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Abstract: Laboratory investigations of an ion migration through a ground sample
were carried out. The experiments were conducted with one kind of natural ground
(semi-coarse sand) and with one solution containing two kinds of tracers. Chloride
ions were used as a passive tracer, while lithium ions were applied as an active tracer.
The experiments were performed by means of three various size filtration columns
constructed by the authors. First the tracers were injected according to an increasing
and decreasing Heaviside’s function, and then according to approximate Dirac’s
function. As a result 18 tracer breakthrough curves through the examinated ground
samples were registered. The experiment data allowed identifying such tracer migra-
tion parameters as: dispersivity α, distribution coefficient Kd and retardation factor
R. The migration parameters’ values were determined by two methods: the analyti-
cal solution of a mathematical model describing experiment conditions, and the cali-
bration of numerical model created by means of Visual MODFLOW and MT3D99
programs. As the research result a group of migration parameters’ values was re-
ceived for each of the filtration columns. As the conclusion the authors discussed
a scale effect on the basis of the migration parameters’ values obtained by the analyt-
ical and numerical identifications.
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1. Wprowadzenie

Możliwość identyfikacji parametrów hydrogeologicznych, rozumianych jako para-
metry filtracji i migracji, warunkuje obecnie rozwój metod modelowania matema-
tycznego w hydrogeologii. W przypadku procesów filtracji wód podziemnych iden-
tyfikacji podlegają takie parametry, jak: współczynnik filtracji k, współczynnik
porowatości n oraz współczynnik pojemności wodnej S. Natomiast w przypadku
procesów migracji zanieczyszczeń identyfikacja jest nieporównanie trudniejsza,
gdyż oprócz parametrów filtracji trzeba wyznaczyć parametry dyfuzji i dyspersji hy-
drodynamicznej (współczynnik dyfuzji molekularnej DM, współczynnik dyspersji
D, stałą dyspersji podłużnej αL i poprzecznej αT), parametry sorpcji (m.in. stałą po-
działu K, współczynnik kinetyki sorpcji αK) oraz parametry rozpadu i biodegradacji
(np. czas połowicznego rozpadu t1/2).

Podstawą do przeprowadzenia procesu identyfikacji może być zaplanowany
eksperyment, który ze względu na cel nazywany jest eksperymentem identyfikacyj-
nym (Marciniak, 2004).

W badaniach prezentowanych w niniejszym artykule do identyfikacji parame-
trów hydrogeologicznych wykorzystano model matematyczny odtwarzający wa-
runki eksperymentu identyfikacyjnego. Model matematyczny został rozwiązany
metodą analityczną oraz metodą numeryczną.

2. Eksperymenty identyfikacyjne

2.1. Stanowisko doświadczalne

Badania migracji wybranych znaczników przez próbki gruntu przeprowadzono w
warunkach laboratoryjnych na stanowisku doświadczalnym zbudowanym z trzech
kolumn filtracyjnych, różniących się wymiarami (fot. 1):
– kolumny o długości 10 cm i średnicy 40 mm (oznaczonej jako 1M),
– kolumny o długości 30 cm i średnicy 70 mm (oznaczonej jako 2M),
– kolumny o długości 110 cm i średnicy 80 mm (oznaczonej jako 3M).

Stanowisko doświadczalne wyposażono w umieszczone powyżej kolumn filtra-
cyjnych zbiorniki zasilające zawierające dwa różniące się właściwościami fizycz-
no-chemicznymi roztwory oraz w zbiorniki dolne przeznaczone na nadmiar cieczy
i roztwór, który przefiltrował przez kolumnę. Filtrację roztworów prowadzono w
kierunku z dołu do góry. U dołu kolumn filtracyjnych zamontowano zawór umożli-
wiający przełączanie rodzaju filtrującego roztworu. Stabilizację gradientu hydrau-
licznego podczas doświadczeń zapewniał układ składający się z poziomych zbior-
niczków do stabilizacji górnego poziomu wody oraz ruchomego uchwytu do
regulacji poziomu dolnego.
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2.2. Charakterystyka gruntu i roztworów

Doświadczenia w kolumnach filtracyjnych przeprowadzono dla piasku pocho-
dzącego ze żwirowni w Mściszewie. Ze względu na istotną rolę m.in. składu mine-
ralogicznego gruntu w przebiegu procesu migracji różnych substancji, piasek pod-
dano analizie granulometrycznej, analizie składu mineralogicznego i analizie
składu pierwiastkowego. Na podstawie wykonanych badań grunt zaliczono do pia-
sku średnioziarnistego o niewielkiej zawartości frakcji pyłowej i iłowej (zawartość
frakcji poniżej 0,05 mm wyniosła 0,11%). Obliczona średnia wartość wskaźnika
nierównomierności uziarnienia U gruntu równa 2,02 świadczyła o równomiernym
uziarnieniu piasku (Turek (red.), 1971).
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Fot. 1. Stanowisko doświadczalne z kolumnami filtracyjnymi
Phot. 1. Laboratory workstation with the filtration columns



