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SUMMARY
The migration of oil in a water-bearing stratum
The migration of oil in a water-bearing stratum is studied on the
basis of generalized three-phase flow equations derived from
Darcy's one-phase law. A detailed description of this generalization, obtained by introducing saturation-dependent relative permeabilities and potential equations including a capillary pressure
term, is followed by a theoretical description of the path of oil
migration in a water-bearing stratum. A formula is derived relating
the maximum extent of the oil-infiltrated zone and the ,,oil layer
thickness" to characteristics of the porous medium and the surface
tension between oil and air in the presence of residual water.
Finally, the effect of the piezometric gradient, and the heterogeneity of the porous medium are included in the studies and
the effect on the possible path of oil migration indicated.
It is concluded that in the presence of ground water oil will
spread preferentially within the top of the capillary fringe in the
direction of the ground water gradient and/or towards those parts
of the porous medium where the highest permeabilities occur.
The latter effects may prevail in the case of strong capillary
pressures, which phenomenon may limit the extent of oil migration along a sloping ground water table.

II. De migratie van koolwaterstoffen in een
watervoerende laag
Samenvatting

In deze studie wordt een theoretische beschrijving gegeven
van het stromingsbeeld van aardolie en aardolieproducten
in een watervoerende laag. De theorie tracht een groot aantal waarnemingen van dit verschijnsel, die door verscheidene
onderzoekers zowel in de praktijk als in het laboratorium
zijn verricht, met elkaar in overeenstemming te brengen.
Veel van wat hier wordt besproken, is reeds bekend uit de

op het gebied van de oliewinning verschenen literatuur.
Thans wordt een poging gedaan de verschillende publicaties
in het juiste perspectief te brengen en te komen tot een zo
uitgebreid mogelijke beschrijving van het stromingsbeeld
van koolwaterstoffen in een watervoerende laag.
De migratie van vloeistoffen en gassen in een permeabel
medium werd reeds in 1856 door Darcy besproken, doch
zijn werk behandelde uitsluitend de stroming van één enkele
fase in een poreus medium. Het resultaat van deze studies
is bekend als de Wet van Darcy. Een meer algemene formulering van de Wet van Darcy heeft M. King Hubbert [1]
gegeven, waarbij de manometrische hoogte in de stromingsvergelijkingen wordt vervangen door een vloeistofpotentiaal,
een term waarin energie wordt uitgedrukt. D e Wet van
Darcy kan tevens zodanig worden uitgebreid, dat daarmee
het stromingsbeeld van verscheidene in een poreus medium
aanwezige fasen kan worden beschreven met behulp van
een van saturatie afhankelijke relatieve permeabiliteit, zoals
dit door Buckley en Leverett [2] is gedaan.
De algemene vorm van de Wet van Darcy door de introductie van vloeistofpotentiaal en relatieve permeabiliteit is een
zeer belangrijk middel voor het beschrijven van het stromingsbeeld van verschillende vloeistoffen in een poreus
medium en wordt als zodanig op velerlei wijze in de aardolieindustrie toegepast. Zij is echter niet toereikend voor het
beschrijven van het stromingsbeeld van verschillende vloeistoffen in media waarin de capillaire krachten van overwegende invloed zijn. Ten einde de Wet van Darcy voor dit
doel geschikt te maken, is het noodzakelijk een term voor
de capillaire druk aan de potentiaalvergelijking toe te voegen, waardoor een van saturatie afhankelijke vloeistofpotentiaal wordt verkregen. Deze vergelijking kan dan worden gebruikt voor de beschrijving van imbibitie- of bevochtigingsverschijnselen die zich voordoen wanneer olie in een
watervoerende laag doordringt.
In het hiernavolgende wordt de gehele theorie systematisch
besproken, terwijl voorts gegeneraliseerde vergelijkingen
worden gegeven ter beschrijving van de behandelde verschijnselen.

!) Opgericht door de internationale studiegroep van oliemaatschappijen voor het tegengaan van water- en luchtverontreiniging in West-Europa.

2.
Eenfasestroming
2.1
Stromingsvergelijkingen
De eenfasestroming van een vloeistof in een poreus en per-

De migratie van olie in een watervoerende laag wordt hier
bestudeerd op basis van gegeneraliseerde driefasen stromingsvergelijkingen afgeleid van de éénfasewet van Darcy.
Een uitgebreide beschrijving van deze generalisering, die
werd verkregen door het introduceren van relatieve, van
verzadiging afhankelijke permeabiliteiten en potentiaalvergelijkingen waarin ook een term voor de capillaire druk
voorkomt, wordt gevolgd door een theoretische beschrijving
van het verloop van de oliemigratie in een watervoerende
laag. Er wordt een formule afgeleid die de maximale omvang van de door olie geïnfiltreerde zone en de „dikte" van
de olielaag in verband brengt met de kenmerken van het
poreuze medium en de oppervlaktespanning tussen olie en
lucht bij aanwezigheid van hechtwater. Tenslotte worden de
invloed van het grondwaterverval en de heterogeniteit van
het poreuze medium hierin besproken, terwijl voorts de invloed van beide factoren op het mogelijke verloop van de
oliemigratie wordt aangegeven.
De conclusie wordt getrokken dat bij aanwezigheid van
grondwater de olie zich bij voorkeur zal verspreiden in het
bovenste gedeelte van de capillaire zone in de richting van
het grondwaterverval en/of naar die delen van het poreuze
medium waar de grootste permeabiliteit optreedt. Dit laatste
kan vooral voorkomen in gevallen waarbij de term voor de
capillaire druk een grote invloed heeft op het verloop van
de migratie, welk verschijnsel dan een beperkende invloed
kan hebben op de mate van olieverplaatsing langs een hellende grondwaterspiegel.
1.
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meabel medium kan worden beschreven aan de hand van
de gegeneraliseerde Wet van Darcy 2 ).
k pA
q =

dx
Pwaarin ei' de vloeistofpotentiaal is die wordt verkregen uit

*
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Deze potentiaal wordt bepaald door de energie vereist voor
het opvoeren van een eenheid vloeistofmassa van een willekeurig gekozen nul niveau en een druk nul naar een niveau
op een hoogte z daarboven waar een druk p heerst. Wanneer
er sprake is van infiltratie door een niet-samendrukbare
vloeistof (grondwater) bij atmosferische druk, kan vergelijking 2 als volgt worden vereenvoudigd:
Afbeelding 1 - Permeabiliteit.
$ = •

P
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Substitutie van vergelijking 3 in vergelijking 1 heeft als
resultaat:
_
kpgA dz
[i

dx

(4)

(6)

De dimensionele analyse toont aan dat K de dimensie heeft
van een snelheid (lt- 1 ) en k de dimensie van een oppervlak
(l 2 ). K wordt normaal gemeten in m water/sec. en k in cm 2
of in Darcy — -10- 8 cm 2 . K heeft uitsluitend betrekking op
de stroming van water, terwijl k een meer universele maat is
die alleen afhankelijk is van de kenmerken van het poreuze
medium. De relatie tussen K en k kan worden afgeleid uit
vergelijking 6 door substitutie van de volgende constanten:
p = 1 g/cm 3
g ==- 10:! cm/sec 2
/i = 0.01 poise
k(cm2) = 10-3 K(m/sec)

(7)

(7a)

Ter beschrijving van de stroming van verschillende vloeistoffen door hetzelfde poreuze medium is het noodzakelijk
dat de door de gegeneraliseerde vorm van de Wet van Darcy
gedefinieerde permeabiliteitsfactor k wordt gebruikt, aangezien de kenmerken van verschillende vloeistoffen kunnen
variëren, terwijl die van poreuze media onveranderlijk zijn.
De permeabiliteitsfactor k voor een klastisch sediment is
een functie van de volgende parameters:
gemiddelde diameter van de korrels
diameterverdeling van de korrels
cementatie van de korrels
vorm van de korrels
oriëntatie van de korrels.

De met behulp van deze vergelijking berekende permeabiliteiten zijn schematisch weergegeven in afbeelding 1 voor
zandsoorten van verschillende porositeit en bestaande uit
bolvormige korrels van gelijke diameter d. Voor deze zeer
eenvoudige poreuze media kan het specifieke korreloppervlak worden berekend uit
c __ 6 (1-0)
(9)

d 0

of in Darcy-eenheden:

Uit afbeelding 1 valt af te leiden dat de permeabiliteit in
grote mate afhankelijk is van de porositeit en aanzienlijke
waarden bereikt voor grind en zandsoorten met grove korrel.
In fijnere sedimenten neemt de permeabiliteit snel af, terwijl
zij in klei te verwaarlozen is. De vergelijking van Kozeny
gaat eveneens op voor niet-bolvormige korrels en voor
korrels met verschillende diameter. In zo'n geval heeft een
gegeven gewicht van sedimenten een betrekkelijk lagere
porositeit (0) en een hoger specifiek korreloppervlak (Sv)
dan in het boven beschreven ideale geval. Een uit korrels
van zeer uiteenlopende diameter bestaand poreus medium
zal derhalve een veel lagere permeabiliteit hebben dan een
uit korrels van dezelfde grootte bestaand medium. Toepassing van de formule van Kozeny ter berekening van de
permeabiliteit van een medium dat is vervangen door een
uit korrels van dezelfde grootte bestaand model, welke korrels gelijk zijn aan de gemiddelde korreldiameter van het
hier besproken medium, leidt derhalve altijd tot te hoge
uitkomsten.
3.
Tweefasenstroming
3.1
Stromingsvergelijkingen
De tweefasenstroming van twee niet-mengbare vloeistoffen
(b.v. olie en water) in een poreus medium kan worden beschreven met behulp van een gewijzigde gegeneraliseerde
vorm van de Wet van Darcy:

%
Gezien het grote aantal variabelen is het onmogelijk k
<hv =
2

<*)

(5)

_Pl

k(Darcy) = 10"' K(m/sec)

=^sTs^W

0 = porositeit
Sv. = korreloppervlak (cm 2 ) gedeeld door het poriënvolume
(cm 3 ) (specifiek korreloppervlak).

