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Abstract: 
This work deals with the numerical solution of the diffusion transport of dissolved substances through 
porous layers considering the non-linear character of sorption, and the methods implemented to solve 
this task in the environment of the code GoldSim. The basic characteristics of the environment of the 
code GoldSim was shown and the module created as a model of a diffusion cell intended for studying 
the diffusion in compacted bentonite was presented. The unsuitability of the model developed to 
describe properly the influence of non-linear character of sorption on the diffusion transport was 
identified and a new way of results evaluation of diffusion experiments was proposed. 
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Modelování transportu v nasyceném porézním prostředí je významnou součástí rozvoje a aplikace 
sanačních technologií, protože umožňuje predikovat jak chování kontaminantů v přírodním prostředí, 
tak účinnost remediačních opatření. Důležitou otázkou při tvorbě a aplikaci transportních modelů je 
forma popisu interakce sledované formy kontaminantu rozpuštěného v kapalné fázi s povrchem pevné 
fáze. I když je možno složitý problém multikomponentního reaktivního transportu popsat 
komplexnějším způsobem, např. s použitím hydrochemických speciačních programů [1], často se 
zůstává u popisu interakce lineární izotermou (např. [2]). V tomto příspěvku navrhujeme, na základě 
rozboru difuzního transportu za specifických podmínek průnikového experimentu, zjednodušený popis 
retardace koncentračního signálu pro případ, kdy je interakce sledovaného kontaminantu s pevnou fází 
popisována empiricky získanou nelineární izotermou. 
 
Bakalářská práce [3], která je podkladem pro tento příspěvek, byla věnována modelování difuzního 
transportu radioaktivních kontaminantů v inženýrských bariérách, což je problém související s aktuální 
problematikou konečného ukládání vyhořelého jaderného paliva z jaderných reaktorů do hlubinných 
úložišť, a je zaměřena zejména na problematiku numerického řešení difuzního transportu 
rozpuštěných látek porézní vrstvou při zohlednění nelineárního charakteru sorpce. Pro modelování 
difuzního transportu byl použit model difuzní cely DifNelin1 vyvinutý v prostředí GoldSim [4]. Tento 
model umožňuje vyhodnocovat experimenty typu „in-diffusion“  i „through-diffusion“ s různými typy 
okrajových a počátečních podmínek a zohlednit lineární i nelineární tvar interakční rovnováhy ve 
vrstvě příslušného materiálu. 
 
V případě průnikového experimentu, tedy typu „through-diffusion“, vedeného s konstantními 
koncentracemi na vstupu C1 a na výstupu C2, při kterém je pro sledovanou látku dosaženo s ohledem 
na průběh koncentrace sledované látky ve vrstvě ustáleného stavu, jsou splněny podmínky, pro které 
se užívá jednoduché vyhodnocení experimentu metodou time lag. Tato metoda umožňuje určit 
základní charakteristiky difuzního transportu: efektivní difuzní koeficient De a zdánlivý difuzní 
koeficient Da podle vztahů (1). Zde Q je tok sledované látky, S je plocha kolmá ke směru difuzního 
toku, L je tloušťka vzorku a tL je úsek na časové ose vyhodnocované závislosti celkového látkového 
množství, které prošlo vrstvou sledovaného materiálu na čase, daný průsečíkem časové osy s 
asymptotou průběhu kumulovaného látkového množství (tzv. time lag). 
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Náběhová část časové závislosti kumulovaného množství na čase kvantifikuje „zadržení“ sledované 
látky ve vrstvě jak nasycováním pórového prostoru roztokem obsahujícím sledovanou látku, tak 



zejména v důsledku její interakce s povrchem pevné fáze. Konstantnost toku sledované látky, který je 
určující pro stanovení hodnoty De, je pak důsledkem „nasycení“ vrstvy s ohledem na kapacitu pevné 
fáze. Z naměřené hodnoty veličiny Da, která vlastně kvantifikuje zádrž sledovaného kontaminantu ve 
vrstvě, se určuje retardační koeficient R dle vztahu R = Da /Dp, kde Dp je difuzní koeficient, který 
charakterizuje transport neinteragující látky. 
 
Byla provedena rozsáhlá numerická studie, při níž bylo potvrzeno, že modul DifNelin1 správně 
vyhodnocuje průnikové difuzní experimenty metodou time lag při uvažování lineární sorpční izotermy 
ve tvaru q=Kd ·C, kde C a q jsou koncentrace v kapalné a pevné fázi a Kd je rozdělovací koeficient. 
Z rozboru výsledků těchto numerických experimentů vyplynula shoda retardačního koeficientu 
určeného metodou time lag s číselnou hodnotou poměru látkových množství sledované látky ve vrstvě 
pro experimenty s interagující látkou a pro experimenty bez interakce. Tato shoda, která je přirozeným 
vyjádřením podstaty retardace ve vrstvě v důsledku záchytu na povrchu pevné fáze, se při modelování 
potvrdila v širokém rozsahu hodnot Kd. 
Druhý způsob stanovení retardačního koeficientu byl aplikován na případ nelineárního tvaru izotermy: 
po integraci látkového množství ve vrstvě v ustáleném stavu bylo získáno analytické vyjádření 
retardačního koeficientu R jako funkce rozdílu koncentrací na vstupu a výstupu do vrstvy C0 = C1 – C2. 
Pro Langmuirův tvar izotermy platí vztahy (2), pro Freundlichův tvar vztahy (3), obojí pro C2 =  0.  
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Koeficient ρd je objemová hmotnost a ε mezerovitost materiálu, Qmax, KL, KF a p jsou empirické 
parametry uvažovaných izoterem. Grafy na obr. 1 demonstrují na vybraných příkladech vliv zakřivení 
rovnovážné izotermy na záchyt sledovaného kontaminantu ve vrstvě v ustáleném stavu průnikového 
difuzního experimentu a na hodnotu modelovaného retardačního koeficientu R.  
 

  
Obr. 1   Modelování průnikového difuzního experimentu: profily celkové koncentrace ve vrstvě pro různé 

hodnoty koeficientu KL izotermy Langmuirova typu (vlevo); závislost retardačního koeficientu R na koncentraci 
na vstupu C1 pro různé hodnoty KL, Qmax = 1 mol/kg (vpravo 

  
Pro specifické okrajové podmínky odpovídající průnikovému difuznímu experimentu byla odvozena 
závislost retardačního koeficientu na tvaru nelineární interakční izotermy. Modelování reálného 
difúzního transportu v tělesech s obdobně nastavenými okrajovými a počátečními podmínkami se tedy 
významně zjednodušuje. Další rozbor ukáže, zda může být retardační koeficient R v odvozeném tvaru, 
který respektuje znalost rovnovážné interakční izotermy a je funkcí jen rozdílu koncentrací na 
hranicích modelované vrstvy, použit i pro jiné podmínky. 
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Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu MPO TIP č. FR-TI1/362 „Výzkum vlastností 
materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení“. 
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