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ABSTRAKT
Průtok kapaliny saturovaným porézním prostředím může vést k vnitřní erozi prostředí, tvorbě
kanálků a preferenčních cest, k vynášení části materiálu a jeho případnému opětovnému
ukládání. Pro popis některých těchto procesů byl vytvořen nový matematický model vývoje
propustnosti a pórovitosti saturovaného průlinovo-puklinového prostředí následkem vnitřní
eroze a depozice. Model popisuje změny propustnosti (transmisivity) a pórovitosti (rozložení
objemových zlomků) puklinových skupin v různých směrech zvlášť. Model byl vytvořen
přístupem, který dříve použili Mahadevan et al. (2012) a Fujisawa et al. (2009). Přístup využívá
popisu multi-kontinua, kdy je prostředí rozděleno na několik složek (v případě této práce se
jedná o tří či vícesložkovou směs), které jsou popsány vlastními diferenciálními rovnicemi.
Tato práce podrobně popisuje jednotlivé přístupy, zjednodušení a rovnice modelu. Model
zahrnuje anizotropii prostředí a využívá vektorového skládání tenzoru transmisivity (nebo
hydraulické vodivosti) ze směrů puklin. Dále zjednodušuje tok kapaliny na horizontální tok
použitím Dupuitových postulátů. Tento model je ilustrován na příkladě numerického modelu
metodou konečných prvků. Implementace modelu proběhla v jazyce Python, použitím modulu
FEniCS.

Klíčová slova: vnitřní eroze, pukliny, průlinovo-puklinová propustnost, matematické
modelování, numerické modelování, Dupuit

ABSTRACT
The seepage of fluid through saturated porous media may lead to inner erosion,
channelization, preferential flow and transport and deposition of particles. A novel
mathematical model was created to describe some of the processes. The model describes a
temporal and spatial development of porosity (volume fraction) and permeability
(transmissivity) due to erosion and deposition in saturated porous and fractured media. The
model calculates the change of permeability and porosity in a direction of different fracture
joint sets. The model is based on multi-continua theory, where a region is divided into
components (three or more components in this thesis). The components are described by
separate differential equations. This approach was used recently by Mahadevan et al. (2012)
and Fujisawa et al. (2009) for erosion of porous media.
This thesis describes the approaches, assumptions and the equations used in the model. In
contrast to the published models, the thesis considers anisotropy. It is characterized by
transmissivity tensor (also hydraulic conductivity tensor), which is composed of vectors in the
joint sets directions. The model also uses a Dupuit approximation, which allows to approximate
flow onto a horizontal plane. The model is also introduced by a numerical simulation using
final element method. Model was coded in Python language with the use of FEniCS module.

Key words: inner erosion, fractures, porous and fractured media, mathematical modelling,
numerical modelling, Dupuit
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1 ÚVOD
Už od dob, co člověk začal přetvářet krajinu ke svému prospěchu, zápasil s erozí. Ať už to
byla koryta pro zaplavování polí nebo výstavba obydlí, tak byly ničena sesuvy, záplavami apod.
Tento přirozený jev přeměny planety byl čím dál více na škodu. S rozvojem technologií a
společnosti přišla řešení, jak se před těmito jevy bránit, jak jim předcházet, dokonce jak je
předpovídat. Dynamické procesy na povrchu země jsou ovlivněny tolika mechanismy a
nehomogenitami země, že je stále nemožné zabránit katastrofám. Hlavním a nejdynamičtějším
činitelem eroze na Zemi je bezpochyby voda. Procesy vodní eroze na povrchu jsou dobře
prozkoumané. Velmi dobře je nám znám její vliv na povrchu země po dešti, kdy část vody
odchází do řečišť jako povrchový odtok. To se projevuje v terénu jako dešťový ron, který
vytváří systém rýh, stružek a zářezů. Co už není tak zřejmé je to, že většina srážkové vody,
která nebyla vypařena nebo spotřebována na dýchání rostlin odchází do řečišť jako vnitřní
(hypodermický) odtok. Velmi malá část vody se nakonec infiltruje do podzemí a doplní zásoby
podzemní vody. Právě tato značná část vody, která teče těsně pod povrchem, může erodovat
zeminu, nekonsolidované sedimenty nebo se dostat do dutin a puklin, které může rozšiřovat.
Tento druh eroze se nazývá vnitřní (podpovrchová) eroze. Jedná se o termín zahrnující více
procesů, jedním z nich může být i depozice (zanášení, usazování, filtrace, apod.). Součástí
vnitřní eroze je také chemické rozpouštění karbonátových hornin a sádrovců, tato práce se ale
zabývá jen mechanickou hydraulickou erozí a depozicí.
Nebezpečí vnitřní eroze spočívá v absenci povrchových projevů. Dokud se dutiny
nepropadnou, probíhá eroze bez povšimnutí. Je obtížné taková místa najít včas a je obtížné je
studovat. Z tohoto důvodu se většina terénních prací zabývá až povrchovým projevem, kdy se
dutiny zhroutí. To ilustruje obrázek 1, kde je vidět rozdíl ve vývoji pipingu a povrchové eroze.
Po celém světě jsou například známy propady zvané sinkholes, které vznikají kvůli propadům
převážně vápencových jeskyní a mohou mít až několik metrů v průměru. Tyto propady ničí
lidská obydlí, zemědělskou půdu a infrastrukturu. Značné škody mohou způsobit i řádově menší
propady. Ty mohou mít za následek i zborcení sypaných hrází a sesuvy.
I depozice, má spoustu příznivých a nepříznivých jevů pro člověka. Při transportu zrn (či
jiných částic) prostředím může dojít k jejich depozici, následnému ucpání prostředí a snížení
průtoku. Tento problém je zkoumaný převážně v průmyslových rozvodech a ve filtraci.
V horninovém prostředí se může jednat o zdržení koloidních částic, nebo o kolmataci při
čerpání podzemní vody nebo ropy. Také při injektáži vody a jiných látek vrtem do prostředí.
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Při odběru vody se vytváří umělý gradient a tok vody, který může mobilizovat jemné částice
kolem vrtů. V blízkém okolí vrtu se tyto částice usazují. Oblast blízká vrtu kolmatuje a tím se
snižuje jeho vydatnost. Dále se mohou erodovat i hrubší částice z pórového prostředí nebo
z puklin. Mimo kolmataci také hrozí zanesení vrtu a poškození čerpadla.

a

b

Obr. 1: Rozdíl mezi tvorbou rýh, roklí apod. povrchovým odtokem (a) a dutiny pipingu (b). Upraveno
podle Bernatek-Jakiel a Poesen (2018).

Tyto jevy, kromě terénních a laboratorních zkoušek, pomáhá pochopit i matematické a
počítačové modelování. Matematickým modelem je rovnice nebo soustava rovnic popisující
určitý jev. Počítačový (numerický) model se pak snaží najít alespoň přibližné řešení
matematického modelu. Matematické modelování přírodních procesů, jako je vnitřní eroze, kdy
se uplatňuje pohyb mnoha molekul či jiných částic je obtížné. Protože není možné vypočítat
pohyb každé částice zvlášť, musí být popis proveden pomocí mechaniky kontinua. Každý
model nese riziko zanedbání některých dílčích procesů, nepřesností zavedením zjednodušeních,
popsáním problému na makroskopické úrovni apod. I na dobrý model je tedy nutné pohlížet
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kriticky. Přesto matematický model může značně pomoci v pochopení reálného problému a
odhalení důležitých vztahů. Pomáhá poskytnout srozumitelný popis faktorů a umožňuje
predikci a prevenci jevů (Hřebíček a Škrdla, 2006).

2 CÍLE PRÁCE
Cílem této práce je vytvořit konzistentní a fungující matematický model vývoje propustnosti
a pórovitosti saturovaného průlinovo-puklinového prostředí následkem vnitřní eroze a depozice
(kapitola 4.2). Výsledkem práce by měly být obecné rovnice modelu, které popisují rozložení
propustnosti a pórovitosti v prostoru a jejich vývoj v čase (tabulka 1). Rovnice umožňují
vyjádřit změnu pórovitosti a propustnosti v jednotlivých směrech puklin zvlášť. Práce je
vytvořena na základě modelu vytvořeného autory Mahadevan et al. (2012), jehož některé
rovnice přebírá, upravuje a přidává nové rovnice a zjednodušení (kapitola 4.2). Model je dále
demonstrován na jednoduchém příkladu numerického modelu (kapitola 4.3), který ale není
hlavním výsledkem práce. Model naprogramoval vedoucí práce (Lanzendörfer, 2020).
Dílčí motivací této práce byla lokalita lom Střeleč v severních Čechách (kapitola 3.1), na
které dochází k odnosu materiálu a zvětšování puklin na odlehčených pískovcích velkou
rychlostí. I přes to, že existuje mnoho lokalit, na kterých k vnitřní erozi puklin dochází, tak se
tato páce nezabývá konkrétní lokalitou. Tato práce popisuje vztah mezi hydraulikou vody
proudící prostředím a mechanismy vnitřní eroze a depozice. Dále práce diskutuje jednotlivé
předpoklady a zjednodušení, které jsou použity při sestavení matematického modelu.

3 MECHANICKÁ VNITŘNÍ EROZE
Pojem vnitřní eroze značí obecné souhrnné označení dílčích procesů. Procesy mohou
zahrnovat samotnou erozi, transport, depozici a jevy, které jsou jimi způsobeny. Různí autoři,
uvedeni v následujících kapitolách, se tématem zabývají do různé hloubky. Někteří pod
pojmem vnitřní eroze zkoumají jen mechanickou erozi, jiní zahrnují i depozici, chemické
reakce apod. Kapitola 3.1 představuje nejčastější druhy vnitřní eroze a uvádí pozorování
z terénu. Kapitola 3.2 vysvětluje dílčí procesy vnitřní eroze, se kterými pracuje tato práce.
Kapitola 3.3 uvádí, jakými způsoby byly v minulosti procesy vnitřní eroze modelovány.
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3.1 Druhy vnitřní eroze
Nejdůležitějším druhem vnitřní mechanické eroze pro tuto práci je odnos materiálu z povrchu
různě velikých puklin a zlomů. Ten může probíhat v krystalických i v sedimentárních horninách
různými rychlostmi. Novello a Sasowsky (2019) popisují vznik propadů v pískovcovém masivu
Little Mountain, Ohio. Propad vysvětlují iniciací puklin izostatickým zvedáním při tání
ledovce. Poté následovalo částečné rozpuštění cementace (arenizace) a erozí ledovcovou,
později dešťovou vodou byla z puklin odnesena zrna. Podobné pozorování uvádí Kůrková a
Bruthans et al. (2019) na pískovcích oblasti Turnova. Zde se cementace (CaCO3, můstky mikro
křemene) sedimentu rozpouští a následuje odnos sypkého materiálu. Dále uvádí, že tento
mechanismus může probíhat jak v křemenných pískovcích a kvarcitech, tak i v prachovcích.
V okrese Jičín, v lomu Střeleč se vyskytuje pískovec se zvýšeným obsahem jílových minerálů.
Za suchého stavu tvoří pevné, až 40 m vysoké stěny. Při navlhčení se ale rychle rozpadá.
Bruthans et al. (2012) a Nadrchal a Smutek (2008) uvádějí případ, kdy se během 6 let vytvořila
až 17 m vysoká a 300 m průběžná dutina jako důsledek toku vody skrz pukliny. V průběhu
vývoje se několikrát propadl strop dutiny. Na obrázku 2 je uveden příklad vnitřní eroze na lomu
Střeleč. Další pozorování eroze na puklinách pískovců bylo provedeno v Polsku ve Stolových
horách. Z různě širokých dutin byl pozorovaný vypadaný a vyplavený písek, který na úpatí
skály tvoří kužele. Další rozšiřování puklin může vést ke kolapsu pískovcové stěny
(Duszynski a Kasparzak, 2016). Mechanická eroze může samozřejmě probíhat i ve spoustě
dalších puklinových prostředích. Může se uplatnit vedle chemického rozpouštění na puklinách
karbonátů (Weisbrod et al., 2001). V rámci eroze magmatických a metamorfovaných hornin je
pozorování a výzkumu málo, pravděpodobně, protože se jedná o velmi pomalý proces eroze a
zvětrávání.
Jedním typem velmi zkoumaného jevu je piping. Piping nemá jednotnou definici, většinou
se popisuje jako vytváření lineárních prostorů koncentrovaným prouděním v zemině nebo málo
konsolidovaných sedimentech (Bernatek-Jakiel et al., 2014 citujou Jonese, 2004b). Pipingem
se tato práce nezabývá. V rámci pipingu bylo ale provedeno hodně výzkumu. Slouží proto jako
příklad, jaké může mít vnitřní eroze následky.
Piping byl prvně popsán v roce 1877 Richthofenem (cituje Jakiel a Poesen, 2018). V
posledních letech přibývá výzkumu a článků na téma pipingu, a to hlavně kvůli jeho škodlivému
povrchovému projevu. Bernatek-Jakiel et al. (2019) cituje další autory a uvádí, že až 37 %
protržených zemních hrází celosvětově a víc jak 60 % protržených zemních hrází vyšších než
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15 m v západní Americe je způsobeno pipingem. Dalším nepříjemným projevem pipingu je
značný odnos zeminy. O jeho kvantifikaci se pokusil Verachtert et al. (2011), který zmapoval
situaci v Belgii na mezozoických píscích a jílech zakrytých travnatými pastvinami. Zjistil, že
ztráta zeminy je 2,6 – 4,3 tun/ha/rok (pro představu je to jako by každý rok byla z celé plochy
odstraněna vrstva zeminy o mocnosti až 15 cm). Dále uvádí, že je to o řád vyšší hodnota než
povrchová eroze na zatravněných plochách. Bernatek-Jakiel a Poesen (2018) citují články, které
popisují vznik pipingu i poblíž poškozených drenáží polí, drenážních systémů silnic a budov a
upravených koryt řek. Piping je znám téměř ve všech klimatických zónách, od aridního klimatu
přes humidní až po peri-glaciální klima, ve většině zemních typů a až 70 % zemského povrchu
může být potenciálně postiženo pipingem (Bernatek-Jakiel a Poesen, 2018). Nejstarší
dokumentovaná dutina způsobená pipingem, podle Bernatek-Jakiel et al. (2017) se vytvářela
45 let v Polsku. Liu et al. (2019) popisuje vnitřní erozi a tvorbu preferenčních cest pro pohyb
vody v granitovém eluviu v jižní Číně. Problematikou pipingu se dále zabývají autoři: Wilson
et al. (2016, 2017, 2018), Ma et al. (2020), Nieber et al. (2019) a další.
Třetím druhem vnitřní eroze, který je často zkoumaný je sufoze. Tento termín znamená odnos
a filtraci jemných částic (zrn a koloidů) skrz matrix1. Tématem se zabývají Hu et al. (2020) a u
kolmatace vrtů Orlov a Koroteev (2019) a Boronin et al. (2015). Dále se tímto procesem tato
práce nezabývá a zůstává u eroze zrn, které tvoří skelet zeminy a horniny.
Procesů a druhů mechanické vnitřní eroze, nemluvě o chemických a biologických vlivech,
můžeme rozlišit víc. Příkladem může být eroze způsobená plynem. Jurewicz et al. (2007)
zkoumají nepravidelnosti na zlomech v Tatrách. Jev vysvětlují lokálním odnosem materiálu po
skluzu na zlomu a nerovnoměrném snížení tlaku. Jako důsledek probíhá tzv. cavitation erosion.
Termín znamená růst bublin plynu, který byl předtím rozpuštěný. Jakmile se bubliny dostanou
do místa s vyšším tlakem, okamžitě se zhroutí, uvolní energii a zničí blízké povrchy.

