
1. 
Základné poznatky z 

fyziky pôdy 

vybrané vlastnosti pórovitého prostredia 

pôd a sedimentov 



Fyzikálne parametre (pôdneho) pórovitého prostredia 

• pôda, (nespevnené) sedimenty: trojfázový systém (pevné častice, vodný 
roztok, plyn - vzduch) 

• každú z troch fáz môžeme charakterizovať rôznymi vlastnosťami, napr. 
hmotnosť, objem, hustota (napr. ρs pevných častíc) a ďalšie.. 

• pôda/sediment ako celok má tiež určité parametre, ktoré ovplyvňujú 
pohyb (transport) tekutín v pórovitom prostredí a tým aj “osud“ 
kontaminantov: 

objemová hmotnosť 1. vlhkej pôdy ρt, 2. suchej pôdy ρb  

pórovitosť f = Vf/Vt = (Va + Vw)/(Vs + Va + Vw) u väčšiny pôd 0.3 - 0.6 (30 - 60%) 

iným vyjadrením pórovitosti je tzv. “void ratio“ e = Vf/Vs = (Va + Vw)/(Vt − Vf) 





Fyzikálne parametre (pôdneho) pórovitého prostredia 

Príklad: dokážme, že platí nasledovný vzťah medzi pórovitosťou, obj. 
hmotnosťou, hustotou častíc:  

f = (ρs − ρb)/ρs = 1 − ρb/ρs 

 

dosadením jednotlivých vzťahov za tri zmienené premenné dostaneme 

Vf /Vt = 1 − (Ms/Vt)/(Ms/Vs) 

 

následne zjednodušením pravej strany 

Vf/Vt = 1 − (Vs/Vt) = (Vt − Vs)/Vt 

 

keďže Vt − Vs = Vf   platí zmienená rovnosť Vf/Vt = Vf/Vt 

 



Fyzikálne parametre (pôdneho) pórovitého prostredia 

Zrnitostné zloženie pôd: pevná fáza pôd je tvorená časticami rôznych 
tvarov a veľkostí  približná veľkosť častíc (priemer) je kritériom pre ich 
klasifikáciu do rôznych skupín – zrnitostných frakcií.  
 

Pri pôdach zvykneme častíc členiť do dvoch  

základných kategórií: 

> 2 mm - skelet 

< 2 mm - jemnozem 
 

v rámci jemnozeme ďalej rozlišujeme:  

1. piesok  

2. prach 

3. íl 

 
prach  

(0,05 – 0,002 mm) 

piesok  

(2 – 0,05 mm) 

íl 

(<0,002 mm) 



mm 

hraničné hodnoty veľkosti častíc pre jednotlivé kategórie, ktoré sa 

používajú v rôznych klasifikačných systémoch (USDA min. 

poľnohospodárstva USA, ISSS medzinárodná,...) nie sú úplne jednotné 



Fyzikálne parametre (pôdneho) pórovitého prostredia 

Vlhkosť pôdy - môže byť vyjadrená rôznymi spôsobmi, pričom základné 
dva sú: 

hmotnostná v.  w = Mw/Ms 

objemová v.  θ = Vw/Vt = Vw/(Vs + Vf) 

 

v dôsledku prítomnosti smektitických ílov dochádza u niektorých pôd pri 
zmene vlhkosti aj k zmene celkovej pórovitosti; v tejto súvislosti môže mať 
zmysel danú pôdu charakterizovať vzájomným pomerom objemu vody a 
objemu pevných častíc vw = Vw/Vs , ktorý sa pri nasýtení pôdy vodou rovná 
indexu “void ratio“ 

stupeň nasýtenia pôdy (vodou) s = Vw/Vf = Vw/(Va + Vw) 

frakcia objemu pôdy vyplnená vzduchom fa = Va/Vt = Va/(Vs + Va + Vw) 

 



Fyzikálne parametre (pôdneho) pórovitého prostredia 

Príklad: dokážme, že platí nasledovný vzťah medzi obj. vlhkosťou, hmotn. 
vlhkosťou, obj. hmotnosťou a hustotou vody: 

θ = wρb/ρw 

 

opäť, dosadením za jednotlivé členy wv, wm, ρb, a ρw dostávame 

Vw/Vt = [(Mw/Ms)(Ms/Vt)]/(Mw/Vw) 

 

po vykrátení Mw a Ms dokážeme rovnosť 

 



