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0. English summary 

Intrusion of magma into the Earth’s crust is associated with significant thermal 
perturbations, release of aqeuous fluids and formation of hydrothermal system. In order to 
better understand the feedback relationships between fluid flow, thermal evolution and 
permeability variations, we have modeled conductive and advective cooling of a shallow-
crustal pluton using the SHEMAT software. Our model represents a two-dimensional cross 
section through the lithosphere with homogeneous material properties, whebery the heat and 
mass conservation equations are solved by finite difference method. We first calculate the 
stable lithospheric geotherm by emplying constant basal thermal flow of 40 mW m-2 and a 
constant surface temperature. Subsequently, we consider a rectangular magmatic intrusion 
emplaced at 5-10 km depth, which forms a contact aureole by conductive cooling. With time, 
a mushroom-like shape of the contact aureole is predicted. Inclusion of aqueous fluid flow 
into the model causes only a small alteration of thermal evolution mainly because the 
permeability is low and the fluid mass is negligible due to very low density under 
hydrothermal conditions. In addition to thermal effects, we have explored variations in 
hydraulic head in order to address the ensuing effects on the flow velocity. The hydraulic 
head is a function of pressure and buoancy effects caused by the density of the fluid. 
Increasing the hydraulic potential from 1000 to 5000 m does not lead to appreciable changes 
in Darcy velocity, a consequence of its dependence on the gradient of the hydraulic head 
rather than on its absolute value. Changing the surface boundary condition from the free flow 
to no flow, that is, an impermeable surface boundary has very important consequences for the 
magnitude of hydraulic head and its temporal variations. Consequently, the vector field of the 
Darcy velocity evolves differently – the intrusion has only a minor impact on it. Using the 
constant fluid density, the mass of percolating fluid changes, which has observable effects on 
the hydraulic head and the Darcy velocity. The impact of the intrusion is again very small, 
hydraulic head shows significantly smaller range of values than in the other models and Darcy 
velocity is consequently about an order smaller than in the other models. Finally, we have 
explored the effects of changing porosity within and outside the intrusion due to fracture 
formation or thermal and rheological collapse in the aureole. However, the variations are 
small due to a comparably small magnitude of the integrated fluid flux. Our set of numerical 
simulations is applicable to cooling and fluid flow in the vicinity of shallow-crustal plutons. 
We demonstrate that (i) thermal perturbations have dramatic effect on the fluid density.  
Depending on the rock permeability and fluid flow boundary conditions, hydraulic head 
around the cooling intrusion varies appreciably in space and time, and (ii) the efficiency of 
heat advection is linked to the total mass of percolating fluid.  Low-density fluids are much 
less efficient in altering the thermal evolution than the high-density ones.   
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1. Úvod 

Vodné roztoky (fluidní fáze) se podílejí na řadě geologických pochodů. Jejich hlavní 
vliv je chemický, při látkovém přenosu v přírodě, i fyzikální, při snižování mechanické 
pevnosti hornin. Jejich význam se promítá do endogenních procesů, např. látkového přenosu a 
vzniku nerostných ložisek, nebo do exogenních pochodů při transportu látek včetně polutantů, 
nebo např. spolupůsobení při svahových pohybech.  

Předkládaná bakalářská práce se zabývá hydrotermálním systémem v okolí magmatické 
intruze. K modelování je využit software SHEMAT, který umožňuje numericky řešit soustavu 
parciálních diferenciálních rovnic pomocí metody konečných diferencí. Hlavní výsledky 
budou diskutovány na příkladu několika simulací zabývajících se chladnutím vmístěné 
magmtické intruze s tokem i bez toku fluidní fáze.  

1.1 Řídicí síly toku fluid v zemské litosféře 

Tok fluidní fáze v porézním prostředí litosféry způsobují dvě řídicí síly: (1) tlaková, a 
(2) vztlaková (např. Cox et al., 2001). Tlak je většinou hlavním řídicím faktorem do hloubky 
několika kilometrů, kde převažují podmínky blízké hydrostatickým (obr. 1-1). Veličina, která 
v tomto případě charakterizuje vliv tlaku na tok fluidní fáze, se nazývá hydraulická výška (h):  

g
pzh

ρ
+=  (1-1) 

kde z je geodetická výška vůči srovnávací hladině, ρ je hustota kapaliny, g je gravitační 
zrychlení a p je tlak vyvolaný vodním sloupcem. Fluidní fáze proudí ve směru poklesu 
hydraulické výšky, tj. podle nejvyššího hydraulického gradientu. V přípovrchové zóně závisí 
hydraulický gradient na topografii povrchu, zatímco s přibývající hloubku vzrůstá vliv 
pórového tlaku (obr. 1-1). Ke zvýšení pórového tlaku fluid až na litostatické hodnoty dochází 
při kompakci intergranulárních prostorů během pohřbívání a metamorfózy. Také tvorba a 
zavírání puklin může tvořit přechodné hydraulické gradienty, např. kolem aktivních střižných 
zón a zlomů. Druhým faktorem, který působí jako vztlak, jsou změny v hustotě fluidní fáze 
v závislosti na hloubce a teplotě. V extrémním případě dochází ke gravitační nestabilitě a ke 
konvekci, např. v aureolách  intruzivních komplexů. 
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Obr.  1-1. Vývoj tlaku fluidní fáze s hloubkou a přechod od hydrostatického 
k litostatickému tlakovému gradientu.  (Wood & Walther, 1986).  

1.2 Tok v porézních médiích 

Laminární tok jednofázové kapaliny v homogenním porézním prostředí je popsán 
Darcyho zákonem (např. Cox et al., 2001): 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

dx
dPk

At
Qq

η
 (1-2) 

kde q je specifický průtok (objem fluidní fáze Q, která proudí průřezem A, kolmým na směr 
toku, za jednotku času t), k je permeabilita prostředí, η je dynamická viskozita fluidní fáze a 
dP/dx je horizontální gradient tlaku fluidní fáze (lze přirovnat k hydraulickému gradientu). 
Kombinace tlaku a vztlaku v Darcyho zákonu je vyjádřena rozdílem obou členů:  
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 (1-3) 

kde qi je specifický průtok ve směru i, kij  je tenzor permeability, η je dynamická viskozita 
fluidní fáze, jxP ∂∂  je gradient tlaku fluidní fáze (reprezentuje řídicí sílu díky tlaku), 
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( )jxzg ∂∂ρ  reprezentuje řídicí sílu díky vztlaku (gradient hydrostatické složky tlaku – 

hydrostatický tlak Pf = ρgz, kde z je hloubka pod povrchem). Pro proudění ve vertikálním 
směru získá Darcyho zákon následující zjednodušený tvar: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛= g
dz
dPkq ρ

η
 (1-4) 

kde k je permeabilita prostředí, η je dynamická viskozita fluidní fáze, dP/dz je gradient tlaku 
fluidní fáze ve směru z, kde z je hloubka pod povrchem (kolmý směr),  ρ je hustota fluidní 
fáze a g je gravitační zrychlení (výraz ∂z/∂xj je v tomto případě roven 1, srv. obr. 1-2). 
Specifický průtok q (m.s-1) vyjadřuje zdánlivou rychlost pohybu kapaliny v médiu ve směru 
proudění. Specifický průtok je proto nižší než skutečná postupová rychlost v důsledku 
přítomnosti pórů a nerovné dráhy pohybu kapaliny (tortuozita).  

