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Streszczenie. Skały łupkowe są formacjami geologicznymi, może w nich występować materia orga-
niczna, dzięki której mogą powstać niekonwencjonalne złoża gazu. Podczas ich interakcji z dwutlen-
kiem węgla, który może być stosowany jako czynnik szczelinujący do wydobycia gazu, zachodzi wiele 
zjawisk mających wpływ na strukturę i parametry wytrzymałościowe skały. W pracy przedstawiono 
badania zmian struktury skały łupkowej pod wpływem oddziaływania dwutlenku węgla w stanie 
nadkrytycznym oraz ich wpływ na właściwości wytrzymałościowe skały. Badania strukturalne zostały 
przeprowadzone przy użyciu technik mikroskopowych przy różnych powiększeniach obrazu. Jako 
test właściwości wytrzymałościowych przyjęto próbę jednoosiowego ściskania. W wyniku prac zaob-
serwowano pewną zależność. Im bardziej zmniejszyła się porowatość badanej próbki po infiltracji 
dwutlenkiem węgla w małych powiększeniach, tym bardziej zwiększyła się jej porowatość w dużych 
powiększeniach i tym mniejszą osiągnęła wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie. 
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1. Wprowadzenie

Skały łupkowe są formacjami geologicznymi wykazującymi wysoką heterogenicz-
ność w odniesieniu do cech materii mineralnej i organicznej, struktury porów i właści-
wości geochemicznych. W przeciwieństwie do łupków, konwencjonalne skały zbior-
nikowe charakteryzuje większa jednorodność względem ich właściwości. Zespół cech 
swoistych dla konwencjonalnych i niekonwencjonalnych formacji skalnych w dużym 
stopniu decyduje o potencjale rezerwuaru do pozyskania surowców energetycznych.
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Skały łupkowe tworzą 60% światowego zasobu skał osadowych, natomiast mate-
riał osadowy pokrywa większą część Ziemi. Łupki rozpatrywane w niniejszym opra-
cowaniu rozumiane są jako skały ilaste, zasobne w materię organiczną (2-15% mas.) 
oraz wykazujące tendencję do pękania wzdłuż powierzchni uwarstwienia. Ze względu 
na obecność rozproszonej substancji organicznej, pirytu oraz ciemno zabarwionych 
minerałów łupki te nazywane są również czarnymi łupkami [1].

Formacje skał łupkowych są ważnym źródłem surowców energetycznych. 
W ostatnim dziesięcioleciu produkcja węglowodorów ze skał łupkowych doprowa-
dziła do globalnego wzrostu produkcji ropy i gazu. Najbardziej rozpowszechniona 
i wydajna jest produkcja węglowodorów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 
Cechy złóż niekonwencjonalnych w tych krajach pod względem geologicznym 
sprzyjają wydobyciu.

Produktywne formacje łupkowe zalegają tam na głębokości 1500-3000 m, 
a całkowita zawartość materii organicznej wynosi 2-18%.

Do badań struktur materiałów służą zazwyczaj metody: SEM — elektronowa 
mikroskopia skaningowa (ang. Scanning Electron Microscopy) [2], AFM — mikrosko-
pia sił atomowych (ang. Atomic Force Microscopy) [3], tomograficzne [4] oraz mikro-
skopowe [5].  

Rys. 1. Wizualizacja SEM ziarnistej struktury łupka: przy powiększeniu 600 × (z lewej) widoczne są 
ziarna, przy powiększeniu 7408 × widoczne są pory w ściankach poszczególnych ziaren [2]

Struktura skały łupkowej charakteryzuje się dwoma poziomami porowatości [6, 7]:
— 1. rodzaju (mikro- i mezopory; < 100 nm),
— 2. rodzaju (makropory i naturalne szczeliny; ≥ 100 nm).
Patrząc na zdjęcia SEM łupka, można zaobserwować również, że przy pewnym 

powiększeniu widoczne są pory, a przy większym porowata jest również struktura 
ścianek tych porów (rys. 1).

Zawartość gazu zaadsorbowanego w łupkach może zmieniać się od 20 do 
80% gazu całkowitego (gaz zaadsorbowany + gaz wolny — ten ostatni w makro-
porach i  naturalnych szczelinach). Część gazu w łupku jest zaadsorbowana 



169Badania eksperymentalne wpływu dwutlenku węgla na strukturę porowatą... 

w porach 1. rodzaju, które mają strukturę nieprzepuszczalną. Przepływ gazu w struk-
turze 1. rodzaju jest dyfuzyjny, w strukturze 2. rodzaju to tzw. przepływ Darcy’ego, 
zależny od przepuszczalności skały i gradientu ciśnienia [7]. Gdy ciśnienie w natu-
ralnych szczelinach spada poniżej krytycznego ciśnienia desorpcji, metan zaczyna 
desorbować z porów 1. rodzaju do porów 2. rodzaju. W rezultacie stężenie zaad-
sorbowanego gazu w pobliżu naturalnych szczelin maleje, co powoduje powstanie 
gradientu ciśnienia i dyfuzyjny transfer masy przez mikro- i mezopory (rys. 2) [8].