W próbce gruntu wśród minerałów dominował kwarc, w mniejszym stopniu
zaznaczała się obecność skaleni. Zawartość krzemu w próbce piasku wyniosła
91,2%. Analiza wyseparowanej z próbki gruntu frakcji iłowej pozwoliła określić ro-
dzaj minerałów ilastych występujących w badanym piasku.

W badaniach laboratoryjnych wykorzystano wodę destylowaną oraz dwuskład-
nikowy roztwór wejściowy. Roztwór wejściowy przygotowano na bazie wody de-
stylowanej, do której wprowadzono dwa rodzaje jonów traktowanych jako znaczni-
ki. Jony chlorkowe (Cl–) pełniły funkcję znacznika idealnego, nie podlegającego
procesom wytrącania i rozpadu oraz procesom sorpcji na fazie stałej. Znacznikiem
aktywnym były jony litu (Li+), uczestniczące w procesach dyspersyjno-sorpcyj-
nych. Dla jonów chlorkowych przyjęto stężenie w roztworze wejściowym Cr równe
500 mg Cl/dm3, natomiast dla jonów litu ustalono koncentrację na 5,0 mg Li/dm3.
Woda destylowana służyła do nawodnienia próbki piasku w początkowym etapie
badań, a następnie wykorzystywana była jako ciecz o zerowej koncentracji znaczni-
ków.

Rejestracja krzywych przejścia znaczników, prowadzona w trakcie doświadczeń
laboratoryjnych, polegała na oznaczeniu koncentracji znacznika Ci w roztworze,
który przefiltrował przez próbkę gruntu (tzw. roztworze wyjściowym) w określo-
nych momentach czasowych. Zawartość jonów chlorkowych w pobranych prób-
kach roztworu określono metodą miareczkowania argentometrycznego. W przy-
padku jonów litu koncentracja w próbkach wody została oznaczona metodą
atomowej spektrometrii absorpcyjnej (Witczak, Adamczyk, 1994).

2.3. Zakres badań wykonanych na stanowisku doświadczalnym

Na stanowisku doświadczalnym przeprowadzono dziewięć eksperymentów identy-
fikacyjnych. W przypadku każdej kolumny filtracyjnej roztwór wejściowy iniekowa-
no najpierw metodą skokową (odpowiadającą iniekcji ciągłej), uzyskując na wyjściu
z kolumny krzywą skokową rosnącą, a po zaprzestaniu iniekcji znaczników – krzywą
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Tabela 1. Zestawienie badań wykonanych na stanowisku doświadczalnym
Table 1. Comparison of the experiments conducted in the laboratory

Kolumna Krzywa przejścia Jony chlorkowe Jony litu

1M skokowa rosnąca 1M_Sr_Cl 1M_Sr_Li

skokowa malejąca 1M_Sm_Cl 1M_Sm_Li

impulsowa 1M_Im_Cl 1M_Im_Li

2M skokowa rosnąca 2M_Sr_Cl 2M_Sr_Li

skokowa malejąca 2M_Sm_Cl 2M_Sm_Li

impulsowa 2M_Im_Cl 2M_Im_Li

3M skokowa rosnąca 3M_Sr_Cl 3M_Sr_Li

skokowa malejąca 3M_Sm_Cl 3M_Sm_Li

impulsowa 3M_Im_Cl 3M_Im_Li



skokową malejącą. Następnie roztwór wejściowy iniekowano metodą impulsową
(odpowiadającą iniekcji krótkotrwałej), otrzymując krzywą impulsową.

Dla każdego doświadczenia notowano parametry próbki piasku, sposób i czas
iniekcji znaczników, parametry filtracji, a także wykonano bilans masy znaczników.
W trakcie trwania eksperymentów identyfikacyjnych oznaczano współczynnik fil-
tracji piasku k i wyznaczono współczynnik porowatości gruntu n metodą objęto-
ściową. Kontrolowano również odczyn pH, temperaturę T i elektrolityczną prze-
wodność właściwą γ roztworów użytych w doświadczeniach.

W trakcie przeprowadzonych eksperymentów kolumnowych zarejestrowano w
sumie osiemnaście krzywych przejścia, które posłużyły do identyfikacji parame-
trów migracji (tab. 1).