waarin K de doorlaatbaarheid is. Deze wordt in verband
gebracht met de door de gegeneraliseerde Wet van Darcy
gedefinieerde permeabiliteit (vergelijking 1) in de volgende
formule:
K

k(Darcy)

waarin

2.2
Permeabiliteit
Vergelijking 4 is in de hydrologie bekend, hoewel zij daar
vaak wordt uitgedrukt in de volgende vorm:

q = - KA £

rechtstreeks uit te drukken als functie van de eigenschappen
van het poreuze medium.
De permeabiliteit van een niet geconsolideerd zand kan bij
benadering worden berekend met behulp van de formule
van Kozeny [3].
1.0133 x 108 0 3
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) De gebruikte symbolen zijn omschreven op blz. 407.
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De stroming van elke vloeistof wordt beschreven door het
daarop van toepassing zijnde stel vergelijkingen.
Wanneer wij de vergelijkingen 10-13 en de vergelijkingen
1 en 2 van de eenfasestroming tegenover elkaar stellen, wordt
het duidelijk dat het voor de beschrijving van een tweefasenstroming noodzakelijk is de vloeistofpotentiaal voor elk
van de beide vloeistoffen te bepalen.
De bij de eenfasestroming gebruikte enkele permeabiliteitsfactor k wordt vervangen door factoren voor relatieve permeabiliteiten:
k r o = de relatieve permeabiliteit voor olie bij aanwezigheid van water
k r W = de relatieve permeabiliteit voor water bij aanwezigheid van olie.
De door de vergelijkingen 10 en 11 bepaalde relatieve permeabiliteiten kunnen in het laboratorium worden gemeten.
Zij zijn afhankelijk van de oliesaturatie s 0 die is uitgedrukt
als fractie van het poriënvolume. Afbeelding 2 toont enkele
typische resultaten van experimenten, waaruit de volgende
conclusies kunnen worden getrokken:
3.1.1 De permeabiliteit van een bepaald poreus medium
ten opzichte van een vloeistof bij aanwezigheid van een
andere vloeistof neemt af met betrekking tot de eenfasepermeabiliteit.
3.1.2 De afmeting van de permeabiliteit is afhankelijk
van de mate van bevochtiging van het poreuze medium door
een van de beide vloeistoffen.
3.1.3 Er moet een minimale verzadiging zijn voor elke
vloeistof alvorens deze door het medium heen kan dringen.
Het in afbeelding 2 gegeven specifieke voorbeeld toont aan
dat stroming van olie (een niet-bevochtigende vloeistof) niet
mogelijk is alvorens een oliesaturatie van ongeveer 10 % is
bereikt (punt B). Voor water is een minimale verzadiging
van ongeveer 20 % noodzakelijk alvorens stroming kan
plaatsvinden (punt A).
Bovenvermelde vergelijkingen zijn evenzeer van toepassing
op een water/luchtsysteem en op een olic/luchtsysteem.
Laatstgenoemde situatie doet zich voor nadat een hoeveelheid olie in een permeabel substratum is binnengedrongen

Afbeelding 2 - Relatieve permeabiliteit.

en de grondwaterspiegel nog niet bereikt heeft. In dit geval
moet een minimale oliesaturatie van ongeveer 10-20 % (afhankelijk van het poreuze medium) worden bereikt alvorens
migratie van olie in het substratum kan plaatsvinden.
De term minimale oliesaturatie wordt gebruikt ter aanduiding van de hoeveelheid olie die door het poreuze medium
wordt opgenomen en daaruit niet meer verdrongen kan
worden. Dit verschijnsel beperkt de afstand waarover een
bepaalde, in een permeabele grondlaag gebrachte, hoeveelheid olie zich verplaatst.
Wanneer de geïnfiltreerde hoeveelheid olie zo groot is dat
deze het grondwater bereikt, kan een zelfde situatie zich
voordoen in de waterlaag. De verontreinigde zone wordt dan
beperkt tot een poreus volume dat groot genoeg is om de
geïnfiltreerde olie op de graad van verzadiging te houden
die gelijk is aan de minimale saturatie.
In de paragrafen 5.2 en 5.3 wordt een dergelijk geval meer
in bijzonderheden besproken.
3.2
Capillaire krachten
Bovenstaande beschrijving van de tweefasenstroming wordt
in de aardolie-industrie algemeen aanvaard. De beschrijving
gaat op wanneer de door de vergelijkingen 12 en 13 weergegeven potentiaalkrachten aanzienlijk groter zijn dan de
capillaire krachten. De vergelijkingen verschaffen geen bevredigende beschrijving van tweefasenstromingen wanneer de
capillaire krachten de overhand hebben, d.w.z. wanneer bevochtigings- of imbibitieverschijnselen een dominerende rol
spelen bij de tweefasenstroming. Dit gaat over het algemeen
op voor oliemigratie in een watervoerende laag, en om die
reden wordt hier uitvoeriger ingegaan op de capillaire krachten.
De capillaire druk in een capillaire buis met een diameter
d wordt gemeten aan de hand van de capillaire stijghoogte
h c (zie afbeelding 3).
In een poreus medium dat uit een groot aantal poriën met
verschillende diameter bestaat, zal de capillaire stijghoogte
in iedere porie verschillend zijn. Voor poreuze media wordt
de gemiddelde capillaire druk pr. derhalve aangegeven door
de gemiddelde capillaire stijghoogte "h(, (zie afbeelding 3).
De gemiddelde capillaire druk "p c wordt uitgedrukt in kenmerken van vloeistoffen en poreuze media door de volgende
vergelijking:
pc = -

A p gh„ =

JSŒ|•'' ^

(14)

Deze formule is van toepassing op het contact tussen twee
vloeistoffen die worden gekenmerkt door de bevochtigingsconstante ß, de oppervlaktespanning a en het dichtheids-

Afbeelding 3 - Capillaire stijghoogte.
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bij de huidige stand van de vrije grondwaterspiegel (zone
tussen niveaus „c" en „e". De afstand c-d wordt door vergelijking 14 gegeven (dit is slechts een benadering gezien
de invloed van de minimale luchtsaturatie).
3.2.6 Capillaire zone tussen de niveaus „c" en „e"
In deze zone zijn de twee fasen (water en lucht) beide
mobiel. De relatieve permeabiliteiten van deze fasen, die
overeenkomen met de waarden van de respectieve saturaties,
worden door de curven in afbeelding 2 weergegeven (zone
tussen de punten A en B).
Water- en luchtsaturaties in deze zone worden „funiculaire
saturaties" genoemd.
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Afbeelding 4 - Tweefasen capillaire zone van lucht en water.

verschil Ap; met behulp van deze formule kan de gemiddelde hoogte van de capillaire zone worden afgeleid uit kenmerken van het poreuze medium, zoals de porositeit 0 en
permeabiliteit k. De werkelijke capillaire stijghoogte is afhankelijk van de vloeistofsaturaties, welke verhouding door
de bekende, in afbeelding 4 schematisch voorgestelde, capillaire kromme wordt weergegeven. De afgebeelde situatie
kan zich voordoen in een substratum waarin het grondwater
tot het aangegeven niveau is gestegen, na eerst tot een lager
niveau te zijn gezakt. In dit geval zijn in de capillaire zone
een aantal duidelijk verschillende karakteristieke niveaus en
zones te onderscheiden die overeenkomen met de migratiemogelijkheden van de beide in het poreuze medium aanwezige fasen (lucht en water).
3.2.1 Zone beneden het nulpuntsniveau
Beneden het nulpuntsniveau is de watersaturatie 100 %. In
deze laag kan het water zich vrij verplaatsen volgens de
Wet van Darcy voor eenfasestromingen.
3.2.2 Zone beneden het nulpuntsniveau en het „a"-niveau
In deze zone neemt de luchtsaturatie toe, overeenkomstig
de capillaire distributie die er is op het moment dat het
vrije grondwaterniveau het minimumniveau heeft bereikt,
tot de waarde van de minimale saturatie (zie par. 3.1). In
deze zone is de lucht immobiel en neemt de permeabiliteit
ten opzichte van water af volgens de relatieve permeabiliteitskromme in afbeelding 2 (zone tussen 100 % watersaturatie en punt B).
3.2.3 Niveau „ b "
Niveau „ b " is de gemiddelde hoogte van de capillaire zone
bij het nulpuntsniveau van de vrije grondwaterspiegel (zone
tussen de niveaus „ o " en „c"). De hoogte „b" wordt door
vergelijking 14 gegeven.
3.2.4 Zone tussen de niveaus „a" en „c"
In deze zone blijft de luchtsaturatie constant; zij komt overeen met de minimumsaturatie van immobiele lucht. Dit
type saturatie door een niet-bevochtigende vloeistof wordt
„insulaire saturatie" genoemd.
In deze zone blijft de relatieve permeabiliteit ten opzichte
van water gehandhaafd op de gegeven waarde bij aanwezigheid van een saturatie met immobiele lucht (waarde bij
punt B in afbeelding 2).

3.2.7 Zone boven het niveau „e"
In de zone boven niveau „e" is de watersaturatie constant
en gelijk aan de minimale waarde. Deze watersaturatie staat
bekend als„pendulaire saturatie". In deze zone is het water
immobiel (relatieve permeabiliteit is gelijk aan nul). De
relatieve permeabiliteit voor lucht is gelijk aan de waarde
die overeenkomt met de minimale watersaturatie (waarde
bij punt A in afbeelding 2).
De capillaire kromme kan ook wiskundig worden voorgesteld door de vergelijking 15:
h
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Een vergelijking hiervan met formule

14 toont aan, dat in

een van saturatie afplaats van de constante waarde
hankelijke functie f(svv) is geïntroduceerd die aangeeft in
welke mate de capillaire stijging afhankelijk is van de saturatie van de bevochtigingsvloeistof. De verdeling van de capillaire druk wordt verkregen uit de vergelijking:
P c = — Apgh(,
(16)
waarin een minteken is gebruikt omdat de capillaire druk
negatief is voor een bevochtigende vloeistof.
3.3
Gegeneraliseerde
vloeistofpotentiaal
De in par. 3.1 gegeven theorie voor tweefasenstromingen
kan zodanig worden gewijzigd, dat rekening wordt gehouden
met de invloed van capillaire krachten door toevoeging van
een term voor capillaire druk aan de potentiaalvergelijkingen 12 en 13, die dan gelden voor water in een water/luchtsysteem:
*w

waarin (p c )*

I

Pw

gz

+

-

(17)3)

P\v

= het capillaire-drukverschil op het scheidingsvlak tussen de beide fasen volgens
vergelijkingen 15 en 16.