Rys. 2. Mechanizmy przepływu gazu w strukturze skały łupkowej [6]

Na podstawie wyników badań prowadzonych na układach węgiel–gazy kopal-
niane na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powszechnie przyjęło się twierdzenie, 
że CO2 sorbowany jest preferencyjnie względem CH4 oraz że ilość sorbowanego na 
węglu CO2 jest większa niż w przypadku sorpcji CH4, a najczęściej podawany stosu-
nek chłonności sorpcyjnej węgla względem tych gazów może być rzędu 1:4. Jednak, 
jak wynika z badań [9], określenie, na ile CO2 będzie sorbowany preferencyjnie 
w odniesieniu do CH4, zależy od szeregu czynników (w tym parametrów opisujących 
węgiel), takich jak stopień metamorfizmu, zawartość wilgoci, stopień rozdrobnienia 
próbki, oraz parametrów opisujących układ, jak ciśnienie i temperatura. Analogiczne 
wnioski wypływają z wyników badań laboratoryjnych prowadzonych w ostatnich 
latach na próbkach łupków gazonośnych [10-12].

Zjawiska te mają istotny wpływ przy opracowywaniu metod wydobycia gazu 
z łupków. Co więcej, ważne jest zbadanie, czy adsorpcja CO2 ma wpływ na zmianę 
właściwości mechanicznych skały, ze względu na fakt, że zjawisko to powoduje 
również pęcznienie matrycy skalnej (tzw. swelling — rys. 3). 
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Ponieważ jest to zmiana objętości matrycy, może to mieć również wpływ na zmianę 
parametrów wytrzymałościowych skały, gdyż z literatury wiadomo, że rozmiar porów 
może mieć wpływ na globalne właściwości materiału porowatego [13]. 

Rys. 3. Schemat zjawiska pęcznienia matrycy skalnej

Dlatego też w pracy zostaną przedstawione badania zmian struktury skały łupko-
wej pod wpływem oddziaływania dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym oraz ich 
wpływ na właściwości wytrzymałościowe skały. Badania strukturalne zostały przepro-
wadzone przy użyciu technik mikroskopowych przy różnych powiększeniach obrazu. 
Za test właściwości wytrzymałościowych przyjęto próbę jednoosiowego ściskania.

2. Przegląd metod badań łupków z uwzględnieniem wpływu CO2

Dla geologicznego składowania i szczelinowania łupków najkorzystniejsza jest 
faza nadkrytyczna dwutlenku węgla o wysokiej gęstości. Zależnie od temperatury 
i ciśnienia złożowego, które występują w danym zbiorniku, przyjmuje się, że mini-
malna głębokość występowania poziomu wodonośnego albo złoża węglowodorów, 
odpowiednich do geologicznego składowania CO2, wynosi 800-1000 metrów. 
Na takiej głębokości gęstość wtłoczonego CO2 jest kilkaset razy większa niż w warun-
kach normalnych (tzn. występuje on w fazie nadkrytycznej).

W artykule [14] dla zbadania efektu szczelinowania badano próbki granitu. 
Zaaplikowano do nich CO2 ciekły oraz w stanie nadkrytycznym. Omówiono rozkład 
szczelin i porównano z wcześniejszymi pracami dotyczącymi szczelinowania wodą 
[15]. Na podstawie otrzymanych wyników uznano, że CO2 daje większy i bardziej 
przestrzenny rozkład szczelin. 

W pracy [16] przedstawiono sposób badania właściwości skał formacji Far-
sund na Morzu Północnym. Formacja ta obejmuje utwory górnej jury i najniższej 
kredy. Utwory te składają się z łupków ilastych, łupków wapiennych i dolomitów, 
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co potwierdzają pobrane próbki rdzenia. Próbki skalne poddano badaniom w celu 
określenia składu kerogenu, jakości skał macierzystych oraz wpływu zanieczysz-
czenia (związanego z zastosowaną technologią wiercenia) na organiczne analizy 
geochemiczne. Autorzy pobrali 167 próbek. Wykonano analizy obrazowe. Próbki 
były badane ponadto pod kątem zawartości substancji organicznych (total organic 
carbon — TOC, % mas.). Bazując na uzyskanych wynikach, autorzy przeprowadzili 
badania kerogenu przy użyciu chromatografii piroliza−gaz. Badania pozwoliły 
określić skład oraz jakość łupka ilastego znajdującego się w formacji geologicznej. 