3. Identyfikacja analityczna

3.1. Opis matematyczny migracji znacznika

Transport masy znacznika poprzez ośrodek porowaty jest opisany trójwymiaro-
wym adwekcyjno-dyspersyjnym równaniem, w którym prędkość przepływu wody
jest wyrażona jako wektor, a dyspersja występuje w postaci tensora (Bear, 1961;
Scheidegger, 1961). W przypadku znacznika nieidealnego dodatkowo w równaniu
tym jest uwzględniony człon odpowiedzialny za transfer masy znacznika pomiędzy
fazą ciekłą (roztworem) a fazą stałą (powierzchnią porowatej matrycy). W przy-
padku ośrodka jednorodnego o równoległych liniach prądu można tensoro-
wo-wektorowe równanie transportu sprowadzić do znacznie prostszej postaci,
przyjmując, że oś x przestrzennego układu współrzędnych (x, y, z) jest zawsze rów-
noległa do linii prądu. Ogólne równanie sprowadza się wtedy do następującej po-
staci (Maloszewski i in., 2003):
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gdzie: C – koncentracja znacznika w wodzie [ML–3],
Cs – koncentracja znacznika w fazie stałej (matrycy porowatej) wyrażonej
jako masa znacznika na jednostkę masy matrycy [M/M],
DL oraz DTH i DTV – podłużny oraz poprzeczne współczynniki dyspersji
[L2T–1],
v – średnia prędkość przepływu wody [LT–1],
ne – porowatość efektywna ośrodka [-],
ρ – gęstość matrycy [ML–3],
t – zmienna czasowa [T],
x – odległość od punktu iniekcji mierzona wzdłuż linii prądu [L],
y – odległość od osi x [L].
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W przypadku gdy transfer masy znacznika między roztworem a fazą stałą podle-
ga reakcji z natychmiastową równowagą charakteryzowaną przez liniową izoter-
mę, zależność koncentracji Cs w matrycy od koncentracji C w wodzie jest opisana
prostym równaniem:

Cs = KdC (2)

gdzie: Kd – współczynnik podziału znacznika między fazą stałą a roztworem dla re-
akcji o natychmiastowej równowadze z liniową izotermą adsorpcji [L3M–1].

W eksperymentach kolumnowych wprowadzenie znacznika odbywa się po-
przez równomierne rozłożenie go w całym przekroju poprzecznym cylindra kolum-
ny, tak że można przyjąć, że już w miejscu iniekcji (x = 0) poprzeczny gradient kon-
centracji znacznika jest równy zero, czyli:
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Wtedy równanie (1), przy uwzględnieniu adsorpcji według równania (2), spro-
wadza się do jednowymiarowego równania transportu znacznika o następującej
postaci:
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gdzie DL może być wyrażone jako iloczyn dyspersyjności podłużnej αL oraz średniej
prędkości przepływu v, natomiast R jest współczynnikiem retardacji opisanym
równaniem:
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Do rozwiązania równania (4) konieczne jest zdefiniowanie warunków brzego-
wych i początkowych (Kreft, Zuber, 1978). W eksperymentach kolumnowych
mogą być stosowane różne formy iniekcji znacznika, dla których warunki brzego-
we i początkowe można zdefiniować następującymi wspólnymi równaniami:

C(∞,t) = 0
C(x,0) = 0
Cs(x,0) = 0 (6)

a pozostałe w zależności od rodzaju iniekcji:
a) iniekcja impulsowa, opisana przez funkcję delta Diraca δ(t), praktycznie trudna

do realizacji:
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C t
M
Q

t( , ) ( )0 = δ (7)

gdzie: M – masa zainiekowanego znacznika [M],
Q – wydatek przepływu wody przez kolumnę [L3T–1];

b) iniekcja impulsowa realizowana w praktyce:

C(0,t) = C0 dla t tpuls

C(0,t) = 0 dla t > tpuls (8)

gdzie: C0 – stała koncentracja znacznika wprowadzanego do kolumny przez okres
czasu tpuls;

c) iniekcja skokowa o stałej koncentracji C0:

C(0,t) = C0 (9)

Rozwiązanie równania transportu (4) z warunkami (6) dla iniekcji impulsowej
(7) przyjmuje postać (Kreft, Zuber, 1978; Carnahan, Remer, 1984; Klotz i in.,
1988):
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dla praktycznej iniekcji impulsowej (8) w postaci podanej przez Hendry i in.
(1999):
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oraz dla iniekcji ciągłej (9):
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gdzie g(τ) jest znormalizowanym rozwiązaniem (10) podanym przez Klotz i in.
(1988) w następującej formie:
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gdzie PD jest bezwymiarową stałą dyspersji określoną jako:

P
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(14)

natomiast T jest średnim czasem przepływu znacznika wyrażonym równaniem:

T = Rt0 (15)

Czas t0 jest średnim czasem przepływu wody przez kolumnę, przy czym:

t
x
v

V
Q0 = = (16)

Natomiast V jest objętością wody w kolumnie:

V = π ne r2 L (17)

gdzie: L – długość kolumny [L],
r – promień przekroju poprzecznego kolumny [L].

