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Abstract: 

This work deals with mathematical modeling of the distribution and transport processes of VOCs in 

soils. The modeling was based on the theory of fugacity. The input data were results from static and 

dynamic head-space methods. Models were experimentally verified on various types of soils with 

different organic carbon content. 
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Tato práce se zabývá matematickým modelováním distribuce a transportu VOCs v zeminách 

na základě fugacitní teorie a využitím těchto modelů pro interpretaci dat ze statické a dynamické 

headspace metody. Modely byly v rámci této práce experimentálně ověřeny na různých typech zemin 

o různém obsahu organického uhlíku.  

 

Pojmem headspace označujeme prostor nad matricí vzorku ve vzorkovnici. Headspace metoda je 

definována jako nepřímé stanovení VOCs kondenzovaných materiálů analýzou koexistující plynné 

fáze. 

 

Headspace metody jsou dnes běžně používané techniky pro analýzu těkavých složek ve vzorcích 

pocházejících z oblasti např. životního prostředí (VOCs v zeminách, vodě, odpadech), potravinářství 

(aromáty a VOCs v potravinách a nápojích), farmaceutického průmyslu (zbytková rozpouštědla 

a VOCs v produktech) a polymerní chemie. První myšlenky analyzovat organické látky v parním 

prostoru nad pevným nebo kapalným vzorkem souvisejí se stanovením alkoholů ve vodném prostředí 

již v roce 1939. V roce 1958 byla metoda statické headspace poprvé použita v kombinaci 

s chromatografickou metodou. Použití dynamické headspace metody se významně rozšířilo 

v 70. letech 20. století. [1] 

 

Podle média, do kterého izolujeme organické látky z matrice vzorku, mohou být headspace analýzy 

označovány jako tzv. extrakce plynem. Nejjednodušším uspořádáním je statická headspace analýza, 

kdy vzorek je hermeticky uzavřen ve vzorkovnici opatřené PTFE septem. Parní prostor je analyzován 

po ustálení rovnováhy buď přímým nástřikem plynné fáze na kolonu plynového chromatografu 

pomocí plynotěsné chromatografické stříkačky, nebo na vhodný sorbent. Přechod kontaminantu 

do parního prostoru závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech VOCs, popř. na sorpčních 

vlastnostech matrice vzorku. Velikost rovnovážné koncentrace je neměnná a je výlučně závislá 

na teplotě a odpovídající koncentraci analytu v matrici (zemina, voda). 

 

V současnosti je názvem dynamická headspace metoda označována skupina metod souhrnně 

nazývaných purge and trap. V případě purge and trap je vzorek probubláván (stripován, popř. 

prodouván) proudem inertního plynu, který je pak veden přes vhodný sorbent, na němž se látky 

obsažené v plynné fázi zachytí. Ze sorbentu je analyt uvolněn elucí rozpouštědlem nebo termicky 

desorbován. [2, 3] 

 

Statické i dynamické headspace metody mohou být prováděny v různých modifikacích - např. 

headspace sorpční extrakce (HSSE) nebo mikroextrakce tuhou fází (SPME), které byly speciálně 

navrženy pro stanovení VOCs v tuhých matricích. Standardizované metody pro headspace analýzu 

obsahu VOCs v zeminách, odpadech, sedimentech nebo vodách lze nalézt mezi standardizovanými 

postupy US EPA - např. metody 502, 5021, 5030, 5035 a 624. Mezi českými technickými normami 



řady ČSN je headspace metoda použita např. v ČSN EN ISO 10301 pro stanovení halogenovaných 

uhlovodíků ve vodách. 

 

Hlavní faktory, které ovlivňují výsledky headspace metod je především teplota, těsnost vzorkovnice 

a doba mezi odběrem a analýzou. Nezbytným předpokladem je dostatečná těkavost analytu při teplotě 

vzorku v době odběru plynné fáze. U headspace metod odpadá nákladná spotřeba rozpouštědla 

a likvidace vzniklého odpadu po analýze oproti například kapalinovým extrakčním metodám. Problém 

nastává v oblasti interpretace výsledků headspace metod. V kvantitativní analýze pomocí headspace 

metod lze obecně postupovat dvěma způsoby. V prvním případě je obsah VOCs vyhodnocen podle 

kalibrační závislosti rovnovážné koncentrace VOCs v plynné fázi, která je v kontaktu s konkrétní 

pevnou homogenní matricí o známé koncentraci. Tím dojde k vyloučení matričních efektů. Výsledná 

data v případě tuhých vzorků získáme v mg.kg
-1

 sušiny. Druhý způsob umožňuje postupovat podle 

kalibrační závislosti koncentrace VOCs v plynné fázi bez kontaktu s matricí a z obsahu VOCs (mg.m
-3
) 

v plynné fázi pomocí rovnovážných distribučních koeficientů nebo multi-mediálních modelů vypočítat 

obsah VOCs v matrici vzorku (mg.kg
-1

, popř. mg.l
-1

). Multimediální modely umožňují i v případě, že 

celý vzorek je tvořen více fázemi (např. půdní vzduch – půdní vlhkost – částice zeminy nebo sediment 

- voda), určit distribuci VOCs mezi jednotlivé fáze.  