W pracy [17] węgle, łupki węglowe, łupki roponośne i ich próbki zostały pod-
dane organicznym analizom geochemicznym w celu rozpoznania źródła materii 
organicznej. Natomiast w [18] autorzy przedstawili badania właściwości akustycznych 
i mechanicznych zbiornikowych skał łupkowych. Wykonali badania pękania w wyniku 
trójosiowego ściskania na próbkach pobranych z basenu Sichuan i rdzeni wzdłuż kąta 
15° z zachowaniem orientacji podłoża. Badania transmisji ultradźwięków (UC) i emisji 
akustycznej (AE) zostały przeprowadzone, aby monitorować odpowiedź anizotropową 
prędkości fali i zachowanie pęknięć w stosunku do podwyższonych naprężeń. Do badań 
próbek użyto także tomografii komputerowej w celu określenia heterogenicznej struk-
tury i właściwości geometrycznych strefy pęknięć i określenia ich rozwinięć w próbce. 
Rozwój mikrostruktury, w tym zamknięć porów, rozwój mikropęknięć i formowanie 
ich w większe grupy pod wpływem wyższych naprężeń jest widoczny w odpowiedzi 
fali sprężystej i aktywności emisji akustycznej. W miarę wzrostu średniego efektyw-
nego naprężenia nie ma istotnej zmiany w mikrostrukturze próbki łupka, wynikającej 
z braku odpowiedzi na prędkość do podwyższonego naprężenia. Podczas dynamicznego 
pękania generowanie makrostruktury wzdłuż płaszczyzny podłoża zmniejsza prędkość 
fali kosztem chwilowego wzrostu aktywności emisji akustycznej. Prezentowane wyniki 
mówią o niskiej anizotropowości i silnej heterogeniczności omawianych łupków. 

W pracy [19] autorzy ocenili wpływ efektywnych naprężeń i sorpcji dwutlenku 
węgla na przepuszczalność matrycy podłoża o równoległym ułożeniu warstw łupków 
w Utica, Ohio, USA na podstawie wyników badań zaniku impulsu. Pierwszym testem 
były badania przepuszczalności przy użyciu argonu w stanie wysokich (14,6 MPa) 
i niskich (2,8 MPa) naprężeń, aby określić zależność pomiędzy ciśnieniem a odzy-
skiem tego gazu. Kolejnym etapem był pomiar przepuszczalności przy stosowaniu 
nadkrytycznego CO2. Aby ocenić zmianę w sorpcji dwutlenku węgla, autorzy uży-
wali argonu. Otrzymane wyniki wskazują, że naprężenie efektywne i sorpcja CO2 
zmniejszają przepuszczalność matrycy skał ze złóż łupkowych poprzez odrębne 
mechanizmy. Próbki o przepuszczalności powyżej 10–20 m2 są wrażliwe na zmiany 
efektywnego naprężenia spowodowane ścieżkami przepływu zdominowanymi przez 
mikropęknięcia. W przypadku próbek o bardzo niskim współczynniku przepusz-
czalności redukcja przepuszczalności jest znacznie większa ze względu na ścieżki 
przepływu zdominowane przez porowatość nanoskopową. Dla różnych łupków 
wartość progowa może ulec zmianie w zależności od struktury porów i mineralogii. 
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Zmniejszenie przepuszczalności w łupkach o bardzo małej tej właściwości można 
wyjaśnić wywołanym sorpcją CO2 puchnięciem ścian porów, co nie sprzyja prze-
pływowi płynów. Redukcja przenikania dzięki sorpcji CO2 zmienia się odwrotnie 
z początkową przepuszczalnością, co implikuje zwiększoną powierzchnię dzięki 
stymulacji hydraulicznej CO2 poprzez działanie sorpcyjne w powierzchniach o ultra-
niskiej przepuszczalności. Próbki o niższej przenikalności od wartości progowej 
ulegają niewielkiej zmianie po obróbce argonem, ale mocno różnią się po obróbce 
CO2. Przeprowadzone badania wykazały, że naprężenia efektywne odgrywają istotną 
rolę w ewolucji przepuszczalnych cząstek, a pochłanianie dwutlenku węgla dominuje 
w zmianie ultrafiltru o małej przepuszczalności. Redukcja przepuszczalności wsku-
tek działania CO2 zmienia się odwrotnie z początkową przepuszczalnością, a tym 
samym zwiększona powierzchnia cząstki z hydraulicznej symulacji z dwutlenkiem 
węgla może być używana do przeciwdziałania redukcji przepuszczalności.  