1

Negenetické označení jemnozrnné složky sedimentu, tj. syn. pojiva. Někteří autoři však termín matrix užívají
jako syn. viz základní hmoty Petránek a kol. (2016).

15

Obr. 2: Příklad vnitřní eroze na puklinách. K erozi dochází po odlehčení vápnitého pískovce v lomu Střeleč
(Bruthans et al., 2012). a) začínající rozšiřování vertikálních puklin (2009). b) značně rozšířená puklina v jiné části
lomu (2010). c) propad jiné pukliny po silných deštích (2011). d) jiná část pukliny na obrázku b v roce 2009,
spodní část pukliny není erodovaná, erodovaný byl jen materiál mezi dvěma puklinami. e) vnitřní část pískovce
mezi puklinami se snadněji eroduje tokem než povrch pukliny.

3.2 Procesy vnitřní eroze horninového prostředí
Eroze obecně znamená soubor pochodů způsobujících, že materiál zemského povrchu je
uvolňován, rozpouštěn, obrušován a přemísťován. Hlavním erozním činitelem je mechanické
působení klastického materiálu unášeného tekoucí vodou, vlnami a proudy, ledem a větrem (Jan
Petránek a kol., 2016). Tuto definici lze rozšířit, kromě větru, i na vnitřní erozi. Ta probíhá
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v zemské kůře blízko povrchu, kde jsou horniny odlehčeny a rozpukány a sedimenty a zeminy
ještě nejsou zpevněny.
Každá látka se rozrušuje, pokud se na ní působí dostatečně velkou silou. Látka se rozpadá na
úlomky různých velikostí v závislosti na velikosti a charakteru síly. V horninovém prostředí je
nejdůležitějším erozním činitelem voda. Ta je v horninách přítomna i mezi molekulami. Její
pohyb je ale umožněn až dostatečným počtem dostatečně velkých prostor v hornině. Podle
charakteru prostor se rozlišuje propustnost průlinová, puklinová a krasová (Bear, 1972).
Průlinová propustnost probíhá skrz póry, které jsou „rovnoměrně“ distribuovány skrz horninu.
Puklinová propustnost, naproti tomu umožňuje pohyb skrz převážně planární poruchy
v hornině. Tyto dva druhy propustnosti se mohou v různém měřítku kombinovat, což nejčastější
případ v přírodě.
Wang a Li (2015) uvádějí, že při erozi dochází ke třem hlavním dílčím procesům, a to:
1) eroze
2) transport / redepozice
3) odezva systému

3.2.1 Eroze
Na zkoumaném prostředí předpokládáme laminární proudění. Asi nejzřejmějším procesem
vnitřní eroze je odnos zrn v důsledku mechanického silového působení proudící kapaliny.
Suspenze kapaliny a částic, která prosakuje mezi zrny prostředí nebo která teče dutinami,
působí na zrna tečnou silou. Pokud je tato tečná síla větší než mez sil pojící zrno s okolními
zrny, zrno může být uvolněno. Velikost tečné (třecí) síly může záviset na parametrech kapaliny
a proudění jako jsou hustota, viskozita a rychlost kapaliny. Dále může záviset na velikosti
plochy a tvaru zrna, na které působí. Mezní síla může záviset na tíze zrna a na zatížení
nadložními vrstvami.
Množství transportovaných částic i rychlost eroze závisí na vlastnostech materiálu, kapaliny
a toku. Z vlastností materiálu to může být velikost zrn, přítomnost kořenů, puklin, pórovitost,
drsnost povrchů, cementace a zpevnění horniny. Vlastností kapaliny je zejména, viskozita,
hustota a vlastnostmi toku je hydraulický gradient a charakter toku (Wilson et al., 2018,
Bernatek-Jakiel a Poesen, 2018).

17

V místech makropórů2, puklin a dutin se v saturovaném prostředí, nebo v prostředí blízko
saturace tok koncentruje. Tok se nazývá preferenčím prouděním Wilson et al. (2018). V těchto
místech lze erozi očekávat v největší intenzitě, jednak kvůli největším rychlostem toku, tak i
kvůli největší kontaktní ploše.
Možných mechanismů je mnoho, hlavně u problematiky neustáleného a turbulentního
proudění. Uvedeny jsou jen některé příklady. Pokud se některý makropór nebo jiná dutina ucpe
erodovaným materiálem a kapalina nemůže jinam v dostatečné míře unikat, pak se začne
zvyšovat tlak. Vyvolaný tlak se zvyšuje do té míry, dokud se nevytvoří nová cesta, uzávěr
dutiny se neprotrhne nebo nezkolabuje celá struktura (Wilson et al., 2016). Zrna mohou být
také erodována hydraulickým rázem. Ten může například nastat, pokud se náhle sníží průtok
kdekoliv v systému. Od tohoto bodu se pak šíří tlaková vlna. Množství erodovaných částic
závisí na velikosti změny průtoku. Tento jev může být dobře pozorován při průtokem kapaliny
zaneseným potrubím, kdy se na začátku vyplaví spoustu nečistot (Janalík, 2008).

3.2.2 Transport a depozice
Množství zrn, které kapalina může unášet, i jejich velikost je závislá na rychlosti toku.
Depozice neboli usazení zrna z kapaliny může nastat při filtraci zrn materiálem, kdy je zrno
uvězněno ve zúženích pórů. Také se může usadit v místě, kde se rychlost toku sníží. To nastává
buď změnou průtoku v celém objemu vzorku, nebo přítomností oblasti s vyšší porozitou. Se
snížením rychlosti se sníží i výše zmíněná tečná síla kapaliny a zrno se v důsledku tíhy a tření
s okolními zrny přestane pohybovat. Lokální rozdíly v rychlosti jsou dané geometrií dutiny,
kdy se místy může vytvářet i nepohyblivá zóna (stojatá voda). Depozice tak lokálně snižuje
pórovitost a tím propustnost. Na konci dutiny se materiál po pipingu může usazovat např. jako
aluviální vějíře nebo hromádky (Mahadevan et al., 2012, Wilson et al., 2016). Jak uvádí
Bianchi et al. (2017), mezi rychlostmi eroze a depozice filtrací jemnějších částic skrz průlinové
prostředí může vzniknout dynamická rovnováha. Oswald a Ibaraki (2011) zkoumají erozi a
depozici koloidních částic na puklinách, a v jejich modelu rovnováha nenastala ani při delší
simulaci.

2

Definice makropóru není jednotná, v různých oborech a pracích je použita jiná velikost nebo tvar. Někteří
autoři dokonce nazývají dutiny po pipingu jako makropóry. Podle Soil Science Glossary Terms Committee (2008)
můžeme makropóry v půdě chápat jako dutiny větší než 75 μm.

18

3.2.3 Odezva
Z pohledu mechaniky se každým odejmutím zrna z prostředí mění rozložení sil mezi zbylými
zrny. Dochází tedy k redistribuci sil a posunutí částic, což může mít za důsledek sedání
sedimentů (zmenšení objemu) anebo jejich kolaps Wang a Li (2015). Redistribucí sil se tato
práce nezabývá i přes to, že je to důležitým faktorem ve vývoji erodovaných hornin. Jejich
zavedení by znamenalo další složitost modelu a ztížilo interpretaci. Předmětem práce je změna
pórovitosti a hydraulické vodivosti a jejich vývoj v čase a prostoru pro měnící se průtoky (v
reakci na změnu pórovitosti).
Z pohledu hydrauliky má eroze za následek zvýšení pórovitosti prostředí a tím zvýšení
hydraulické vodivosti. Depozice je opakem a má za následek snížení hydraulické vodivosti. Při
erozi mohou nastat dva případy.
1) Zvýšením hydraulické vodivosti se zvýší průtok. Zvýšený průtok podpoří další erozi a
zvýšení hydraulické vodivosti. Jedná se tedy o reakci se zpětnou vazbou (Wilson et al.,
2016). Případ nastane, pokud jsou na hranicích oblasti (na okrajové podmínce) dostatečné
zdroje.
2) Zvýšením hydraulické vodivosti se sníží hydraulický gradient. To může vést ke zvýšení
depozice a snížení hydraulické vodivosti. Případ nastane, pokud na hranicích oblasti
nejsou dostatečné zdroje.
Tyto dva případy mohou probíhat současně v různých místech prostředí, nebo se mohou
různě střídat v časovém vývoji prostředí. Pro určitý průtok se vždy začne prudce erodovat nebo
deponovat materiál, než dojde k ustálení pro určitý průtok. V přírodním systému v zóně
saturace, kde průtok není kontrolovaný, se průtok zvětší či sníží hned v reakci na změněný
průtočný prostor. Systém tedy nemá šanci dosáhnout ustáleného stavu eroze či depozice a
průtoku. Pokud převažuje první případ, pak se s erozí stává prostředí více heterogenní, jelikož
se vytváří preferenční proudění několika málo tunely. Výsledné rozložení pórovitosti a
hydraulické vodivosti v prostoru a čase je závislé na jejich počátečních nehomogenitách
(Mahadevan et al., 2012). Graf na obrázku 3 ukazuje dílčí výsledek experimentu, který provedli
Wilson et al. (2011). Autoři zpevnili vzorek zeminy, ve kterém byl drát průměru 6 mm. Na
jedné straně vzorku byla udržovaná konstantní hladina vody a na druhé voda vytékala. Po
vytažení drátu byla započata eroze. Experiment probíhal do té doby, než došlo ke kolapsu
dutiny. Byl měřen průtok (l/h) a množství zrn (g/s). Z obrázku je zřejmé, že se zvyšujícím se
průtokem dutinou se zvyšuje erodované množství.
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Obr. 3: Graf znázorňující vývoj průtoku (levá osa) a množství erodovaných zrn (pravá osa). Experiment
provedli Wilson et al. (2011) s počátečním průměrem dutiny 6 mm.

