
Osud kontaminantov v 

podpovrchovom prostredí 
(..pokračovanie) 



Po vniknutí DNAPL do pôdy sa kontaminant pohybuje v smere 

preferenčných ciest, v ktorých pórovité prostredie kladie najnižší kapilárny 

odpor, zanechávajúc za sebou znečistenie v podobe izolovaných kvapiek 

a globúl čistého DNAPL (tzv. reziduálne znečistenie), ktoré sú vo vnútri 

pôdy zadržiavané vďaka kapilárnym silám  v tejto forme môžu dané látky 

v pôde pretrvávať pomerne dlhý čas, pričom predstavujú potenciálny zdroj 

kontaminácie pre podzemné vody (počas niekoľkých dekád dôjde iba k 

zanedbateľnému poklesu ich koncentrácie) 

 

RZ charakterizujú napr.:  

reziduálne nasýtenie: % podiel objemu pórov vyplnených DNAPL  

retenčný faktor: množstvo DNAPL, napr. v litroch, pripadajúce na objem 

celej pôdy 

 
-- 
DNAPL: Dense Non Aqueous Phase Liquid (ρ > 998 g/l) 

Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 



Vo všeobecnosti platí, že:  

hodnoty reziduálneho nasýtenia sa u vodou nenasýtených (menej vlhších) 

pôd pohybujú v intervale od 0,1 po 0,2, zatiaľ čo u pôd ktorých póry sú 

takmer na 100% vyplnené vodou sú tieto hodnoty obvykle vyššie, 0,15 až 

0,5. Podobná zákonitosť bola pozorovaná aj v prípade retenčného faktora 

piesočnatých pôd 3-30 l/m3 – nenasýtená zóna a 5-50 l/m3 – nasýtená.  

 

V prípade horninového prostredia takéto údaje chýbajú, nakoľko v laboratóriu 

prakticky nie je možné experimentálne dané parametre stanoviť a údajov 

ktoré by pochádzali z reálnych prípadov kontaminácie horninového 

prostredia je veľmi málo. 
 

V praxi DNAPL nikdy nevyplní 100% pórov pôdy alebo horniny; aj keď záleží 

na tom o ako veľkom objeme pôdy alebo horniny sa bavíme, ak uvažujeme o 

malých objemoch pôdy (napr. 100 cm3), tak to možné je.. 
 

Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 



V súvislosti so vzájomným nahrádzaním vodnej fázy a DNAPL v pórovitom 

prostredí je podstatný jav hysterézy  

 

hysterézou označujeme jav/pozorovanie keď pri určitej vlhkosti pôdy je 

hodnota sacieho tlaku vždy nižšia vo fáze zvlhčovania pôdy v porovnaní s 

tlakom, ktorému prislúcha rovnaká vlhkosť pri jej odvodňovaní. 

 
SNW nasýtenie pôdy vzduchom (nonweting fluid) 

SW nasýtenie pôdy vodou (wetting fluid) 

PC sací (kapilárny) tlak  
 

Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 



Pri nižších obsahoch DNAPL je ich pohyb v pôde obmedzený. Na to aby 

došlo k prenosu - prúdeniu musia “globule“ DNAPL sformovať väčšie 

(súvislé) “teleso“  musí naň pôsobiť dostatočný tlakový gradient.  

 

Aj keď má voda odlišné vlastnosti v porovnaní s DNAPL, podobná zákonitosť 

sa uplatňuje aj v jej prípade  pri nízkom obsahu vody v pôde je jej pohyb 

pomalý až zanedbateľný. 

 

Pri likvidácii org. znečistenia  typu DNAPL (prostredníctvom odčerpávania, 

ventingu a pod.) môže byť dekontaminácia  neúspešná, alebo trvať pomerne 

dlho a pokiaľ vrtom nenarazíme priamo na do centra DNAPL mraku, budeme 

odčerpávať iba frakciu rozpustenú vo vode  čo je pomalé, málo efektívne 

 

Pri odčerpávaní tekutého znečistenia je často pohyb (prúdenie) látok typu 

DNAPL (napr. decht) naprieč pórovitým prostredím pomalý, a to z dôvodu ich 

hydrofóbnej povahy a väčšej viskozity (v porovnaní s vodou) 

  
 

Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 



V mnohých ohľadoch je podobný ako pri DNAPL: pohybuje sa smerom 

nadol, v smere najnižšieho kapilárneho odporu, zanechávajúc za sebou 

stopu reziduálnej kontaminácie. Pohyb kontaminantu môže byť po 

priestorovej stránke pomerne komplexný. V prípade keď dosiahne hladinu 

podzemnej vody, môže sa na jej povrchu akumulovať v čistej 

(koncentrovanej) forme. Do hry vstupuje aj plynná fáza, nakoľko LNAPL sú 

často “prchavé“. Plynná fáza LNAPL môže byť významne zastúpená napr. 

v prípade, keď sa daná vrstva pôdy (sedimentu) vyznačuje dobrou 

priepustnosťou pórov (resp. ak sú póry vyplnené vzduchom).  