 

Množství kontaminantu M (mol) v jednotlivých fázích lze vyjádřit formou hmotnostně-koncentrační 

rovnice. 
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Při headspace analýze ve vodách vzorků je obsah vzorkovnice rozdělen do dvou fází – vodné matrice 

a plynné fáze. Rovnováhu mezi kapalnou fází CW  (mol.m
-3

) a plynnou CA (mol.m
-3

) popisuje 

rovnovážný distribuční koeficient KWA.  

Po ustanovení rovnováhy (vzorek je temperován) platí následující rovnice, kde V jsou objemy vodné 

a plynné fáze (m
-3

). 

V případě, že vzorek obsahuje více složek, je obtížné zjistit všechny potřebné rovnovážné distribuční 

koeficienty, bývá velmi obtížné ovzorkovat a změřit koncentraci ve všech fázích (např. v půdní 

vlhkosti). To znemožňuje řešení soustavy bilančních vztahů. Matematický popis usnadňuje použití 

fugacitního modelu. [4, 5] 

 

Pro statickou headspace metodu může být použit fugacitní model první úrovně tzv. Level I, který 

předpokládá rovnovážnou distribuci látky v uzavřeném systému bez degradačních procesů, advekce 

a transportu mimo systém. Level I definuje veličinu fugacitu f (Pa), která odpovídá parciálnímu tlaku 

látky ve fázi a závisí na koncentraci látky ve fázi. V rovnováze je fugacita látky v každé fázi stejná. Je-

li známé celkové množství chemické látky M (mol) a objem jednotlivých složek prostředí Vi (m
3
), pak  
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Fugacitní kapacita Zi (mol.m
-3

.Pa
-1

) vyjadřuje lineární vztah mezi fugacitou a koncentrací, závisí 

na teplotě a typu fáze (viz tabulka I). 
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Tabulka I   Definice fugacitní kapacity pro jednotlivé fáze v životním prostředí 

 

Složka  Definice Z  

Vzduch, půdní vzduch RT1  molární objem  (m
3
.mol

-1
), rozdělovací 

koeficient biota – voda KB (l.kg
-1

), 

rozdělovací koeficient zemina – voda  
Kd (ml.g

-1
), tlak nasycených par P

S
 

(Pa), plynová konstanta R (Pa.m
3
.mol

-

1
.K

-1
), teplota T (K), hustota bioty B 

(kg.l
-1

), hustota pevné fáze S (kg.l
-1

)  

Voda, půdní vlhkost H1  

Zemina, sediment, odpad HK Sd  

Biota HK BB  

Volná fáze SP1  

 

Například při použití statické headspace analýzy u pevných vzorků – konkrétně zemin - lze z hodnoty 

f pro daný systém a koncentrace VOCs v libovolné fázi zeminy charakterizované fugacitní kapacitou 

Zi, odhadnout koncentraci sorbovaného množství VOCs na částice zeminy.
 
 

 

Při dynamické headspace jsou VOCs kontinuálně advekčně odváděny ze systému stabilní rychlostí 

nosným médiem - průtokem Q (m
3
.s

-1
). Koncentrace VOCs v systému se mění v závislosti na čase. 

Stejně jako u modelu pro statickou headspace je předpokládána rovnováha mezi fázemi, ale hodnoty 

fugacity se mění s časem. Úbytek analytu v závislosti na čase popisuje fugacitní model Level II. 

V případě, že koncentrace VOCs je ve vstupním vzduchu nulová, v systému není jiný zdroj a VOCs 

nepodléhá chemické reakci, pak změna množství v čase t (s) je úměrná koncentraci VOCs 

v odváděném plynu ZAfout. 
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Zda je použití fugacitních modelů vhodné pro headspace metody analýzy VOCs v zeminách, bylo 

ověřeno následujícím způsobem. Postup statické headspace byl proveden dle EPA metody 5021A 

s drobnou obměnou – vzorky nebyly temperovány na 40 °C, ale pouze 20 °C. [6,7] Postup dynamické 

headspace na rozdíl od postupu navrženého v EPA metodě 5035 nevyužíval přidání reagenční vody. 

Statická headspace - vzorky zemin s různým obsahem organického uhlíku byly uzavřeny do 40ml 

EPA vialek s PTFE septem a byl přidáno známé množství tetrachlorethylenu ve vodném roztoku. 