Bautista a Teleghani (2018) zkoumali erozi anizotropních prostředí při injektáži do vrtů.
Zjistili, že eroze probíhá převážně ve směru menší hydraulické vodivosti. Dále uvádí, že
injektážní tlaky na spodu vrtu jsou vyšší pro anizotropní prostředí, což má za následek větší
erozi než u izotropního prostředí. Na obrázku 4 jsou znázorněny jejich výsledky.
b

a

Obr. 4: Zvýšení pórovitosti v izotropním (a) a anizotropním prostředí (b). Hydraulická vodivost je menší ve
směru Y. Z anizotropní eroze je patrné, že došlo k větší erozi ve směru menší hydraulické vodivosti. Bautista a
Teleghani (2018).
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3.3 Přístupy modelování vnitřní eroze puklinového prostředí
Vnitřní eroze prostředí byla zkoumána laboratorně a popsána v terénu z různých pohledů.
Matematického a numerického modelování vnitřní eroze bylo až donedávna poměrně málo.
Literatura modelování se navíc zabývá buď pohybem podzemní vody skrz puklinové či
průlinovo-puklinové prostředí nebo erozí výhradně průlinového prostředí. Málo prací
kombinuje erozi a izotropní nebo heterogenní horninové prostředí.
Fascetti a Oskay (2019) uvádí tři hlavní přístupy, které se používají k modelování vnitřní
eroze na průlinovém prostředí:
1. Model pohybu kapaliny na průlinovém prostředí, kdy je eroze nahrazena změnou
propustnosti. Propustnost je závislá na rychlosti nebo hydraulickém gradientu a při
překročení kritické hodnoty se zvýší o konstantní faktor. Přístup byl použit Robbinsnem
(2016). Přestože se jedná o relativně přímý a jednoduchý model, tak je vhodný pro
identifikaci lokalit náchylných k pipingu.
2. Spojení chování zeminy na mikroskopické úrovni (její deformace), které je modelováno
metodou oddělených prvků a kontinuálního popisu toku kapaliny, které je modelováno
metodou konečných prvků. Přístupu používají například autoři Lominé et al. (2011) a
Sibille et al. (2012). Jedná se o přístup výpočetně náročný, který je zjednodušený a
neodráží skutečné chování zeminy. Na druhou stranu umožňuje simulovat a zjistit
chování samotných částic na mikroskopické úrovni.
3. Multi-kontinuální popis s více složkami, kdy je hustota mobilizovaných částic
zhodnocena konstitučním vztahem. Ta je spojena s tokem kapaliny předpokladem, že
rychlost částic je stejná jako rychlost kapaliny. Tohoto přístupu využívá tato práce. Jako
jedni z prvních ho použili autoři Fujisawa et al. (2009, 2010), kteří se zabývají erozí a
transportem v nesaturovaném prostředí a Mahadevan et al. (2012), kteří se zabývá erozí
a depozicí v saturovaném prostředí. Z modelu, který vytvořil Mahadevan et al. (2012)
vychází autoři Kurdolli a Clotet (2016), kteří zkoumali model na zakřivené hranici dvou
prostředí s různou velikostí zrn, Bianchi et al. (2018), kteří se zabývají erozí usazených
částic ve filtrech a Kurdolli et al. (2017), kteří představili zpětně se vyvíjející erozi.
Tyto přístupy jsou aplikovatelné i na puklinové a průlinovo-puklinové prostředí. Tokem a
erozí na puklinách se autoři zabývají z několika hledisek. Jedním z hledisek je studování
interakcí na mikroskopické úrovni jedné pukliny. Pohybem kapaliny na jedné puklině se
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zabýval už Irmay (1955). Erozi a depozici koloidních částic na jedné puklině řeší Oswald a
Ibaraki (2001).
Tato práce modeluje prostředí z makroskopického hlediska, kdy se v prostředí uvažuje více
puklin. Neboli využívá kontinuálního přístupu (kapitola 4.1), který na makroskopické úrovni
(zahrnutí více puklin najednou) nahrazuje např. lokální rychlost, hustotou toku skrz objem
prostředí. Umožňuje tedy zjistit obecné chování systému tím, že pro popis využívá některých
interakcí, které se dějí na mikroskopické úrovni. Je to například definice rychlosti eroze, která
je závislá na lokálním tečným napětí (Sibille et al., 2012, Fujisawa et al.,2009 a Rotuno et al.
2018.). Erozí a depozicí na více puklinách v jednom směru se také zabývají Oswald a Ibaraki
(2001). Z modelu Mahadevan et al. (2012) vycházejí autoři, kteří se zabývají heterogenitou
prostředí, a to Liang et al. (2017) a Bautista a Taleghani (2017). Dále z něj vycházejí autoři,
kteří se zabývají anizotropií prostředí při injektáží do vrtu Bautista a Taleghani (2017) a
Bautista a Telgahi (2018). Jejich model anizotropie je blízký modelu v této práci.
Od výše zmíněných autorů, kteří se zabývají anizotropií (autoři získávají tenzor hydraulické
vodivosti z maximální a minimální vodivosti ve směru os) je model této práce jiný tím, že
definujeme směry určité hydraulické vodivosti. Směrů může být více a jsou složeny do tenzoru
hydraulické vodivosti (kapitola 4.2.1.5). Model této práce nemá pevně dané pukliny v prostředí.
Na pukliny se dá pohlíží pouze ze znalosti jejich rozevření, četnosti a orientace.

4 MODEL VNITŘNÍ EROZE PUKLINOVÉHO PROSTŘEDÍ
Tento model vychází z práce, kterou provedli Mahadevan et al. (2012). Autoři vytvořili
matematický a numerický model vývoje pórovitosti v saturovaném pórovitém prostředí
v důsledku vnitřní eroze. Autoři použili a odvodili soustavu rovnic pro proudění kapaliny a pro
redistribuci (eroze a depozice) částic prostředí. Model byl diskutován společně s laboratorním
experimentem, který je popsán ve stejném článku. Za různých specifických průtoků autoři
měřili změnu pórovitosti prostředí a následně odvodili rovnice bilance jednotlivých složek
prostředí (rovnice 21 až 23). Pro lepší ilustraci řešeného problému, je distribuce pórovitosti při
experimentu a modelování znázorněna na obrázku 5. Prostředím s dvojí velikostí zrn proudila
přes spodní hranici voda pod konstantním průtokem. Z obrázku je zřejmé, že se po určité době
vytvořilo preferenční proudění několika málo kanály (kvůli heterogenitě vzorku). Kanály
začaly u výstupu vody ze vzorku a postupovaly dovnitř vzorku zpětnou erozí malých částic a
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redistribucí částic větších. Do numerického modelu byla zadána počáteční heterogenita
prostorovým rozložením tekuté složky a tím i pevné složky. Zvýšená pórovitost a větší
hydraulická vodivost se vyvinula v místech heterogenit.
V následujícím textu je popis nového matematického modelu, ve kterém jsou některé jejich
rovnice převzaty a případné úpravy jsou popsány (rovnice 25-28).
a

b

Obr.

5:

Výsledné

numerického

rozložení

modelování

a),

pórovitosti

z

z laboratorního

experimentu b).
Na obrázku a) je rozložení pórovitosti pro různé
specifické průtoky poté, co už k erozi nedocházelo.
Na obrázku b) je rozložení pórovitosti pro postupně se
zvyšující specifické průtoky poté, co už k erozi
nedocházelo. Z levého horního rohu do dolního pravého
roku to jsou specifické průtoky q = 0,65; 1,3; 1,96; 2,62
cm/s.

4.1 Konceptuální model
Cílem modelu je získat prostorový a časový vývoj pórovitosti a propustnosti průlinovopuklinového prostředí. Výsledkem má být fungující matematický a numerický model. Za tímto
účelem některé rovnice a koncepty z článku Mahadevana et al. (2012) tato práce přebírá a
upravuje, přidává nové rovnice a vytváří tak nový model. Pro orientaci v následujícím textu je
přehled konceptů a úsudků uveden na konci této kapitoly. Seznam (značen A1-A17) odkazuje
na místa v modelu. Nejdříve je vysvětleno obecně třírozměrné proudění porézním zrnitým
prostředím. Poté je do modelu zavedena anizotropie prostředí a použité rovnice jsou
zjednodušeny na horizontální dvourozměrné proudění. Nakonec jsou přidány rovnice pro
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pohyb a erozi materiálu a bilanční rovnice zobrazující distribuci erodovaného a neerodovaného
materiálu.

Obr. 6: Znázornění příkladu zkoumané oblasti, například čtvercové, o délce hrany 1 m. Text popisující
prostředí je v následujícím odstavci.

Na obrázku 6 je znázorněn výřez oblasti zkoumaného prostředí. Je to oblast horninového
prostředí, které je popsáno na ploše (A1). Prostředí má dvojí propustnost. Propustnost průlinová
samotné horniny a puklinová na N (na obrázku 6 dvě skupiny) skupinách puklin porušujících
horninu (A2). Průlinové prostředí je v práci nazváno matrix a má určitou pórovitost. Pukliny
jsou vymezeny paralelními vertikálními stěnami, které jsou orientovány určitým horizontálním
směrem (A3). Tyto směry jsou určeny buď jednotkovými vektory m1 až mN, které působí ve
směru orientace puklin nebo kolmými vektory n1 až nN na směr puklin. Skupina puklin má
konstantní rozevření puklin b1 až bN (A3). Dále má hustotu c1 až cN, která určuje četnost puklin
v prostoru (počet puklin/1 metr). Přestože je příklad prostředí znázorněn na obrázku 6, tato
práce nepopisuje žádné reálné prostředí (pukliny nejsou pevně ukotvené v prostoru).
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Následující rovnice jsou obecné a popisují jednotlivá pole veličin na základě směrů, četnosti a
rozevření puklin.
Prostředím prostupuje kapalina o hustotě toku v (kapitola 4.2.1.1.), viskozitě μ a hustotě ρw.
Prostředí je saturované kapalinou, která jím proudí laminárně. Eroze je popsána na základě
rychlosti eroze e a rychlosti depozice d (viz kapitola 4.2.2.4). K erozi dochází pouze na
puklinách, nedochází k ní tedy v průlinovém prostředí.

4.2 Matematický model
4.2.1 Model proudění kapaliny horninovým prostředím
4.2.1.1 Definice základních vztahů
Před popisem samotného modelu je třeba zavést několik základních vztahů, se kterými text
v dalších kapitolách pracuje. Jedná se o definici hydraulické výšky, hydraulického gradientu a
objemové hustoty toku. Vektorové veličiny jsou značeny tučně „t“ a tenzorové veličiny jsou
značeny dvojitě „𝕋“. Seznam použitých symbolů a veličin je uveden na začátku práce, před
úvodem.
Hydraulická výška v určitém bodě je definována jako součet tlakové výšky a výšky
geodetické. Tlaková výška je určena hydrostatickým tlakem p vyvolaným tíhou ρwg
(ρw – hustota kapaliny [kg/m3], g-velikost gravitačního zrychlení [m/s2]) vodního sloupce nad
bodem. Geodetická výška z [m] je výška bodu nad referenční hodnotou (Bear, 1972).
ℎ=

𝑝
𝜌𝑤 𝑔

+𝑧

[𝑚]

( 1)

Hydraulický gradient J popisuje velikost změny hydraulické výšky v určitém směru kolem
bodu (Bear, 1972). Gradient se dá vyjádřit pomocí operátoru nabla, který je vektorem
parciálních derivací ∇ = (∂/∂x1, ∂/∂ x2, ..., ∂/∂ xN).
𝑱 = 𝜵ℎ
𝐽𝑘 =

𝜕ℎ
𝜕𝑥𝑘

[−]
( 2)

[−]
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Objemová hustota toku je vektorová veličina, která charakterizuje tok objemem prostředí.
Zjednodušeně ji lze vyjádřit jako podíl objemového průtoku Q [m3/s] a průtočné plochy SQ [m2].
𝒗=

𝑸
𝑆𝑄

[𝑚/𝑠]

( 3)

4.2.1.2 Mechanika kontinua
Není možné počítat model pohybu kapaliny na úrovni molekul klasickou mechanikou. Na
prostředí se musí hledět menším přiblížením a je nutné zavést nové veličiny, které stav částic
v určité zóně popíší. Znamená to použít přístup mechaniky kontinua. Mechanika kontinua je
ucelená teorie, která se dívá na prostředí jako by bylo všude vyplněné materiálem, a podobně
jako mechanika popisuje prostředí pomocí spojitých polí. Tím umožňuje popsat chování
prostředí makroskopicky, tak, že každý fiktivní bod může zahrnovat několik molekul
prostředí (Diersh, 2014).
Při popisu se v hydraulice podzemní vody zavádí pojem reprezentativního elementárního
objemu (REV). Je to objem kolem určitého bodu, na kterém se provádí průměrování veličin,
pro popis toho, co se kolem bodu děje (A15). REV musí být tak velký, aby byli zachyceny
všechny aspekty prostředí v určité kvantitě (mnohem větší než jeden pór). Zároveň by REV měl
být o dost menší než celá studovaná oblast. REV se nejčastěji definuje na základě hustoty nebo
pórovitosti. V této práci je pórovitost puklinového prostředí s různými směry a velikostmi
puklin neboli objemový zlomek volných prostor značen θ (kapitola 4.2.2.1). Pro následující
příklad REV neuvažujeme průlinový prostor. Na obrázku 7 je znázorněno prostředí s puklinami
a na grafu je znázorněn vývoj objemového zlomku se zvyšujícím se objemem zkoumané oblasti
(na obrázku 7 je oblast kruhovitá a L značí poloměr kružnice). Při malých objemech oblasti
dochází k prudkým výkyvům v θ. Výkyvy jsou dány nepoměrným zastižením puklin a volného
prostoru. Od určitého objemu a počtu zastižených puklin se θ mění s malou odchylkou. Při
tomto objemu by nemělo dojít ke značným výkyvům v θ, ani při posunutí vzorku v prostoru. Je
to tedy hodnota, kterou je relevantní použít pro analýzu prostředí. To samé platí i pro hustotu.
Pří dalším zvětšování objemu mohou být zastiženy pukliny či jiné struktury na vyšší úrovni,
které zas ovlivní θ. REV, přes který je numerická simulace v kapitole 4.3 provedena, je závislý
na zadané hustotě sítě modelu (více o REV v Diersh, 2014 a Bear, 1972).
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a

b

Obr. 7: Reprezentativní elementární objem (REV) na puklinovém prostředí. a) Příklad oblasti s dvěmi
různými puklinovými skupinami různých velikostí. b) Vývoj objemového zlomku puklinových prostor s
poloměrem oblasti. (Graf upraven podle Costanza-Robinson et al., 2011)

Pro popis veličin v oblasti je použit Eulerovský popis. V rámci popisu jsou v této práci
souřadnice označeny x(t).
Dalším stěžejním konceptem mechaniky kontinua jsou bilanční rovnice. Všechny následující
rovnice z nich buď vychází, nebo je musí splňovat. Je to rovnice zachování hmoty, hybnosti,
momentu hybnosti a mechanické energie. Uvedena je jen rovnice zachování hmoty, jelikož s ní
je v následujících kapitolách pracováno nejvíce.
a)