 

Obr.  1-2. Vliv vertikálního tlakového gradientu (hydraulic gradient) a permeability 
na vertikální složku specifického průtoku (fluid flux). Čárkovanou vertikální čarou 
je naznačen litostatický vertikální tlakový gradient. (Cox, 2005).  

Platnost Darcyho zákona je omezena přechodem od laminárního k turbulentnímu 
proudění, který je definován tzv. Reynoldsovým číslem Re (např. Kühn, 2004): 

Re = 
η

ρqd  (1-5) 
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kde ρ je hustota kapaliny, q je specifický průtok, d je průměrná velikost pórů a η je dynamická 
viskozita kapaliny. Darcyho zákon přestává platit při Re přibližně vyšším než 5, což 
reprezentuje přechod k nelineárnímu proudění. Přechod k turbulentnímu proudění nastává při 

100≈eR .  

1.3 Vztah pórozity a permeability 

Pro využití Darcyho zákona pro proudění v porézním prostředí je důležitý vztah mezi 
pórozitou a permeabilitou. Pórozita horniny (φ) představuje poměr objemu dutin v hornině 
(Vp) k objemu celé horniny (Vh)  (Cox et al., 2001): 

h

p

V
V

=φ  (1-6) 

Pórozita zahrnuje veškerý volný prostor v hornině, tj. mikroskopické dutiny (např. 
intergranulární póry a mikropukliny) až po makroskopické otvory (např. pukliny a zlomové 
zóny). Pouze část pórového prostoru je vhodné pro vedení kapaliny, zatímco část může být 
prázdná nebo vyplněna stacionární tekutinou.  

Permeabilita (propustnost) představuje převrácenou hodnotu odporu, který klade 
prostředí vůči proudění kapaliny. Vztah permeability a pórozity není jednoduchý, ale závisí 
na mnoha dalších faktorech, např. na propojenosti pórů, jejich tvaru a vzdálenosti, což 
ovlivňuje schopnost vedení kapaliny. V porézních nezpevněných klastických sedimentech 
kontroluje permeabilitu především primární intergranulární pórozita, tj. síť propojených pórů 
(backbone porosity). Horniny s pórozitou vyšší než 6-10 % mají póry většinou zcela 
propojené a permeabilita (k) pak závisí na pórozitě jednoduchým vztahem: 

3φ≈k  (1-7) 

S poklesem pórozity přestává uvedený vztah platit, při dosažení pórozity 3-6 % (tzv. 
filtrační mez, percolation threshold) dochází k zániku permeability (obr. 1-3). Další faktor, 
který ovlivňuje permeabilitu, je omezující tlak, který způsobuje zmenšování a uzavírání pórů.   
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Obr.  1-3. Vztah mezi pórozitou (porosity) a logaritmem permeability 
(log permeability) v porézních horninách v izostatickém režimu. Φt je hodnota 
pórozity, při které přestává platit vztah (1-7). Při pórozitě rovné ΦC  hornina 
dosáhla filtračního prahu. (Cox, 2005). 

Ve zpevněných, především magmatických a metamorfovaných horninách v režimu 
křehké deformace je permeabilita kontrolována makroskopickými až mikroskopickými 
puklinami a frakturami, a dále změnami v efektivním tlaku. Efektivní tlak, který představuje 
rozdíl mezi celkovým omezujícím a pórovým tlakem fluid, má u zpevněných hornin zásadní 
vliv, protože ovlivňuje tvorbu a propojenost pórů, čímž průběžně ovlivňuje permeabilitu. Pro 
horninu s pórozitou φf, kde póry mají oválný průřez, je permeabilita k dána vztahem: 

3

2
fa

k
φ

=  (1-9) 

kde a je polovina průřezu. Pro charakteristický poloměr puklin r a průměrnou vzdálenost 
puklin 1 platí: 

3

2

1
2 ar

f
πφ =  (1-10) 

Po dosazení do rovnice (1-9) získáme: 

3
2 32ark π=  (1-11) 
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Pokud pukliny nejsou plně propojené, pak pro stupeň propojenosti f, který nabývá hodnot 0 až 
1 můžeme využít (Cox et al., 2001):  

3

23

115
4 rfak ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= π  (1-12) 

Tyto vztahy ilustrují značnou závislost permeability na průřezu pórů.  

Za zvýšených teplot dochází k viskózní deformaci hornin, čímž permeabilita získává 
přechodný charakter, a tvar pórů je ovlivňován snižováním povrchové energie na hranicích 
minerálů. Tvar a propojenost pórů je dána úhly smáčení. Pro případy, kdy se setkávají  zrna 
pevné fáze (s) a fluidní fáze (f), můžeme definovat tzv. dihedrální smáčivý úhel smáčení,Θ : 

fs

ss

22
cos

−

−=Θ
γ
γ

 (1-13) 

kde γs-s  je povrchová energie mezi pevnými fázemi a γs-f je povrchová energie mezi pevnou a 
fluidní fází. Pro dihedrální úhel smáčení větší než 60° mají póry tendenci tvořit izolované 
kapsy na rozhraní dvou a více zrn. Pro dihedrální úhel smáčení menší nebo roven 60° mají 
póry tendenci tvořit souvislé kanálky podél hranic zrn (obr. 1-4). Fluidní fáze v minerálním 
prostředí mají dihedrální úhel smáčení větší než 60° (Holness, 1997), proto propojenost pórů 
zaniká při dosažení filtrační meze, tj. při několikaprocentní úrovni celkové pórozity.  

 

Obr.  1-4. Schematická ilustrace tvaru pórů v horninách za zvýšených teplot: (a) 
dihedrální úhel smáčení (Θ) na rozhraní dvou zrn v průřezu kanálku mezi třemi 
zrny; (b) Pro dihedrální úhel smáčení menší než 60° mají póry tendenci tvořit 
souvislé kanálky podél hranic zrn, na rozhraní dvou zrn tvoří izolované kapsy; (c) 
Pro dihedrální úhel smáčení větší než 60° mají póry tendenci tvořit izolované 
kapsy na rozhraní dvou a více zrn. (Cox, 2005).  
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Pokud na nepropustnou horninu působí deformující napětí (např. tektonického původu), 
permeabilita podmíněná růstem mikropuklin na něm závisí velice nelineárně. Po dosažení 
filtračního prahu začne prudce růst, se zvyšující se propojeností mikropuklin se rychlost jejího 
růstu v závislosti na napětí značně snižuje, téměř úplné propojenosti je dosaženo většinou při 
5 % zkrácení. Proti pochodům, které podporují vznik pórozity, působí procesy kompakce a 
zarůstání, které ji snižují.  

