
Abstract 

Methane (CH4) is the major component of natural gas, which is presently one of the main sources 

of energy used by humankind. On Earth CH4 accumulates in various geological settings, mainly 

in sediments and sedimentary rocks, e.g., as an adsorbed and free gas in gas shales. Clay 

minerals are abundant in the majority of high-pressure CH4 environments. Clay minerals, due to 

their properties, enhance the CH4 adsorption potential, thus the storage capacity of CH4 in 

sedimentary rocks. Therefore, clay mineral-CH4 interactions under high-pressure have recently 

gained much attention.  

Reported inconsistencies between measured CH4 adsorption on the same mineral species could 

not be easily explained based on the underlying assumption that CH4 adsorption is controlled 

exclusively by the mineral structure. Moreover, the phenomenon of CH4 intercalation in the clay 

interlayer remained highly uncertain. The main aims of this dissertation were to understand what 

are the structural and non-structurally dependent (i.e. textural) factors quantitatively controlling 

CH4 adsorption on clay minerals and to investigate the possible CH4 interlayer adsorption in 

smectites.  

In the present study, various techniques were used, including gravimetric and X-ray diffraction 

measurements of minerals under high-pressure CH4, low-pressure vapor adsorption, and 

transmission electron microscopy. Grand Canonical Monte Carlo simulations were performed to 

link experimental results with molecular mechanism and thermodynamic driving force of CH4 

intercalation. The results showed that clay mineral texture, which may not be directly related to 

the mineral structure (e.g., crystallite size and planar dimensions, crystallite agglomeration 

pattern) have a main control over the CH4 adsorption capacity. The finer the crystallites, the greater 

the adsorption capacity on external surfaces, which correlates with the micro- and mesoporous 

texture, measured using conventional techniques. CH4 adsorption in the smectite interlayers is 

insignificant, when the interlayer is filled with monovalent inorganic cations. In contrast, CH4 

intercalates the smectitic interlayers when they are filled with divalent inorganic cations, which are 

hydrated with a few H2O molecules forming a strong complex. Then, the CH4 intercalation causes 

swelling by reconfiguration of presorbed water molecules. In these samples, CH4 occupies voids 

between hydration shells of cations. In a similar pattern, CH4 easily intercalates smectitic 

interlayers filled with large organic cations, such as tetramethylammonium, however, without 

inducing swelling. The swelling of smectites in high-pressure CH4 is driven by the energetic 

contribution of the swelling free enthalpy. The interlayer and external adsorption of CH4 in the 

smectitic clay minerals presented in the study significantly contributes to the total adsorbed 

quantity of CH4 in sediments and sedimentary rocks. 



Streszczenie 

Metan (CH4) jest głównym składnikiem gazu ziemnego, obecnie jednego z najważniejszych źródeł 

energii wykorzystywanych przez ludzkość. Gromadzi się on w różnorodnych środowiskach 

geologicznych, w tym w skałach osadowych, m.in. jako gaz wolny, a także zaadsorbowany w 

łupkach gazonośnych. Zdecydowanej większości środowisk akumulacji CH4 towarzyszą minerały 

ilaste, które – dzięki swoim specyficznym właściwościom – znacznie zwiększają pojemność 

adsorpcyjną CH4 skał osadowych, a tym samym zwiększają także całkowity potencjał retencji 

metanu. Z tej przyczyny, interakcje pomiędzy minerałami ilastymi i CH4 stały się przedmiotem 

zainteresowania geologów i technologów naftowych.  

Występujące w literaturze niezgodności dotyczące ilościowo mierzonej adsorpcji CH4 nie mogły 

być wytłumaczone na podstawie założenia, że adsorpcja CH4 kontrolowana jest przez strukturę 

minerałów ilastych. Ponadto, zupełnie nieznany był aspekt interkalacji smektytowych przestrzeni 

międzypakietowych przez CH4. Głównym celem badań przedstawionych w tej rozprawie 

doktorskiej było zrozumienie mechanizmu adsorpcji CH4 na minerałach ilastych: zarówno 

czynników kontrolowanych strukturalnie (np. interkalacja międzypakietowa), jak i czynników 

niezależnych bezpośrednio od struktury minerału (teksturalnych).  

Techniki eksperymentalne zastosowane w niniejszej pracy to m.in. grawimetryczne pomiary 

adsorpcji i dyfraktometria rentgenowska pod wysokim ciśnieniem CH4, niskociśnieniowa 

adsorpcja par oraz transmisyjna mikroskopia elektronowa. Modelowanie molekularne metodą 

Monte Carlo użyto w celu powiązania wyników eksperymentalnych z mechanizmem 

molekularnym i termodynamiczną siłą napędową interkalacji smektytowych przestrzeni 

międzypakietowych przez CH4. Przedstawione wyniki świadczą o silnej kontroli teksturalnej nad 

adsorpcją CH4 (np. wielkość i sposób organizacji krystalitów), niezwiązanej bezpośrednio ze 

strukturą minerałów ilastych. Im mniejsze krystality minerałów ilastych, tym większa adsorpcja. 

Tekstualnie kontrolowana mikro- i mezoporowatość liniowo koreluje się z ilością CH4 

zaadsorbowanego pod wysokim ciśnieniem. Adsorpcja CH4 w smektytowych przestrzeniach 

międzypakietowych jest znikoma gdy są one wypełnione jednowartościowymi kationami 

nieorganicznymi. Interkalacja zachodzi natomiast w przypadku hydratowanych niewielką ilością 

H2O, nieorganicznych kationów dwuwartościowych obecnych w smektytowych przestrzeniach 

międzypakietowych. W takich warunkach CH4 zajmuje puste przestrzenie pomiędzy 

hydratowanymi kationami. Analogicznie, CH4 interkaluje przestrzenie międzypakietowe 

smektytów, w których obecne są duże kationy organiczne, jak np. kation tetrametyloammoniowy. 

Nie prowadzi to jednak do pęcznienia próbki. Z termodynamicznego punktu widzenia, za 

pęcznienie smektytów pod wysokim ciśnieniem CH4, odpowiada głównie energetyczna składowa 

entalpii swobodnej. Przedstawiony w pracach mechanizm adsorpcji w przestrzeniach 

międzypakietowych i na powierzchniach zewnętrznych minerałów ilastych prowadzi do akumulacji 

metanu w ilościach stanowiących znaczny udział w zasobach CH4 zaadsorbowanego w skałach 

osadowych.  