𝜕𝜌
𝜕𝑡

+ 𝜵. (𝒗𝜌) = 0

( 4)
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b)

𝜕𝜌
𝜕𝑡

+∑

𝜕
𝜕𝑥𝑘

(𝑣𝑘 𝜌) = 0

V rovnici je ρ parametrem vyjadřující zastoupení hmoty (může být hustota i objemový
zlomek) a v objemová hustota toku a k je indexem souřadnice. Operace v druhém členu rovnic
je skalárním součinem, který se v tomto případě nazývá divergence3. V rovnici 4b je rovnice
4a rozepsaná pro složku k. Rovnice 4a říká, že hmota uvnitř oblasti nezaniká a nevzniká.
Veškeré časové změny hustoty jsou svázány s tokem materiálu. Tyto rovnice jsou obecné, ke
konkrétním materiálu je váží konstituční rovnice. Konstituční rovnice popisují samotný
materiál, je to například napětí v kapalině. Společně s bilančními rovnicemi vytváří pohybové
či deformační rovnice. Mechanikou kontinua se zabývají autoři Bear (1972), Brdička et al.
(2011) a další.
Proudění kapaliny porézním zrnitým prostředím, které je popsáno v dalších kapitolách, je
speciálním případem dílčí teorie mechaniky kontinua, která se nazývá teorie směsí (theory of
multicomponent fluid). Teorie pojednává o chování prostředí o více složkách. V případě
proudění kapaliny, je složkou samotná kapalina a materiál, kterým protéká. V kapitole 4.2.2 je
dále přidána složka zrn, kterou kapalina unáší. Základním předpokladem je: V každém bodě
prostoru a v každém čase jsou přítomny všechny složky najednou. To neznamená, že by
například musela být všude přítomna kapalina. Rovnice 4 pro určitou složku bude vypadat
následovně.
𝜕𝜌𝜶
+ 𝜵. (𝒗𝜶 𝜌𝛼 ) = 𝑚𝛼
𝜕𝑡

( 5)

V rovnici je α indexem pro složku nebo jiné části celku, mα je produkce určité složky, ρα je
hustota složky a vα je objemová hustota složky. V této práci je rovnice 5 použita v rovnici 17,
kde je za ρα dosazeno h a za vα ρα svislicový průtok q, viz kapitola 4.2.1.8. Dále je rovnice 5
použita v rovnicích 25-28 ve kterých je ρα zaměněno za objemový zlomek puklin θ α (index α
odpovídá skupinám 1,2,…,N) a objemový zlomek složek φα (index α odpovídá složkám s, g, l),
viz kapitola 4.2.2.1 a 4.2.2.2. Produkce mα probíhá jako změna jedné složky na jinou. Další
rovnicí se musí definovat jakým způsobem se mezi sebou jednotlivé složky přeměňují. Pokud
žádná změna neprobíhá, pak mα = 0. Teorii směsí přehledně popisují ve své práci Drew a
Passman (1999).

3

Divergence se dá definovat několika způsoby. Jedná se o vlastnost vektorového pole kolem nějakého bodu.
Pokud se podíváme na oblast okolo bodu a identifikujeme velikosti vektorů kolmé k hranici oblasti, pak můžeme
určit, jestli v oblasti hodnoty vektorové veličiny přibývá, ubývá, nebo se nemění.
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4.2.1.3 3D proudění izotropním prostředím
Tato kapitola se zabývá popisem proudění skrz homogenní a izotropní pórové prostředí.
Roku 1856 zavedl Henry Darcy na základě experimentu známou rovnici pro pohyb kapaliny
pórovým prostředím. Rovnice se nazývá Darcyho zákon. Ač se o zákon nejedná a rovnice platí
v omezených podmínkách (viz další odstavec), na jeho základě byla postavena nejucelenější
teorie, jaká je k dispozici. Darcyho zákon byl později matematicky odvozen z bilančních
rovnic.
𝒗 = −𝐾𝑱

𝑚
[ ]
𝑠

( 6)

V rovnici je v objemová hustota toku vyjadřující tok kapaliny skrz celý vzorek, K je
hydraulická vodivost a J je hydraulický gradient. Tato rovnice dává do souvislosti rychlost toku
a hydraulický gradient. Hydraulická vodivost je vlastně převrácená hodnota odporu proti
proudění (Bear, 1972).
Darcyho zákon platí pouze pro laminární proudění, které v horninovém prostředí, kde je
většina prostorů malá a rychlosti pomalé, převažuje. Typ proudění lze charakterizovat
Reynoldsovým číslem Re. Darcyho zákon je použitelný do hodnoty, která se pohybuje
v rozmezí Re 1-10. Od hodnoty 10 je tok určitě turbulentní. Pro zjednodušení předpokládáme,
že se v puklinách nevytváří turbulentní proudění. Neboli že Reynoldsovo číslo je malé a tím
pádem dochází jen k laminárnímu proudění (A10). Více o Reynoldsově čísle v Bear (1972).

4.2.1.4 Hydraulická vodivost pro izotropní zrnitý materiál
Hydraulickou výšku lze v terénu i laboratoři změřit. Určit hydraulickou vodivost je ale
obtížnější, jak v terénu, tak i laboratorně. Je ale základním parametrem modelu. Existují
nejrůznější postupy, jak jí určit empirickými nebo fyzikálními vzorci z polních zkoušek, na
základě zrnitostních charakteristik i z modelových prostředí. Jedním takovým vztahem je vztah
známý jako Kozeny-Carman.
𝜃 3 𝑑𝑒2 𝜌𝑤 𝑔
𝐾=
𝐴𝜇(1 − 𝜃 2 )

𝑚
[ ]
𝑠

( 7)

V rovnici je A konstanta závislá na tvaru zrn a de je efektivní průměr zrn, θ je pórovitost
prostředí (viz kapitola 4.2.2.1) a μ je dynamická viskozita. Kozeny (1927, citovaný
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v Bear, 1972) vytvořil vztah pro propustnost k [m2] prostředí na základě modelu, který
nahrazuje pórovité prostředí systémem rovnoběžných malých trubiček. Carman (1937 a 1956,
citovaný v Bear, 1972) experimenty některé veličiny aproximoval hodnotami. Vyvinutý
vzoreček je ale pro propustnost. Ten se převést na hydraulickou vodivost vztahem K=kρg/μ.
Tento model je semiempirický a byl vytvořen pro zrnité materiály. Nelze jej použít pro
nestacionární problémy (Bautista a Teleghani, 2017). V této práci je použit, jelikož se jedná o
jeden z nejjednodušších a nejrozšířenějších modelů pro hydraulickou vodivost pórového
zrnitého prostředí.

4.2.1.5 3D proudění anizotropním prostředím
Modelový problém je zkoumán na puklinovém prostředí, kde pukliny hrají významnou roli.
Prostředí je díky puklinám anizotropní (A2). V prostředí je přítomný systém N skupin puklin.
Hustotu toku lze rozložit do N částí a pro jednu puklinovou skupinu je značena vj, kde j = 1,
2,..,N je indexem značící o jaký směr (skupinu puklin) se jedná. Na puklinovém prostředí
působí tedy vektory v1, v2 až vN.
Jednotlivé vektory hustoty toku je možné zjistit modelem paralelních puklin, který popisují
autoři Bear et al. (1993) a Snow (1968). Model počítá hustotu toku z vektoru hydraulického
gradientu a směrových vektorů. Použít se dají dva vektory, které určují orientaci puklin. A to
vektorem ve směru orientace puklin nebo normálovým vektorem kolmým na pukliny.
a. ve směru orientace puklin
Směr orientace puklin je značen jednotkovým vektorem mj, kde j=1, 2, ..,N. Vektor je
rovnoběžný se stěnami puklin. Hustotu toku z rovnice 3 lze vektorově rozepsat podle rovnice
6 pro jeden směr:
𝒗𝒋 = −𝐾𝑗 (𝒎𝒋 ∙ 𝐉)𝒎𝒋 = −𝐾𝑗 (𝒎𝒋 ⊗ 𝒎𝒋 ) 𝑱

𝑚
[ ]
𝑠

( 8)

Hydraulický gradient J působí v určitém směru, znak ∙ zde značí skalární součin. Velikost
vektoru J ve směru mj je možné zjistit tak, že se tento vektor vynásobí vektorem mj (skalární
součin) a výsledným číslem se vynásobí vektor mj. Tato operace je lineárním zobrazením
vektoru J do směru mj a znázorňuje jí obrázek 8. Jiný, možný zápis této operace je přes
tenzorový součin ⊗. Tenzorový součin ze směrových vektorů vytváří vektorový prostor,
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následným součinem s vektorem J je vektor J zobrazen do směru mj. Protože hydraulická
vodivost je zde skalární veličinou, tak jejím vynásobením tenzorem mj⊗mj je získán tenzor
hydraulické vodivosti 𝕂 pro skupinu puklin j.
𝒗𝒋 = −𝕂𝒋 𝑱

𝑚
[ ]
𝑠

( 9)

Hydraulická vodivost pro všechny pukliny 𝕂p je:
𝑵

𝑵

𝕂𝑝 = ∑ 𝕂𝒋 = ∑ 𝐾𝑗 ∗ (𝒎𝒋 ⊗ 𝒎𝒋 )
𝒋=𝟏

𝒋=𝟏

𝑚
[ ]
𝑠

(10)

Obr. 8: Zobrazení gradientu J (modrá) do směru. Podél pukliny podle znalosti preferenčního směru m nebo
podle normály pukliny n. Stěna pukliny má výšku ve směru kolmém na osy (ve směru vertikálním). Pro přehled
jsou osy x1‘ a x2‘ odskočené, počátek by ale měly mít společný s ostatními vektory. Na obrázku jsou m a n
jednotkové vektory, J je hydraulický gradient, oranžově je operace v rovnici 10 na vektoru n, zeleně je výsledný
vektor operace 10 na vektoru m a operace 12 na vektoru n.
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b. ve směru kolmém na pukliny
Normálový vektor nj, kde j = 1, 2, .., N, který je na plochu puklin kolmý, také určuje orientaci
puklin. Při použití zobrazení v rovnici 8 a jeho odečtení od součinu jednotkového tenzoru a
hydraulického gradientu, se získá hodnota ve směru rovnoběžném k puklině. Toto je taky
zobrazeno na obrázku 8.
𝒗 𝒋 = − 𝐾𝑗 (𝑱 − (𝑱 ∙ 𝒏𝒋 )𝒏𝒋 ) = −𝐾𝑗 (𝕀 − (𝒏𝒋 ⊗ 𝒏𝒋 )) 𝑱

𝑚
[ ]
𝑠

( 11)

V rovnici je 𝕀 jednotkovou maticí. Vektor J je vlastně součtem dílčích vektorů ve směru m a
n. Směr n se ze směru m získá tak, že se vektory Jm=J-Jn odečtou. Je vhodné, vektor J vytknout
a jako v rovnici 10 definovat pouze jeden tenzor, a to tenzor hydraulické vodivosti. I toto se dá
rozepsat podle rovnice 10. Operace je zobrazena na obrázku 8.
𝑵

𝑵

𝕂𝑝 = ∑ 𝕂𝒋 = ∑ 𝐾𝑗 ∗ (𝑰 − (𝒏𝒋 ⊗ 𝒏𝒋 ))
𝒋=𝟏

𝒋=𝟏

𝑚
[ ]
𝑠

( 12)

4.2.1.6 Hydraulická vodivost puklinového prostředí
Pro puklinové prostředí bylo vytvořeno několik modelů hydraulické vodivosti. Je to model
rovnoběžných desek (Parallel plate conduits model), pro který odvodili hydraulické vodivosti
Snow (1968), Romm (1966, citovaný v Snow, 1968) a Gale et al. (1985). Dále existuje model
dvojité porozity (double porosity model), systém nezávislých puklin (Discrete fracture network
model) a model ekvivalentních rovnoběžných desek (Equivalent parallel plate model). Přehled
metod v Singhal a Grupta (2010).
V této práci

je

použit

model, který popisuje Snow

(1968).

Model

vychází

z Hagen-Poiseuilleovy rovnice pro specifický průtok a hustotu toku mezi paralelními deskami.
Celkový průtok je určen vynásobením hustoty toku a plochy všech puklin (v kolmém řezu na
směr puklin) vzorku. Další úpravy vedou k následujícímu vztahu:
𝑐𝑗 𝑏𝑗 3 𝑔𝜌𝑤
𝐾𝑗 =
12𝜇

𝑚
[ ]
𝑠

( 13)
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V rovnici je cj počet puklin v jednotkové délce prostředí (měřeno ve směru nj), bj je rozevření
puklin, g je gravitační zrychlení, ρw je hustota kapaliny a μ je viskozita kapaliny. Odvození
vzorečku je ukázáno v Příloze 1.
Model rovnice 13 je jednoduchý a pro typ puklin v této práci dostačující. Vytvořeny byly i
složitější modely, které zahrnují drsnost puklin (Lomize, 1951, citovaný v Bear ,1993), materiál
stěn a podobné parametry zohledňující geometrii (Sayers, 1990) i vlastnosti puklin.