De term voor de capillaire druk is positief voor niet-bevochtigende vloeistoffen en negatief voor bevochtigende
vloeistoffen. Het is een maat voor de energie die nodig is
om een eenheidsmassa van een nieuwe vloeistof in een
reeds met andere vloeistof gevuld medium te brengen bij
tegenwerkende capillaire krachten. Bovendien hangt de
absolute waarde af van de saturatie van de desbetreffende
vloeistof. Deze zal (bijna) nul zijn indien de vloeistoffen
uitsluitend in kleine hoeveelheden in de grootste poriën
worden gebracht, en zal steeds hoger worden naarmate bij
het inbrengen van meer nieuwe vloeistof de grootte van de
nieuwe vloeistof bevattende poriën afneemt.
In homogene, isotropische media is de capillaire druk niet
afhankelijk van de plaats, doch in anisotropische media
neemt hij hogere absolute waarden aan in de richting van
afnemende permeabiliteit. Een abrupte waardeverandering
3

3.2.5 Niveau „d"
Niveau „d" is de gemiddelde hoogte van de capillaire zone

-

) Theoretisch zou (p ) a door Ap, het dichtheidsverschil tussen
water en lucht, moeten worden gedeeld, doch dit verschil is
gelijk aan p bij atmosferische omstandigheden.
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doet zich voor bij het scheidingsvlak tussen twee poreuze
media met verschillende kenmerken. Indien de waarde van
p ( . geleidelijk verandert, zoals dat het geval is in een anisotropisch en heterogeen poreus medium, ontstaat in de stromingsrichting een capillair potentiaalverval naast een
potentiaalverval ten gevolge van verschillen in druk en
hoogte. Een capillair potentiaalverval zal zich ook voordoen
in de richting van veranderende vloeistofsaturaties. Dit
laatste is een wiskundige uitdrukking voor het bekende bevochtigings- of imbibitieverschijnsel.
De boven beschreven verschijnselen kunnen wiskundig worden geformuleerd door vergelijking 17 te differentiëren met
betrekking tot de afstand x na substitutie van vergelijking
15 en 16, en de uitkomst te combineren met vergelijking
11, die de stroming van water in een poreus medium beschrijft.

W a t e r Saturation
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Met behulp van de onderstaande reeks vergelijkingen wordt
de uitkomst voor een lucht/watersysteem verkregen:
„
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Afbeelding 5 - Potentiaalverdeling voor water.
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De vergelijkingen 11 en 18 geven de wet van behoud van
arbeidsvermogen aan, terwijl vergelijking 19 de wet van
het massabehoud weergeeft.
Met deze reeks vergelijkingen kan de verplaatsing van water
bij aanwezigheid van lucht in een poreus medium worden
beschreven, afhankelijk van de watersaturatie in dat medium
en volledig rekening houdend met de anisotropic van de
poriënstructuur.
De waterpotentiaal met betrekking tot de vrije grondwaterspiegel bij atmosferische druk kan bij benadering 4 ) worden
berekend met behulp van:
ß w - w f(V>

gz

n

(20)

Pw

De nulhoogte geldt voor de vrije grondwaterspiegel; bij
toepassing van het cgs-systeem wordt de potentiaal voor
elke watersaturatie uitgedrukt in erg (zie afbeelding 5).
De volgende numerieke waarden werden gebruik:
TABEL 1
Ap =
ß

a

a

1.0

= 0.4

4.
Driefasenstroming
4.1
Slromingsvergelijkingen
Hoewel de beschrijving van een driefasenstroming aanzienlijk moeilijker is, kunnen daarbij toch dezelfde principes
worden gevolgd als bij de tweefasenstroming. De stromingsvergelijkingen kunnen op dezelfde wijze, nl. als vergelijking
10 en 11, worden geschreven. Een derde vergelijking wordt
toegevoegd ter beschrijving van de additionele (lucht-) fase:
=

k

_

r a k Pa A

d

$a
dx

(21)

waarin de symbolen k r a , k
en k r W thans de van saturatie
afhankelijke relatieve permeabiliteiten voor driefasenstromingen voorstellen, en de potentialen <Ê>a, çj>0 en $ w niet
slechts afhankelijk zijn van de saturaties, doch tevens van
de verdrongen vloeistof en de verdringende vloeistof, m.a.w.
dat de potentialen veranderen naar gelang de verdringende
vloeistof al dan niet de bevochtigende vloeistof is, ten opzichte van de verdrongen vloeistof. Deze verschillende
aspecten zullen in de volgende paragrafen afzonderlijk worden besproken.
4.2
Relatieve permeabiliteiten in de driefasenstroming
De relatieve permeabiliteiten voor de driefasenstroming [5]
voor het lucht/olie/watersysteem zijn schematisch voorgesteld
in afbeelding 6. Zoals aangegeven door de schaalverdelingen

60 dyne/cm

0 = 0.4
k = 60 x 10-8

Afbeelding 6 - Relatieve permeabiliteit bij driefasenstroming.
cm2

a

waaruit volgt: ( h c ) , = 20 cm.
Met behulp van afbeelding 5 kan de positie van elke watersaturatie bij evenwichtsomstandigheden worden bepaald als
functie van de waterpotentiaal; zo is een potentiaal van
50.000 erg gelijk aan een stijging van de vrije grondwaterspiegel tot 50 cm, waarbij de capillaire zone zich bevindt
op 50 tot 90 cm boven de nulpuntshoogte. De positie van
de gemiddelde hoogte van de capillaire zone als functie van
de waterpotentiaal is eveneens aangegeven. Hoewel afbeelding 5 op zich zelf triviaal is, is de methode voor het beschrijven van de evenwichtspositie van de watersaturaties
bij verschillende potentiaalhoogten essentieel voor het bepalen van het verloop der oliemigratie in een watervoerende
laag, waarbij driefasenstroming optreedt.
4

100%
) Bij benadering doordat de dichtheid van de lucht op nul wordt
gesteld.
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langs de zijden van de driehoek komt elk punt binnen de
driehoek overeen met een verschillende graad van saturatie
voor lucht, olie en water. Gelijke waarden voor de relatieve
permeabiliteit van elk van de drie fasen zijn aangegeven
door binnen de driehoek getekende „isopermen". De algemene kenmerken die van toepassing waren bij de bespreking
van de relatieve permeabiliteiten van tweefasenstromingen
in par. 3.2, gelden ook hier. Uit het diagram blijkt dat er
grote zones zijn waarin ten minste één van de drie aanwezige fasen immobiel is, en dat slechts in een zeer beperkt
saturatiegebied binnen de driehoek gelijktijdige stroming
van alle drie fasen mogelijk is. Dit is nog duidelijker aangegeven in afbeelding 7. Belangrijk is ook dat de minimale
watersaturatie vrijwel constant blijft, ongeacht de grootte
van de olie- en luchtsaturaties, terwijl de minimale luchtverzadiging het grootst is in de zone waar de olie- en watersaturatie van dezelfde orde van grootte zijn. Tenslotte
wordt opgemerkt dat de minimale oliesaturatie groter is
indien geen watersaturatie aanwezig is, doch vrijwel constant
wordt wanneer toenemende watersaturaties de minimale
waarde nabijkomen.
Deze verschijnselen zijn van bijzonder belang voor het bepalen van het mogelijke verloop van de oliemigratie in
samenhang met de oliepotentiaalverdeling, zoals in par. 4.5
zal worden aangetoond.
4.3
Capillaire krachten
De capillaire krachten die heersen bij het binnendringen
van olie in een gedeeltelijk met water gevuld poreus medium,
worden bepaald door uiterst ingewikkelde omstandigheden,
die in deze studie niet diepgaand kunnen worden beschreven.
Eenvoudigheidshalve wordt aangenomen, dat er overal in
het poreuze medium ten minste een minimale watersaturatie
is en dat de zandkorrels altijd worden ingesloten door een
dunne waterlaag. In de praktijk komen deze omstandigheden
het meest voor in vochtige grond met een hoge grondwaterspiegel. De capillaire krachten tussen water en lucht zijn
uitgebreid besproken in par. 3.3; over het algemeen is de
bevochtiging door water nagenoeg volledig (d.w.z. ß * ~
0.4), terwijl de oppervlaktespanning o\., voor zuiver water
hoog is. Bij infiltratie van grote hoeveelheden olie kunnen
zich omstandigheden voordoen, waarbij de grondwaterspiegel
naar beneden wordt gedrukt en de olie, bij afwezigheid van
lucht, in contact komt met water. In dat geval gelden de
boven beschreven omstandigheden voor tweefasenstromingen, doch de oppervlaktespanning a ° is dan over het algemeen lager. De bevochtigingscoëfficiënt voor water kan
echter nog steeds tamelijk goed zijn, dus ß ° — 0.4.
De werkelijke toestand van driefasenstroming komt voor

Afbeelding 7 - Immobiele saturaties bij driefasenstroming.