Parametrami modelu matematycznego (równanie 4 z warunkami granicznymi
6, 7 oraz 8) przy liniowym modelu reakcji między roztworem a powierzchnią ma-
trycy pozostają, niezależnie od rodzaju iniekcji, średni czas przepływu znacznika T
oraz bezwymiarowa stała dyspersji PD.

3.2. Metoda interpretacyjna

W przypadku iniekcji impulsowej (10) interpretacja danych doświadczalnych mo-
że być przeprowadzona przy użyciu user friendly programu FIELD napisanego w
FORTRAN 77 z grafiką wykonaną w języku C. Program dopasowuje krzywą teore-
tyczną (10) do danych pomiarowych, stosując iteracyjnie metodę najmniejszych
kwadratów (LSQM) przy rozwinięciu rozwiązania (10) w szereg Taylora i pominię-
ciu wyższych członów (Maloszewski, 1981). Parametry modelu (T oraz PD) zostają
znalezione automatycznie, a jakość dopasowania ME jest policzona według wzoru
podanego przez Hornberger i in. (1992):
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w którym Cmean jest wyrażone poprzez:

C
C
Nmean
obs
i

i

N

=
=

∑
1

(19)

gdzie: C f
i – policzone koncentracje znacznika,

Cobs
i – zmierzone doświadczalnie koncentracje znacznika na wypływie z ko-

lumny (x = L) w chwili czasu ti,
N – ilość punktów doświadczalnych.

ME = 1 oznacza idealne dopasowanie modelu.
W przypadku praktycznej realizacji iniekcji impulsowej (11) lub ciągłej (12) do-

pasowanie krzywych teoretycznych odbywa się manualnie przy użyciu programu
KLUTESTEP napisanego w FORTRAN 77 z grafiką w języku C. Parametry modelu
(T oraz PD) zostają znalezione poprzez zastosowanie tzw. metody trial-end-error. Po-
przez zmianę wartości parametrów T oraz PD wyszukuje się optymalne dopasowa-
nie wizualne, szukając równocześnie najlepszej wartości parametru ME (18).

3.3. Ocena parametrów transportu i własności ośrodka
porowatego

Przeprowadzając kalibrację modelu, tak jak to opisano w poprzednim podrozdzia-
le, uzyskuje się dwa parametry fitujące modelu T oraz PD. Znając PD (14), można
zawsze dla zadanej długości kolumny x = L obliczyć stałą dyspersji podłużnej
ośrodka porowatego αL jako:

αL = PD L (20)

Natomiast znalezienie parametrów przepływu wody oraz retardacji znacznika
jest możliwe tylko, gdy w tych samych warunkach przeprowadzony jest ekspery-
ment z tzw. znacznikiem idealnym. Wówczas zachodzi R = 1 oraz Kd = 0, nato-
miast parametr dopasowujący T jest równy średniemu czasowi przepływu wody t0

(15). Znalezienie średniego czasu przepływu wody t0 umożliwia wtedy policzenie
średniej prędkości przepływu wody v, porowatości efektywnej materiału porowate-
go użytego w eksperymencie ne oraz retardacji znacznika R.

Średnia prędkość przepływu wody:
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Porowatość efektywna:
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lub w przypadku gdy objętości w zbiorniczku doprowadzającym znacznik do ko-
lumny Vm1 oraz odprowadzającym znacznik z kolumny do kolektora próbek Vm2 nie
da się zaniedbać:
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Retardacja znacznika:

R
T
t

=
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(24)

Po obliczeniu prędkości przepływu wody v oraz porowatości efektywnej ne moż-
liwe jest znalezienie współczynnika filtracji k badanego materiału porowatego w
przypadku, gdy znany jest gradient hydrauliczny I pomiędzy oboma końcami ko-
lumny x = 0 oraz x = L:
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gdzie ne zostaje policzone ze wzoru (22) lub (23).