4.2.1.7 2D proudění průlinovo-puklinovým prostředím
V tomto modelu je předpokladem přibližně horizontální proudění (A1) v napjaté zvodni.
Práce simuluje přírodní zvodeň, kde vertikální změna hydraulické výšky je mnohem menší než
horizontální vzdálenost, kterou kapalina urazí (hydraulický gradient je malý). Proto můžeme
vertikální část proudění zanedbat a řešení problému se zjednoduší pouze na horizontální 2D
proudění. K tomuto slouží několik zjednodušení, které zavedl Dupuit (1863, citovaný v
Bear, 1972). Zakřivené proudnice podzemní vody jsou nahrazeny horizontálními proudnicemi
a tím se sníží počet nezávisle proměnných (zmizí změna hydraulické výšky s vertikální osou).
Má smysl zavést novou veličinu, kterou je svislicový průtok q. Je to množství kapaliny, které
projde přes plochu, která je určena výškou zvodně a jednotkovou šířkou za jednotku
času (Bear, 1972).
𝒒 = −𝕂𝑤(𝑥1,𝑥2) 𝑱 = −𝕋𝑱

𝑚2
[ ]
𝑠

( 14)

V rovnici je w(x1, x2) mocnost zvodně v určitém bodě. Takto napsaná rovnice platí pro volnou
i napjatou horizontální zvodeň. Pro zjednodušení uvažujeme napjatou hladinu (A9). Rozdílná
mocnost zvodně je zanedbatelná vůči jejím horizontálním rozměrům. Místo ní použijeme
konstantní mocnost zvodně w. Dále se zavádí veličina zvaná transmisivita 𝕋=𝕂*w.
Transmisivita integruje hydraulickou vodivost skrz celou mocnost zvodně.
Vektor svislicového průtoku lze rozložit do směrů puklinových skupin. V tomto bodě se spojí
oba typy propustnosti (průlinová i puklinová) dohromady a k rovnicím 8 a 14 je přidána
objemová hustota toku v0 či svislicový průtok q0, které vyjadřují tok skrz průlinovou část
prostředí. Vektor q0 je definován rovnicí 14, když místo tenzoru použijeme hodnotu K0.
Transmisivita je T0 = K0*w. V tomto případě jsou tedy tenzory 𝕋 a 𝕂 závislé jak na puklinovém,
tak i průlinovém prostoru.
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𝑚2
]
𝑠

𝒒 = 𝒒𝟎 + 𝒒𝟏 + ⋯ + 𝒒𝑵

( 15)

[

Vektory nj a mj z rovnic 8-12 mají souřadnice (x1, x2), protože x3 je v tomto přístupu konstantní.
Tenzor hydraulické vodivosti z rovnice 10 a nově definovaný tenzor trasmisivity vypadá
následovně. V rovnici 16b je 𝕀 je jednotkový tenzor (Bear, 1972).
a)

𝑚2

𝕋 = 𝕂*w

[

𝑠

(16)

]

𝑵

𝑚
[ ]
𝑠

𝒃) 𝕂 = 𝐾0 ∗ 𝕀 + ∑ 𝐾𝑗 ∗ (𝒎𝒋 ⊗ 𝒎𝒋 )
𝒋=𝟏

4.2.1.8 Hydraulická výška v 2D anizotropním prostředí
Dále je třeba znát rozložení hydraulické výšky v prostoru. Gradient hydraulická výšky
vystupujev rovnicích rychlosti eroze a depozice, které jsou zavedeny v kapitole 4.2.2.
Potřebujeme vlastně řídící rovnici prostorového proudění podzemní vody. Tato rovnice vychází
z rovnice kontinuity 5. Pro tok homogenní kapaliny v saturovaném porézním prostředí můžeme
rovnici kontinuity napsat následovně (Diersh, 2014).
𝑆

( 17)

𝜕ℎ
+ 𝜵. 𝒒 = 𝑅
𝜕𝑡

V rovnici jsou R [m/s] možné zdroje nebo ztráty kapaliny. S [-] je storativita, která v napjaté
zvodni vyjadřuje stlačitelnost kapaliny a porézního prostředí (uvažujeme, že hustota kapaliny
není závislá na čase ani na poloze neboli je konstantní, přesto ale k určité stlačitelnosti dochází
a tuto funkci přebírá storativita). Za svislicový průtok q lze dosadit jeho definici z rovnice 14 a
vznikne řídící rovnice pro pohyb kapaliny. Z následující rovnice lze vypočítat plošné a časové
rozložení hydraulické výšky.
S

( 18)

𝜕ℎ
− 𝜵. (𝕋 𝜵ℎ) = 𝑅
𝜕𝑡

Druhý člen rovnice se dá napsat jako součet dílčích parciálních derivací, dále se dá rovnice
rozepsat ještě ve tvaru 19 b.
𝜕

𝜕ℎ

𝜕

𝜕ℎ

𝜕

𝜕ℎ

𝜕

𝜕ℎ

a) 𝛁. (𝕋 𝛁ℎ) = 𝜕𝑥 (𝑇11 𝜕𝑥 ) + 𝜕𝑥 (𝑇22 𝜕𝑥 ) + 𝜕𝑥 (𝑇21 𝜕𝑥 ) + 𝜕𝑥 (𝑇12 𝜕𝑥 )
1

1

2

2

2

1

1

( 19)

2
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b) 𝑆

𝑑
𝑑𝑡

ℎ + ∑2𝑘=1

𝜕
𝜕𝑥𝑘

(∑2𝑙=1 𝑇𝑘𝑙 ∗

𝜕ℎ
𝜕𝑥𝑙

)=𝑅

Index k a l značí bázové vektory, ve 2D nabývají hodnot 1 a 2. Jedná se vlastně o sumu všech
parciálních derivací (Novello a Sasowsky 2019). V modelu nedochází k žádným příbytkům ani
ztrátám kapaliny mimo okrajové podmínky, tudíž R=0 (A13). R například vyjadřuje příbytek
vody deštěm, prosakování z jiných kolektorů a úbytek vody evaporací a podobně. S erozí a
depozicí se mění šířka puklin (viz kapitola 4.2.2.4), která mění hydraulickou vodivost prostředí.
Po takovéto změně prostředí se mění i okrajové podmínky a hydraulická výška se musí ustálit
na nové úrovni. Rychlost jejího ustalování určuje poměr storativity a transmisivity. V této práci
předpokládáme, že ustalování hydraulické výšky probíhá rychleji, než proces eroze a depozice
zrn. Hydraulická výška je tedy vždy v ustáleném stavu a proto je ∂h/ ∂t = 0. Výpočet probíhá v
takzvaném kvazi-stacionárním případě (A16). Z rovnice 19 se stane:
2

2

𝑘=1

𝑙=1

𝜕
𝜕ℎ
(∑ 𝑇𝑘𝑙 ∗
)=0
𝜵. (𝕋 ∗ 𝜵ℎ) = ∑
𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥𝑙

( 20)

Studovaná oblast je rozdělena na dvě části, na volné prostory puklin a na matrix. Měli by
tedy být dvě rovnice 20, jedna pro pukliny a jedna pro matrix. Tento přístup se nazývá model
prostředí dvojí porozity, už zmíněno v kapitole 4.2.1.3b. Model dvojí porozity počítá rovnici
pro každou zónu zvlášť. Mezi zónami jsou definované rovnice, podle kterých probíhá jejich
komunikace. Pro zjednodušení předpokládáme, že hydraulická výška je mezi puklinami a
průlinovým prostorem vyrovnaná. Neboli že rozdíl v hydraulických výškách mezi zónami je
zanedbatelný. Použita je tedy jen jedna rovnice 20 a nejsou definovány žádné další
rovnice (A11).
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4.2.2 Model eroze a depozice horninového prostředí
4.2.2.1 Složky prostředí
V předchozím textu byly definovány rovnice pro pohyb kapaliny anizotropním prostředím.
V této části je probráno, jaký vliv má pohyb kapaliny na transport zrn prostředím. Pro transport
je nutné nadefinovat další soustavu rovnic. V modelovém prostředí se zrno může nacházet
v několika stavech. Zrno buď může být fixováno v matrix, nebo může být uvolněno a unášeno
kapalinou. V oblasti tedy lze rozlišit tři složky, které jí vyplňují (A5). Zároveň uvažujeme, že
nemáme žádné další látky a složky a neprobíhají žádné chemické nebo biologické procesy (A6).
První ze složek je pevná složka zrn v matrix, jejíž objemový zlomek je značený φs (s = solid).
Další je složkou jsou mobilní unášená zrna, jejíž objemový zlomek je značený φg (g = grain).
A poslední složkou je samotná kapalina s objemový zlomkem φl (l = liquid). Objemový zlomek
je podílem objemu, kterou složka zaujímá Vα a objemu celé oblasti Vo. Jelikož objem celé
oblasti je celek neboli 100%, musí platit φs+ φg +φl = 1. Objemové zlomky φl a φg dávají
dohromady pórovitost vzorku, která je značena φ (odpovídá φg +φl a 1- φs). Materiál, který se
vznáší ve vodě, ovlivňuje její hydraulické vlastnosti a vlastnosti celé směsi. Pro zjednodušení
předpokládáme, že unášená zrna nemění hydraulické vlastnosti kapaliny (A7).
V prostředí je několik puklinových skupin. Je vhodné vyjádřit stav každé skupiny v prostředí
zvlášť. Neboli kolik prostoru každá skupina zaujímá. K tomu je zavedena druhá sestavu
objemových zlomků. Nový popis pórovitosti (volných prostor) je označený znakem θ pro lepší
přehlednost (platí, že θ = φ). Přehled značení objemových zlomků je znázorněn na obrázku 9.
V prostředí jsou jako v předchozím případě pevná zrna θs a všechny následující značení si
odpovídají θs = φs = 1-θ = 1-φ. Pórovitost θ lze rozdělit na dílčí pórovitosti. Ty se liší podle
toho, o jaké volné prostory ve vzorku se jedná. Jedním z nich je průlinový prostor neboli volné
prostory mezi zrny matrix θ0. Dalšími jsou volné prostory jednotlivých puklinových skupin
s indexem 1, 2,…,N a značením θ1, θ2…., θN. Tyto nové pórovitosti dohromady obsahují jak
kapalinu, tak i mobilní zrna, θ0 + θ1+…+ θN = θ = φ = φl + φg.
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φl
φg

φs

φ
θ

θ1
θ2
θ0
1-θ
1-φ

Obr. 9: Obrázek znázorňuje zastoupení složek na studované oblasti s dvěmi puklinami. Diagramy vpravo
ukazují, jaké zóny, popsané v kapitole, se v tomto prostoru nachází. Puklinových skupin může být i více.

4.2.2.2 Bilance složek prostředí
Následující bilanční rovnice byly odvozeny Mahadevan et al. (2012). Rovnice vychází
z rovnice 5, kde je hustota zaměněna za objemový zlomek.
𝜕𝜑𝑠
= −𝑒 + 𝑑
[𝑠 −1 ]
𝜕𝑡
𝜕𝜑𝑔
= +𝑒 − 𝑑 − 𝜵. (𝜑𝑔 𝒖𝒈 )
[𝑠 −1 ]
𝜕𝑡
𝜕𝜑𝑙
= −𝜕𝑡 (𝜑𝑠 + 𝜑𝑔 ) = −𝜵. (𝜑𝑙 𝒖𝒍 )
𝜕𝑡

( 21)
( 22)

[𝑠 −1 ]

( 23)

V rovnicích je ul rychlost kapaliny a ug je rychlost mobilní složky. Rychlosti uα odpovídá
hustotě toku podle vztahu vα/θ. Rovnice 21, neobsahuje divergenci toku, jelikož pevná zrna jsou
nepohyblivá (rychlost pevných zrn je nulová). Dochází ale k příbytku a úbytku množství zrn4.
To je dáno erozí zrn z matrix a jejich následnou depozicí na matrix. Erozi popisuje rychlost
eroze e [s-1], která je pro složku pevných zrn záporná (zrn erozí ubývá). Depozici popisuje
rychlost depozice d [s-1], která je pro složku pevných zrn kladná (zrn depozicí přibývá). Právě
rychlosti e a d jsou funkcemi přeměny složek mα v rovnici 3. Rovnice 22 pro objemový zlomek
mobilní složky říká, že lokálně může dojít ke změně koncentrace mobilních zrn, protože

4

V této kapitole je myšleno úbytkem a příbytkem složky jejich přeměna na složku jinou. Když ubývá složky
pevných zrn, tak zároveň přibývá složky mobilních zrn.