Závislost permeability na hloubce v kůře prodělávající aktivní metamorfózu je 
vyjádřena tímto empiricky zjištěným vztahem podle geotermálně-metamorfních dat 
(Ingebritsen & Manning, 1999): 

zk log2,314log −−≈  (1-14) 

kde k je permeabilita v m2 a z je hloubka v km. Při předpokladu křehce-duktilního rozhraní 
v tektonicky aktivní kůře mezi 10 – 15 km pokládáme permeabilitu pod 15 km za konstantní a 
rovnou 3,18log −≈k . Vztah (1-14) je v souladu s daty z hydraulických testů in situ podle 
Townend & Zoback (2000) i s dalšími daty (Shmonov et al. 2002, 2003; Saar & Manga 2004; 
Stober & Bucher 2007). Shmonov et al. (2003) experimentálně zjistili podobný vztah: 

223,0225,356,12log zk −−≈  (1-15) 

kde k je permeabilita v m2 a z je hloubka v km. Při krátkodobých změnách se však mohou 
vyskytnout hodnoty permeability značně převyšující ty podle vztahu (1-14) a (1-15), pro což 
hovoří např. rychlá migrace seismických hypocenter nebo zvýšené rychlosti metamorfních 
reakcí kolem střižných zón a zlomů. Cyklus vzniku a zániku permeability v průběhu 
metamorfózy je řízen kinetikou metamorfní devolatilizace, která je závislá na tepelném toku. 
Zvýšená teplota vede k větší produkci fluid a většímu pórovému tlaku, což má za následek 
zvýšení permeability, díky níž dojde k advektivní tepelné ztrátě, menší produkci fluid, 
zmenšení pórového tlaku a zmenšení permeability, což vede opět ke zvýšení teploty, to vše 
při stálém tepelném toku. Stejně jako rozpuštěné látky se mohou přemísťovat advekcí nebo 
difúzí, teplo se může v kůře vést kondukcí nebo advekcí. Pod pár kilometry hloubky je běžně 
permeabilita tak nízká, že přenos látek probíhá převážně difúzí a přenos tepla kondukcí. 
V tomto případě už hydrodynamická permeabilita, která se řídí Darcyho zákonem (vztahy 1-
2, 1-3, 1-4), nehraje velkou roli, tedy rychlost toku fluid není řídicí faktor. Poměr celkového 
tepelného toku k toku, který bychom předpokládali při absenci advekce, je vyjádřen tzv. 
Nusseltovým číslem Nu. Pokud se advekce rovná kondukci, 2≈Nu . Analogie Nu pro přenos 
látek, tedy pro difúzi a advekci, představuje tzv. Sherwoodovo číslo Sh. V nízkoporézním 
prostředí (0,1%) permeabilita spojená s 2≈Sh  bude asi 104 krát menší než ta spojená s 

2≈Nu  (Bickle & McKenzie 1987). To je dáno relativní efektivitou difúze, jako 
mechanismem transportu látek, a kondukce, jako mechanismem transportu tepla. Prahová 
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permeabilita pro advekčně-dominantní přenos látek je ( ≈ 10-20 m2), přičemž pro advekčně-
dominantní přenos tepla je ( ≈ 10-16 m2) (srv. obr. 1-5).  

 

Obr.  1-5. Rozsah permeabilit pozorovaných v horninách. Permeabilita (k, m2) a 
hydraulická vodivost (K, m/s) jsou vztaženy k hustotě a viskozitě vody při 15°C. 
(Ingebritsen et al., 2006). 
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2. Numerická implementace modelu 

Náš model se zabývá termálním vývojem při vmístění plutonu do svrchní kůry a 
vznikem jeho hydrotermálního systému. Využijeme několika dílčích simulací s různými 
vstupními hydrodynamickými parametry a jinými faktory. 

K modelování je využit program SHEMAT, který řeší parciální diferenciální rovnice 
pomocí metody konečných diferencí. Používá středově centrovanou mřížku složenou 
z kvádrů či krychlí, které nemusí být všechny stejně velké. 

Rovnice toku pro napjatou zvodeň, vycházející z Darcyho zákona a zákona zachování 
hmoty, je v kartézských souřadnicích: 

( ) ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∇+∇∇=−

∂
∂

+ zh
kg

W
t

h
g r

f
Sf ρ

μ
ρ

ρ
ρφβαρ 0

0

0 *  (2-1) 

kde g je gravitační zrychlení, ρf  je hustota fluida, ρ* je hustota fluida zdroje, ρ0 je hustota za 
referenčních podmínek, ρr je hustota horniny, Φ je pórozita, α je stlačitelnost horniny, β je 
stlačitelnost fluida, k  je permeabilita, z je souřadnice kartézského systému, μ je dynamická 
viskozita, WS je specifická síla zdroje (normalizovaná objemem), t je čas a h0 je hydraulický 
potenciál (hlava) s referenční hodnotou (za konstantní referenční hustoty ρ0), h0 je 
transformovaná souřadnice tlaku, pro zjištění opravdového hydraulického potenciálu h je 
nutno znát vertikální rozložení hustoty (srv. kap.  1.1, vztah 1-1). 

g
Pzh
0

0 ρ
+=  (2-2) 

Zavedeme K jako tenzor hydraulické vodivosti (konduktivity): 

μ
ρ kg

K f=  (2-3) 

a za předpokladu diagonální formy K , lze rovnici (2-3) přepsat do komponent: 
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Ve volné zvodni se místo hydraulické vodivosti používá propustnost a celá rovnice se 
vynásobí šířkou vrstvy. 

Darcyho rychlost v je definována pomocí Darcyho zákona (vztahy 1-2 a 1-3): 

[ ]zgPkv f ∇+∇−= ρ
μ

       kde  ( )zhgP ∇−∇=∇ 00ρ  (2-5) 

kde k  je permeabilita, μ je dynamická viskozita, g je gravitační zrychlení, ρf  je hustota fluida, 
z je souřadnice kartézského systému, h0 je hydraulický potenciál (hlava) s referenční 
hodnotou a P je tlak. 

Závislost permeability (k) na pórozitě (φ ) je založena na teorii frakcí a je aproximací 
rovnice Koženého-Carmana (Pape et al., 1999): 

fD

kk ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0
0 φ

φ
 (2-6) 

kde k0 a 0φ  jsou počáteční hodnoty permeability a pórozity a Df  je empirický exponent pro 

různý interval pórozity. Dalšími možnostmi jsou rovnice Weira a Whitea (1996), Blakea-
Koženého (McCume et al. 1979), rovnice Blakea-Koženého modifikovaná Lichtnerem 
(1996), Koženého-Steinova rovnice (Itoi et al., 1987) a Schechterova a Gidleyova rovnice 
(1969). 

Rovnice přenosu tepla kondukcí i konvekcí vycházející ze zákona zachování energie, je 
v kartézských souřadnicích tato: 

( ) ( )( ) Hcc
t
TTvcT mmffff −−+

∂
∂=−∇∇ ρφφρρλ 1  (2-7) 

kde T je teplota, t je čas, v je rychlost z Darcyho zákona (filtrační), Φ je pórozita, ρf  je hustota 
fluida, cf je specifická tepelná kapacita fluida, λ  je tepelná vodivost a H je tepelný tok, který 
představuje všechny zdroje a ztráty, tj. zahrnuje konstantní bazální tok, rychlost produkce 
tepla v hornině danou složením a celkovou rychlost produkce tepla fluidní fáze. Člen T∇λ  
reprezentuje přenos tepla kondukcí (nebo-li difuzí) a člen Tvc ffρ  představuje přenos tepla 

advekcí (nebo-li konvekcí).  