W pracy [20] przeprowadzono szereg analiz struktury porów od formacji orga-
nicznie ubogich do organicznie bogatych łupków o różnej dojrzałości termicznej 
i nieorganicznym składzie do określenia podstaw kontroli pojemności gazu w drob-
noziarnistych warstwach osadów morskich. 

3. Metoda badań

W realizacji badań wykorzystano mikroskop Nicon Eclipse MA200 optyczny 
służący głównie do badań mikrostruktury metali. W badaniach używano mikroskopu 
o powiększeniu 10-1000-krotnym. Mikroskop umożliwia wykrycie mikropęknięć, 
ujawnienie struktury, identyfikację faz, jak również pokazuje wiele innych cech 
materiałowych. Przed przystąpieniem do badań mikroskopowych struktury skał, 
próbki poddano szlifowaniu i polerowaniu. 

Obiektem badań mikroskopowych była skała łupkowa z okresu syluru z basenu 
Morza Bałtyckiego o zawartości węgla organicznego TOC 0,8%. Jest to wartość 
świadcząca o tym, że jest to skała macierzysta dla węglowodorów.

Wyniki analizy Rock-Eval pokazano w tabeli 1, natomiast wyniki analizy ilo-
ściowej XRD pokazuje wykres na rysunku 4. 

         
Tabela 1 

Wyniki analizy Rock-Eval badanej skały łupkowej

Tmax
[ °C]

S1
[mgHC/g skały]

S2
[mgHC/g skały]

S3
[mgCO2/g skały]

PI
[S1/(S1+S2)]

PC
[%]

437 0,52 1,04 0,42 0,33 0,15

RC  
[%]

TOC  
[%]

HI  
[mgHC/g TOC]

OI  
[mgCO2/gTOC]

całkowity MINC  
[%]

0,66 0,81 128 52 1,21
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4. Badania strukturalne ośrodka porowatego  
przed infiltracją CO2

Korzystając z mikroskopu optycznego Nikon Eclipse MA200, możliwe było 
wykonanie badań struktury skał. Program NiS–Elements BR posłużył do umiesz-
czenia skali na zdjęciach oraz do późniejszego edytowania. Skorzystano z trzech 
skali powiększenia (× 100, × 200, × 1000) w celu lepszego uchwycenia struktury 
badanych próbek. Przykładowy wynik badań przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 4. Analiza XRD badanej skały łupkowej

Rys. 5. Próbki skały łupkowej przed infiltracją: zdjęcia z mikroskopu optycznego,  
powiększenie stukrotne (góra), przetworzone na czarno-biały obraz (dół)



174 D. Miedzińska

Poniżej przedstawiono zestawienie otrzymanych wartości porowatości dla 
poszczególnych powiększeń (tab. 2) oraz średnią porowatość badanych próbek.

Tabela 2
Wyniki badań łupka przed infiltracją CO2

Powiększenie Porowatość z poszczególnych obszarów [%] Porowatość średnia [%]

100 5,65 11,67 16,67 23,95 4,86 12,56

200 30,61 28,02 23,25 34,52 37,07 27,4

1000 40,21 30,29 28,55 48,22 68,84 46,9

Widać wyraźnie, że przy kolejnych powiększeniach uwidaczniane są kolejne, 
coraz mniejsze pory, co skutkuje wzrostem obserwowanej porowatości. Należy 
przy tym pamiętać, że obserwowane są pory i naturalne szczeliny w skale, zarówno 
tam, gdzie może występować gaz, jak i w minerałach, gdzie gaz raczej nie występuje 
(minerały ilaste). Wraz ze wzrostem powiększenia uwidaczniają się nowe pory, 
które były zbyt małe, aby je zaobserwować przy mniejszym powiększeniu, co jest 
spowodowane ograniczeniami metod mikroskopowych.

5. Badania strukturalne ośrodka porowatego  
po infiltracji CO2

Następnym krokiem było umiejscowienie badanych próbek w nadkrytycznym 
dwutlenku węgla. Wykorzystanie dwutlenku węgla jako środka infiltrującego ma na 
celu wywołanie zwiększenia jej przepuszczalności oraz wywołanie desorpcji CH4. 
W trakcie prowadzenia badań zastosowano dwutlenek węgla w stanie nadkrytycz-
nym — temp. 42°C, ciśnienie 83 atm (rys. 6).