wanneer zich olie in of boven de capillaire zone van lucht/
water bevindt. In deze zone fungeert water als de bevochtigingsvloeistof ten opzichte van olie, doch de olie zal op
zijn beurt bij voorkeur het aan de lucht blootgestelde wateroppervlak bevochtigen. Dit verschijnsel kan op soortgelijke
wijze worden beschreven als is gedaan voor de capillaire
krachten in tweefasenstromingen, in aanmerking nemende
dat het water dat de zandkorrels omgeeft, immobiel is en
praktisch de grens vormt van een poriënsysteem waarin olie
en lucht aanwezig zijn. Dit is zeker het geval in de boven
de capillaire zone gelegen hechtwaterzone (boven niveau
„e"' in afbeelding 4). Voor deze zone kan de bevochtigingsconstante worden bepaald als ß a en de oppervlaktespanningen als c a , hetgeen, bij invoering in de vergelijkingen
14 en 15, de numerieke beschrijving oplevert van de capillaire zone van lucht en olie bij aanwezigheid van immobiel
water.
4.4
Potentiaalvergelijkingen
Zodra de capillaire krachten in een met drie verschillende
vloeistoffen gevuld poreus medium zijn bepaald, kunnen de
potentiaalvergelijkingen op dezelfde wijze worden geformuleerd als in par. 3.4. Aangezien deze studie het onderzoek
naar het mogelijke verloop van oliemigratie ten doel heeft,
zal op het vraagstuk van de oliepotentialen dieper worden
ingegaan. In de vorige paragraaf zijn twee op de olie inwerkende capillaire krachten gedefinieerd en er kunnen
derhalve twee verschillende oliepotentialen worden gekozen,
nl.:
4.4.1

p
(*«,)'

4.4.2

(Pc):
gz

Po

(22)

Po

Voor de verdringing van water
+ gz + •

($ )°
Po

<PeC

(23)

Po

Deze potentialen kunnen worden berekend reet behulp van
de vergelijkingen 15 en 16, na het invullen van de juiste
vloeistof- en formatiegegevens. De stroming van de olie
wordt vervolgens beschreven met behulp van een reeks vergelijkingen die overeenkomen met de vergelijkingen 11,
18 en 19, waarbij vergelijking 22 of 23 wordt toegepast, al
naar gelang de olie de lucht of het water verdringt.
4.5
Oliepotentiaalverdeling
De oliepotentialen in een waterhoudende laag bij atmosferische druk zijn berekend met behulp van de volgende formules (p a = O).
4.5.1

AIR
100%

S ^ Oil
;Y/ZJ Air
Water

Voor de verdringing van lucht

Bij verdringing van de lucht boven de vrije
grondwaterspiegel

/?:<f w
(*o) :
4.5.2

= g*

(24)

Po

Bij verdringing van het water beneden de vrije
grondwaterspiegel
Pw'Po

™»=-—*

ßw^w

+—

f

W

(25)

Behalve de gegevens van tabel I zijn de volgende vloeistofen bevochtigingsconstanten gebruikt:
TABEL II

Po

= 0.73

ß* = 0.2

WATER
100%

a* = 44 dyne/cm

waaruit volgt: ( h c ) a = 10 cm, en
ß°w=

0.4

a'lv=

40 dyne/cm

waaruit volgt: (h c ) " = 50 cm.
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De uitkomsten van de berekeningen zijn weergegeven in
afbeelding 8, waarin de potentiaallijnen voor constante
oHesaturaties boven de oorspronkelijke capillaire zone van
lucht en water en beneden de vrije grondwaterspiegel zijn
verkregen met behulp van respectievelijk de vergelijkingen
24 en 25. Binnen de oorspronkelijke capillaire zone van
lucht en water zijn de potentiaallijnen voor gelijke oliesaturaties verkregen door het extrapoleren van de met
vergelijking 24 verkregen lijnen in de zone van mobiele
luchtsaturaties. De met vergelijking 25 verkregen lijnen
kunnen niet doorlopen tot boven de vrije grondwaterspiegel,
aangezien in de zone van luchtsaturaties tussen 0 en 10 %
de lucht immobiel is, zodat oHesaturaties met dit percentage
moeten worden verlaagd. De lijnen van gelijke oliesaturatie
in deze zone worden derhalve geconstrueerd door het punt
verkregen door doorsnijding van de lijn beneden de vrije
grondwaterspiegel met het nulniveau te verbinden door
middel van een rechte lijn met het punt verkregen door
doorsnijding van de lijn met de naastbijgelegen hogere watersaturatie met het niveau waar de luchtsaturatie een waarde
van 10 % bereikt. Daarna volgt de bewuste lijn van gelijke
oliesaturatie deze geëxtrapoleerde laatstgenoemde lijn (zie
afbeelding 8). In de zone van de oorspronkelijke luchtsaturaties tussen 10 en 80 % zijn de potentiaallijnen voor
gelijke oHesaturaties punt voor punt geconstrueerd, waarbij
rekening is gehouden met de volgende beperkingen in verband met het voorkomen van bepaalde waarden van oliesaturatie op bepaalde niveaus (zie ook par. 5.2).
4.5.3

Lucht kan alleen worden verdrongen indien:

a. de luchtsaturatie groter is dan 10%;
b. de „luchtverdringingspotentiaal" voor de uit vergelijking
24 verkregen oliesaturatie hoog genoeg is.

Afbeelding 8 - Potentiaalverdeling voor olie in een watervoerende
laag.
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Afbeelding 9 - Saturatieverdelingen van olie, lucht en water.
4.5.4 Water kan alleen worden verdrongen indien:
a. de watersaturatie groter is dan 10%;
b. de „waterverdringingspotentiaal" voor de uit vergelijking
25 verkregen oliesaturatie hoog genoeg is.
4.5.5 De minimale oliesaturatie
Om olie door het poreuze medium te doen stromen over
een afstand die groter is dan enkele „capillaire lengten",
is een minimale oliesaturatie van 20 % noodzakelijk*).
De verkregen oliepotentiaallijnen geven het mogelijke voorkomen van elke oliesaturatie op elk niveau in de formatie
aan als functie van de oliepotentiaal. Aangezien olie steeds
naar zones met de laagste potentialen zal stromen, verschaffen deze lijnen ook een inzicht in het mogelijke verloop van de oliemigratie bij infiltratie van olie in een
watervoerende laag. Ten einde een beter begrip te krijgen
van de betekenis van afbeelding 8 wordt de evenwichtsverdeling van de vloeistofsaturaties in de driefasenstroming
besproken van een aantal potentiaalniveaus die in afbeelding
8 met de letters A tot J zijn aangeduid.
4.6

Evenwichtsverdeling van saturaties in de
driefasenstroming
4.6.1 Potentiaal A (afbeelding 8)
Bij deze potentiaal is geen vrije stroming van olie mogelijk,
aangezien de bereikte maximale oliesaturatie ongeveer 12 %
is, d.w.z. minder dan de minimale waarde van 20 % die
voor het onderhavige voorbeeld werd aangenomen. De afgebeelde saturatieverdeling bij deze lage potentiaal komt men
alleen tegen in de bevochtigingszone die de punt van de
zijwaartse infiltratietong omgeeft; in afbeelding 8 komt dit
overeen met een potentiaal van 3660 erg (zie verder par.5.3).
4.6.2 Potentiaal B (afbeelding 9)
Bij deze potentiaal wordt een dunne laag mobiele olie
waargenomen in de capillaire zone van lucht en water,
enigszins beneden het midden daarvan. De benedenwaartse
penetratie van deze laag wordt verhinderd doordat de minimale luchtsaturatie van 10 % niet kan worden verplaatst;
bij oHesaturaties van 20 % is de potentiaal evenmin hoog
genoeg om het water te verdringen (minimaal benodigd
potentiaal 8300 erg in afbeelding 8). Boven en beneden de
zone met oHesaturaties boven 20 % zijn capillaire imbibitie(of bevochtigings-)zones met oHesaturaties beneden 20 %
*) In het gegeven voorbeeld.
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Afbeelding 12 - Saturatieverdelingen van olie, lucht en water.
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Afbeelding 10 - Saturatieverdelingen van olie, lucht en water.
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Afbeelding 13 - Saturatieverdelingen van olie, lucht en water.
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Afbeelding 11 - Saturatieverdelingen van olie, lucht en water.

aanwezig, hetgeen in overeenstemming is met de potentialen
voor deze saturaties.
4.6.3
Potentiaal C (afbeelding 10)
Hiervoor gelden dezelfde opmerkingen als voor Potentiaal
B. Bovendien strekt de capillaire oliebevochtigingszone beneden de zone met mobiele olie zich iets verder uit, aangezien de potentialen voor lage oliesaturaties (minder dan
20 %) hoog genoeg worden om een gedeeltelijke verdringing
van het water uit de capillaire zone van lucht en water te
bewerkstelligen.

6

.8

10

Saturation

Afbeelding 14 - Saturatieverdelingen van olie, lucht en water.
Afbeelding 15 - Saturatieverdelingen van olie, lucht en water.
z (cm)

__

4.6.4 Potentiaal D (afbeelding 10)
Zie Potentiaal C. De zone van mobiele olie heeft bijna het
stadium bereikt waarin rechtstreekse verdringing van het
grondwater door mobiele olie mogelijk is.
4.6.5 Potentiaal E (afbeelding 11)
Het grondwater wordt gedeeltelijk door de mobiele olie
verdrongen, doch de oliesaturatie op het niveau waarop de
minimale luchtsaturatie tot minder dan 10 % daalt, is nog
lager dan de minimale oliesaturatie van 20 % zodat de
mobiele olie nog niet door de „minimale luchtzone" kan
heendringen.
4.6.6 Potentiaal F (afbeelding 11)
De mobiele olie heeft bijna de top van de „minimale
luchtzone" bereikt.
H20 (1) 1968, nr. 18
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4.6.7 Potentiaal G (afbeelding 12)
De potentiaal is thans zo hoog dat de mobiele olie het
grondwater kan verdringen, waardoor deze olie in de „minimale luchtzone" kan doordringen. Er ontstaat dan een afzonderlijke capillaire zone van olie en water.
4.6.8 Potentiaal H (afbeelding 13)
De vorming van de afzonderlijke capillaire zone van olie
en water is bijna voltooid.
4.6.9 Potentiaal ] (afbeelding 14)
Bij deze potentiaal worden afzonderlijke capillaire zones
van lucht en olie en van olie en water gevormd. Het bovenste gedeelte van laatstgenoemde zone bevindt zich nog boven
de oorspronkelijke capillaire zone van lucht en water, daar
waar minimale luchtverzadigingen aanwezig zijn.
4.6.10 Potentiaal J (afbeelding 15)
Zowel de capillaire zone van lucht en olie als van olie en
water ligt geheel buiten de oorspronkelijke capillaire zone
van lucht en water. In dit stadium is een potentiaal van
bijna 40.000 erg nodig, hetgeen voor olie overeenkomt met
een manometrische hoogte van 40 cm (afbeelding 8).
5.
5.1