Metoda konečných diferencí se zakládá na rozdělení zájmové oblasti do sítě bloků a 
bodů (uzlů), ve kterých se počítají zájmové veličiny. V každém bloku jsou materiálové 
vlastnosti konstantní. Z parciálních diferenciálních rovnic vznikne soustava lineárních rovnic, 
která se pak numericky řeší pomocí aproximace derivací v rovnicích konečnými diferencemi 
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(jinými slovy derivace se nepočítají z  limitně nekonečně malých úseků, ale ze vzdálenosti 
mezi jednotlivými uzly - diskretizace). Když diskretizujeme rovnici 2-4, pro kontrolní objem i 
s rozměry Δξi, Δζi, Δψi, vznikne: 
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  (2-8) 

kde h jsou nové počítané hodnoty a ĥ  hodnoty vypočítané v předchozím časovém kroku. 
Upravená rovnice s obecnými parametry (konstantami) A,B,C,D,E,F,G,U,V,R vypadá takto: 

}{ 111111 )(ˆ
+++−−− +++−+++=′+−−− kjiijk GhFhEhhRDChBhAhWVUhR  (2-9) 

kde D = - {A+B+C+E+F+G} a 
t

S
R S

Δ
= , U a V závisí na zr Kρ  a ostatní na K.  

Pro aproximaci konečnými diferencemi rovnic pro transport tepla a látek v roztoku je 
možné použít několik diskretizačních schémat. Upwind differencing scheme (pure upwind) se 
používá hlavně v případech, kde dominuje transport advekcí. Nová hodnota teploty nebo 
koncentrace se počítá jen pomocí aktuálního bloku a bloku nad ním směrem proti proudu, na 
blocích po proudu hodnota nezávisí. Pro proud ve směru od uzlu i k i+1 je to: 

( )1/ 2 11i i ic c cα α+ += − +       kde 0α = , když 0v > , a 1α =  když 0v <  (2-10) 

I1’in flux blending scheme je smíšené schéma, které kombinuje pure upwind a centrální 
diskretizační schémata (α = 0,5 v rovnici 2-9). Hodnota α závisí na lokálním poměru advekce 
a difuze nebo disperze, což vyjadřuje tzv. Pécletovo číslo Pe. Smolarkiewicz advection 
scheme je dvoukroková metoda. V prvním kroku se použije jednoduché upwind schéma (viz 
předchozí) a ve druhém kroku se opraví chyba způsobená touto metodou.  

Diskretované rovnice lze řešit explicitně, implicitně nebo kombinací těch dvou. 
Explicitní výpočet je založen na známých hodnotách počítané veličiny z předchozího kroku, 
implicitní výpočet je založen na stále neznámých hodnotách v následujícím kroku. Míru 
implicity či explicity vyjadřuje tzv. time weighting parameter ω (0 ≤ω≤ 1) - plně explicitní 
metoda má ω = 0, plně implicitní má ω = 1. Obecně napsaná rovnice 2-11 pak vypadá takto: 
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}{ }{
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 (2-11) 

V případě silně implicitní metody (strongly implicit procedure – SIP) jsou počáteční hodnoty 
v poli (např. T, c) změněny v každém iteračním kroku tak, aby se dosáhlo konvergence 
v celém poli v novém čase t+Δt. Pokud změna ve všech uzlech mezi dvěma iteračními kroky 
je menší než určený konvergenční limit, iterace se ukončí. Konvergenci lze tedy kontrolovat 
nastavením konvergenčního limitu (ERRx), faktoru kontrolujícího relaxační rychlost (APARx) 
a maximálního počtu iterací v kroku. Za x se dosadí F, T nebo S, což značí tok, transport tepla 
a transport látek.  

Numerická stabilita výpočtu je ověřována následujícími kritérii: Courantovo číslo 
sleduje, že v každém časovém kroku se v každém uzlu neztratí více tepla nebo materiálu, než 
bylo k dispozici na začátku toho časového kroku: 

1≤
Δ
Δ

=
x
tv

Co x
x φ

 (2-12) 

kde Cox je Courantovo číslo ve směru x pro jednorozměrný problém ve směru x, Δt je délka 
časového kroku, Δx je vzdálenost uzlů, vx je Darcyho rychlost ve směru x a φ  je pórozita. 
Analogicky lze odvodit výrazy i pro ostatní směry.  

Neumannovo číslo Ne ověřuje, že numerická metoda neobrátí teplotnímu nebo 
koncentračnímu gradientu znaménko jen kondukcí, nebo jen disperzí a difuzí.  

( )
5,02, ≤

Δ
Δ=

xc
tNe heatx ρ

λ  (2-13) 

kde Nex,heat je Neumannovo číslo ve směru x pro jednorozměrný transport tepla ve směru x, Δt 
je délka časového kroku, Δx je vzdálenost uzlů, λ je termální vodivost, ρ je hustota a c je 
specifická tepelná kapacita.  

( )
5,0

)( 2, ≤
Δ

Δ+
=

x
tDD

Ne diffusiondispersion
speciesx φ

 (2-14) 

kde Nex,species je Neumannovo číslo ve směru x pro jednorozměrný transport látek v roztoku ve 
směru x, Δt je délka časového kroku, Δx je vzdálenost uzlů, φ  je pórozita, Ddispersion je 
disperzní koeficient a Ddiffusion je koeficient molekulární difúze. U obou čísel lze odvodit 
výrazy pro ostatní rozměry (směry).  
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Pécletovo číslo Pe vyjadřuje poměr advekce vzhledem k difúzi a Pécletovo kritérium 
(PeΔ) kontroluje, že numerické řešení transportního problému bude bez oscilací.  

2, ≤
Δ

=Δ

λ
ρ xcv

Pe ffx
heatx  (2-15) 

kde Δ
heatxPe ,  je Pécletovo kritérium ve směru x pro jednorozměrný transport tepla ve směru x, 

λ je celková termální vodivost nasycené horniny, cf je specifická tepelná kapacita fluida, ρf je 
hustota fluidní fáze, Δx je vzdálenost uzlů a vx je Darcyho rychlost ve směru x. 

( ) 2, ≤
+
Δ

=Δ

diffusiondispersion

x
speciesx DD

xv
Pe  (2-16) 

kde Δ
speciesxPe ,  je Pécletovo kritérium ve směru x pro jednorozměrný transport látek v roztoku 

ve směru x, Ddispersion je disperzní koeficient a Ddiffusion je koeficient molekulární difúze. 

V softwaru SHEMAT lze modelovat různé procesy toku, transportu tepla a látek a 
reakcí současně. Transport tepla závisí na toku advektivním způsobem přenosu tepla 
(advektivní člen v rovnici přenosu tepla 2-7), a vzhledem k závislosti tepelné vodivosti fluidní 
fáze a objemové tepelné kapacity fluidní fáze na tlaku. Tok závisí na transportu tepla díky 
závislosti hustoty, viskozity a stlačitelnosti fluida na teplotě, a to ovlivňuje řídicí sílu toku 
vztlakem (kap. 1-1). Samotný tok je nelineární díky závislosti hustoty, viskozity a 
stlačitelnosti fluida na tlaku (závisí sám na sobě) a transport tepla je nelineární díky závislosti 
tepelné vodivosti horniny a fluida a objemové tepelné kapacity fluida na teplotě. Závislost 
veličin je tedy vyjádřena jednak závislostí materiálových a termodynamických parametrů na 
stavových parametrech, tedy teplotě a tlaku, a jednak nutností řešit rovnice toku a přenosu 
tepla jako soustavu.  