4. Identyfikacja numeryczna

4.1. Filtracja wody w ośrodku porowatym

Filtrację wody w anizotropowej, niejednorodnej warstwie wodonośnej można opi-
sać za pomocą uogólnionego równania Boussinesque’a w postaci (Kitzelbach,
1986):

div grad( )k H q Sj
j

+ =∑ ∂

∂

H
t

(26)

gdzie: H – potencjał hydrauliczny H = H(x,y,z,t) [L],
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k – współczynnik filtracji [LT–1],
qj – elementy zasilania i drenażu [T–1],
S – jednostkowy współczynnik pojemności wodnej [L–1],
x,y,z,t – współrzędne przestrzenno-czasowe [L], [T].

Poszczególne składniki równania (26) oznaczają: filtrację, elementy zasilania i
drenażu oraz pojemność wodną.

Dla warunków filtracji występujących podczas eksperymentu kolumnowego
można pominąć anizotropię ośrodka kx = ky = kz = k oraz dodatkowe zasilanie pio-
nowe qj = 0. Równanie (26) sprowadza się zatem do postaci:
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Dla uzyskania jednoznacznego rozwiązania równania (27) należy uwzględnić
następujące warunki graniczne:
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(28)

4.2. Migracja zanieczyszczeń w ośrodku porowatym

Migrację znacznika w anizotropowej, niejednorodnej warstwie wodonośnej, przy
założeniu schematu dyfuzyjno-dyspersyjno-adwekcyjno-sorpcyjnego, można opi-
sać za pomocą uogólnionego równania Ficka w postaci (Kitzelbach, 1986):
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Poszczególne składniki równania (29) oznaczają: dyfuzję molekularną, dysper-
sję hydrodynamiczną, adwekcję (konwekcję) oraz sorpcję (adsorpcję i desorpcję).

W procesie migracji znacznika podczas eksperymentu kolumnowego dyspersja
hydrodynamiczna ma znaczenie dominujące, natomiast dyfuzję molekularną moż-
na pominąć. Dla uzyskania jednoznacznego rozwiązania równania (29) należy
uwzględnić następujące warunki graniczne:
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(30)

gdzie: Cwe – funkcja zmian w czasie koncentracji znacznika na wejściu do kolumny.
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4.3. Parametry hydrogeologiczne podlegające identyfikacji

Zestaw parametrów hydrogeologicznych podlegających identyfikacji jest uwarun-
kowany opisem matematycznym modelowanego procesu. Z tym wiąże się ściśle
program komputerowy do numerycznego rozwiązania modelu matematycznego,
który dodatkowo warunkuje proces identyfikacji parametrów hydrogeologicznych.

Rozwiązanie numeryczne modelu matematycznego, uwzględniającego takie
parametry hydrogeologiczne, jak:
– współczynnik filtracji k,
– jednostkowy współczynnik pojemności sprężystej Ss,
– współczynnik pojemności grawitacyjnej Sy,
– współczynnik porowatości całkowitej n,
– stała dyspersji podłużnej αL,
– stała podziału Henry’ego Kd,
przeprowadzono za pomocą pakietu oprogramowania Visual MODFLOW Pro v.3.1
oraz MT3D99 korporacji WATERLOO HYDROGEOLOGIC INC. (Zheng, 1996).

4.4. Metodyka identyfikacji numerycznej

Dla każdej z badanych kolumn (1M, 2M oraz 3M) skonstruowano modele nume-
ryczne, wykonane na jednolitej siatce bloków prostopadłościennych o wymiarach
x = 0,5 cm, y = 0,5 cm, z = 2,5 cm. Modele odtwarzały w skali 1:1 geometrię pró-
bek gruntu oraz warunki przeprowadzonych eksperymentów laboratoryjnych. Na
rycinie 1 przedstawiono przykład skonstruowanej siatki dyskretyzacyjnej kolumny
2M w przekroju poziomym i pionowym.

Na modelach numerycznych najpierw zamodelowano warunki filtracji wody za-
rejestrowane w czasie badań kolumnowych. Przepływ wody w kierunku z dołu ku
górze uzyskano poprzez odpowiednie założenie warunków brzegowych. Stały gra-
dient hydrauliczny wymuszający filtrację wody przez próbkę gruntu równy 0,10 za-
dano za pomocą warunku brzegowego I rodzaju (stałego ciśnienia) w pierwszej
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Ryc. 1. Przykład siatki dyskretyzacyjnej kolumny 2M modelu numerycznego
Objaśnienia: A – widok w przekroju poziomym, B – widok w przekroju pionowym

Fig. 1. Example of 2M column discretization grid of numerical model
Explanation: A – horizontal section, B – vertical section



(dolnej) i ostatniej warstwie modelu. Następnie za pomocą programu MT3D99 od-
wzorowano na modelach warunki migracji poszczególnych znaczników przez
próbki gruntu. Sposób iniekcji znaczników zamodelowano za pomocą warunku
brzegowego I rodzaju (stałej koncentracji). Warunek zadano w dolnej warstwie
modelu w postaci dwóch lub trzech okresów czasowych, odwzorowując odpowied-
nio ciągłą lub krótkotrwałą iniekcję znacznika.