 

Mocnosť LNAPL vrstvy môže byť problematické odhadnúť na základe vrtov 

realizovaných v mieste kontaminácie. Pozorovaná hrúbka naakumulovanej 

vrstvy nad hladinou podzemnej vody môže byť oproti skutočnej 

nadhodnotená z dôvodu kapilárneho vzlínania LNAPL, alebo aj vzdúvania 

hladiny v okolí vrtu. Pozorovaná mocnosť vrstvy sa tak môže javiť aj 4 krát 

väčšia v porovnaní s tým aká v skutočnosti je.  
 

Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí LNAPL 



Napriek tomu, že prostredie v ktorom žijeme (vrátane pôd, sedimentov 

a pod.) predstavuje systém, kde väčšina chemických, fyzikálnych 

a biologických procesov sa nenachádza v rovnováhe (čo napr. v prípade 

chem. procesov znamená, že koncentrácia reaktantov a produktov nie je 

ustálená); koncept napr. chemickej rovnováhy môže byť využitý pri 

odhadoch povahy znečistenia.  

 

Dá sa napr. odhadnúť maximálna úroveň koncentrácie, ktorú môže 

kontaminant/látka v prostredí dosiahnuť, alebo smer šírenia znečistenia 

naprieč rozhraniami plynnej, kvapalnej a/alebo pevnej fázy. 

 

 
 

Distribúcia kontaminantov v rámci troch fáz  
(pevná, kvapalná, plynná) 



V rámci pórovitého prostredia môžeme rozlíšiť niekoľko rozhraní, ktoré sú 

dôležité z pohľadu distribúcie kontaminantu: 

 

1. Rozhrania dvoch tekutých fáz: 

a. vzduch/voda 

b. vzduch/NAPL 

c. voda/NAPL 

  

2. Rozhranie pevnej fázy a tekutiny 

a. voda/pôda 

b. vzduch/voda/pôda 

c. vzduch/voda/pôda/NAPL 

 

 
 

Distribúcia kontaminantov v rámci troch fáz  
(pevná, kvapalná, plynná) 



Distribúcia v rámci rozhrania vzduch/voda: 

 

V tomto prípade patrí k často používaným indexom tzv. Henryho konštanta.  

 

Tá je vyjadrením koncentrácie chemikálie v plynnom skupenstve vydelená 

koncentráciou tej istej látky v kvapalnej forme, pričom medzi oboma 

uvažovanými fázami sa predpokladá rovnovážny stav.  

 

Existujú rôzne formy vyjadrenia Henryho konštanty a vhodnosť použitia 

jednotlivých foriem závisí od konkrétnej látky resp. situácie. Napr. pre org. 

látky ktorých rozpustnosť vo vode je značne obmedzená, je vhodné používať 

HK, ktorá je odvodená od parciálneho tlaku čistého komponentu uvažovanej 

látky (P°) v mm stĺpca Hg, molekulovej hmotnosti (M), rozpustnosti vo vode 

(S) a teploty (T): 

 
 

Distribúcia kontaminantov v rámci troch fáz  
(pevná, kvapalná, plynná) 



Vzťah pre H’ môže mať aj ďalšie podoby. Pre látky, ktoré sú vo vode ľahko 

rozpustné a s vodou dobre miešateľné, je vhodné použiť inú formu 

vyjadrenia HK, ktorá zohľadňuje okrem parciálnych tlakov (P°) aj aktivitné 

koeficienty daných látok (γ), ktoré sa odhadujú na základe 

termodynamických zákonov: 

 

 

 

 

Zo vzťahu na predošlej strane vyplýva, že Henryho konštanta je pre 

kvapaliny nemiešateľné s vodou priamo úmerná veľkosti parciálneho 

tlaku čistého komponentu a zároveň nepriamo úmerná rozpustnosti vo 

vode. 
 