V případě spojení toku a transportu tepla je v rovnovážnýchsimulacích (steady-state)  
teplotní pole počítáno z jeho počátečních hodnot a pole spočítaného v předchozím kroku. 
Nové teploty jsou použity k aktualizování teplotně závislých vlastností fluida před tím, než se 
vypočítá nové tokové pole. Tato „vnější iterace“ se opakuje dokud se absolutní teplotní změna 
v každém jednotlivém uzlu mezi dvěma časovými kroky nesníží pod konvergenční limit. 
Hodnota tohoto limitu je (500*ERRT), kde ERRT je konvergenční limit „vnitřních iterací“ 
v řešení rovnice pro transport tepla, který se může nastavit. Výsledkem této simulace je tudíž 
setrvalý rovnovážný stav. V případě přechodných simulací (transient) se teplotně závislé 
vlastnosti fluida aktualizují až v následujícím kroku. Síla spojení toku a transportu tepla tedy 
závisí na délce časového kroku a to tak, že konverguje se snižující se délkou kroku. Stejné 
schéma rovnovážných a přechodných simulací lze aplikovat na spojení stacionárního 
izotermálního toku a transportu látek v roztoku. Konvergenční limit steady-state je v tomto 
případě (50*ERRT).  



 - 15 - 

Pro co nejlepší simulaci reálné situace pomocí numerického modelu jsou důležité 
počáteční hodnoty veličin a jeho okrajové podmínky. V programu SHEMAT je možné 
nastavit 3 typy okrajových podmínek – tzv. „no-flow“, Dirichletovu a Neumannovu 
podmínku. „No-flow“ podmínka znamená pro okrajové buňky nepropustnou, izolující hranici, 
pro všechny vnitřní buňky však znamená, že buňky jsou aktivní. Pokud v buňce nastavíme, že 
nederivovaná neznámá funkce času z parciální diferenciální rovnice se tu rovná konstantě, je 
to Dirichletova podmínka. Dirichletovými podmínkami jsou např. konstantní teplota nebo 
hydraulický potenciál v okrajových buňkách modelu. Další možností je nastavit v buňce, že 
první derivace podle času neznámé funkce se rovná konstantě, čili nastavíme konstantní tok, a 
to je Neumannova podmínka. Tyto dvě podmínky mají stejný význam pro vnější i vnitřní 
buňky modelu. 
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3. Geologická situace a parametry prostředí 

Náš model představuje dvojrozměrný vertikální řez homogenní litosférou o hloubce 
35 km a délce 70 km. Do tohoto prostředí se stabilním geotermálním gradientem bude 
vmístěn pluton obdélníkového průřezu, 14 x 5 km, který se nachází 5 km hluboko. Velikost 
plutonu i okolní domény jsme vybrali tak, abychom zamezili podstatnému vlivu okrajových 
podmínek na jevy v těsném okolí intruze. 

Dvojrozměrný litosférický řez je aproximován pravidelnou sítí uzlů o vzdálenosti 
200 m, tj. 350 vodorovných a 175 svislých sloupců. Této aproximaci se přizpůsobuje volba 
časového kroku, aby výpočet splňoval podmínky stability podle Courantova, Neumannova a 
Pécletova kriteria (vzorce 2-12 až 2-16). Do řezu jsme rozmístili 16 pozorovacích bodů pro 
sledování závislosti určitých fyzikálních veličin na čase. Jejich rozložení znázorňuje obrázek 
(3-1): 

 

 

Obr. 3-1. (A) rozložení pozorovacích bodů a celková geometrie. (B) zvětšený výřez 
oblasti na pravé hraně plutonu s pozorovacími body 1 až 11.  

A 

B 
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Bod 1 se nachází ve svislém kontaktu plutonu, 7 800 m pod povrchem. Body 2 až 6 
pokračují do kontaktní aureoly po 200 m ve stejné hloubce, bod 16 pak 14 000 m od svislého 
kontaktu plutonu, zatímco body 7 až 11 směřují po 200 m do centra plutonu (obr. 3-1). 
Pozorovací body 12 až 15 jsou umístěny v různých hloubkách v ose plutonu: od poloviční 
hloubky nad stropem plutonu (č. 12) směrem do jeho centra (č. 13 a 14), bod 15 je umístěn na 
bázi plutonu (obr. 3-1).  

Horninové prostředí považujeme za homogenní a izotropní, o hustotě 2700 kg.m-3, 
konstantní specifické tepelné kapacitě 800 J.kg-1K-1 a tepelné vodivosti 2 W.m-1K-1, která byla 
funkcí teploty podle následujícího vztahu (Zoth & Hänel, 1988): 
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 (3-2) 

kde rλ  je tepelná kapacita horniny a T je teplota ve °C.  

Při uvažování toku fluid jsme zvolili permeabilitu 0,5 % (Bucher & Stober, 2010), určili 
permeabilitu prostředí 10-16 m2 (Ingebritsen & Manning, 2010) a stlačitelnost prostředí 
10-10 Pa-1. Tyto hodnoty odpovídají krystalickým nebo metamorfovaným horninám s malým 
množstvím puklin, příp. velmi zpevněným sedimentům (Freeze & Cherry, 1979). Fyzikální 
vlastnosti fluidní fáze vycházejí ze stavové rovnice pro čistou vodu (Meyer et al., 1979). 
Jejich hodnoty při 20 °C a 1 atm byly tyto: referenční hustota 998 kg.m-3, termální vodivost 
0,61 W.K-1m-1, termální kapacita 4179 J.kg-1K-1, viskozita 8,9·10-4 Pa-1 a stlačitelnost 
0,45 MPa-1.  

Termální vývoj všech modelů byl sledován po dobu 380 000 let a vzorkován po 1000 
(P1), 5000 (P2), 10 000 (P3), 30 000 (P4), 80 000 (P5), 180 000 (P6) a 380 000 (P7) letech od 
vmístění intruze. V každé periodě byl časový krok výpočtu 50 let daný kritérii numerické 
stability. Výpočet u všech modelů probíhal zcela implicitně (ω = 1), vnitřní konvergenční 
limit ERRT = 10-2 , maximální počet vnitřních iterací byl 20 000, maximální počet vnějších 
iterací byl 5. Pro transport tepla bylo použito I1’in flux blending scheme (viz kap.  2).  
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4. Výsledky 

4.1 Stabilní litosférická geoterma 

V prvním kroku (simulace 1) byla vypočtena stabilní litosférická geoterma v režimu 
steady state pro konstantní tepelný tok 40 mW.m-2 na bázi (v hloubce 35 km) a konstantní 
teplotu 0 oC na zemském povrchu (obr. 4-1 a 4-2). Pokud upravíme rovnici přenosu tepla 
(vzorec 2-7) na základě podmínky steady state režimu ( 0/ =∂∂ tT ) a nepočítáme s tokem 
fluid (v = 0), výsledná teplota závisí na hloubce, termální vodivosti horniny a tepelných 
zdrojích/ztrátách (Spear, 1993). Teplota u naší vypočtené geotermy na rozdíl od běžných 
simulací závisí lineárně na hloubce (obr. 4-2), což je způsobeno tím, že není počítáno 
s produkcí tepla v hornině, která u běžných modelů způsobí díky větší koncentraci 
radioaktivních zdrojů tepla ve vrchní části kůry větší termální gradient u povrchu než 
v hloubce, a tedy zakřivení průběhu. Výsledná teplota na úrovni báze budoucího plutonu, 
v hloubce 10 000 m, byla 213 °C, v úrovni horní kontaktní stěny v hloubce 5 000 m pak 98 
°C, což odpovídá typické geotermě v normální kontinentální kůře (Spear, 1993). 

 

 

 Obr. 4-1. Stabilní termální profil litosféry od povrchu do hloubky 35 km. 
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Obr. 4-2. Závislost teploty na hloubce pro stabilní litosférickou geotermu.  