37

divergence je nenulová. Neboli veškeré časové změny objemového zlomku jsou svázány
s tokem zrn. Dále má rovnice kladné e (mobilních zrn erozí přibývá) a záporné d (mobilních
zrn depozicí ubývá). Rovnice 23 pro kapalinu je vlastně určitým zbytkem časové změny
předchozích složek.
Pro zjednodušení, abychom neměli dvě rovnice pro hustotu toku 14, uvažujeme stejnou
rychlost mobilních zrn a kapaliny u = ul = ug (A8). Pokud sečteme rovnice 21-23, vznikne
výraz pro globální rovnici kontinuity. Obdobně tvrzení platí i pro objemové hustoty toku v
v rovnicích 26-28.
( 24)

𝜵. ((𝜑𝑔 + 𝜑𝑙 )𝒖) = 𝜵. (𝜑𝒖) = 0

Každý objemový zlomek puklinové skupiny lze řešit odděleně na základě znalosti dílčí eroze
a depozice. Pro každou puklinovou skupinu 1 až N je vyjádřeno kolik zrn se v jejich směru z
matrix eroduje.
[𝑠 −1 ]

𝜕𝑡 𝜃1 = +𝑒1 − 𝑑1

( 25)

⁞
[𝑠 −1 ]

𝜕𝑡 𝜃𝑁 = +𝑒𝑁 − 𝑑𝑁

Předpokládáme, že se zrna erodují a deponují jen na hranicích puklin. Protože eroze uvnitř
matrix neprobíhá, můžeme změnu pevných zrn a změnu mobilních zrn napsat jako součet
dílčích erozí a depozicí na jednotlivých puklinových skupinách (A12). Průlinový prostor
s indexem 0 není zahrnut. Bilančními rovnicemi tedy jsou následující rovnice.
𝑁

𝑁

𝑖=1

( 26)

𝑁

𝜕𝜑𝑠
= − ∑ 𝜕𝑡 𝜃𝑖 = − ∑ 𝑒𝑗 + ∑ 𝑑𝑗
𝜕𝑡
𝑗=1

[𝑠

−1

]

𝑗=1

𝑁

𝑁

𝑁

𝑗=1

𝑗=1

𝑗=1

𝜕𝜑𝑔
1
1
= ∑ 𝜕𝑡 𝜃𝑗 = + ∑ 𝑒𝑗 − ∑ 𝑑𝑗 − 𝜵. (𝑐𝑔 𝒒) − 𝐷𝜵𝑐𝑔 [𝑠 −1 ]
𝜕𝑡
𝑤
𝑤

𝜕𝜑𝑙
1
= − 𝜵. (𝜑𝑙 𝒒)
𝜕𝑡
𝑤

[𝑠 −1 ]

( 27)

( 28)

V rovnicích je w mocností zvodně. V rovnici 22 a 23 je člen s divergencí advekčním tokem.
Do rovnice je navíc přidaný disperzní tok D*∇cg. Znak D [m2/s] značí koeficient
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hydrodynamické disperze. Je to součet koeficientu difuze a disperze. Koeficient disperze je
složen z podélné a příčné disperzivity, které jsou tenzorem. Předpokládáme, že podélná i příčná
dispezivita jsou stejné a koeficient disperze lze tudíž brát jako konstantu (Bear, 1972). Dalším
zjednodušením je to, že v tomto modelu koeficienty nezávisí na porozitě (objemových zlomcích
puklin a průlinového prostoru). V rovnici 27 je cg poměrem φg/θ, což je koncentrace mobilních
zrn ve všech volných prostorách. Toto přeznačení má smysl pro interpretaci rychlosti depozice
(rovnice 33), jelikož závisí na cg.5
Rovnice 28 pro kapalinu je obdobná rovnici 23. Zároveň pokud je známé nové rozložení φg
a φs, pak můžeme dopočítat φl v každém časovém kroku. Případně se dá ještě vyjádřit v rámci
dílčích pórovitostí.
𝜑𝑙 = 1 − 𝜑𝑔 − 𝜑𝑠 = 𝜑 − 𝜑𝑔 = (𝜃0 + 𝜃1 + ⋯ + 𝜃𝑁 ) − 𝜑𝑔

( 29)

4.2.2.3 Závislost šířky pukliny na objemovém zlomku
Šířka puklin různých puklinových skupin je vstupním parametrem do rovnice 13 pro
hydraulickou vodivost. V průběhu výpočtu se v čase mění šířka puklin a mění se tím i
hydraulická vodivost pro každou puklinovou skupinu. Objemový zlomek θj = θj(x, t) lze
vyjádřit jako součin hustoty puklin cj a šířky puklin bj = bj (x, t). Šířka pukliny tedy je:

𝑏𝑗 =

𝜃𝑗
𝑐𝑗

[𝑚]

( 30)

Je nutno dodat, že pro jednoduchost vycházíme z následující představy. Jednotlivé puklinové
a průlinové prostory spolu koexistují, aniž by se vzájemně rušily. To znamená, že časová změna
jednoho nijak neovlivňuje ostatní (A5). Toto zjednodušení předpokládá, že celková porozita θ
je vždy malá oproti celku.

5

Když je v prostředí jen kapalina, pak cg=0 a depozice neprobíhá d=0, protože je oblast vyplněna jen kapalinou.
Když bude cg=1, pak bude depozice probíhat nejvíce, jelikož je prostor vyplněn jen zrny.
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4.2.2.4 Rychlost eroze a depozice
V kapitole 3.2.1 a 3.2.2 byla obecně představena eroze a depozice, co vše do procesu vstupuje
a jak může probíhat. Podrobné zkoumání závislosti rychlosti eroze a depozice na dalších
parametrech v jednotlivých geologických prostředí je nad rámec této práce.
Rychlost eroze a depozice jsou empirické funkce, které mohou záviset na různých
parametrech. Používán bývá objemový zlomek jedné nebo více složek, rychlost toku,
hydraulický gradient, tečná síla kapaliny Ft, a další. Výběr parametrů a podoba rovnice není
pevně daná a je předmětem mnoha experimentů, teoretických prací a diskusí.
𝑒, 𝑑 = 𝑒, 𝑑(𝜑𝑖 , 𝜃𝑗 , 𝑣, 𝛻ℎ , 𝐹𝑡 , . . )

( 31)

Různé rovnice pro erozi a depozici zrn byly vytvořeny mnoha autory, jak pro vnitřní, tak
povrchovou erozi (zahrnujeme i rovnice pro povrchovou erozi, jelikož přístup je ekvivalentní).
Asi nejběžnějším přístupem je použití takzvaného zákona eroze zavedeného Shieldsem (1936,
citovaný v Lominé et al, (2011). Rovnice využili autoři Sibille et al. (2012),
Fujisawa et al. (2009) a Rotuno et al. (2018). Jedná se o rovnici, která dává do vztahu množství
erodovaných částic za jednotku času z jednotkové plochy [kg/m2/s] s tečným napětím. Aby
k erozi došlo, toto napětí musí překročit kritickou hodnotu tečného napětí. Podoba tečného
napětí se u různých autorů liší podle aplikace. Lominé et al. (2011) a Wilson et al. (2011)
uvádějí tečné napětí závislé na rychlosti toku, šířce dutiny a efektivním průměru zrna.
Wilson (1993) vytvořil model rychlosti eroze na základě tečného napětí, které působí na jednu
částici. Ali et al. (2012) vytvořili čistě empirickou rovnici pro povrchovou erozi, která dává do
vztahu množství částic, které daný tok může unášet a sílu toku.
Výše uvedené práce neřeší rychlost depozice a v literatuře na téma vnitřní eroze se depozice
moc neuvažuje. Rychlost depozice bývá někdy řešena obrácením podmínky, kdy dochází
k erozi. Neboli stačí jen jedna rovnice (Boronin et al., 2015). Rovnice pro depozici může být i
různá od rovnice eroze. Například usazování částic na povrchu (Mahadevan et al., 2012), nebo
filtrace částic skrz porézní prostředí.
V modelu, který popisuje tato práce, jsou použity rovnice analogické k těm, které zavádí
Mahadevan et al. (2012). Rovnice v modelu Mahadevana et al. (2012) fungují. Nejedná se o
fyzikální vztahy, a tudíž mají rovnice omezení a mohou fungovat jen v případě článku. To
hlavně platí pro rovnici depozice, která v jejich práci závisí jen na objemových zlomcích. Dalo
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by se čekat, že depozice také závisí na hydraulickém gradientu, přesto se o tuto závislost autoři
nepokusili. V této práci je použita rovnice eroze i pro rovnici depozice s tím, že podmínka je
otočená. Tato práce není postavena na základě experimentálních dat a proto s několika
úpravami rovnice přebírá.

𝑒𝑗 = (𝑘𝑒 (1 − 𝜃𝑗 )(𝐽𝑗 2 − 𝜎𝑒 )
𝑑𝑗 = (𝑘𝑑 (1 − 𝜃𝑗 ) (𝜎𝑑 −𝐽𝑗 2 )

𝜃𝑗

𝜃𝑗
𝜃

𝜃

)+

𝑐𝑔 )+

( 32)

( 33)

Namísto tlaku v článku tato práce používá hydraulický gradient J. Zaměnit veličiny lze,
jelikož hydraulická výška má s tlakem jednoduchý vztah h = p/(ρg). Výraz 1-θj je objemový
zlomek volného prostoru mimo danou puklinovou soustavu. Veličina σe,d je hodnota, kterou
musí normalizovaný gradient hydraulické výšky překonat, aby došlo k uvolnění nebo usazení
zrn (není napětím). Do rovnic je přidán podíl θj/θ a φg/θ (koncentrace puklin a zrn ve volných
prostorech), který určuje, v jaké míře nastane eroze nebo depozice, pokud J2 >σe nebo J2 < σd.
Konstanty ke a kd [s-1] jsou rovny charakteristickému specifickému průtoku poděleného
charakteristickou délkou q0/L. Znak ()+ značí kladnou část výrazu.
Eroze probíhá tehdy, pokud je J2 >σe, 1-θj > 0 a θj > 0. Hranice pro erozi může být konstanta,
nebo může záviset na lokálním objemovém vzorku pevných zrn. V místech s malým výskytem
pevných zrn matrix probíhá eroze snadno, a naopak. Depozice podle rovnice 33 probíhá všude,
kde jsou zároveň přítomna mobilní zrna, pukliny a pevná zrna, tedy 1-θj>0, θj>0, φg>0 a
hydraulický gradient je malý J2 < σd.

4.2.2.5 Formulace problému – okrajové a počáteční podmínky
Rovnice popisované v kapitole 4.2. můžeme rozdělit do dvou kategorií. Jedny jsou řídící
rovnice a druhé jsou konstituční vztahy. Řídící rovnice jsou základem obecného modelu a přímo
vychází z bilančních rovnic. Jsou to rovnice 20, 25 a 27. Konstituční vztahy přiřazují některým
neznámým řídících rovnic velikost. Modelu tak přiřazují konkrétní materiál prostředí a
kapalinu. Jsou to rovnice 7, 10/12, 13, 30, 32 a 33. Je tedy řešena soustavu parciálních a
obyčejných diferenciálních řídících rovnic.
Řešení diferenciální rovnice je nekonečně mnoho. Pro jejich řešení na konkrétním případu je
nutno specifikovat okrajovou (OP) a počáteční podmínku hledané veličiny. Jednou
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z okrajových podmínek je Dirichletova OP, která hranici přiřazuje hodnotu hledané funkce.
Další je Neumanova OP, která udává tok hledané funkce přes hranici oblasti. Dále existuje
Cauchyho smíšená a Robinova OP. Řešená diferenciální rovnice spolu s okrajovými
podmínkami se nazývá okrajový problém (Bear, 1972). V tomto modelu můžeme využít jak
Dirichletovy, tak Neumanovy OP. Při erozi a depozici se mění hydraulická vodivost a průtok
složek prostředím. V případě tohoto modelu jsou okrajové podmínky konstantní v čase.
Problém v čase proměnných okrajových podmínek je jednou z obtíží při modelování toku
podzemní vody. Dalším problémem bývají pohyblivé okrajové podmínky, které mohou být
dány například stlačitelností porézního materiálu (Lominé et al., 2011).
Dirichletova OP pro rovnici 20 je hodnota hydraulické výšky h(x) = hD (x), x je definované
na ∂Ω. Neumanova OP pro rovnici 20 vypadá 𝕋∇h(x)n = 0, kde n(x) je vektor kolmý na hranici
oblasti, x na ∂Ω. Podmínka zajišťuje, že přes hranici nic nepoteče neboli, že existují
nepropustné stěny. Je řešen problém, kde Ω je zkoumaná oblast a ∂Ω je její hranice.
( 34)

𝜵. (𝕋 ∗ 𝜵ℎ) = 0, 𝑛𝑎 Ω
ℎ(𝒙) = ℎ𝐷 ,

𝑛𝑎 𝜕Ω

𝕋𝜵h(𝐱)𝒏 = 0,

𝑛𝑎 𝜕Ω

Pro rovnici 27 je Dirichletova OP hodnota objemového zlomku φg = φgD. Neumanova OP je

∇φg(x)n = 0, x na ∂Ω. K rovnici 25 a 27 je třeba dodat počáteční podmínku θj0(x), φg0(x). Jsou
to hodnoty prostředí, ze kterého výpočet vychází. Pro obě veličiny je počáteční podmínkou
hodnota, která je všude v oblasti stejná. Tato hodnota může být následně zatížena šumem, aby
měl model nehomogenitu pro iniciaci eroze a depozice (viz Mahadevan et al., 2012).
𝑁

