzyskanych wyników pozwala na sformu³owanie
trzech wniosków:
1. Otrzymane wartoci wspó³czynnika dyfuzji par wêglowodorów w powietrzu gruntowym cechuj¹ siê bardzo du¿ym zró¿nicowaniem w zale¿noci od rodzaju gruntu  ponad omiokrotna ró¿nica miêdzy dwoma skrajnymi przypadkami.
2. Otrzymane wartoci wspó³czynnika dyfuzji par wêglowodorów w powietrzu gruntowym wykazuj¹ bardzo siln¹ korelacjê z parametrami powi¹zanymi ze sk³adem granulometrycznym gruntu, w szczególnoci redni¹ rednic¹ jego ziaren.
3. Bardzo silna korelacja miêdzy sk³adem granulometrycznym i wspó³czynnikiem dyfuzji mo¿e zostaæ wykorzystana do opracowania modelu matematycznego, pozwalaj¹cego na znacznie precyzyjniejsz¹ ocenê parametru D ni¿ u¿ycie redniej literaturowej.
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