Tarowanie modeli polegało na poszukiwaniu wartości parametrów filtracji i mi-
gracji w przyjętym za dopuszczalny zakresie ich zmienności. Modele tarowano me-
todą kolejnych przybliżeń. Wartości parametrów filtracji wody przez próbki gruntu
zadano na podstawie pomiarów wykonanych podczas badań laboratoryjnych.
Założona jednorodność próbek gruntu w kierunku x, y oraz z umożliwiła wprowa-
dzenie jednej wartości współczynnika filtracji kx = ky = kz = k. Wartość początkowa
współczynnika filtracji k podlegała kalibracji w granicach błędu pomiarowego. W
przypadku współczynników pojemności wodnej (sprężystej Ss oraz grawitacyjnej
Sy) wartości parametrów przyjęto na podstawie badań literaturowych (Turek
(red.), 1971; Pazdro, Kozerski, 1990).

Przy modelowaniu migracji znaczników współczynnik dyspersji całkowitej D
obliczany był przez program MT3D99 przy użyciu równania (Visual MODFLOW...,
2002):

D
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x

x
y

y

M= + + +α α α
2 2 2

(31)

gdzie: D – współczynnik dyspersji [L2T–1],
αL – dyspersyjność podłużna [L],
vL – prędkość przepływu wody wzdłuż drogi migracji zanieczyszczenia [LT–1],
αx – dyspersyjność poprzeczna w kierunku osi x [L],
vx – prędkość przepływu wody wzdłuż osi x [LT–1],
αy – dyspersyjność poprzeczna w kierunku osi y [L],
vy – prędkość przepływu wody wzdłuż osi y [LT–1],
|v| – wielkość prędkości przesączania [LT–1],
DM – współczynnik dyfuzji [L2T–1].

Przyjęto, że wartości dyspersyjności (stałych dyspersji) poprzecznych αx oraz αy

są równe zero, ponieważ iniekcja znaczników w czasie badań w kolumnach filtra-
cyjnych przeprowadzona została przez całą powierzchnię próbek gruntu. Założono
ponadto zerową wartość współczynnika dyfuzji DM ze względu na dominujący
wpływ dyspersji hydrodynamicznej nad procesami dyfuzji podczas migracji znacz-
ników. Przy uwzględnieniu powyższych założeń współczynnik dyspersji całkowitej
D wyniósł:

D = αL vL (32)

gdzie: αL – dyspersyjność podłużna [L],
vL – prędkość przepływu wody wzdłuż drogi migracji zanieczyszczenia [LT–1].
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Przy modelowaniu migracji znacznika idealnego (jony chlorkowe) kalibracji
podlegała dyspersyjność podłużna αL. W przypadku znacznika ulegającego sorpcji
(jony litu) kalibracji podlegała tylko wartość stałej podziału Kd. Jako wartość stałej
αL do modelu wstawiana była wartość parametru wyznaczona wcześniej w procesie
tarowania modelu ze znacznikiem idealnym. W modelach założono liniową zależ-
ność pomiędzy stężeniem sorbowanego składnika w roztworze i w skale, zgodnie z
równaniem izotermy Henry’ego.

Oceny zgodności wyników modelowania z wynikami doświadczeń laboratoryj-
nych dokonywano na podstawie obliczanych automatycznie w programie MT3D99
wskaźników: współczynnika korelacji doświadczalnej i obliczeniowej krzywej
przejścia r oraz znormalizowanego standardowego błędu estymacji RMS (Okońska
i in., 2004).

5. Wyniki badań

Spośród zarejestrowanych doświadczalnie osiemnastu krzywych przejścia, poniżej
zaprezentowano wszystkie dziewięć krzywych dla znacznika idealnego (jony chlor-
kowe, ryc. 2–10) oraz trzy krzywe dla znacznika aktywnego (jony litu, ryc. 11–13).
Wszystkie wykresy przedstawiają zmiany koncentracji znaczników [mg/dm3] w
funkcji czasu [min]. Każdy z wykresów zawiera krzywą iniekcji, wynik ekspery-
mentu identyfikacyjnego oraz porównanie rezultatów interpretacji analitycznej,
przeprowadzonej w GSF – Instytucie Ekologii Wód Podziemnych przez prof. dr.
hab. inż. Piotra Małoszewskiego z wynikami modelowania numerycznego, które
wykonano na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Wartości parametrów hydrogeologicznych uzyskane w procesie identyfikacji
analitycznej i numerycznej zestawiono w tabeli 2. Ze względu na nieliczny zbiór
danych nie zastosowano do porównania wyników analizy statystycznej. Można
jednak przyjąć, że otrzymano zbliżone wartości parametrów.