Przeprowadzenie badań umożliwił specjalny agregat do skraplania i schładzania 
wykonany na zamówienie WAT, przedstawiony na rysunku 7. Próbki przebywały 
we wspomnianej aparaturze w środowisku nadkrytycznym 36 godzin. Po wyjęciu 
próbek wykonano badania mikroskopowe struktury skał. Kolejny raz wykorzystano 
mikroskop optyczny Nikon Eclipse MA200.

Przykładowy wynik badań dla łupka po infiltracji pokazano na rysunku 8.
Poniżej przedstawiono zestawienie otrzymanych wartości porowatości dla 

poszczególnych powiększeń (tab. 3) oraz średnią porowatość badanych próbek.  
Jak poprzednio, ze wzrostem powiększenia uwidaczniają się nowe pory, które były 
zbyt małe, aby je zaobserwować przy mniejszym powiększeniu, co jest spowodowane 
ograniczeniami metod mikroskopowych.
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Rys. 7. Agregat do wytwarzania CO2 w stanie nadkrytycznym

Rys. 8. Próbki skały łupkowej po infiltracji: zdjęcie z mikroskopu optycznego,  
powiększenie stukrotne (lewa), przetworzone na czarno-biały obraz (prawa)

Rys. 6. Wykres fazowy CO2
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Tabela 3
Wyniki badań łupka po infiltracji CO2

Powiększenie Porowatość z poszczególnych obszarów [%] Porowatość średnia [%]

100 1,26 1,21 1,23 1,25 1,28 1,31

200 4,36 4,28 4,42 4,40 4,34 4,36

1000 45,21 39,07 31,45 57,01 71,8 49

6. Próby jednoosiowego ściskania

Do badań jednoosiowego ściskania wykorzystano próbki łupka o kształcie sze-
ścianu o boku 5 mm. Próbki poddano testowi jednoosiowego ściskania za pomocą 
nakładki do ściskania będącej elementem tomografu komputerowego SkyScan 1140.

Wyniki badań przedstawiono na rysunku 9 w postaci krzywych naprężenie−
odkształcenie.

Rys. 9. Wyniki badań jednoosiowego ściskania dla łupka przed infiltracją i po infiltracji CO2

7. Analiza wyników badań w aspekcie wpływu struktury  
na właściwości wytrzymałościowe

Wyniki badań mikroskopowych struktury skał przedstawione w tabeli 2 i 3 
wykazały, że porowatość badanych próbek zmalała po infiltracji; przy małych 
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powiększeniach zmniejszyła się o 17%. Natomiast przy powiększeniu tysiąckrotnym 
porowatość wzrosła o 4%, co pokazuje wpływ efektu pęcznienia skały pod wpływem 
adsorpcji dwutlenku węgla na jej strukturę i porowatość. Zjawisko to polega na tym, 
że w małych powiększeniach oraz globalnie pory się zmniejszają, natomiast jest to 
spowodowane „rozsuwaniem się struktury pod wpływem dostawania się w mikro-
pory cząstek CO2”. Jednocześnie wytrzymałość badanych próbek na jednoosiowe 
ściskanie po infiltracji zmniejszyła się o 8%.

Zaobserwowano więc pewną zależność. Im bardziej zmniejszyła się porowatość 
badanej próbki po infiltracji dwutlenkiem węgla w małych powiększeniach, tym 
bardziej zwiększyła się jej porowatość w dużych powiększeniach i tym mniejszą 
osiągnęła wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie. 

Badania realizowano w ramach projektu „Opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej 
technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2 na drodze analiz numerycznych i badań 
eksperymentalnych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2012-2017.

Artykuł wpłynął do redakcji 30.06.2017 r. Zweryfikowaną wersję po recenzjach otrzymano 30.10.2017 r. 
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D. MIEDZIŃSKA

Experimental study on influence of carbon dioxide on porous structure  
and mechanical properties of shale rock

Abstract. Shale rocks are geological formations which can be unconventional gas reservoirs. During 
their interaction with carbon dioxide, which can be used as a fracturing fluid in shale gas recovery 
process, many phenomena take place that can influence rock structure and mechanical properties. 
The research on changes in rock structure under super critical carbon dioxide interaction and their 
influence of shale properties were presented in the paper. The structural tests were carried out with 
the use of microscopic techniques with different resolutions of visualization. The uniaxial compression 
test was applied as a mechanical properties’ assessment experiment. As a result of research, some 
dependence was observed. The bigger decrease was in porosity after infiltration in lower zooms, 
the bigger increase in porosity in high zooms and mechanical properties was noticed.
Keywords: geomechanics, shale rock, carbon dioxide
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