Po ustálení rovnováhy byl z parního prostoru ve vzorkovnici odebrán vzorek plynné fáze na  sorbent 

TENAX GR. Následovala desorpce při 300 °C a analýza GC. Dynamická headspace - vzorky zemin 

byly odebrány jako neporušený vzorek do jádrového vzorkovače, který byl zasazen do aparatury, 

ve které byl vzorek prosáván proudem plynu. [8] Vývoj koncentrace tetrachlorethylenu v čase 

na výstupu z odběrového válce byl měřen fotoinizačním detektorem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Porovnání experimentálně zjištěné 

a teoretické fugacity (f, Pa) v závislosti na obsahu 

organického uhlíku (fOC, %) u vzorků zemin 

o vlhkosti 1,2 hm.%: 1 – naměřená, 2 – teoretická 

fugacita 

 

 

Výsledky headspace metod mohou být negativně ovlivňovány vysokou vlhkostí zeminy, vysokým 

obsahem organických látek, obsahem jílových částic, rozpustností kontaminantu ve vodě, netěsností 



vzorkovnice, odpařováním lehčích frakcí během odběru vzorku a dobou skladování vzorku. Obecně 

platí, že je to metoda použitelná do 5 % organického uhlíku v zeminách. Na obr. 1. byla 

experimentálně zjištěná fugacita porovnána s teoretickou hodnotou. Rozdíl mezi naměřenou 

a rovnovážnou fugacitou u zemin s obsahem organického uhlíku nad 1,5 % je způsoben příliš 

zjednodušujícím náhledem na sorpci, protože nepolární organická látka se nesorbuje pouze 

na organickou hmotu, ale malý příspěvek má i sorpce na minerální povrchy. U zemin s nízkým 

obsahem organického uhlíku pak průměrná odchylka byla v rozmezí 2 – 30 %. 

 

  
 
Obr. 2   Porovnání teoretického a experimentálně zjištěného obsahu VOCs v plynné fázi (xA, %) a v pevné fázi 

(xS, %) u vzorků zemin o různém obsahu organického uhlíku (fOC, %) a vlhkosti 1,2 hm.% (a) a 10 hm.% (c): 1 – 

naměřené, 2 – teoretické hodnoty 

 

Názorněji jsou výsledky ze statické headspace vidět na obr. 2. (a) a (c), kde je grafické vyjádření 

naměřené závislosti hmotnostního podílu tetrachlorethylenu v plynné fázi zeminy na obsahu 

organického uhlíku pro různé vlhkosti matrice. Jednoznačně platí, že trend vycházející z modelu 

Level I je, že s rostoucím obsahem organického uhlíku v zemině klesá obsah VOCs. Nízká výtěžnost 

analýzy headspace pro zeminy s obsahem organického uhlíku přes 10 % potvrdila, že tato metoda 

bude vhodná pro zeminy s obsahem organického uhlíku do 5 %. Výsledné hodnoty se od teoreticky 

předpokládaných hodnot nelišily o více jak 20 %. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Porovnání teoretické 

a naměřené koncentrace tetrachlor-

ethylenu v pevné fázi (CS, mg.kg
-1

) 

u zeminy o obsahu organického 

uhlíku 0,1 %: 1 – naměřené, 2 – 

teoretické hodnoty 

 

V rámci modelování průběhu dynamické headspace byla také věnována pozornost závislosti těkání 

tetrachlorethylenu ze zeminy o různém obsahu organické hmoty. Bylo porovnáno chování typických 

zástupců alifatických, aromatických a halogenovaných těkavých organických látek v zemině o obsahu 



určitého množství organického uhlíku. Na průběh dynamické headspace v provedeném uspořádání 

měly vliv kromě sorpčních schopností zeminy vůči danému kontaminantu také velikost průtoku plynu 

vzorkem a velikost koeficientu propustnosti, jehož nízká hodnota omezuje použití dané metody 

u některých vzorků. Na obr. 3 je porovnání modelu dynamické headspace a naměřených dat. Zatímco 

matematický model vychází z několika idealizovaných předpokladů - například sorpce pouze 

na organickou hmotu a homogenita zeminy, v naměřených hodnotách se může promítnout například 

vznik preferenčních cest, nedostupnost části pórů v zemině či rychlost difuze VOCs z pevné do plynné 

fáze zeminy. 

Praktickým přínosem této práce byla aplikace fugacitních modelů na metody statické a dynamické 

headspace metody pro analýzu těkavých organických látek v pevných matricích a jejich 

experimentální ověření konkrétně u vzorků zemin. Použití fugacitního modelu u vzorků skládajících 

se z více fází značně usnadnilo matematické řešení oproti bilančním rovnicím a navíc jednoduše 

umožňuje zjistit koncentrace VOCs ve všech fázích bez nutnosti znát rovnovážné rozdělovací 

koeficienty mezi všemi fázemi. 
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