𝑁

𝜕𝜑𝑔
1
1
= + ∑ 𝑒𝑗 − ∑ 𝑑𝑗 − 𝜵. (𝑐𝑔 𝒒) −
𝐷𝜵𝑐𝑔 ,
𝜕𝑡
𝑤
𝑤
𝑗=1

( 35)
𝑛𝑎 Ω

𝑗=1

𝜑𝑔 (𝐱, t) = 𝜑𝑔𝐷 ,

𝑛𝑎 𝜕Ω, t > 0

𝜵𝜑𝑔 (𝐱, 𝑡)𝒏 = 0,

𝑛𝑎 𝜕Ω, t > 0

𝜑𝑔 (𝐱, 0) = 𝜑𝑔0 ,

𝑛𝑎 Ω

𝜕𝜃𝑗
= +𝑒𝑗 − 𝑑𝑗 , 𝑛𝑎 Ω
𝜕𝑡
𝜃𝑗 (𝐱, 0) = 𝜃𝑗0 ,
𝑛𝑎 Ω

( 36)
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4.2.2.6 Seznam důležitých konceptů a úsudků:
A1: Existuje 3D prostředí, které popisujeme na 2D horizontální oblasti. Využíváme
Dupuitových postulátů pro popis proudění kapaliny skrz prostředí oblasti.
A2: Prostředí oblasti je anizotropní.
A3: Na oblasti existuje systém puklin, který se skládá z různě orientovaných skupin puklin.
Každá puklinová soustava je tvořena puklinami s určitou četností na 1 m. Pukliny jsou
vymezeny vertikálními stěnami a v rámci skupiny mají stejnou orientaci a
rozevření (šířku).
A4: Prostředí oblasti má dvojí propustnost, průlinovou a puklinovou.
A5: Oblast je tvořena třemi složkami. Jsou to: nepohyblivá pevná zrna ukotvena v prostoru,
mobilní zrna unášená kapalinou a kapalina. Prostředí je složkami plně vyplněno. Složky
se vyskytují všechny najednou a přeměňují se jedna na druhou.
A6: V oblasti se nevyskytují žádné další složky či látky. Neuvažujeme biologické a
chemické reakce.
A7: Unášená zrna nemění hydraulické vlastnosti kapaliny, například viskozitu a hustotu.
A8: Hustota toku kapaliny a unášených zrn je stejná.
A9: Hladina podzemní vody je napjatá.
A10: Nedochází k turbulentnímu proudění.
A11: Hladina podzemní vody mezi průlinovou a puklinovou částí oblasti je vyrovnaná.
Neboli nedochází ke skoku hladiny na stěně puklin mezi rychlejším a pomalejším
prouděním.
A12: Zrna se erodují a deponují na stěnách puklin. Zároveň nedochází k erozi a depozici
uvnitř průlinového prostoru.
A13: Neexistují ztráty a zdroje složek uvnitř oblasti.
A14: Stěny puklin jsou hladké. Nové pukliny v rámci jedné puklinové skupiny (v rámci REV)
se rozšiřují či zužují stejně.
A15: Popisovanými veličinami jsou: objemový zlomek složek, objemový zlomek
puklinových skupin a pórového prostoru, hydraulická výška, hustota toku, hydraulická
vodivost, rychlost eroze a depozice.
A16: Uvažujeme kvazi-stacionární problém. Objemové zlomky jsou závislé na čase, ale
hydraulická výška je vždy v ustáleném stavu. Předpokládáme, že eroze a depozice jsou
mnohem pomalejší procesy, než je ustalování hydraulické výšky.
A17: Kapalina i zrna prostředí jsou nestlačitelné.
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4.3 Numerický model
V této kapitole jsou rovnice definované v předchozí kapitole představeny na jednoduchém
příkladu. V modelu je několik diferenciálních rovnic, z nichž některé je nemožné řešit
analyticky. Pro řešení takovýchto diferenciálních rovnic byla vytvořena spousta algoritmů,
které hledají jejich přibližné řešení. Jedněmi z nejrozšířenějších je metoda konečných diferencí
(finite difference method - FDM) a metoda konečných prvků (finite element method - FEM),
protože zahrnují řešení širokého spektra diferenciálních rovnic. Více o různých metodách řešení
diferenciálních rovnic v Goeckenbach (2002). Pro tento model je použita metoda konečných
prvků. Ač má metoda složitější teorii, má na rozdíl od metody konečných diferencí značné
výhody. Největší výhodou FEM je možnost výpočtu na komplexních geometriích a flexibilita
diskretizace (vytvoření sítě) prostoru. Dále je její výhodou flexibilní, obecnější a kompaktní
formulace problému, jeho programování a menší nároky na výpočet (Donea a Huerta, 2003,
Goeckenbach, 2002).

4.3.1 Slabá formulace diferenciálních rovnic
Metoda konečných prvků je založena na diskretizaci diferenciální rovnice jejím přepsáním
na tzv. slabou či variační formulaci. Takto vyjádřená rovnice se dá řešit Garlekinovou metodou,
která sestavuje a řeší soustavu lineárních rovnic. Pro řešení je nutno zvolit bázi, což je soustava
rovnic, jejichž lineární kombinace aproximuje prostor, na kterém se nachází skutečné řešení.
Pro numerické řešení diferenciálních rovnic bylo vytvořeno mnoho programů. Často jejich
použití požaduje zadání rovnice ve slabé formulaci uživatelem. Z tohoto důvodu jsou slabé
formulace rovnic 34 a 35 popsány dále.
Postup odvození slabé formulace přehledně popisují Logg et al. (2011). Slabá formulace
rovnice je daná integrací diferenciální rovnice, která je vynásobena funkcí v. Funkce v se
nazývá test function. Řešená proměnná se nazývá trial function, v případě rovnic 34 je to
hydraulická výška h, objemový zlomek puklinových skupin θj a objemový zlomek mobilních
zrn φg. Funkce vϵV je definována na prostoru zvaném test space V a funkce h, θj, φg ϵ Ṽ na
prostoru trial space Ṽ. Oba prostory jsou definovány jako Soboleovy prostory a zahrnují také
definici Dirichletových okrajových podmínek. Rovnici 20 lze vynásobit v a integrovat přes celý
prostor Ω. Na pravé straně rovnice je funkce, která je v tomto případě rovna 0.
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( 37)

∫ 𝜵. (𝕋 𝜵ℎ) 𝑣 𝑑𝑥 = ∫ (0 𝑣 )𝑑𝑥 ,
Ω

∀𝑣 ∈ 𝑉

Ω

Levá strana rovnice se dá upravit využitím pravidla integrace per partes a znalosti, že hodnota
v na hranici dΩ problému je rovna 0. Slabá formulace rovnice pro hydraulickou výšku vypadá
následovně.
( 38)

∫ (𝕋 𝜵ℎ). 𝜵𝑣 𝑑𝑥 = 0,

∀𝑣 ∈ 𝑉

Ω

Před vyjádřením slabé formulace rovnice 35 je třeba rovnici rozložit (diskretizovat) v čase.
To je možné provést pomocí zpětné Eulerovy metody (případně dopředné Eulerovy metody,
takovéto schéma ale vyžaduje malé časové kroky, jinak je numericky nestabilní). Uvažujeme
časové iterace, které splňují ti = i*τ, kde iterace je i = 1, 2,…,n, τ je časový krok a ti je čas v ité iteraci. Tato práce využívá algoritmu, kdy je nějaká proměnná Fi v čase ti závislá na
hodnotách proměnných z předchozího časového kroku Fi = F(f1i-1, f2i-1,…, fNi-1). Pro přehlednější
zápis je suma dílčích rychlostí eroze označena e a suma dílčích rychlostí depozice
označena d (z rovnice 35).
𝜑𝑔𝑖 + 𝜏

1
𝑤

𝜵. (𝑐𝑔𝑖 𝒒𝑖−1 ) +

1
𝑤

𝜏𝐷𝜵𝑐𝑔 𝑖 = 𝜑𝑔𝑖−1 + 𝜏(𝑒 − 𝑑)𝑖

( 39)

Pomocí postupu jako u rovnice 37 a 38 z rovnice 35 dostaneme slabou formulaci rovnice pro
objemový zlomek mobilních zrn.

∫ ((𝜑𝑔𝑖 − 𝜑𝑔𝑖−1 ) 𝑣 +
Ω

1 𝑖 𝑖−1
1
𝜏 𝑐𝑔 𝒒 . 𝜵𝑣 − 𝜏 𝐷 𝜵𝑐𝑖𝑔 . 𝜵𝑣) 𝑑𝑥 = ∫ (𝜏 (𝑒 − 𝑑)𝑖 𝑣)𝑑𝑥
𝑤
𝑤
Ω

( 40)

Pro řešení rovnic 38 a 40 je nutné dále rovnice rozložit v prostoru. V tomto bodě nastupuje
metoda konečných prvků (FEM). FEM zvolenou oblast vyplní nejčastěji sítí trojúhelníkovitých
objektů. Výpočty probíhají na rozích trojúhelníků, tvz. na uzlech. Jedná se vlastně o matici
souřadnic jednotlivých uzlů. K těmto uzlům je přiřazeno slabé řešení, které je řešeno
Garlekinovou metodou. Diskretizace a Garlekinova metoda nebude podrobněji popsána. Lze
najít v literatuře Donea a Huerta (2003) a Goeckenbach (2002).
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4.3.2 Příklad řešení a metodika
Model vytvořený v kapitole 4.2. je demonstrován na následujícím příkladu. Různých
příkladů a variací příkladů může být mnoho. V této práci je ukázán jen jeden, aby demonstroval
základní chování modelu. Detailní analýza modelu je nad rámec této práce. Prezentované
numerické simulace byly získány použitím a upravením výpočetního kódu, který připravil
vedoucí práce (Lanzendörfer, 2020). K dispozici byla implementace metody konečných prvků
v programu FEniCS (Logg et al., 2011) Výhoda tohoto softwaru je blízkost kódu matematické
formulaci a veliká variabilita a široké spektrum problémů. Výsledná data byly vizualizována
v programu PaeaView.
Příklad:
Na obdélníkové oblasti Ω = [-10, 6]x[10, 6] (m) jsou dva vrty. Jedním vrtem je voda
injektována a druhým vrtem je voda čerpána, tak aby v místě infiltrace byla hladina ve výšce
H1 = 1 m nad referenční úrovní a v místě čerpání byla v referenční úrovni H2 = 0 m. Situaci
znázorňuje obrázek 10. Mocnost napjaté zvodně je 5 m.
Na oblasti jsou dvě skupiny puklin s četností c1 = 10 m-1, c2 = 20 m-1 a počáteční šířkou
b1 = 0,01 m a b2 = 0,015 m (počáteční objemové zlomky θ1 = 0,1, θ2 = 0,3). Pukliny mají
orientaci dány vektory m1 = (1, 1), m2 = (-0,0995, 0,995). Objemový zlomek průlinových prostor
je θ0 = 0,2.
Cílem je pozorovat vývoj eroze a depozice prostředí. Výpočty proběhly v kroku τ = 1 den.
Diskretizace oblasti byla provedena s hustotou uzlů 50. Všechny hodnoty veličin, uvedené
v této kapitole, jsou libovolné a mohou být zadány i jinak.
Poznámky:
1. Okrajové podmínky (OP) pro hydraulickou výšku (rovnice 34) jsou na všech hranách
oblasti stejné a to, že tok přes hranici je 0 (Newmannova OP, kapitola 4.2.2.5). Dále je
podmínkou Dirichletova OP, a to na vrtech H1 = 1 m a H2 = 0 m.
2. OP pro koncentraci mobilních zrn v rovnici 35 jsou takové, že na všech hranách oblasti
je Neumannova OP, neboli tok přes hranici je 0. Na čerpacím vrtu 2 je také Neumannova
OP, ale tentokrát je rovna hustotě toku kapaliny (rovnice 24). Naopak pro injektážní vrt 1
bude Dirichletova OP rovná 0.
3. Počáteční podmínky jsou pro objemové zlomky následovné. θ1 = 0,1, θ2 = 0,3, θ0 = 0,2 a
cg = 0.
46

Obr. 10: Oblast řešeného příkladu.

4.3.3 Výsledky numerického modelu
Výsledky příkladu jsou znázorněny na následujících obrázcích 11-17 a na videích v
přílohách. Hodnoty na obrázcích odpovídají stavu po 100 dnech od počátku simulace.
Vstupní veličiny ovlivňují výsledek následujícím způsobem. Když je hranice σ, která určuje
kdy probíhá eroze a kdy depozice (musí být menší nebo větší než hydraulický gradient), malá,
pak probíhá eroze a objemový zlomek puklin se zvýší. Když je hranice velká, pak probíhá
z větší míry depozice, což potlačí erozi a výsledný zlomek puklin je nižší než, když převažuje
eroze. Situaci znázorňuje obrázek 12. Přesně opačně výsledek ovlivňuje hydraulický gradient,
který se mění na základě okrajových podmínek a zvýšené lokální transmisivity. Větší četnost
puklin v 1 m pro stejný objemový zlomek snižuje šířku pukliny (rovnice 30), transmisivitu a
tím i výslednou erozi. Pro malé objemové zlomky vede zvětšení počáteční hodnoty objemového
zlomku puklin k větší erozi.
Jak bude vypadat časový vývoj objemových zlomků je obtížné předvídat. Je to z důvodu, že
do výpočtu vstupuje měnící se pole hydraulické výšky a zároveň měnící se koncentrace
mobilních zrn. Přesto můžeme říct, že na výsledné hodnoty má velký vliv směr hydraulického
gradientu. Obrázek 11 znázorňuje objemové zlomky puklin v čase 100 dnů. První skupina má
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počáteční objemový zlomek 0,1 a druhá má 0,3. I když je hranice nízká, anebo počáteční
objemový zlomek puklin je takový, aby došlo k maximální erozi, nemusí na puklinové skupině
dojít k větší erozi než s jinými hodnotami. Do rovnice 35 a 36 vstupuje hydraulický gradient ve
směru puklin. Jelikož je hydraulický gradient převážně určen okrajovými podmínkami, tak
neleží ve směru puklin. Více eroze bude probíhat na puklinové skupině, která je orientovaná
blíže orientace lokálního hydraulického gradientu. Objemový zlomek první puklinové skupiny
zvýšil v průměru o 0,017 a druhé skupiny se zvýšil o 0,0056, i přes to, že počáteční objemový
zlomek první skupiny byl menší o 0,2. Obrázek 11 dále znázorňuje výsledné rozložení
objemových zlomků v čase 100 dnů a celkové zastoupení puklin. Zjevná je výrazná eroze od
vrtů podél směrů puklin. Jelikož je eroze vždy ovlivněna polem hydraulického gradientu, který
je složen z obou směrů puklin, tak je tvar erodované zóny ovlivněn i druhou puklinovou
skupinou. V ose největší eroze na opačné straně k vrtům, také dochází na malé oblasti k erozi.
Jak vypadá lokálně průběh eroze a depozice není z obrázku 11 zřejmé. Graf na obrázku 13
ilustruje časový vývoj objemových zlomků (z obrázku 11) v bodě blízko injektážního vrtu a
v bodě ve středu oblasti. Poměr rychlosti eroze a depozice je pro oba body podobný a v čase se
moc nemění. Pro objemový zlomek θ2 v místě vzdálenějším od vrtu k erozi zatím nedošlo.
Depozice z obrázku tak zjevná není, přesto k ní ale došlo.