Distribúcia kontaminantov v rámci troch fáz  
(pevná, kvapalná, plynná) 



Koncept rovnováhy na rozhraní plynnej a kvapalnej fázy na základe Henryho 

konštánt môže byť použitý na kvantitatívny odhad rozdelenia chemikálií 

v rámci dvoch uvažovaných fáz. V tejto súvislosti prichádza do úvahy ďalší 

zo spôsobov vyjadrenia Henryho konštanty: 

 

 

 

 

 

Príklad: pre látky trichlóretylén (0,42) a Aroclor 1254 (0,12) môžeme pri 

poznaní H’, objemovej vlhkosti a pórovitosti pôdy odhadnúť distribúciu 

daných chemikálií medzi plyn a kvapalinu: 

 

čiže, ak napr. Vvzduch=50%, Vvoda=50%; za predpokladu rovnovážneho stavu 

bude 30% TCE prítomného v pôdnom vzduchu a 70% v pôdnom roztoku; 

v prípade A. 1254 bude 11% prítomného v plynnej fáze a 89% v roztoku. 
-- 

pozn. bolo by však nesprávne predpokladať, že týchto 89% bude rozpustených, keďže ide o hydrofóbnu 

látku, ale tých 11% vo vzduchu v zásade platí 

 

Distribúcia kontaminantov v rámci troch fáz  
(pevná, kvapalná, plynná) 



Distribúcia kontaminantov v rámci troch fáz  
(pevná, kvapalná, plynná) 

Rozdeľovanie na rozhraní Pôda/Voda: 

 

Pri hodnotení distribúcie rizikovej látky v prostredí pôda/voda sa zvykne 

vychádzať z laboratórnych experimentov, pri ktorých sa do pôdnej vzorky 

pridá určitá látka, ktorej správanie je predmetom záujmu. Bolo pozorované, 

že hodnota takto získaného distribučného koeficientu závisí od obsahu 

pôdnej organickej hmoty (v prípade pôd ktoré obsahujú < 0,1% org. hmoty 

však táto zákonitosť neplatí). Druhou premennou, ktorú je potrebné poznať je 

rozpustnosť  danej látky vo vode. Distribučný koeficient látky v prostredí 

pôda/voda tak bude mať tvar: 

 

 

Kde fOC je obsah organickej hmoty v pôde (pred pridaním kontaminantu) a 

KOC (síce) nie je rozpustnosť vo vode ale rozdeľovací koeficient danej látky, 

ktorý s rozpustnosťou významne koreluje. Pri nízkom obsahu org. hmoty 

v pôde ovplyvňujú distribúciu na rozhraní fáz (voda/pevná fáza) iné 

vlastnosti, najmä veľkosť špecifického povrchu pevných častíc. 
 



Podobne ako v prípade rozhrania vzduch/voda, aj pre systém pôda/voda 

môžeme kvantitatívne odhadnúť distribúciu kontaminantu v rámci dvoch 

uvažovaných fáz. Pri rovnovážnej distribúcii vychádzame zo vzťahu: 

 

 

            

 

 

kde Msoil je % hmotnosti chemikálie pripadajúce na pevnú fázu; Mwater je % 

hmotnosti chemikálie vo vode, Vsoil je frakcia objemu pevnej fázy pôdy, Vwater 

je % objemu ktoré tvorí voda a ρ je hustota pevnej fázy. Keď poznáme 

hodnotu KD môžeme odhadnúť množstvá pripadajúce na jednotlivé fázy, 

napr. kvapalnú (zvyšok bude pripadať na pevnú): 

 

Distribúcia kontaminantov v rámci troch fáz  
(pevná, kvapalná, plynná) 



je daný troma procesmi: 
 

Advekcia: pohyb objemov podzemnej vody, ktorý môžeme určiť pomocou 

Darcyho zákona, poznajúc hydraulický gradient, hydraulickú vodivosť 

a pórovitosť systému. Vo väčšine prípadov je advekcia sprevádzaná 

disperziou.  

Disperzia: celkový transport rozpustených látok ku ktorému dochádza 

jednak vďaka difúzii molekúl (keďže v prostredí je často prítomný tzv. 

koncentračný gradient), ako aj následkom miešania zložiek ku ktorému 

dochádza z dôvodu zmien v rýchlosti a vzniku turbulencie. V podpovrchovom 

prostredí je pôsobenie turbulentného prúdenia vo väčšine prípadov 

obmedzené. Avšak značné gradienty (zmeny) v rýchlosti prúdenia, ktoré 

vznikajú vďaka heterogenite geologického prostredia sú hlavnou príčinou 

disperzie v nasýtenej zóne.  

Pokles rýchlosti pohybu rozpustenej chemikálie (vzhľadom na priemernú 

rýchlosť pohybu podzemnej vody), ktorá vzniká z dôvodu interakcie 

rozpustenej fázy s povrchmi pôdneho/geologického prostredia (Sorpcia). 