Fyzikálne parametre (pôdneho) pórovitého prostredia 

Príklad: majme 1 kg vlhkej pôdy odobratej v teréne s objemom 0,64 l; po 
vysušení pri 105°C sa hmotnosť zníži na 0,8 kg; predpokladajme, že  hustota 
pevnej fázy (ρs) (častíc) je 2650 kg/m3; z uvedených údajov môžeme vypočítať 
nasledovné: 

 
objemová hmotnosť ρb = Ms/Vt = 0,8 kg/6,4 . 10−4 m3 = 1250 kg/m3 

pórovitosť f = 1 − ρb/ρs = 1 − 1250/2650 = 1 − 0.472 = 0,528 

void ratio e = Vt/Vs = (Vt − Vs)/Vs = (6.4 − 3,02) . 10−4 m3/3,02 . 10−4 m3 = 1,12 

hmotnostná vlhkosť w = Mw/Ms = (Mt − Ms)/Ms = (1,0 − 0,8) kg/0,8 kg = 0,25 = 25% 

objemová vlhkosť θ = Vw/Vt = 2,0 . 10−4 m3/6,4 . 10−4 m3 = 0,3125 = 31,25% (keďže Vw = 

Mw/ρw, kde ρw ≈ 1000 kg/m3) 

obj. pomer voda/pevná fáza vw = Vw/Vs = 2,0 . 10−4 m3/3,02 . 10−4 m3 = 0,662 

stupeň nasýtenia vodou s = Vw/(Vt − Vs) = 2,0 . 10−4 m3/(6,4 − 3,02) . 10−4 m3 = 0,592 

obj. frakcia pôdy pripadajúca na vzduch fa = Va/Vt = (6,4 − 2,0 − 3,02) . 10−4 m3/6,4 . 10−4 

m3 = 0,216 

 

 



2. 
Osud kontaminantov v 

podpovrchovom 

prostredí 



Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 

prieskum podložia:  

• okrem jeho stratifikácie, sú dôležité informácie o pohybe podzemných vôd  

• okrem vrtov vyhĺbených „priamo na mieste“ (kde došlo k úniku, resp. kde sa 
predpokladá veľká koncentrácia/množstvo kontaminantu) je vhodné (napr. za 
účelom zistenia prevažujúceho smeru prúdenia podz. vôd) realizovať 
niekoľko vrtov situovaných vo väčšej vzdialenosti od dotknutého územia  

• získanie hodnoverných informácií o pohybe podzemných vôd môže byť pritom 
v niektorých prípadoch komplikované 

• pri hydrogeologickom prieskume ide o správne vymedzenie vrstiev/zón 
v rámci ktorých je pohyb vôd odlišný 

 



zjednodušené znázornenie prúdenia podzemných vôd na lokálnej  

až regionálnej úrovni 



Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 

Pri zisťovaní pohybu podzemnej vody nás zaujíma:  

1. hydraulická vodivosť  

2. hydraulický gradient: zmena hydraulickej (tlakovej) výšky na jednotku 
vzdialenosti  je príčinou vzniku nerovnovážnych stavov (a tým pádom) 
pohybov vodných más v podloží 

 



výška  hladiny podzemnej vody v stopách 



Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 

Jedným zo základných vzťahov, ktorý narába s najdôležitejšími parametrami 
podpovrchového prúdenia je Darcyho zákon. Hovorí, že pohyb vôd naprieč 
určitou plochou (v podloží) je proporcionálny hydraulickému gradientu 
a hydraulickej vodivosti: 

 

kde Q = prúd (objem/plocha/čas), K = priepustnosť (hydraulická vodivosť, m/s), 
i = hydraulický gradient, A = plocha naprieč ktorou prúdi voda. Pre porézne 
médium môžeme Darcyho zákon prepísať do tvaru tak, že bude vyjadrovať 
priemernú rýchlosť prúdenia v pórovitom prostredí: 

 

 

 

rôzne geologické materiály môžu mať veľmi premenlivú hydraulickú vodivosť, 
napr. štrk (10 cm/s) a íl (1 . 10-9 cm/s) 



Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 

Bezvodé kvapaliny (nonaqueous-phase liquids, NAPL): 

• v typickom prípade ide o organické kvapaliny ktoré sa vyznačujú nízkou 
rozpustnosťou vo vode 

• dôležitým kritériom na základe ktorého sa zvyknú rozdeľovať do 2 skupín je ich 
hustota: 

1. LNAPL (ρ < 998 g/l): benzín (automobilový, letecký), benzén, toluén,... 

2. DNAPL (ρ > 998 g/l): chlórované uhľovodíky: trichlóretán, dichlórbenzén,.. 

tieto dve skupiny látok sa v podpovrchovom prostredí správajú odlišne: 

DNAPL majú tendenciu klesať hlbších polôh / vrstiev (pod hladinu podz. vody), 
sú vo všeobecnosti považované za toxickejšie v porovnaní LNAPL; aj veľmi 
malé množstvo látky je schopnej vyvolať toxický účinok – tisíciny ppm 





vybrané vlastnosti niektorých DNAPL a najvyššie prípustné koncentrácie  

v podzemných vodách: 