Obr. 11: Rozložení objemových zlomků puklin pro čas 100 dnů. Vlevo nahoře θ1, vpravo nahoře θ2 a dole
součet obou polí θ1 + θ2.
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Obr. 12: Rozložení objemových zlomků puklin pro dvě různé hranice σ = σe = σd. Vlevo je θ1, vpravo je
θ2 pro čas 100 dnů. Nahoře je σ = 1.10-6 a eroze probíhá více. Dole je σ = 1.10-4 a eroze probíhá méně.
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Obr. 13: Graf vývoje objemových zlomků v určitých bodech modelu. Body 1 a 3 jsou blízko injektážního vrtu
a body 2 a 4 jsou uprostřed pole. Zeleně je aktuální časový krok na obrázcích vpravo.

Na obrázku 14 (příloha 3) je pro srovnání ukázáno rozložení a vývoj hydraulické vodivosti
(odpovídá objemovým zlomkům z obrázku 11). Transmisivita je závislá na šířce puklin, která
se s časem mění, a tudíž i na objemových zlomcích. Z obrázků je zřejmé, že oblasti, kde se
transmisivita zvedá nebo klesá, jsou stejné jako oblasti objemových zlomků. Tam, kde dochází
k erozi se zvyšuje i transmisivita a naopak, protože v těchto místech dochází k rozšiřování
puklin.
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Na obrázku 15 (příloha 4) je porovnání hydraulické výšky a gradientu s objemovým
zlomkem mobilních zrn a objemovým zlomkem všech puklinových prostor v čase. Směr toku
mobilní zrn je, jak definováno v kapitole 4.2.2.4, stejný s tokem kapaliny. Na videu v příloze 4
je vidět, že největší koncentrace je u injektážního vrtu na začátku modelu a s rozšiřováním
puklin se koncentrace v celém modelu vyrovnává.
Obrázek 16 znázorňuje rozdíl v poli hydraulické výšky a směru gradientu na začátku a na
konci experimentu. Po 100 dnech výpočtu došlo k natočení pole neboli došlo ke zvýšení
transmisivity ve směru, který leží mezi směry puklinových slupin.

Obr. 14: Rozložení objemových zlomků puklin a transmisivita ve směru puklin. Vlevo nahoře θ1, vpravo
nahoře θ2 a vlevo dole T1, vpravo dole T2 je transmisivita ve směru puklin pro čas 100 s.

Obr. 15: Porovnání různých polí. Nahoře je hydraulická výška se směrem toku, vlevo dole je koncentrace
mobilních zrn a vpravo je součet objemových zlomků θ1 + θ2 v čase 10 s.
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Obr. 16: Rozdíl v hydraulické výšce. Vlevo pro čas 1 dne, vpravo pro čas 100 dní.

Příklad, který je popsaný výše má velmi malou depozici. Pro znázornění míst, kde určitě
nastala depozice byla hodnota hranice změněna na σ = 1.10-4 a kd = 1.10-4 (původně 1.10-6). Na
obrázku 17 je znázornění oblastí, kde se objemový zlomek oproti původní hodnotě zvýšil a kde
se oproti původní hodnotě snížil. K depozici mohlo samozřejmě dojít i v jiných místech, kde to
mohlo snížit výsledné rozložení objemového zlomku. K depozici dochází převážně na
hranicích eroze, jelikož jsou zde přítomna mobilní zrna, která se mohou deponovat a zároveň
je hydraulický gradient v tomto místě malý.

Obr. 17: Rozložení objemových zlomků puklin, znázornění depozice. Vlevo θ1, vpravo θ2. Přeškálováno
tak, aby byla vidět místa, kde se zlomky zvětšili (červená) a zmenšili (modrá), oproti původní hodnotě (šedá).
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE
Tato práce popisuje nový matematický model vývoje propustnosti a pórovitosti saturovaného
průlinovo-puklinového prostředí následkem vnitřní eroze a depozice. Hlavním výsledkem
práce je podrobné odvození soustavy řídících rovnic a přesné pojmenování předpokladů,
kterých bylo potřeba při odvození. Jedná se o soustavu řídících rovnic 34, 35 a 36 s příslušnými
konstitučními vztahy. Model popisuje časovou a prostorovou změnu jednotlivých objemových
zlomků puklin zvlášť, které pak umí zobrazit do celkové pórovitosti. Dále počítá změnu
propustnosti prostředí, která je vyjádřena změnou průtoku prostředím a transmisivitou
prostředí.
Tento model se liší od většiny předchozích tím (kapitola 3.3), že zahrnuje anizotropie vnitřní
eroze. Dále využívá Dupuitových postulátů. Další výhodou je použití vektorového způsobu
skládání anizotropie, které je na rozdíl od definování maximální a minimální hydraulické
vodivosti méně využívané. Způsob skýtá některé výhod, a to srozumitelnější výsledný tenzor
hydraulické vodivosti a možnost zahrnout více preferenčních směrů. Poslední výhodou modelu
je možnost vypočítat průtoky, objemové zlomky, erozi a depozici zvlášť. Což usnadňuje
rozpoznání vlivu jednotlivých polí.
Naopak slabinou modelu je velké množství úsudků a zjednodušeních, jako je aproximace
toku na plochu. Samotný kontinuální přístup je nevýhodou (omezením) modelu. Předpokládá,
že v každém REV je mnoho puklin a zároveň, že se jejich hustota nemění a mění se jen šířka
puklin. Dále do modelu vstupuje velké množství parametrů a neznámých, které popisují
chování prostředí. Tyto hodnoty byly při výpočtu zvoleny náhodně. Na tuto práci by tedy mohly
navázat experimenty, které by mohly některé z těchto parametrů upřesnit.
Dále byl počítán numerický model metodou konečných prvků. Tyto numerické simulace
nejsou hlavním výsledkem práce. Slouží jako demonstrace modelu, k pochopení, jak model
funguje a do jisté míry i k ověření funkčnosti a platnost modelu. To, zda je model platný
(vhodně reprezentuje realitu) se samozřejmě nedá zjistit jen jeho výpočtem. Záleží také na
citlivosti na malé změny ve vstupních datech (model musí být stabilní). Model by měl být
dostatečně obecný a zahrnovat mnoho reálných případů (Tedeschi 2006). Posloužit může i
kritické srovnání s literaturou. Na rozdíl od výsledků Mahadevan et al. (2012) a Bautista a
Teleghani (2016, 2018) nedošlo v numerickém modelu této práce k tak výrazné koncentraci
zvýšených objemových zlomků (připomínající protáhlé dutiny), obrázek 5a. V modelu v této
práci se vytvořila zóna se zvýšeným objemovým zlomkem puklin (obrázek 11). Rozdíl může
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být způsoben jinou definicí rychlosti eroze a depozice. Zmínění autoři použili hranice σ, která
závisí na objemovém zlomku pevných zrn. Tato závislost jim umožnila to, že se tok
koncentruje, jelikož v místech vysokých objemových zlomků je vysoká i hranice a k erozi
nedojde. Funkce eroze a depozice v jejich modelu nemá oporu v experimentu, proto zde není
použita. Dalším rozdílem je to, že v modelu zmíněných autorů byly vstupní objemové zlomky
zatíženy šumem. V modelu v této práci ke koncentraci toku nedošlo. Ale je možné, že se by po
zavedení šumu tok výrazněji koncentroval. Zmíněné práce zároveň nepopisují výsledky v rámci
depozice, která v jejich modelu může probíhat na stejných místech jako eroze. V této práci
nemůže probíhat společně s erozí, ale podle hydraulického gradientu v jiných místech či časech.
Pozorujeme tedy výraznou depozici na hranici oblasti, kde eroze probíhá. Posledním rozdílem
je to, že Mahadevan et al. (2012) použili periodické okrajové podmínky, což jim umožnilo do
modelu vnést heterogenitu gradientu tlaku (hydraulického gradientu). Na místech nižšího
gradientu dutiny začaly vznikat.
Bylo by vhodné model vyzkoušet na různých konkrétních případech. Rešerše vnitřní eroze
popisuje mnoho dalších procesů a proměnných, které nebyly v modelu zahrnuty. Po detailnější
analýze modelu by mohly být některé proměnné zahrnuty do definic rychlosti eroze a depozice.
Může se jednat o efekt různé velikosti, tvaru zrn a konkrétnější závislosti na hydraulickém
gradientu (případně zahrnout post-Darcyovský režim proudění při vyšších Reynoldsových
číslech). Dále mohou být do modelu zahrnuty různé rozptýlené orientace puklin. Například
statistickou analýzou, kterou provedl Snow (1969). Také mohou být zahrnuty různé šířky a
tvary puklin. V poslední řadě může být model porovnán s experimentem nebo reálným
problémem.
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6 ZÁVĚR
Cílem práce bylo vytvořit konzistentní a fungující matematický model vývoje propustnosti a
pórovitosti saturovaného průlinovo-puklinového prostředí následkem vnitřní eroze a depozice.
Rešeršní část práce představuje komplexní problematiku vnitřní eroze horninového prostředí.
Ač se tématem zabývá mnoho autorů, tak popisují jen některé procesy. Většinou se nezabývají
průnikem mezi různými procesy, například mezi pipingem a filtrací nebo pipingem v prostředí
mimo zeminy. I přes to, že z pohledu mechaniky mají podobné dílčí mechanismy. Problematika
vnitřní eroze nemá tedy moc ucelenou teorii.
Druhá část práce představuje nový matematický model vnitřní eroze puklinového prostředí,
který navazuje na práci Mahadevana et al. (2012). Málo literatury na téma modelování zkoumá
erozi a depozici zrn na anizotropním prostředí, a ještě méně na částicích, které tvoří skelet
(matrix) horniny puklinového prostředí.
Tento model je dále představen na příkladu numerického modelu. Model popisuje vývoj
objemových zlomků (pórovitostí) a propustností ve směru různě orientovaných puklinových
skupin. Z výsledků je patrné, že při erozi v určitém směru velmi záleží na směru hydraulického
gradientu, jelikož jeho velikost v daném směru vstupuje do výpočtu rychlosti eroze a depozice.
Závěrem numerického modelu je, že model odpovídá očekáváním tím, na jakých místech se
zvýšená transmisivita a objemové zlomky projevily. Naopak se neobjevili struktury
připomínající oddělené dutiny (pukliny), což může být způsobeno jen neideálními vstupními
daty a formulací příkladu. Model je v počátečním stádiu a potřebuje více analýzy a příkladů
výpočtů, aby se mohla určit jeho platnost. V rámci analýzy mohou být pozměněny některé
konstituční vztahy, aby více reprezentovali reálné systémy.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Odvození vzorce pro hydraulickou vodivost puklinového prostředí (upraveno podle
Snow, 1969)
Jedná se o model takzvaných paralelních desek, kde je puklina myšlena jako prostor mezi
dvěma vertikálně orientovanými nepropustnými rovinami (Obrázek I). Model řeší jakýkoliv
počet rovinných puklin, jakékoliv orientace a rozevření.
Z Navier-Stokesových rovnic byl odvozen vztah pro průměrnou rychlost jednou puklinou,
který je:
𝑏 2 𝜌𝑤 𝑔
𝑣̅ = −( ∗
)∗𝐽
12
𝜇

𝑚
[ ]
𝑠

V rovnici je b je rozevření pukliny, ρ je hustota kapaliny, g je gravitační zrychlení, μ je
dynamická viskozita a J je hydraulický gradient.
Dále uvažujeme třírozměrné prostředí o délce hrany L, které je porušeno systémem puklin
jedné orientace. Ty mají rozevření b a rozestup w. Průtok prostředím lze získat vynásobením
průměrné rychlosti a průtokem plochou, která je násobkem šířky oblasti L, počtem puklin N a
šířkou puklin b.
𝑏 2 𝜌𝑤 𝑔
𝑞 = −( ∗
)∗𝐿∗𝑁∗𝑏∗𝐽
12
𝜇

𝑚2
]
𝑠

[

Podle Darcyho zákona by byl průtok ekvivalentním prostředím:
𝑞 = −𝐾 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐽

𝑚2
]
𝑠

[

Rovnice dohromady dávají výraz pro hydraulickou vodivost K:
𝐾=

𝑏 3 ∗ 𝑁 𝜌𝑤 𝑔
∗
12 ∗ 𝐿
𝜇

𝑚
[ ]
𝑠

I

Protože chceme definovat pukliny na základě jejich četnosti v jednotkové délce prostředí cj,
tak je ekvivalentní N = cj*L. Výsledný vzoreček pro jeden puklinový směr vypadá.
𝐾𝑗 =

𝑐𝑗 𝑏𝑗 3 𝑔𝜌𝑤
12𝜇

𝑚
[ ]
𝑠

L
L
L

Obr. I: Průtok kapaliny prostředím s rovinnými puklinami. Upraveno podle Snow (1969).
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