Transport rozpustenej fázy v nasýtenej zóne pôd 



 uvažujme o transporte (jednej) rozpustenej látky v homogénnom 

a izotropnom pórovitom systéme (médiu), ktoré s danou látkou môže, alebo aj 

nemusí reagovať  

 chemikália sa pohybuje ako „mrak“ v smere prúdenia podzemných vôd  

 z horizontálneho 2D zobrazenia by napr. mohlo vyplynúť, že v pozdĺžnom smere 

(x) je miera disperzie (Dx) väčšia (z dôvodu prúdenia podz. vôd) v porovnaní 

s priečnym (Dy) 

 pri kontinuálnom dodávaní budú limity kontaminácie dané parametrami zdroja, 

pričom mračno rozpustenej látky sa bude ďalej šíriť (rásť) v oboch uvažovaných 

smeroch až kým, po uplynutí určitého času (tss), systém nedospeje do kvázi 

stabilného stavu 

 v stabilnom stave platí, že prúd uvažovanej chemikálie prichádzajúcej do 

systému je vyrovnávaný (modifikovaný) podpovrchovým odtokom za ustaľovania 

sa určitej koncentrácie, ktorá sa v čase a priestore už ďalej nemení 

 je vhodné mať na pamäti, že vo väčšine prípadov bude prebiehať tiež sorpcia 

danej chemickej zložky na povrch pôdnej matrice; sorpcia spomaľuje advekciu aj 

disperziu 

Transport rozpustenej fázy v nasýtenej zóne pôd 



Disperzia – pri snahe niečo vypočítať ju môžeme vyjadriť pomocou 

disperzných koeficientov (vzdialenosť2/čas): 

 

 

 

Dm je molekulárny difúzny koeficient, V je priemerná rýchlosť prúdenia 

podzemných vôd (vzdialenosť/čas) a α je disperzivita (dĺžka) – charakterizuje 

konkrétne pórovité prostredie; väčšinou platí že s narastajúcou mierkou sa 

zväčšuje aj α (z dôvodu narastajúcej heterogenity prostredia).  

Pre malé ióny a molekuly platí, že Dm ≈ 1.10-5 cm2/s. Pokiaľ je V veľmi nízke 

platí aproximácia D ≈ Vα. 

Transport rozpustenej fázy v nasýtenej zóne pôd 



Jednorozmerný advekčno-disperzný model: 

 

 

 

 

pre uvedenú rovnicu existujú viaceré analytické riešenia, napr.: 

 

Hunt (1978) 

 

 

 

 

Ogata, Banks (1961) 

Transport rozpustenej fázy v nasýtenej zóne pôd 



Dvojrozmerný advekčno-disperzný model: 

 

 

 

 

analytické riešenie uvádzajú napr. Wilson a Miller (1978): 

 

 

 

 

 

kde f’m je hmotnosť injektovaná na jednotku dĺžky, ƞ je pórovitosť, Dx, Dy sú 

koeficienty charakterizujúce disperziu v dvoch uvažovaných rozmeroch, V je 

priemerná rýchlosť prúdenia podz. vôd v smere x; hodnota r/B ovplyvňuje veľkosť 

chyby; pre ďalšie členy rovnice (B, r, u) platia vzťahy: 

 

 

Transport rozpustenej fázy v nasýtenej zóne pôd 



Jednorozmerný advekčno-disperzný model zohľadňujúci sorpciu: 

 

napr. pomocou distribučného koeficientu 

 

 

 

 

 

 

retenčný koeficient                                AD model 

(faktor retardácie)       

 

príklad numerického riešenia s použitím diskrétnych hodnôt pre dané premenné: 

Transport rozpustenej fázy v nasýtenej zóne pôd 



uvedené numerické riešenie jednorozmerného advekčno-disperzného modelu 
(autor: E. Scott Bair, Ohio State University): 

 

 

 

 

 

excelovský hárok “Transport Game“: 

hodnota koncentrácie Ci
t v danej bunke i a časovom kroku t je daná uvedenou 

rovnicou, ktorá vyjadruje transport kontaminantu v stabilnej fáze, prostredníctvom 

heterogénneho al. homogénneho prúdenia (na dvoch rôznych hárkoch) 

s priestorovo premenlivým dopĺňaním, pričom rýchlostné pole je určené 

Poisonovým vzťahom, kde Di = ax . vi je hydrodynamická disperzia (difúzia molekúl 

je zanedbaná) a členy vi-1/2 a vi+1/2 sú rýchlosti prúdenia na rozhraní buniek i a i-1 

a tiež i a i+1 
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