Dobrą zgodność dopasowania krzywych modelowych z krzywymi eksperymen-
talnymi otrzymano dla znacznika idealnego. Natomiast dla znacznika aktywnego
założony schemat adwekcyjno-dyspersyjno-sorpcyjny okazał się niewystarczający.
Uzyskano niezadowalające dopasowanie doświadczalnych i obliczonych (anali-
tycznie oraz numerycznie) krzywych przejścia. Widoczne jest to zwłaszcza podczas
iniekcji impulsowej znaczników (ryc. 11–13). W dalszych badaniach konieczne bę-
dzie uwzględnienie w opisie matematycznym reakcji chemicznej znacznika z ma-
trycą, a być może także jego rozpadu lub eliminacji biologicznej. Wymaga to jednak
przeprowadzenia dodatkowych analiz chemicznych oraz rekonstrukcji zarówno
modelu analitycznego, jak i numerycznego.

Przeprowadzona identyfikacja parametrów migracji znaczników, zarówno ana-
lityczna, jak i numeryczna, potwierdziła zależność stałej dyspersji podłużnej αL od
rozmiaru kolumny filtracyjnej (długości drogi migracji znacznika x), a tym samym
od skali badań (ryc. 14).
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Ryc. 3. Skokowa rosnąca krzywa przejścia dla jonów chlorkowych w kolumnie 2M
Fig. 3. Increasing jump breakthrough curve of chloride ions through 2M column

Ryc. 2. Skokowa rosnąca krzywa przejścia dla jonów chlorkowych w kolumnie 1M
Fig. 2. Increasing jump breakthrough curve of chloride ions through 1M column

Ryc. 4. Skokowa rosnąca krzywa przejścia dla jonów chlorkowych w kolumnie 3M
Fig. 4. Increasing jump breakthrough curve of chloride ions through 3M column
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Ryc. 5. Skokowa malejąca krzywa przejścia dla jonów chlorkowych w kolumnie 1M
Fig. 5. Decreasing jump breakthrough curve of chloride ions through 1M column

Ryc. 6. Skokowa malejąca krzywa przejścia dla jonów chlorkowych w kolumnie 2M
Fig. 6. Decreasing jump breakthrough curve of chloride ions through 2M column

Ryc. 7. Skokowa malejąca krzywa przejścia dla jonów chlorkowych w kolumnie 3M
Fig. 7. Decreasing jump breakthrough curve of chloride ions through 3M column
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Ryc. 8. Impulsowa krzywa przejścia dla jonów chlorkowych w kolumnie 1M
Fig. 8. Impulse breakthrough curve of chloride ions through 1M column

Ryc. 9. Impulsowa krzywa przejścia dla jonów chlorkowych w kolumnie 2M
Fig. 9. Impulse breakthrough curve of chloride ions through 2M column

Ryc. 10. Impulsowa krzywa przejścia dla jonów chlorkowych w kolumnie 3M
Fig. 10. Impulse breakthrough curve of chloride ions through 3M column
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Ryc. 11. Impulsowa krzywa przejścia dla jonów litu w kolumnie 1M
Fig. 11. Impulse breakthrough curve of lithium ions through 1M column

Ryc. 12. Impulsowa krzywa przejścia dla jonów litu w kolumnie 2M
Fig. 12. Impulse breakthrough curve of lithium ions through 2M column

Ryc. 13. Impulsowa krzywa przejścia dla jonów litu w kolumnie 3M
Fig. 13. Impulse breakthrough curve of lithium ions through 3M column
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Ryc. 14. Zależność stałej dyspersji podłużnej αL od skali badań (według Kinzelbacha, 1986 z
uzupełnieniami)
Objaśnienia: trójkątami zaznaczono wyniki eksperymentów prezentowane w niniejszym artykule

Fig. 14. Dependence of longitudinal dispersivity αL on the research scale (according to
Kinzelbach, 1986 with supplements)
Explanation: triangles mark the experiment results presented in the paper

Tabela 2. Średnie wartości parametrów hydrogeologicznych uzyskane w procesie identyfikacji
Table 2. Average values of hydrogeological parameters obtained during the identification process

Parametr Kolumna 1M Kolumna 2M Kolumna 3M

Pomiar x [mm] 100 290 1110
φ [mm] 40 70 80
k [m/s] 2,65 · 10–4 2,55 · 10–4 3,70 · 10–4