Oliemigratie in een watervoerende laag
Verticale oliemigratie boven de vrije
grondwaterspiegel
5.1.1 Kleine hoeveelheid infiltraat
Ten einde de beschrijving van de gebeurtenissen die volgen
op de infiltratie van olie aan de oppervlakte van een waterhoudende laag, te vereenvoudigen, wordt het onderzoek
eerst beperkt tot een homogeen isotropisch poreus medium.
Bovendien wordt aangenomen dat de grondwaterspiegel
horizontaal is en dat het poreuze medium boven de capillaire zone is verzadigd met hechtwater. Nadat een hoeveelheid olie de grond is binnengedrongen, beweegt de olie zich
in verticale richting onder invloed van de zwaartekracht.
Door de aanwezigheid van capillaire krachten, die afhankelijk zijn van de saturatiegradiënt, vindt er ook een zekere
zijwaartse migratie plaats. Als gevolg hiervan wordt er een
bevochtigingszone gevormd, die de eigenlijke oliekern omgeeft. Het hechtwater in het poreuze medium is immobiel
en de lucht wordt door olie verdrongen tot de minimale
luchtsaturatie is bereikt. Zodra de infiltratie van olie ophoudt, zal de omringende lucht op zijn beurt de olie verdringen, waarna de olie zich verder verplaatst naar dieper
gelegen regionen. Gedurende deze periode zullen, op een
bepaald ogenblik, de water-, olie- en luchtsaturaties in het

Afbeelding 16 - Beginstadium van de neerwaartse oliemigratie,

centrum van de infiltratiezone zich in een positie bevinden
als schematisch aangegeven in afbeelding 16.
De belangrijkste kenmerken van dit schema zijn de minimale
luchtsaturaties in de zone met mobiele olie en de immobiele
minimale oliesaturatie in de zone waar de lucht de olie
opnieuw heeft verdrongen, nadat de olie-infiltratie aan het
oppervlak is opgehouden. De insulaire saturatie van lucht
daar waar olie mobiel is, zal de relative permeabiliteit voor
olie verlagen, naast de reeds door de pendulaire saturatie
van water veroorzaakte verlaging. De twee immobiele fasen,
nl. lucht en water, zullen derhalve de neerwaartse migratiesnelheid van de geïnfiltreerde koolwaterstoffen verlagen.
Dit wordt verder toegelicht in afbeelding 18a, waarin de
opeenvolgende saturatie verhoudingen van olie, lucht en
water zoals deze in het centrum van de infiltratiezone worden aangetroffen zijn aangegeven op het diagram van de
driefasenpermeabiliteit (de letters in afbeelding 18a corresponderen met de in afbeelding 16 aangegeven niveaus).
In afbeelding 19 is de oliepotentiaalverdeling in het centrum
van de infiltratiezone aangegeven. Tussen de niveaus „e"
en „f", binnen de capillaire zone van lucht en olie boven
de binnendringende oliemassa, is de potentiaal constant.
Tussen de niveaus „e" en „d" stroomt de olie alleen onder
invloed van de zwaartekracht, en het potentiaalverval is in
dit interval derhalve gelijk aan g. Beneden niveau „d" wordt
de permeabiliteit voor olie lager als gevolg van de afnemende oliesaturaties, en het potentiaalverval moet derhalve groter zijn dan in het interval „e" - „d", zodat deze zone gelijke
tred kan houden met het bewegende front van niveau „d".
Dit is aangegeven op het oliepotentiaaldiagram van afbeelding 19, waar punt c de potentiaal aanduidt bij de voorste
begrenzing van de door olie geïnfiltreerde zone (overeenkomend met niveau „c" in afbeelding 16). Onder invloed
van het potentiaalverval zal de gehele massa olie zich in
neerwaartse richting door de formatie bewegen, zodat de in
afbeelding 16 aangegeven niveaus „c" tot „f" op steeds
grotere diepte zullen voorkomen. Gedurende deze neerwaartse beweging zal de afstand tussen de niveaus „d" en
„e" geleidelijk kleiner worden, naarmate er steeds meer
olie achterblijft in de vorm van minimale saturatie boven
niveau „f". Indien de hoeveelheid per eenheid grondoppervlak geïnfiltreerde koolwaterstoffen klein is, vergeleken met
het volume van het poreuze medium tussen het aardoppervlak en de grondwaterspiegel, kan de olie de grondwaterspiegel niet bereiken aangezien de afstand tussen de niveaus
„d" en „e" nul is geworden en de oliesaturatie tussen de
niveaus „f" en „c" geleidelijk tot de minimale waarde is
gedaald. In dit stadium is er geen mobiele olie meer aanwezig en is de neerwaartse beweging tot stilstand gekomen.

Afbeelding 17 - Eindstadium van de neerwaartse oliemigratie.
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Afbeelding 18 - Relatieve permeabiliteiten langs het pad van de
oliemigratie.

Afbeelding 19 - Potentiaalverdelingen van olie in een watervoerende laag gedurende de neerwaartse migratie.

Het totale volume geïnfiltreerde olie is dan door het poreuze medium geabsorbeerd in de vorm van minimale oliesaturatie.

1 3 - 1 5 aangegeven verticale saturatieverdelingen voorkomen.
Volledigheidshalve wordt in de volgende paragraaf een uitgebreide beschrijving gegeven van de in afbeelding 15 aangegeven saturatieverdelingen.

5.1.2 Middelgrote hoeveelheid infiltraat
Wanneer zich een grotere infiltratie van olie voordoet, bereikt het front van de infiltratiezone de capillaire zone van
lucht en water boven de vrije grondwaterspiegel, vóórdat
de afstand tussen de niveaus „d" en „e" in afbeelding 16
tot nul is gedaald. Deze situatie wordt schematisch in afbeelding 17 weergegeven. De relatieve permeabiliteiten langs
een weg door het centrum van de infiltratiezone zijn aangegeven in afbeelding 18b, waarin de letters weer verwijzen
naar overeenkomstige niveaus in afbeelding 17. De oliepotentiaalverdeling in het centrum van de geïnfiltreerde
zone is eveneens aangegeven in afbeelding 19. Hieruit blijkt
dat de potentiaal bij het laagste uiteinde van de infiltratiezone te laag is om het grondwater te verdringen. De loodrechte neerwaartse beweging van het front van de infiltratiezone komt tot stilstand bij het niveau waar de minimale
luchtsaturatie verdere neerwaartse migratie verhindert. Vanaf dit ogenblik zal de potentiaal bij het infiltratiefront gaan
stijgen en, aangezien de oliepotentialen in de capillaire zone
van lucht en water in zijwaartse richting van de infiltratiezone lager zijn, zal de olie zich in zijwaartse richting gaan
bewegen op het niveau waar de laagste oliepotentialen
voorkomen. Door deze zijwaartse oliespreiding vermindert
de hoeveelheid nog aanwezige geïnfiltreerde olie in het
centrum van de infiltratiezone geleidelijk, welk verschijnsel
zich zal voortzetten totdat er in deze zone geen mobiele olie
meer aanwezig is. Op dit punt is de relatieve permeabiliteit
voor olie overal in de infiltratiezone nul geworden en er
kan derhalve geen verdere oliemigratie meer plaatsvinden.
Deze situatie — een typische saturatieverdeling aan de punt
van de zijwaartse infiltratie-,,tong" — is weergegeven in het
relatieve permeabiliteitsdiagram in afbeelding 18c, waarin
de letters overeenkomen met de niveaus van afbeelding 9.
5.1.3 Grote hoeveelheid infiltraat
Wanneer in een kort tijdsbestek een grote hoeveelheid olie
in een waterhoudende laag terechtkomt, kan de potentiaal
op het niveau met minimale luchtsaturaties in de capillaire
zone van lucht en water groot genoeg worden om het grondwater te verdringen. De overeenkomstige oliepotentiaalverdeling is eveneens aangegeven in afbeelding 19. Nadat het
neerwaartse evenwicht is bereikt, kunnen de in afbeelding
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5.2

Saturatieverdelingen na verdringing van het
grondwater
In de in afbeelding 15 aangegeven saturatieverdeling kunnen
de volgende kenmerkende niveaus worden onderscheiden:
5.2.1 Vrije grondwaterzone
Deze zone stelt het deel van de waterlaag voor waarin geen
olie of lucht is doorgedrongen. De top van deze zone wordt
voorgesteld door niveau „a".
5.2.2 Capillaire zone van olie en water
In de zone tussen de niveaus „a" en „ b " verandert de oliesaturatie van nul tot een waarde die gelijk is aan één minus
de minimale watersaturatie. Zowel het water als de olie is
in deze zone mobiel, met uitzondering van de olie in het
onderste gedeelte „a-a"', waar de oliesaturaties lager zijn
dan de minimale oliesaturatie.
5.2.3

Door olie geïnfiltreerde zone beneden de
oorspronkelijke vrije grondwaterspiegel
In de zone tussen de niveaus „ b " en „c" is, met uitzondering van het hechtwater, al het water verdrongen door olie.
In deze zone is de olie de enige mobiele fase. Niveau „c"
komt met de oorspronkelijke vrije grondwaterspiegel overeen, voor het begin van de olie-infiltraties.
5.2.4

Gedeelte van de oorspronkelijke capillaire zone
van lucht en water
In de zone tussen de niveaus „c" en „d" stijgt de luchtsaturatie van nul tot een waarde die gelijk is aan de minimale luchtsaturatie. In deze zone kan geen olie doordringen
indien de oliepotentiaal niet groot genoeg is om het „capillaire water" te verdringen (potentialen lager dan de waarde
„ F " ' in afbeelding 8).
5.2.5 Zone tussen de niveaus „d" en „e"
In deze zone is olie de enige mobiele fase. Zowel de luchtals de watersaturaties zijn verlaagd tot hun minimale waarde.
5.2.6 Capillaire zone van lucht en olie
In de zone tussen de niveaus „e" en „f" daalt de olie-
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saturatic van maximale waarde bij aanwezigheid van water
en lucht geleidelijk tot de minimale waarde. Deze situatie
komt overeen met die van de saturatieverdeling in het centrum van de door olie geïnfiltreerde zone. In deze zone
(„e-f") zijn olie en lucht mobiele fasen. Indien de doorsnede
J zijwaarts is gelegen van het punt waar de olie infiltreert,
zal de zone zich uitstrekken tot niveau „f", waar de oliesaturatie gelijk wordt aan nul.