4.2 Chladnutí magmatické intruze 

U simulace (2) jsme uvažovali vmístění intruze o teplotě 800 °C do litosféry se stabilní 
geotermou (obr. 4-3).  

 

 

 

Obr. 4-3. Výsledné rozložení teploty při chladnuti intruze u simulace (2) (A) při vmístění, (B) po 
10 000 letech, (C) po 80 000 letech, (D) po 380 000 letech. 

A B

C D
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Po vmístění intruze dochází k šíření tepla do okolí. Souběžně s prohříváním kontaktní 
aureoly dochází k chladnutí vlastní intruze. Vzniká hřibovitý tvar aureoly, protože aureola 
v podloží plutonu splývá s běžným geotermálním gradientem. Kontaktní aureola je proto širší 
v dolních částech plutonu než v horních a tepelné centrum plutonu se postupně posouvá dolů 
(obr. 4-3). Přenos tepla se řídí rovnicí přenosu tepla (vzorec 2-7), kde díky tomu, že model 
ještě nepočítá s tokem fluid, vůbec nefiguruje advekční člen s Darcyho rychlostí.  

Vývoj teploty v intruzi a kontaktní aureole ukazuje pro vybrané pozorovací body 
obr. 4-4. V kontaktní aureole je zřetelné rychlé ohřátí těsně u intruze až na 440 °C a pomalejší 
chladnutí přibližně na 250 °C. Na pozorovacích bodech 2 a 6, které jsou od sebe vzdáleny 
800 m, lze také pozorovat velký gradient teploty se vzdáleností na začátku po intruzi plutonu, 
který se postupně snižuje, to znamená, že v bodě vzdáleném 200 m od kontaktu plutonu 
teplota klesá rychleji než v bodě vzdáleném 1000 m, kde na začátku vystoupá jen asi do 
 325 °C. U bodů mířících od svislého kontaktu plutonu do centra lze sledovat podobný trend 
klesajícího gradientu se vzdáleností a s časem (obr. 4-4), přičemž se samozřejmě jedná jen o 
různě rychlé chladnutí. Postupné chladnutí lze pozorovat i u bodů v ose plutonu, přičemž 
plynulost chladnutí závisí na vzdálenosti bodu od okraje plutonu. Bod uprostřed plutonu 
dosáhne konečné teploty 300 °C, báze plutonu bude odpovídat 360 °C. Nejvyšší teplota ve 
stropu plutonu byla 405 °C a poté klesne na 215 °C. Průběh chladnutí stropu plutonu se od 
kontaktního dvora podél svislého kontaktu plutonu liší tím, že je konkávní, čili jeho rychlost 
chladnutí se během času mění méně. V poloviční hloubce nad osou plutonu předpovídáme 
pomalejší zahřátí na 170 °C a poté pomalé chladnutí na 110 °C.  

 

Obr. 4-4. Časový vývoj teploty pro pozorovací body 1, 3, 6, 8, 13, 15 u simulace (2).  
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4.3 Chladnutí magmatické intruze s hydrotermálním tokem 

V následujících simulacích řešíme vliv toku fluid v okolí intruze na vývoj teploty a 
zpětné vztahy na vývoj hydrodynamických veličin. Jako okrajové podmínky pro tok fluid 
jsme použili konstantní hydraulický potenciál na povrchu a zamezení toku na bázi a stěnách 
modelu. Ve všech simulacích, které neměly nastavenou konstantní hustotu fluidní fáze (jako 
krajní případ), docházelo k varu vodné fluidní fáze (obr. 4-5). V přírodě je tento fenomén 
dobře známý, např. u geotermálních systémů nebo epitermálních hydrotermálních ložisek 
(Driesner, Geiger, 2007). 

 
 

 
 

Obr. 4-5. Rozložení hustoty fluidní fáze (kg.m-3) po (A) 10 000 a (B) po 380 000 letech.  

Očekávaným důsledkem toku fluid je jiný tepelný vývoj situace, v tomto případě nejen 
kondukcí (vedením), ale i advekcí (konvekčně) pomocí proudící fluidní fáze (srv. kondukční i 
advekční člen v rovnici přenosu tepla 2-7). Přenos tepla advekcí je efektivnější než kondukcí, 
a proto by měl pluton chladnout rychleji. Další termální efekt fluid by mělo soustřeďování 
fluid do větších kanálů, např. zlomů nebo puklin. Podle Driesner & Geiger (2007) a Spear 
(1993) má rozhodující vliv na to, jestli kolem plutonu převáží transport tepla advekcí, nebo 
kondukcí, permeabilita okolních hornin. Horniny s malou permeabilitou se převážně vyskytují 
v hloubkách větších než 5 km. Pokud pluton intruduje do takovýchto hloubek, přenos tepla by 
měl probíhat převážně kondukcí a měla by se vytvořit kontaktní aureola za tlaků 
odpovídajících litostatickým. Pokud však pluton intruduje do mělkých hloubek, kde jsou 
vyšší permeability hornin a tlak fluid se blíží hydrostatickému, měl by způsobit konvekci fluid 
a vychladnout rychleji, vytvořit hydrotermální alterační zónu. V rovnici přenosu tepla by tak 
v tomto případě měl převážit advekční člen. Hraniční permeabilita pro tyto dva případy je 
však blízko 10-16 m2, což je hodnota v našem modelu. Stejně tak podle Spear (1993) musí být 
pro vznik konvekce v kůře permeabilita minimálně 10-16 až 10-17 m2. Je nutno také počítat 
s tím, že čím rychleji fluida proudí, tím méně jsou schopná tepelně komunikovat s okolím. 
Darcyho rychlost tak ovlivňuje míru efektivity přenosu tepla advekcí.  

V simulaci (3) uvažujeme počáteční hydraulický potenciál v celém litosférickém řezu 
1000 m. V simulaci (4) uvažujeme vliv výraznější topografie a zavádíme hydraulický 
potenciál 5000 m. Tyto dvě simulace umožňují vznik povrchových hydrotermálních, resp. 

A B 
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geotermálních systémů, a proto v následujícím schématu (5) zavádíme opačnou okrajovou 
podmínku, tj. zamezení povrchového toku. Vliv hustoty fluidní fáze byl studován v simulaci 
(6), která má v celém hloubkovém řezu konstantní hodnotu 700 kg.m-3. V poslední simulaci 
(7) jsme zvolili prostorově proměnlivou permeabilitu a pórozitu.  Jako aproximace frakturace 
intruze byla pórozita plutonu zvýšena na 2 %, do vzdálenosti  600 m okolo intruze snížena na 
0,2 % v důsledku očekávaného termálního a duktilního kolapsu horké kontaktní aureoly.  

Ve všech simulacích se tok fluid projevil ve všech modelech pouze o 1 až 3 °C nižší 
teplotou oblasti plutonu v pozorovacích časech než při přenosu tepla pouhou konvekcí. 
Můžeme vidět, že hustota fluida hraje v rovnici přenosu tepla (vzorec 2-7) dost významnou 
roli. Když si všimneme rozložení hustoty u modelů, které uvažují var fluidní fáze 
(hustota ~ 0 kg.m-3) ve srovnání s konstantní hustotou 700 kg.m-3, pak v rovnici přenosu tepla 
je hustota fluida ve členu, který je záporný vůči první derivaci teploty podle času, a pak ve 
členu který na ní závisí nepřímo úměrně. 