Sila pôsobiaca na kvapalinu (vodu) v pórovitom systéme  

Hydrostatický tlak: pôsobenie tlakových síl vyvolané tiažou kvapaliny (t.j. 
gravitačným poľom zeme) na jednotku plochy 

 

Zmena veľkosti HT v kvapaline  

je daná vzťahom: 

 

 

g je gravitačné zrýchlenie 9,81 m.s−2,  
ρ je hustota (vody) a h je výška. Keďže  
prvé dva členy sú konštanty, veľkosť HT  
bude závisieť prakticky iba od tlakovej  
výšky  
veľkosť HT je pre v určitú hĺbku/výšku  
vo všetkých smeroch rovnaká   
 

 

Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 



Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 

Aj voda v podpovrchovom prostredí je pod vplyvom gravitačných síl, avšak pri 
uvažovaní o jej energetickej bilancii si s hydrostatickým tlakom nevystačíme 

Nie je bežné, že by v rámci stĺpca pôdy bolo 100% objemu pórov vyplnených 
vodou - často je prítomný vzduch; v hlbších vrstvách sa nasýtenie pórovitého 
prostredia vodou môže blížiť 100% 

Zakrivenie povrchov na fázovom rozhraní dvoch nemiešateľných tekutín: 

Príťažlivé sily pôsobiace medzi molekulami tej istej látky sú väčšie ako príťažlivé 
sily pôsobiace medzi molekulami dvoch navzájom odlišných tekutín.  

Príťažlivosť molekúl je väčšia v hustejšej tekutine, následkom čoho dochádza k 
zakriveniu povrchu, ktorý môže byť napr.  konkávny smerom do hustejšej 
tekutiny. Vzniká tlakový rozdiel medzi dvoma nemiešateľnými tekutinami. Tento 
rozdiel nazývame kapilárny tlak: 





V kapiláre ponorenej pod voľnú hladinu vody sa sformuje meniskus ako 
následok kontaktného uhla, ktorý zviera fázové rozhranie medzi stenou kapiláry 
a vodou. Zakrivenie menisku bude väčšie (polomer zakrivenia bude menší) so 
znižujúcim sa priemerom kapiláry/póru. Toto zakrivenie možno vnímať ako 
príčinu tlakového rozdielu na rozhraní kvapalina-plyn. 

Ak je kontaktný uhol ostrý (napr. v prípade skla) vzniká konkávny meniskus 
následkom čoho bude tlak vo vodnej fáze (P1) < atmosférický tlak (P0). Ak je 
priemer póru < 1 mm  vzostup hladiny o určitú úroveň. Tento pohyb sa zastaví, 
keď sa rozdiel v tlaku medzi vodným prostredím v kapiláre a atmosférou 
vyrovná  hydrostatickému tlaku zodpovedajúcemu výške kapilárneho vzlínania.  

Ak má kapilárna trubica tvar valca a kontaktný uhol na jej stenách je nula, 
meniskus bude guľovou hemisférou, ktorej polomer zakrivenia sa bude rovnať 
polomeru kapiláry. Ak sa (na druhej strane) bude veľkosť kontaktného uhla 
pohybovať v intervale 0 až 90°, priemer kapiláry možno vnímať ako tetivu 
rozdeľujúcu kruh pod uhlom π - 2α. V takej situácii platí R = r/cosα. 

Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 





Tlakový rozdiel  medzi vodou v kapiláre a atmosférou je pádom rovný: 

 

 

Uvažujúc o pôsobení hydrostatického tlaku, ktorý je proporcionálny výške 
uvažovaného vodného stĺpca, môžeme hydrostatické napätie pôsobiace v 
kapiláre vyjadriť ako výšku kapilárneho vzlínania : 

 

 

kde ρg je hustota plynu (ktorá sa často zanedbáva), ρl je hustota kvapaliny, g je 
gravitačné zrýchlenie,  r je polomer kapiláry, α je kontaktný uhol a γ je povrchové 
napätie  uvedený vzťah môžeme použiť na výpočet výšky kapilárneho 
vzlínania alebo poklesu 

 

Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 



Príklad: 

Vypočítajte rovnovážnu výšku kapilárneho vzlínania pre vodu a ortuť pri 20°C 
v sklenenej kapiláre so stĺpovitým tvarom, ak budeme uvažovať troch rôznych 
priemeroch kapilár: 1; 0,25 a 0,05 mm. 