C e n t r e of
infiltration
zone

J

5.2.7
Met lucht gevulde laag met hechtwater
De zone boven nievau „f" stelt de oorspronkelijke toestand
van de ondergrond boven de capillaire zone van lucht en
water voor, waar het water een minimale saturatie heeft.
Beneden het punt waar de olie infiltreert zal deze zone een
minimale hoeveelheid olie bevatten tot aan het niveau „f".
Uit het bovenstaande volgt dat als olie de potentiaal J heeft
(m.a.w. als de neerwaartse beweging tot stilstand is gekomen), er slechts drie zones zijn waar de olie mobiel is, nl.
de capillaire zone van lucht en olie (niveau „e-f"), waar
olie de lucht kan verdringen in een tweefasenstroming of
omgekeerd; de oliezone (niveau „b-e"), waar zich een eenfasestroming (olie) kan voordoen, en de capillaire zone van
olie en water (niveau „a-b"), waar olie het water kan verdringen, of omgekeerd.
Dit wordt nader toegelicht in afbeelding 18d, waarin de
letters verwijzen naar de overeenkomstige niveaus in afbeelding 15.
De in afbeelding 15 weergegeven situatie stelt een verticaal
stromingsevenwicht voor, die echter geenszins het eindstadium van de oliemigratie is, aangezien de potentialen in
de formatie die zijwaarts van het infiltratiepunt is gelegen,
lager zijn dan de potentiaal J. Een situatie als in afbeelding
15 zal derhalve niet stabiel zijn en dus niet voortduren. Dit
leidt ertoe dat de olie in zijwaartse richting gaat stromen,
hetgeen in de volgende paragraaf wordt besproken.
Thans volgen nog enkele opmerkingen over de exacte
positie van de niveaus „e" en „a" ten opzichte van „c" na
het bereiken van het verticale potentiaalevenwicht. De oliepotentiaal <3?oc op niveau „c" volgt uit: 5 )
( e -c) (Po-Pa) g
Po
aangezien z = 0 en p c = 0 in de grootste poriën, die met
olie zijn gevuld.

$ =

(26)

De oliepotentiaal op niveau „ b " wordt verkregen uit
(c-b) p w g
g (c-b) + 2 Pc
(27)
*„
Po
Po
aangezien de capillaire druk in de kleinste poriën, die door
olie verdreven water bevatten, ongeveer tweemaal zo groot
is als de gemiddelde waarde. Wanneer
^oc

^ob

en p c wordt berekend met behulp van vergelijking 11, is de
uitkomst
e-c
c-a

PWPo
Po-Pa

Afbeelding 20 - Beginstadium van de zijdelingse oliemigratie.
5.3

Zijwaartse oliemigratie boven een horizontale
waterspiegel
Zoals is aangetoond in par. 5.2, eindigt de verticale migratie
van in een permeabele laag geïnfiltreerde olie in een evenwichtstoestand, waarbij de olie drijft op het in de waterlaag
aanwezige grondwater. Voordat dit evenwicht is bereikt,
heeft reeds een horizontale migratie plaatsgevonden, aangezien de vloeistofpotentialen in het centrum van de infiltratiezone hoger zijn dan die in de aan het infiltratiepunt
grenzende zones. Op het moment dat een verticaal evenwicht
wordt bereikt, zijn de omstandigheden dezelfde als in de
schematisch voorgestelde situatie van afbeelding 20.
Niveau „c" is de hoogte van de grondwaterspiegel (zie afbeelding 15 en 20). De potentialen in de verticale vlakken J
(symmetrievlak), F ' (begrenzing verdringing capillaire zone
van lucht en water) en A' (punt van de infiltratietong) komen
overeen met die van afbeelding 8. De laagste potentialen zijn
die in vlak A', en als gevolg daarvan ontwikkelt zich een
dunne infiltratietong boven de capillaire zone van lucht
en water tussen de vlakken F ' en A'. Zoals reeds in opgemerkt in par. 5.2.1, kan in deze zone boven niveau „d"
alleen lucht door olie worden verdrongen. De hoogte van
niveau „d" is ongeveer gelijk aan de door vergelijking 14
gegeven gemiddelde capillaire hoogte boven de vrije grondwaterspiegel „c".
De zich vrij bewegende olie in de kern van de infiltratiezone
tussen de niveaus „ b " en „e" verdrijft aanvankelijk de
capillaire zones „e-f" en „a-b" naar links (vlak J stelt het
infiltratiepunt voor), doch een gedeelte van deze olie is
nodig voor het voeden van de zich tussen A' en F ' uitstrekkende „capillaire" tong. Uiteindelijk zal een situatie
ontstaan als geschetst in afbeelding 21, waar geen mobiele
olie meer aanwezig is tussen de vlakken J en F ' en de
zones a, ß en y alle met immobiele residuale olie zijn gevuld.

(28)
Afbeelding 21 - Eindstadium van de zijdelingse oliemigratie.

Hieruit volgt dat niveau „c" ergens tussen de niveaus „e"
en „a" is gelegen, waarbij de juiste plaats afhangt van het
verschil in dichtheid tussen water en olie en olie en lucht.
Voor een olie met een dichtheid van p0 = 0.86 is de verhouding ongeveer
e-c
1
=-F

,
"

Maximum extend
of capillary tongue 1/4As *

(29)

c-a
6
Deze vergelijking bepaalt de maximale diepte van de penetratie van olie in een waterhoudende laag als functie van de
dikte van de daarboven liggende olielaag.
5

) Waarin „c" en „e" de hoogte van deze niveaus zijn, gemeten
in cm.
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Bijzondere aandacht verdient de situatie bij de tip van de
zijwaartse infiltratietong bij vlak A'. Hier zal overwegend
sprake zijn van een minimale oliesaturatie, hoewel de oliepotentiaal voor geringere oliesaturaties lager ligt. Deze
geringe oliesaturaties zullen zich echter niet over grote
horizontale afstanden verspreiden, zoals dit geschiedt wanneer olie zich over vrije wateroppervlakken verspreidt. Dit
verschijnsel doet zich in een poreus medium niet voor
dankzij de onregelmatige poriëngrootte. Een schematisch
voorbeeld hiervan is te vinden in afbeelding 22. Op het
oppervlak van het water dat de zandkorrels omgeeft, fungeert de olie als de bevochtigende vloeistof ten aanzien van
lucht. Als gevolg van deze bevochtiging wordt een capillaire
stijging hc, van de olie waargenomen, die echter beperkt
wordt door de hoogte van de poriën met kleine diameter.
In de grote poriën kan de olie niet zo hoog stijgen dat zij
over de „heuvel" naar links stroomt.
In een poreus medium, zoals zand, waarin grote verschillen
in diameter van de poriën bestaan, zal de in afbeelding 22
weergegeven beperking altijd voorkomen op korte afstand
(ter lengte van enige poriën) van het punt waar de minimale
oliesaturatie wordt bereikt, hetgeen een verdere „capillaire"
spreiding van de geïnfiltreerde olie zal verhinderen.
De omvang van de zijwaartse infiltratietong kan als volgt
bij benadering worden berekend:
De dikte „d" van de zone tussen A ' en F ' is ongeveer gelijk
aan 2 (h c ) a (vergelijking 14).
De oliesaturatie in deze zone loopt op van 0 (bovenste begrenzing) tot de minimale saturatie s01. (in het midden) en
neemt daarna weer af tot nul (onderste begrenzing).
De omvang van de door olie geïnfiltreerde tong kan derhalve
worden geschat met behulp van de volgende vergelijking:

A

Q 0S

* = ( - - f e r \ T)

waarin A a
Q

= bevochtigingsconstante lucht/olie
=
=
=
=

5.4

De migratie van koolwaterstoffen langs een
hellende waterspiegel
In afbeelding 23 wordt de zijwaartse spreiding van geinfiltreerde olie langs een hellende waterspiegel weergegeven. De olie zal de infiltratiezone zowel in stroomopwaartse als in stroomafwaartse richting verlaten, alsmede in
een richting loodrecht op het vlak van het diagram. In
stroomopwaartse richting is de migratieafstand beperkt door
de voorwaarde
(32)

De afstand 1 van de stroomopwaartse migratie blijkt derhalve uit G )
1

e-c
tg a

(33)

De afstand van de stroomopwaartse migratie zal dus kleiner
worden naarmate het verval tg a van de grondwaterspiegel
groter wordt.
In het horizontale vlak, zoals bij voorbeeld in het vlak dat
loodrecht ten opzichte van het projectievlak in afbeelding
23 ligt, wordt de migratieafstand beperkt door de omstandigheid dat geen mobiele olie meer in de infiltratiezone
wordt vastgehouden, zodat formule 30 van toepassing is.
De spreiding van een olielaag op een hellende grondwaterspiegel kan derhalve worden vergeleken met die op een
horizontale waterspiegel. De door de olie bereikte zone
wordt enigszins verplaatst en uitgebreid in de richting van
het grondwaterverval vergeleken met de cirkelvormige infiltratiezone welke ontstaat bij een horizontale grondwaterspiegel.