Hydraulický potenciál má jeden z rozhodujících vlivů na Darcyho rychlost fluidní fáze. 
Přes hustotu fluidní fáze je hydraulický potenciál spojen s teplotou. Závisí také na geodetické 
výšce vůči srovnávací hladině. Díky tomu, že souřadnice z směřuje směrem do hloubky do 
záporných hodnot (od 0 do -35 000 m), u hydraulického potenciálu v hloubce vycházejí 
záporné hodnoty (až -29 984 m u třetí simulace) způsobené záporným znaménkem u hloubky 
(obr. 4-7). Skutečné hodnoty by tak byly o 35 000 m vyšší. Hydraulický potenciál závisí 
nepřímo úměrně na hustotě fluida, a proto jsou v oblasti plutonu zvýšené hodnoty 
hydraulického potenciálu. Tím se projevuje řídicí vztlaková síla toku fluidní fáze (kap.  1.1). U 
simulace (3) hydraulický potenciál v plutonu ze začátku přesáhne počáteční hodnotu 1000 m 
až na 2722 m (po 5000 letech) (obr. 4-7, 4-8 a 4-9). U simulace (5) se zamezeným 
povrchovým tokem vznikal na rozdíl od ostatních simulací v horních částech modelu daleko 
vyšší potenciál než v intruzi (po 1000 letech je potenciál nahoře až 3588 m, kdežto v intruzi 
kolem 2400 m, což odpovídá této hodnotě v třetí simulaci). Vektor Darcyho rychlosti toku 
fluid míří převážně nahoru (obr. 4-10), díky nepropustné hranici nahoře se však model v horní 
části přetlakovává a intruze má mnohem menší vliv na potenciál, a hodnoty jsou po 380 000 
letech na konci simulace výrazně vyšší než u třetí simulace (od 14 142 do -16 947 m), jak je 
vidět také na pozorovacích bodech, kde potenciál od začátku až do konce stoupá (obr. 4-8 a 4-
9). U simulace (6), kde hustota fluida je konstantní, je omezen vliv teploty na hydraulický 
potenciál. Proto je také vliv plutonu malý. Už na začátku je v přípovrchové vrstvě vyšší 
potenciál než v plutonu (1997 m a v plutonu 1200 m). Hustota pod plutonem je daleko větší 
než u ostatních simulací a nad plutonem o trochu menší než u ostatních, takže vůči ostatním 
není konečný (ani začáteční) rozptyl hodnot tak široký – nahoře dosahuje hodnot kolem 1000 
m a dole až -8292 m. U všech pozorovacích bodů dochází nejdřív k výraznému stoupání a pak 
teprve klesání potenciálu. U simulace (7) se změněnou pórozitou má intruze vliv déle než u 
ostatních simulací. I když v první periodě dosahuje potenciál v intruzi pouze hodnot až 2142 
m (u simulace (3) to bylo až 2401 m), po 10 000 letech hodnoty potenciálu v intruzi u 
simulace (7) přesáhnou hodnoty v intruzi u simulace (3). Hodnoty potenciálu v horní i dolní 



 - 23 - 

oblasti modelu jsou po celou dobu podobné u obou simulací a na konci se hodnoty shodují. 
Pórozita i permeabilita v rovnici toku (vzorec 2-1) přímo závisejí na první derivaci 
hydraulického potenciálu podle času, čili rychlosti růstu nebo klesání potenciálu, a proto se 
projeví jejich změna v celkově pomalejším stoupání i klesání hydraulického potenciálu 
v oblasti plutonu.  

Darcyho rychlost fluidní fáze se odvíjí z hydraulického potenciálu, ale závisí také přímo 
úměrně na permeabilitě prostředí a nepřímo úměrně na viskozitě fluida, v neposlední řadě 
také na jeho hustotě (vzorec 2-5). Viskozita fluida se snižuje se stoupající teplotou a tím se 
zvyšuje Darcyho rychlost, na druhou stranu čím rychleji fluidum teče, tím méně je schopno 
přijmout nebo vydat teplo z okolí. Zároveň teplota fluida, a tím i viskozita, závisí na tepelné 
vodivosti a jiných tepelných parametrech okolní horniny. Variace v tepelných vodivostech 
hornin jsou však zanedbatelné vůči možným variacím jejich permeability. Darcyho rychlost je 
tedy kontrolována hlavně permeabilitou prostředí pro daný gradient hydraulického potenciálu. 
Nízká permeabilita a vlastnosti fluida za podmínek v simulacích způsobí, že výsledné 
hodnoty Darcyho rychlosti se pohybují v řádu desetin až tisícin mm za den.  

Jak je vidět v rovnici (2-5), závisí Darcyho rychlost na první derivaci hydraulického 
potenciálu podle všech směrů, je tedy největší v místech největšího gradientu hydraulického 
potenciálu, což je v místech s největším gradientem teploty fluida (čím vyšší bude ale rychlost 
fluida, tím stálejší bude teplota v závislosti na místě a tím bude zase nižší gradient 
hydraulického potenciálu). Největší proudění se proto vytvoří kolem chladnoucího plutonu 
(obr. 4-10, 4-11). Díky závislosti na gradientu potenciálu a ne na absolutní hodnotě nejsou 
také rozdíly v rychlostech mezi simulací (3) a (4) nijak výrazné. Jinak je to u simulace (5) a 
(6), kde i rozložení gradientů potenciálu je jiné. Zatímco u simulace (5) jsou hodnoty 
hydraulického potenciálu daleko vyšší, než u ostatních simulací, rozptyl hodnot potenciálu je 
podobný, a proto i absolutní hodnoty rychlosti zůstávají stejného řádu (např. u složky 
rychlosti ve směru osy z je to od -0,00132 do 0,00478 m za den, v případě simulace (3) je to 
od -0,00099 do 0,00586 m za den) (obr. 4-11). U simulace (6) je však rozptyl hodnot 
potenciálu (a tedy i jeho gradient) daleko menší a absolutní hodnoty rychlosti jsou u něj také 
asi o řád menší (od 0 do 0,00171 m za den u z-ové složky rychlosti). To vše poukazuje na 
závislost na gradientu hydraulického potenciálu. Vliv vlastností fluida závislých na stavových 
parametrech je vidět na směru vektorů Darcyho rychlosti, které se ohýbají kolem plutonu a 
jeho kontaktní aureoly (obr. 4-10).  
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simulace (3) simulace (4) 

  

  

  

  

  

Obr. 4-7. Výsledné rozložení hydraulického potenciálu v metrech u simulace (3) a (4): (A) po 1000 
letech, (B) po 10 000 letech, (C) po 80 000 letech, (D) po 380 000 letech.  
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Obr. 4-8. Vývoj hydraulického potenciálu v pozorovacím bodě č. 13 na horním kontaktu plutonu. 
(A) je simulace (3), (B) simulace (5) a (C) simulace (4).  

 

 
 

Obr. 4-9. Vývoj hydraulického potenciálu v pozorovacím bodě č. 15 na spodním kontaktu plutonu. 
(A) je simulace (3), (B) simulace (5) a (C) simulace (4).  
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Obr. 4-10. Výsledné vektorové pole Darcyho rychlosti u simulace (3): (A) po 10 000 letech, (B) po 
80 000 letech, (C) po 380 000 letech. Na pozadí je teplota.  