Identyfikacja analityczna k [m/s] 1,00 · 10–4 2,46 · 10–4 2,13 · 10–4

ne [–] 0,15 0,31 0,19
v [m/s] 6,67 · 10–4 7,94 · 10–4 11,21 · 10–4

αL [mm] 1,8 4,9 4,4
Kd [1/mg/dm3] 7,85 · 10–9 14,20 · 10–9 7,41 · 10–9

R [–] 1,08 1,08 1,07

Identyfikacja numeryczna k [m/s] 1,60 · 10–4 2,20 · 10–4 3,20 · 10–4

n [–] 0,35 0,30 0,32
v [m/s] 4,57 · 10–4 7,33 · 10–4 10,00 · 10–4

αL [mm] 2,3 5,7 8,0
Kd [1/mg/dm3] 3,50 · 10–9 6,50 · 10–9 3,50 · 10–9

R [–] 1,02 1,04 1,02



6. Wnioski

• Przeprowadzono serię eksperymentów kolumnowych, których celem była iden-
tyfikacja parametrów hydrogeologicznych, zwłaszcza parametrów migracji.

• Identyfikację parametrów przeprowadzono w procesie tarowania modeli mate-
matycznych metodą analityczną oraz numeryczną.

• W wyniku identyfikacji analitycznej i numerycznej uzyskano zbliżone wartości
parametrów filtracji i migracji.

• Dobrą zgodność wyników eksperymentów identyfikacyjnych z wynikami obli-
czeń modelowych uzyskano dla znacznika idealnego (jony chlorkowe).

• Dla znacznika aktywnego (jony litu) założony schemat adwekcyjno-dyspersyj-
no-sorpcyjny okazał się niewystarczający. W opisie matematycznym konieczne
będzie uwzględnienie reakcji chemicznej znacznika z matrycą, reakcji rozpadu
lub eliminacji biologicznej.

• Zaobserwowano wpływ efektu skali badań na uzyskane wartości stałej dysper-
sji podłużnej αL.

Literatura
Bear J., 1961. On the tensor form of dispersion in porous media. J. Geophys. Res. 66:

1185–1197. Carnahan, Remer, 1984.
Hendry M.J., Lawrence J.R., Maloszewski P., 1999. Effects of velocity on the transport of

two bacteria through saturated sand. Ground Water 37: 103–112.
Kinzelbach W., 1986. Groundwater modeling. Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York,

Tokyo.
Klotz D., Maloszewski P., Moser H., 1988. Mathematical modeling of radioactive tracer mi-

gration in water flowing through saturated porous media. Radiochim. Acta 44/45:
373–379.

Kreft A., Zuber A., 1978. On the physical meaning of the dispersion equation and its solu-
tions for different initial and boundary conditions. Chem. Eng. Sci. 33: 1471–1480.

Maloszewski P., 1981. Computerprogramm für die Berechnung der Dispersion und der
effektiven Porosität in geschichteten porösen Medien. GSF-Bericht R 269, Gesellschaft
für Strahlen- und Umweltforschung, München-Neuherberg, 33 s.

Maloszewski P., Zuber A., Bedbur E., Matthess G., 2003. Transport of three herbicides in
ground water at Twin Lake test site, Chalk River, Ontario, Canada. Ground Water 41:
376–386.

Marciniak M., 2004. Eksperyment identyfikacyjny oraz model parametryczny jako narzędzia
identyfikacji parametrów hydrogeologicznych. W: Gurwin J., Staśko S. (red.), Hydroge-
ologia. Modelowanie przepływu wód podziemnych. Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, s.
161–173.

Okońska M., Kasztelan D., Marciniak M., 2004. Uwarunkowania dyskretyzacji obszaru dla
modelu migracji znaczników przez próbkę gruntu. W: Gurwin J., Staśko S. (red.), Hy-
drogeologia. Modelowanie przepływu wód podziemnych. Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław,
s. 185–195.

Pazdro Z., Kozerski B., 1990. Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa.
Scheidegger A.E., 1961. General theory of dispersion in porous media. J. Geophys. Res. 66:

3273–3278.

186 Marek Marciniak, Piotr Małoszewski, Monika Okońska



Turek S. (red.), 1971. Poradnik hydrogeologa. Wyd. Geol., Warszawa.
Witczak S., Adamczyk A., 1994. Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników

zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Bibl. Monit. Środ., T. 1, War-
szawa.

Visual MODFLOW Pro. User’s Manual. Waterloo Hydrogeologic Inc. (2002).
Zheng Ch., 1996. MT3D99 a modular 3D multispecies transport simulator. User’s Guide.

S.S. Papadopulos & Associates.

Wpływ efektu skali eksperymentu kolumnowego na identyfikację parametrów migracji... 187