Použijeme vzťah:  
 

atmosférický tlak môžeme zanedbať; pre vodu platí γ = 7,27 . 10-2 N/m; α = 0; ρ = 
998 kg/m3. Po dosadení do vzorca dostaneme hodnotu výšky k. vzlínania: 

 

 

 

rovnako aj v prípade Hg, akurát kontaktný uhol bude 180° 

Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 

pre kapiláru s r = 0,25 mm  5,92 cm 

pre 0,05 mm  29,6 cm 

 

r = 0,25 mm  -2,58 cm 

r = 0,05 mm  -12,9 cm    

 



Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 

Kapilárny tlak (PC  = PO – PW) môžeme vyjadriť aj ako prácu, ktorá sa vykoná 
napr. pri sformovaní kvázi guľového povrchu, ktorý zaujme kvapka oleja keď ju 
pridáme do vody. Pritom ako sa koná práca, dochádza k zmene plochy povrchu 
(dAo): 

 

kde W je práca, σ je povrchové napätie a dAo je zmienená zmena veľkosti plochy 
povrchu. Obidva tlaky, vo vode (Pw), aj v oleji (Po) pôsobia kolmo na povrch 
rozhrania. Zmena plochy povrchu je zákonite sprevádzaná aj zmenou objemu 
kvapky oleja dVo. Prácu súvisiacu s tlakom kvapalín teda môžeme vyjadriť aj ako: 

 

 

V rovnovážnom stave pritom platí, že práca vykonaná povrchovým napätím sa 
rovná práci vykonanej tlakom (oboch) tekutín, čo môžeme vyjadriť rovnosťou 
uvedených vzťahov. 

 



Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 

Kapilárny tlak môžeme vyjadriť aj ako: 

 

Keďže kvapka oleja má kvázi guľový tvar, môžeme vzťah ďalej modifikovať tak, 
že doň dosadíme výrazy, ktoré sa používajú pre výpočet plochy a objemu 
guľového telesa. Po derivácii a ďalšej úprave (vykrátení) dostávame : 

 

 

 

V podpovrchovom prostredí je (niekedy) potrebné vo vzťahu zohľadniť aj 
prítomnosť kontaktného uhla (α): 

 

           

keďže póry sú v systéme voda/pôda/vzduch väčšinou zvlhčené  

predpokladá sa , že veľkosť kontaktného uhla  0  

 

 

4πr2 

4/3πr3 





Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 

Reálnu zložitosť pórovitého prostredia zanedbáme a budeme uvažovať o (jednej) 
pukline, ktorá bude mať nejaký priemer (b) a dĺžku (l), pozdĺž ktorej je DNAPL 
v kontakte s vodou. 

Na rozhraní dvoch tekutín teda pôsobí sila. Jednak je to sila Fσ ktorej pôvodom je 
povrchové napätie a pre túto silu platí: 

 

Naprieč rozhraním pôsobí aj sila Fp ktorú určuje rozdiel tlakov v oboch 
uvažovaných tekutinách: 

 

v rovnováhe sa tieto dve sily rovnajú (Fσ = Fp). Keď zo vzájomnej rovnosti 
výrazov prináležiacich k dvom uvedeným silám vyjadríme kapilárny tlak vzťah 
bude nasledovný: 

 

 



Z matematickej formulácie vyplýva, že kapilárny tlak je proporcionálny (priamo úmerný) povrchovému 

napätiu medzi dvoma tekutinami a nepriamo úmerný polomeru zakrivenia DNAPL globule. Na to  aby 

globula DNAPL mohla vniknúť do vodou nasýtenej pôdy, musí tlak vo vnútri jej objemu prekonať tlak, 

ktorý je vo vodou vyplnených póroch uvažovanej vrstvy. V tejto súvislosti hovoríme o tzv. vstupnom 

tlaku, resp. o tlaku nahradenia (vytlačenia) jednej tekutiny druhou. Na to aby DNAPL globula mohla 

vniknúť do vodou nasýtenej pôdy musí sa polomer zakrivenia jej čelnej časti prispôsobiť rozmerom 

daných pórov 



Osud kontaminantov v podpovrchovom prostredí 

V prípade, že sa polomer zakrivenia bude rovnať polomeru pórov, kapilárny tlak 
bude zhodný so vstupným tlakom. Polomer zakrivenia sa zmenší na potrebnú 
úroveň vtedy, ak tlak vo vnútri DNAPL tekutiny dostatočne zvýši. K tomu môže 
dôjsť napr. vtedy, ak sa nad uvažovanou vrstvou naakumuluje dostatočný objem 
DNAPL. Kapilárny tlak na báze akumulácie DNAPL, PD sa rovná výške 
naakumulovaného „telesa“ DNAPL HD krát rozdiel v hustote medzi DNAPL 
a vodou ∆ρg: 

 

Ak sa tento vzťah bude rovnať vzťahu pre kapilárny tlak Pc=2σ/r a následne 
z rovnice vyjadríme HD dostávame:  

 

 

Uvedená rovnica môže mať uplatnenie pri odhade výšky akumulácie DNAPL 
ktorá je potrebná na to aby kontaminant prenikol do pórov o určitom priemere 
(polomer zakrivenia globule r môžeme nahradiť polomerom uvažovaných pórov, 
pričom zvyšná časť vzťahu sa nezmení). 

 

 