= oppervlakte van de door olie geïnfiltreerde
tong
= hoeveelheid geïnfiltreerde olie

aa
0
k
sor

Afbeelding 22 - Olieverzadiging van de poriën aan de tip van de
zijwaartse infiltratietong.

<&0J = * „ K

™

/3a

Sandgrain

oppervlaktespanning lucht/olie
porositeit
permeabiliteit
minimale oliesaturatie

In vergelijking 30 is geen rekening gehouden met de minimale oliesaturatie in de ß en y zones die tijdens de migratieperiode zijn geïnfiltreerd en opnieuw met lucht en water
zijn verzadigd op het moment dat een zijwaarts evenwicht
wordt bereikt. De berekende zone A s zal derhalve enigszins
te groot zijn. Het is interessant hier wat dieper op in te
gaan aan de hand van een voorbeeld.

6

) Niveau ,,e" en ,,c" als aangegeven in afbeelding 21.

Veronderstel dat:
Q
k
0

= 10.000 l i t e r

= 60 darcy
= 0.40
s01. = 0.20

d a n : ( h c ) a = 10 cm

As
D0
als D 0

ßl = 0.2

Afbeelding 23 - Oliemigratie langs een hellende waterspiegel.

er" = 44 dyne/cm

Infiltration
zone

p0 = 0.73
(31)

= 1250 m 2
= 8 mm
Q
A.

Een olie-infiltratie van 10.000 liter is een flinke hoeveelheid, doch deze kan onder de boven veronderstelde condities niettemin in immobiele saturatie worden vastgehouden
binnen een zone met een straal van 40 m, indien zich een
cirkelvormige infiltratietong op een horizontale waterspiegel heeft gevormd.
De capillaire krachten zijn derhalve een zeer belangrijk
middel ter beperking van de omvang der oliemigratie boven
de capillaire zone van de vrije grondwaterspiegel.
H20 (1) 1968, nr. 18

Limit of downdip
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6.

De invloed van de heterogeniteit van het
poreuze medium
6.1
Algemeen
In het voorafgaande is de heterogeniteit van het poreuze
medium buiten beschouwing gelaten. Onder normale omstandigheden is de ondergrond niettemin gewoonlijk heterogeen, en deze studie zou niet volledig zijn indien de invloed
van deze heterogeniteit niet ter sprake zou komen. De invloed van de heterogeniteit van de ondergrond komt op twee
verschillende manieren tot uiting, die elk apart zullen worden besproken.
6.2
Veranderlijke
permeabiliteit
Indien een poreus medium heterogeen is, kan de permeabiliteit in de stromingsvergelijkingen niet als constante worden
beschouwd. De permeabiliteit is derhalve afhankelijk van
het desbetreffende punt in de poreuze ruimte en veroorzaakt
een afwijking in de stromingsrichting naar de meest permeabele lagen en in de richting waarin de permeabiliteit
in waarde toeneemt. Dit is van toepassing op alle typen
stromingen (een-, twee- en driefasenstroming).
6.3
Veranderlijke capillaire druk
Indien twee vloeistoffen in het poreuze medium aanwezig
zijn, is het noodzakelijk de capillaire druk in de vloeistofpotentiaalvergelijking in te voeren.
De term p c in een isotropisch homogeen medium is niet
gebonden aan een bepaalde plaats en verandert slechts met
de saturatie van de desbetreffende vloeistof. In vergelijking
18 is dan de eerste afgeleide van de capillaire potentiaal
met betrekking tot de afstand gelijk aan nul en de capillaire
druk in een isotropisch homogeen medium komt derhalve
niet in de stromingsvergelijkingen voor zolang er sprake is
van beweging bij aanwezigheid van een constante vloeistofsaturatie.
In een heterogeen poreus medium kan de waarde van p c
voortdurend van plaats tot plaats verschillen en de eerste
afgeleide van p c met betrekking tot de afstand heeft dus
een waarde die afwijkt van de nulwaarde in de stromingsvergelijkingen van Darcy (vergelijking 11 en 18) (nl. voor
een constante vloeistofsaturatie). Er ontstaat derhalve een
additioneel (capillair) potentiaalverval, die de stromingssnelheid van de niet-bevochtigende vloeistof (olie in het
olie/watersysteem) zal verlagen in de richting waarin
positief is.
dx
Het gevolg is, dat in het olie/watersysteem de olie door
capillaire krachten bij voorkeur naar die lagen stroomt waar
de capillaire druk het laagst is, d.w.z. naar lagen met een
hoge permeabiliteit (vergelijking 14). Deze conclusie is
uiterst belangrijk wanneer maatregelen moeten worden getroffen tegen verontreiniging van grondwater door koolwaterstoffen. De olie wordt door de capillaire krachten
verdreven uit een medium met lage permeabiliteit naar een
medium met hogere permeabiliteit. Dit zou bij voorbeeld
gebeuren indien klei, die praktisch ondoordringbaar is voor
olie wanneer ze met water is verzadigd, in aanraking komt
met een permeabele laag. Hierdoor is klei een zeer doeltreffende barrière tegen oliemigratie. Dit wordt opnieuw
bewezen in de natuur door het bestaan van aardolie-accumulaties in ondergrondse zandreservoirs waarin de afsluitende kleilagen erin geslaagd zijn de olie miljoenen jaren
onder hoge druk bewaard te houden.
7.
Waarneming van olie-infiltraties
In de afbeeldingen 9 tot 15 zijn naast de diagrammen welke
de oliesaturatieverdeling in de poreuze laag voorstellen ook
diagrammen opgenomen die het olievoorkomen in een open
observatieput beschrijven bij overeenkomstige oliepotentialen. Het is duidelijk dat de oliepotentiaal bij de punt
van de zijwaartse tong (A' in afbeelding 8 en 21) hoger is

406

dan die in een observatieput waarin geen olie aanwezig is.
Indien een dergelijke put in de infiltratiezone tussen de
vlakken A' en F ' (afbeelding 8 en 21) is gelegen, bevindt
zich mobiele olie in de dunne laag boven de capillaire zone
van lucht en water. De potentiaal daarvan is hoger dan de
potentiaal in een observatieput en er zal derhalve olie in de
observatieput dringen en op de waterspiegel drijven. Deze
wordt vervolgens naar beneden gedrukt tot beneden de oorspronkelijke vrije grondwaterspiegel tot een diepte die
ongeveer gelijk is aan zesmaal de gemiddelde hoogte van
de capillaire zone (vergelijking 29). Het in deze paragraaf
beschreven verschijnsel is door J. Bartz [6] waargenomen.
Het bewijst dat het mogelijk is olie-infiltraties te onttrekken
door middel van observatieputten.
Het algemene patroon van oliemigratie in waterhoudende
lagen is door een drietal auteurs beschreven aan de hand
van waarnemingen bij praktijk- en laboratoriumproeven en
bij toevallige olielekkage (in alfabetische volgorde: Bartz [6],
Lippok [7] en Schwüle [8].
Het gedrag van de olie kan in alle gevallen bevredigend
worden verklaard met behulp van de in deze studie beschreven theorie van oliemigratie.
8.
Conclusies
In de voorgaande paragrafen is de migratie van koolwaterstoffen in een lucht en water bevattende laag in het kort
besproken. Met betrekking tot de migratie van koolwaterstoffen in isotropische homogene media kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
8.1
De olie beweegt zich eerst naar beneden in verticale
richting naar de grondwaterspiegel en verspreidt zich vervolgens in horizontale richting evenwijdig aan de grondwaterspiegel. Laatstgenoemd verschijnsel wordt veroorzaakt
door capillaire krachten in de capillaire zone van lucht en
water, die verhinderen dat de olie de eigenlijke waterlaag
binnendringt.
8.2
De aanwezigheid van lucht en water in minimale
saturaties in het poreuze medium verlaagt de migratiesnelheid van de olie.
8.3
Het volume van het poreuze medium waarin een
beperkte hoeveelheid olie binnendringt, blijft om twee
redenen beperkt:
8.3.1 In alle zones die de olie passeert, moet eerst een
minimale saturatie aanwezig zijn alvorens de olie verder
kan stromen.
8.3.2 Indien de olie zich boven de capillaire zone van de
grondwaterspiegel verspreidt, moet de olielaag eerst een bepaalde minimum dikte hebben bereikt alvorens er sprake
is van zijwaartse migratie.
Hieruit volgt dat er grote hoeveelheden olie in een permeabele laag aanwezig moeten zijn alvorens de aanwezigheid
van olie op enige afstand van het infiltratiepunt kan worden
geconstateerd.
8.4
Bij een hellende grondwaterspiegel verplaatst de
door olie geïnfiltreerde zone zich in de richting van het
grondwaterverval. Oliemigratie in een richting tegengesteld
aan die van het grondwaterverval blijft beperkt tot betrekkelijk korte afstanden.
Voor heterogene poreuze media zijn de volgende aanvullingen op vorenstaande conclusies noodzakelijk:
8.5
In een heterogeen poreus medium geschiedt de
migratie van olie bij voorkeur via de meest permeabele
lagen. In media met lage permeabiliteit verhinderen sterke
capillaire krachten dat de olie in deze zones binnendringt.
Dit is in het bijzonder het geval in kleilagen.
Het volgende geldt voor alle gevallen:
8.6
Olie-infiltraties in de ondergrond kunnen doeltreffend worden vastgesteld met behulp van observatieputten
HgO (1) 1968, nr. 18