A 

B 

C 



 - 27 - 

simulace (3) simulace (5) 

 

Obr. 4-11. Výsledné rozložení složky Darcyho rychlosti ve směru osy z u simulace (3) a (5): (A) po 
1000 letech, (B) po 1000 letech, (C) po 10 000 letech, (D) po 10 000 letech, (E) po 80 000 letech, 
(F) po 80 000 letech.  
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Obr. 4-12. Vývoj Darcyho rychlosti ve směru osy z v pozorovacím bodě 6 (1 km vně od svislé 
kontaktní stěny plutonu). (A) je simulace (3), (B) je simulace (5).  

 

Obr. 4-13. Vývoj Darcyho rychlosti ve směru osy z v pozorovacím bodě 11 (1 km od svislé kontaktní 
hrany směrem do centra plutonu). (A) je simulace (3), (B) je simulace (5).  
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Obr. 4-14. Vývoj Darcyho rychlosti ve směru osy x v pozorovacím bodě 6 (1 km vně od svislé 
kontaktní stěny plutonu). (A) je simulace (3), (B) je simulace (5).  
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5. Diskuze výsledků 

Všechny zmíněné modely poskytují zajímavou ilustraci některých důležitých 
geologických dějů a jevů.  Simulace, která předpovídá přenos tepla bez fluidní fáze, je 
jednoduchá, ale relativně dobře vystihuje způsob chladnutí v přírodě. Na přenos tepla 
z plutonu to nemá značný vliv. Advekční člen s Darcyho rychlostí v rovnici přenosu tepla se 
projevuje u simulací, které se z hlediska hydraulického potenciálu a Darcyho rychlosti chovají 
výrazně jinak než ostatní simulace. U tohoto modelu je hydraulický potenciál díky podmínce 
na všech okrajích modelu po celou dobu simulace výrazně vyšší než u ostatních modelů se 
stejným počátečním potenciálem a také po celou dobu stoupá a intruze má na něj a na 
Darcyho rychlost daleko menší vliv než změněná okrajová podmínka. Přes vyšší absolutní 
hodnoty potenciálu je však jejich rozptyl podobný jako u ostatních modelů, a proto i absolutní 
velikost Darcyho rychlosti je podobná. Díky podobné absolutní velikosti Darcyho rychlosti, je 
však vývoj chladnutí jinak podobný jako u ostatních modelů. Tomuto konceptu chladnutí se 
vymyká jen model, u něhož je konstantní hustota fluidní fáze. Hydraulický potenciál a 
velikost Darcyho rychlosti jsou u tohoto modelu poměrně k ostatním celkově malé. To 
všechno se odvíjí jen ze závislosti hustoty fluida na těchto veličinách ve všech používaných 
rovnicích. Prostorová změna permeability horninového prostředí není důležitá. Permeabilita 
prostředí by měla výrazně ovlivňovat Darcyho rychlost fluid, která zase ovlivňuje přenos 
tepla. Jednak jsou však změny Darcyho rychlosti zaznamenatelné jen přes malé změny 
hydraulického potenciálu (změna pórozity je na naše podmínky asi příliš malá), a jednak 
přenos tepla ve všech modelech probíhá převážně kondukcí, takže advekční člen s Darcyho 
rychlostí na něj stejně nemá moc velký vliv.  

Pravděpodobný charakter toku fluid v případě vmístění plutonu naší velikosti a za 
našich podmínek je znázorněn simulacemi (3), (4) a (7). Na simulacích (3) a (4) je ilustrována 
závislost Darcyho rychlosti na gradientu hydraulického potenciálu a ne na jeho absolutní 
hodnotě; což je dokázáno téměř stejným vektorovým polem Darcyho rychlosti v průběhu celé 
simulace u obou modelů. Pluton sice nezpůsobí konvekci fluid, která je za těchto podmínek 
nepravděpodobná, ale přesto má výrazný vliv na pohyb fluid, která od začátku tečou směrem 
k povrchu.  
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6. Shrnutí 

Intruze magmatu do zemské kůry, šíření tepla a vznik hydrotermálních systémů jsou 
důležité děje pro pochopení dynamiky krystalizace magmatických rezervoárů a vznik rudních 
ložisek. Předkládaná práce představuje matematický model pro termální vývoj a šíření fluid 
ve svrchní zemské kůře po vmístění plutonického tělesa. Model řeší soustavu parciálních 
diferenciálních rovnic metodou konečných diferencí pomocí softwaru SHEMAT. Výchozí 
situaci aproximuje stabilní litosférická geoterma získaná výpočtem s konstantním tepelným 
tokem na bázi a konstantní teplotou na povrchu. Po vmístění magmatického tělesa 
obdélníkového průřezu a počáteční teploty 800 °C na pozadí vypočítané geotermy 
pozorujeme vznik hřibovitého tvaru kontaktní aureoly, který je výsledkem splývání tepelného 
vlivu stabilní litosférické geotermy a kontaktní aureoly plutonu. V kontaktní aureole 
pozorujeme prudké zahřátí (čím blíž u intruze, tím prudší a větší), a pak pomalé chladnutí. 
Následující modely uvažují také tok fluidní fáze při pórozitě 0,5 % a permeabilitě 10-16 m2, 
ale v přenosu tepla stále převažuje kondukce nad advekcí, a proto tok vodné fluidní fáze na 
chladnutí plutonu nemá zásadní význam. Darcyho rychlost toku fluidní fáze je velmi nízká, a 
je funkcí gradientu hydraulického potenciálu, který závisí na tlaku a hustotě fluida. Při změně 
počátečního hydraulického potenciálu z 1000 na 5000 m se Darcyho rychlost změní velmi 
málo v důsledku malého množství (nízké hustoty) horké fluidní fáze. K výrazné změně 
vývoje hydrotermální soustavy dochází při omezení toku fluid na povrch podmínkou no flow. 
Rostoucí teplota v okolí intruze způsobuje výrazné změny ve vývoji hydraulického 
potenciálu, v důsledku změny hustoty fluidní fáze, a hydraulický potenciál v uzavřené 
soustavě přesahuje hodnoty 10 000 m, což se promítá do změn Darcyho rychlosti. Pokud 
zvolíme po celou dobu simulace konstantní hustotu fluidní fáze 700 kg.m-3, projeví se to ve 
výsledném vývoji teploty, hydraulickém potenciálu i Darcyho rychlosti. Vliv intruze je velice 
malý, hydraulický potenciál vykazuje o víc než polovinu menší rozptyl hodnot než u 
předchozích simulací. V poslední simulaci zavádíme proměnlivou pórozitu v plutonu z 
původních 0,5 % na 2 %, a v těsném okolí plutonu (do 600 m) sníženou pórozitu na 0,2 % 
v důsledku termálního a reologického kolapsu pórů. Vzhledem k převažujícímu přenosu tepla 
kondukcí je však vliv změn pórozity na termální vývoj plutonu a jeho aureoly nízký. Soubor 
numerických simulací ukazuje chladnutí a reaktivní tok v blízkosti plutonů intrudovaných do 
mělké kůry. Práce ukazuje, že (i) teplotní variace mají velký vliv na hustotu fluida. 
V závislosti na permeabilitě horniny a okrajových podmínkách toku fluidní fáze se výrazně 
mění hydraulický potenciál kolem chladnoucí intruze v čase i prostoru, a (ii) efektivita 
přenosu tepla advekcí záleží na množství proudící fluidní fáze. Fluidní fáze s malou hustotou 
mají daleko menší vliv na termální vývoj než fluidní fáze s velkou hustotou.  
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