
Contaminant Transport Game (E. Scott Bair) 

Model počíta hodnoty hydraulickej výšky (vzdialenosti), rýchlosti advekčného prúdenia, časových 

intervalov potrebných k prenosu, rýchlosti pohybu kontaminantu a zmeny jeho koncentrácie v 20-

tich bodoch v rámci trasy prúdenia (W.R. Grace  rieka Aberjona). Krivky znázorňujú zmenu 

koncentrácie v čase. V hárku je zobrazená premenlivosť rýchlosti advekcie a prenosu kontaminantu 

so zmenou vzdialenosti.  

Vstupné parametre pre 20 buniek (ktoré reprezentujú kvázi rovnomerne rozložené body pozdĺž trasy) 

sú: pórovitosť (n), hrúbka zvodnenej vrstvy (b), hydraulická vodivosť (K) a rýchlosť dopĺňania hladiny 

podzemnej vody. Vstupnými parametrami disktrétneho numerického riešenia sú počiatočná 

koncentrácia TCE v mieste vstupu (C0), dĺžka časového intervalu predstavujúceho 1 “krok“ (∆t), 

pozdĺžna disperzivita (α) a spomaľovanie vyvolané chemickými reakciami kontaminantu s pórovitým 

prostredím. Odporúčané parametre uvedených vlastností sú uvedené v tab. 2. 

V hárku sú tiež uvedené rozdiely medzi hodnotami výšky hladiny podzemnej vody ktoré boli 

namerané v pozorovacích vrtoch situovaných na trase a simulovanými hodnotami. Počítaná je 

zároveň aj hodnota absolútnej chyby pre tieto rozdiely. Referenčné údaje o hladine podzemnej vody 

pochádzajú z geologickej služby U.S. Model tiež počíta rýchlosť vypúšťania (ft3/deň) pozdĺž trasy 

prúdenia (naprieč otvorom s priemerom ∆y) do 21 bunky ktorá symbolizuje vodný tok (rieku 

Aberjona). Táto hodnota je porovnaná s odhadom prírastku prúdenia toku Aberjona v tomto 

segmente, ktorý realizuje zmienená Geologická služba U.S. Študenti tým pádom majú k dispozícii dva 

rôzne kalibračné súbory (výšky a rýchlosti prúdenia), ktoré môžu byť akousi referenčnou hodnotou 

pre posúdenie zhody medzi modelom a (kvázi) skutočnosťou.  

Cieľom je (prirodzene) minimalizovať rozdiel medzi nameranými a simulovanými hodnotami 

hydraulickej výšky, ako aj prírastku prúdenia toku rieky, pri použití realistických hodnôt pre hrúbku 

zvodnenej vrstvy, hydraulickú vodivosť  a pórovitosť. 

Zaujímavá úloha môže spočívať v porovnaní navzájom rozchádzajúcich konceptov prúdenia 

podzemnej vody a názorov kedy kontaminant “dorazil“ do mestských vrtov G a H (situovaných 

v bezprostrednej blízkosti toku). Jeden názor by mohol byť založený na jednorozmernom analytickom 

modeli v rámci ktorého by sa predpokladalo, že zvodnená vrstva medzi W.R. Grace a v. tokom 

Aberjona mala konštantnú hrúbku (mocnosť), nepremenlivú hydraulickú vodivosť a rovnakú 

pórovitosť, pričom podzemné vody neboli v rámci uvažovaného úseku dopĺňané. Alternatívny názor 

by mohol byť založený na výstupoch z trojrozmerného numerického modelu prúdenia a transportu, 

v rámci ktorého by sa rátalo s premenlivosťou hrúbky zvodnenej vrstvy, hydraulickej vodivosti 

a pórovitosti v rámci rôznych druhov/typov sedimentov, ktorými uvažovaná trasa transportu 

prechádza.    

Zošit je vytvorený tak aby v ňom bolo možné meniť iba hodnoty v určitých bunkách (n, b, K, ∆t, α, C0, 

Rf). Ostatné bunky sú chránené. 

Riešenie advekčno-disperznej rovnice, použité v tomto zošite, predpokladá, že transport 

kontaminantov je jednorozmerný, pričom prejde z prechodného stavu do ustáleného. V dôsledku 

tohto predpokladu v modeli nie je zakomponované napätie vyvolané čerpaním, ktoré by sa 

realizovalo v rámci vrtov G a H. Simulovaná rýchlosť v rámci uvažovaného poľa je založená na 



premenlivosti hydraulického gradientu medzi W.R. Grace a rokom Aberjona, ktorý je vyvolaný 

priestorovou variabilitou hydraulickej vodivosti, pórovitosti, hrúbky zvodnenej vrstvy a rýchlosti 

dopĺňania vodných más medzi vyššie položenou časťou terénu a nižšie situovaným mokraďami (ku 

ktorej dochádzalo pred konštrukciou vrtu G v r. 1964 a vrtu H v r. 1967). Zmeny hydraulického 

gradientu ku ktorým došlo v rámci dotknutého regiónu následkom konštrukcie vrtov a s tým 

súvisiacich periodicky sa opakujúcich čerpaní vyvolali trojrozmerné nestacionárne prúdenie s ktorým 

prezentovaný model neráta. 

Advekčno-disperznú rovnicu je náročné riešiť numericky. V prezentovanom modeli je použité tzv. 

Pecletovo a Courantovo kritérium, ktoré zmierňujú numerické chyby riešenia. Pecletovo kritérium 

(Pe =∆x/α) obmedzuje veľkosť bunky siete vzhľadom na hodnotu disperzivity, ktorá sa v danom 

riešení použije. Vo všeobecnosti platí, že Pe ≤ 1, a to aj napriek tomu, že v tomto zošite model dáva 

dobré výsledky ak Pe ≤ 2. Najjednoduchšie je v zošite proste zmeniť hodnotu α za účelom úpravy Pe, 

pretože ∆x je fixne nastavená na 125 stôp. Prípadná zmena ∆x by totiž znamenala zmeniť celú 

štruktúru dokumentu. 

Courantovo kritérium (C=vc∆t/∆x) slúži na obmedzenie pohybu kontaminantu v rámci každého kroku 

v čase. Hárok funguje najlepšie, keď sa hodnota C pohybuje okolo 0,7, čo bolo zistené systémom 

pokus-omyl. Podobne ako v prípade Pecletovho kritéria, aj v tomto prípade je hodnota C upravovaná 

pomocou zmeny ∆t, nakoľko ∆x je stanovená pevne na 125 stôp. Hárok najlepšie pracuje keď je 

hodnota C/Pe < 0,5. Táto hodnota bola aj experimentálne potvrdená. Dodržiavanie týchto kritérií je 

dokumentované v pravom hornom rohu hárku. 

Pokiaľ ide o konkrétnu podobu riešenia, tak ide o advekčno-disperzný model 1-D, ktorý používa 

konečné rozdiely jednotlivých premenných a zároveň zohľadňuje spomaľovanie prúdenia v dôsledku 

chemickej reaktivity (retardačný faktor (Rf) 
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Riešenie odkazuje na transport kontaminantu v stabilnej fáze, prostredníctvom heterogénneho 

prúdenia s priestorovo premenlivým dopĺňaním, kde rýchlostné pole je určené Poisonovým vzťahom. 

Hodnota koncentrácie C v danej bunke i a časovom kroku t je daná: 
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kde 𝐷𝑖 = 𝛼𝑥𝑣𝑖 je hydrodynamická disperzia (difúzia molekúl je ignorovaná) 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 jednotlivo. 