die over de gehele capillaire zone boven de vrije grondwaterspiegel en tevens over een beperkte lengte daarbeneden
zijn geperforeerd.
Verklaring der gebruikte tekens
A
: oppervlakte van het poreuze medium in een vlak
loodrecht op de stromingsrichting
A s : oppervlakte van de door koolwaterstoffen boven de
grondwaterspiegel geïnfiltreerde zijwaartse capillaire
tong
g
: zwaartekrachtversnelling
h c : gemiddelde capillaire stijghoogte
K
: doorlaatbaarheid
k
: Darcy-permeabiliteit
k r a : relatieve permeabiliteit voor lucht
k r o : relatieve permeabiliteit voor olie
k r W : relatieve permeabiliteit voor water
1
: minimale afstand doorlopen door oliemigratie in een
richting tegengesteld aan het grondwaterverval
p
: druk
p c : capillaire druk
p c : gemiddelde capillaire druk in verhouding tot h c
Q
: volume van in de bodem verloren koolwaterstoffen
q
: stromingsdebiet
q 0 : stromingsdebiet voor olie
q w : stromingsdebiet voor water
S v :specifiek korreloppervlak
s0
: oliesaturatie
sal, : minimale luchtsaturatie
s o r : minimale oliesaturatie
s W r : minimale watersaturatie
t
: tijd
d^
grondwaterverval
tg a
dx
x
: door de stroming doorlopen afstand
z
: afstand boven nulpuntsniveau
a
: helling van het piëzometrisch oppervlak
ß
: bevochtigingscoëfficient
= 0,4 voor totale bevochtiging
= 0,2 voor gemiddelde bevochtiging
Ap : dichtheidsverschil tussen twee stromende fasen
jx
: absolute viscositeit
^ a : absolute viscositeit van lucht
JX0 : absolute viscositeit van olie
[t,w : absolute viscositeit van water
p
: dichtheid
p a : dichtheid van lucht
p 0 : dichtheid van olie
p w : dhhtheid van water
a
: oppervlaktespanning
<É> : vloeistofpotentiaal
<ï>0 : oliepotentiaal
$ w : waterpotentiaal
0
: porositeit
Indices:
De symbolen voor de capillaire zones van lucht en olie,
lucht en water of olie en water worden aangeduid met de
indices a, o en w, zoals in de volgende voorbeelden:
(Po):.

aa , ßa

enz. capillaire zone van lucht en olie
capillaire zone van lucht en water

(P<:);>

0° w .enz.

H20 (1) 1968, nr. 18

capillaire zone van olie en water

Discussie
Ir. G. T. M. v. d. Kroon aan ir. van Dam:
Met betrekking tot het toekennen van arbeid aan de potentiaal wil ik u vragen of er nog sprake is van arbeid als het
systeem in rust is.
Aantwoord:
De vloeistof potentiaal is gedefinieerd als de energie vereist
om een eenheid van massa te brengen van het nul niveau
bij een vloeistofdruk nul en een capillaire druk nul naar
een plaats in het door een andere vloeistof gevulde poreuse
medium, gelegen op een ander niveau en waar een van nul
verschillende vloeistofdruk en een van nul verschillende
capillaire druk heerst. Deze potentiaal is dus equivalent
aan de arbeid die door de olie zou kunnen worden verricht
indien deze vanuit deze toestand wederom zou voortvloeien
naar een plaats waar de potentiaal nul is.
Er is dus wel degelijk sprake van een potentiaal als het
systeem in rust is.
Ir. A. M. Asselbergs aan ir. van D a m :
U gaf een practisch voorbeeld van de uitbreiding van 10 ton
olie met s.g. 0,73, dus b.v. benzine of petroleum. Hoe zal
zich naar uw verwachting een zware stookolie (s.g. 0,95)
gedragen? Gevaarlijker of minder gevaarlijk?
Antwoord:
Bij de beantwoording van uw vraag dient onderscheid te
worden gemaakt tussen de verschillende gevaren voor de
grondwater kwaliteit die bij infiltratie van een zware stookolie in de bodem kunnen optreden.
Indien u de grootte van het infiltratielichaam als de gevaarlijke factor beschouwt dan kunnen wij met behulp van
de theorie nagaan of de grootte van het infiltratielichaam
groter of kleiner zal zijn dan bij een lichtere vloeistof zoals
benzine zal optreden.
De verschillen tussen deze beide vloeistoffen zijn in de eerste
plaats dat de viscositeit van zware stookolie zeer veel groter
is dan die van benzine. Een verandering uitsluitend van de
viscositeit zal tot gevolg hebben dat de uitbreiding van het
infiltratiegebied evenredig langzamer zal geschieden. Immers, zoals uit vergelijkingen 11, 18 en 19 blijkt, kan het
stromingsdebiet q w uit deze vergelijkingen worden geëlimineerd en er blijft dan een enkele differentiaal vergelijking
over, die het verband legt tussen de vloeistof-saturatie s w
en de tijd t en de plaats x. Deze expressie kan vervolgens
onafhankelijk van de vloeistofviscositeit worden gemaakt
door b.v. de werkelijke tijd te vervangen door een schijnbare tijd, gelijk aan het product van viscositeit en werkelijke
tijd. Hieruit blijkt dus, dat indien alle andere vloeistofparameters dezelfde blijven een verandering van de viscositeit en daarmede omgekeerd evenredige verlenging van de
infiltratietijd teweeg zullen brengen. De uiteindelijke rusttoestand van het infiltratiegebied zal dan echter niet veranderen. Een zware stookolie heeft evenwel een grotere
dichtheid dan benzine en dit heeft tot gevolg dat de gravitatiecomponent van het potentiaalverval relatief iets sterker
zal zijn ten opzichte van de capillaire drukgradient dan in
het geval van benzine infiltratie. Daar staat echter tegenover
dat wellicht ook de bevochtigingsconstante en de oppervlaktespanning ietwat verschillend zullen zijn en ik verwacht
dan ook dat ten gevolge van deze verschillen slechts geringe
verschillen zullen optreden tussen de uiteindelijke infiltratielichamen van benzine en zware stookolie.
Afgezien van de grootte van het infiltratiegebied is echter
ook de oplosbaarheid van de componenten van het geïnfiltreerde product van belang indien het gevaar voor de grondwaterkwaliteit, veroorzaakt door verschillende olieproducten,
wordt beschouwd.
Hierover is nog betrekkelijk weinig bekend. Lichte componenten zoals deze in bezine of petroleum voorkomen zijn
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gemakkelijker oplosbaar in water dan de zware componenten welke overheersen in een zware stookolie. Wellicht is
echter het oplossen van geringe bijmengsels in de producten
veel bezwaarlijker voor de smaak en reuk van het grondwater en als zodanig hangt zeer veel af van de kwaliteit en
de kwantiteit van deze bijmengsels in ieder der beschouwde
producten voordat men kan beslissen of een infiltratie van
benzine of van zware stookolie gevaarlijker is.
Gedetailleerde onderzoekingen op dit gebied worden sinds
korte tijd verricht in het Koninklijk Shell Laboratorium
in Amsterdam en deze onderzoekingen vormen een belangrijk gedeelte van het studieprogramma van de werkgroep
MOS. Wij hopen dat over een jaar hierover een eerste
publicatie het licht kan zien.
Tenslotte is ook de verwering en oxydatie en de microbiologische afbraak van olieproducten in de bodem een factor
die bij het beschouwen van het gevaar voor de grondwaterkwaliteit niet uit het oog dient te worden verloren.
Het is b.v. bekend dat gedurende het langzame infiltratieproces van een zware stookolie verwering en oxydatie aan
de begrenzing van het infiltratielichaam de infiltratie tot
stilstand kunnen brengen, voordat de hydrodynamische rusttoestand als in mijn voordracht beschreven is bereikt. In
dit geval zal het uiteindelijke infiltratiegebied van 10 ton
stookolie geringer zijn dan dat hetwelk zou worden verkregen bij infiltratie van eenzelfde hoeveelheid benzine. In het
centrum van het infiltratiegebied zal dan echter nog gedurende lange tijd mobiele stookolie aanwezig zijn. Een
ander resultaat van deze verwering en van de microbiologische afbraak is echter, dat in water oplosbare afbraakproducten kunnen worden gevormd, welker reuk en smaak
bezwaarlijk zijn. In dit geval is dat product het meest gevaarlijk, waarvan deze afbraakproducten het meeste gevaar
voor de grondwaterkwaliteit opleveren en het is op dit
moment niet bekend of dit bij benzine of bij zware stookolie
het geval zal zijn.
Onder auspiciën van de werkgroep MOS zal daarom binnenkort een begin worden gemaakt met een onderzoek op dit
gebied aan een nog nader te bepalen wetenschappelijke instelling en wij hopen dat ook over dit vraagstuk over enige
jaren wat meer specifieke resultaten bekend zullen zijn.
Al deze facetten zullen ook worden betrokken in de experimenten, welke in de loop van de komende jaren in Nederland zullen worden verricht.
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Dr. R. Schilt aan ir. Somers:
In de voordrachten werden als voorbeeld van olieverontreiniging van de bodem alleen omgevallen tankwagens genoemd.
M.i. is de kans op lekkages van ondergrondse huisbrandolietanks, welke onder geen enkele controle staan, waarschijnlijk veel groter. De deugdelijkheid van deze vaak in
het grondwater liggende tanks en hun bekleding laat dikwijls veel te wensen over.
Antwoord:
Voor het onderzoek bij T N O wordt uitgegaan van de aanwezigheid van olie in de een of andere vorm in de bodem,
zonder aandacht te schenken aan de oorzaak van deze aanwezigheid.
De kans op ongelukken is bij kleine tanks voor huisbrandolie, waarvoor nog geen controlemogelijkheden bestaan,
zeer groot. Overigens moet dit gevaar niet worden overschat
daar de meeste van deze tanks niet zijn gelegen in of nabij
drinkwaterwingebieden en dus geen ongerief kunnen veroorzaken voor de gemeenschap.
Over individueel ondervonden s:hade aan bouwwerken,
isolatiematerialen, veldgewassen enz., en stankbezwaren in
woonruimten zijn weinig gegevens aanwezig.
Tankwagens zijn vaak eigendom van kleine ondernemers
waardoor de mogelijkheden van controle en aansprakelijkheid niet altijd groot zijn.
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