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IZVLEČEK
Ključne besede: modeliranje toka podzemne vode, metoda končnih elementov in končnih
diferenc, kalibracija modela, linearna parameterizacija in pilotne točke
Na območju Čateškega in Dobovskega polja sta bila do sedaj, za potrebe gradnje
hidroelektrarne Mokrice (HE Mokrice), izdelana dva matematična modela. Oba temeljita
na metodi končnih diferenc. Prvi model je osnova celotnega modeliranja, drugi pa je
nadgradnja prvega. Oba modela sta bila izdelana z orodjem ModFlow in ročno umerjena s
spremembami območij različnih K-jev. Drugi model je vključeval nova dognanja in
predstavlja končno sliko stanja podzemnih vod ter je osnova za projektiranje. V okviru
modeliranja sta bili najprej modelirani srednja in visoka gladina podzemne vode za primer
brez HE Mokrice, temu je sledilo modeliranje obeh omenjenih stanj po zapolnitvi
akumulacije. Oba modela modelirata stacionarno stanje. Modela pokažeta, da so vplivi pri
srednjem stanju večji kot pri visokem stanju gladine podzemne vode. V magistrski nalogi
sem ponovila modeliranje srednjih in visokih gladin podzemne vode za stanje pred
zapolnitvijo akumulacije HE Mokrice. Pri tem sem uporabila program FeFlow, ki deluje na
osnovi metode končnih elementov. Umeritev modela pa sem izvedla s pomočjo pilotnih
točk. V času izdelave naloge sem najprej ugotovila, da popoln prenos modela iz ModFlowa
v FeFlow ni mogoč, glavni vzrok je v geometriji in načinu generiranja mreže, ki sta pri
modelih povsem različna. Zato sem pri prenosu iz ModFlowa v FeFlow pazila, da sem se v
FeFlowu geometrijsko čim bolj približala obliki v ModFlowu, pri čemer sem žal žrtvovala
del kakovosti modela, ki izhaja iz boljšega geometrijskega opisa problema metode s
končnimi elementi. Kljub temu sem po moji oceni izdelala geometrijsko dovolj podobna
modela in še ohranila »dobre« lastnosti metode končnih elementov. S primerjavo sem
ugotovila, da kljub podobnim vrednostim NRMS modela zlasti v severnem delu dajeta
nekoliko drugačne rezultate. Razloga za to sta po mojem mnenju izbrana metoda umerjanja
in uporaba dodatnih podatkov iz dveh piezometrov, PM-13/07 in PM-15/07, v FeFlowu, ki
v ModFlowu nista bila vključena. Hkrati pa se je še enkrat pokazalo, da ima vsaka metoda
umerjanja in modeliranja svoje prednosti in slabosti.
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ABSTRACT
Key words:

groundwater flow modelling, finite element end finite difference method,
model calibration, linear parameterization and pilot points

In the area of Čateško and Dobovsko field for the needs of the construction of the
hydroelectric power plant Mokrice (HPP Mokrice) until now two mathematical models
have been made. Both models were made on the basis of final difference method. The first
model is a base of entire modeling, the second one is an upgrade of the first. Both models
were made in program ModFlow. They were calibrated manually with the modification of
areas with different values of k. The second model was including new events which were
represented a final picture of groundwater status which is a base for the design. In the
modeling process, the average and high levels of groundwater were modeled for the
example without the Mokrice HPP followed by the modeling of the two before mentioned
states after the accumulation. Both models are modeling stationary condition. The models
show that influence is higher at the average condition than at high condition of
groundwater level. In my master's thesis, I have had repeated the modeling of average and
high levels of groundwater for the state before filling the accumulation HPP Mokrice. I
repeated the modeling by using a program FeFlow which is basing on the finite element
method. For calibration, I used a pilot points method. At the time of my work, I first find
out that the perfect transfer from ModFlow to FeFlow is not possible. The main reason is
the differences in geometry between the programs and the difference at the generating the
mesh which is very different between the programs. While transferring the data from
ModFlow to FeFlow I was trying to retain the geometry from ModFlow as close as
possible to FeFlow. During the procedure, I have unfortunately sacrificed a part of the
quality of the model which results from a better geometric description of the problem with
the finite element method. Despite that I asses that in my estimation I have produced a
geometrically similar model and still retained the »good« properties of the finite element
method. Based on the comparison I found that despite similar values of NRMS models
especially in the northern part give slightly different results. In my estimation, the reason is
in the selected calibration method and the use of additional data from two piezometers PM13/07 in PM-15/07 in FeFlow which were not included in ModFlow. At the same time
once again it has been shown that each calibration and modeling method has its advantages
and disadvantages.
ii

ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE

Na območju hidroelektrarne Mokrice je bil leta 2007 uveden okoljski hidrogeološki
monitoring, s katerim se spremljajo gladina podzemne vode na Čateškem in Dobovskem
polju, gladina reke Save in padavine. Za potrebe gradnje HE Mokrice sta bila za območje
Čateškega in Dobovskega polja v preteklosti izdelana dva matematična modela s
programsko opremo Visual ModFlow, ki temelji na metodi končnih diferenc. Drugi model
je bil nadgradnja prvega in predstavlja končno sliko stanja podzemnih voda. V
magistrskem delu sem za izdelavo modelov uporabila programski paket FeFlow, ki v
nasprotju z ModFlowom temelji na metodi končnih elementov. Moj glavni cilj je bil
primerjava obeh metod med seboj. Modela, izdelana v ModFlowu, sta bila umerjena s
programom za linearno kalibracijo – PEST in ročno, medtem ko sem modela v FeFlowu
umerjala s PEST-om in z metodo pilotnih točk.
Geografsko gledano sta Čateško in Dobovsko polje del Brežiško-Samoborskega polja.
Razmejuje ju reka Sava. Na levem bregu Save se razprostira Dobovsko polje, na desnem
leži Čateško. Geološko gledano sta Čateško in Dobovsko polje aluvialni ravnici, za kateri
je značilno, da sta rahlo valoviti in nekoliko padata. Ravnici sta nastali z odlaganjem
aluvialnih rečnih naplavin predvsem Save, Krke in drugih tako večjih kot manjših pritokov
rek in potokov. Polji sestavljajo kvartarni peščeno-prodnati zasipi različne debeline.
Podlago kvartarnih plasti tvorijo laporni apnenci, apneni laporji, peski, peščenjaki ter
apneni in glineni laporji miocenske starosti. Plasti rahlo padajo, in sicer od severozahoda
proti jugovzhodu.
S stališča hidrogeologije tako Čateško kot Dobovsko polje gradijo aluvialni sedimenti. Na
omenjenem območju gre za peščeno-prodni vodonosnik s povprečno debelino 9 m.
Prepustnost teh kamnin je relativno dobra, in sicer od 10-4 do 10-2 m/s. Pod kvartarnimi
plastmi so odloženi slabo prepustni aluvialni sedimenti ‒ melji in gline. Podlago aluvialnih
zasipov tvorijo slabo prepustni glineno-laporno-meljasti sedimenti, katerih prepustnost je
relativno zelo slaba (od 10-8 do 10-6 m/s). Globina vodonosnika je v povprečju 9 m in ne
presega 20 m. Znano je, da se vodonosnika napajata predvsem z infiltracijo padavin, vodo
iz zaledja, iz rečnega korita Save in nekaj malega tudi iz korit Gabernice in Sotle.
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Vsi modeli so bili izdelani za stacionaren tok. Pri tem smo upoštevali še dejstvo, da gre za
homogen izotropen prostor. Na podlagi tega smo za izračune uporabili Darcyjevo enačbo
stacionarnega toka. Ker pa različne naloge zahtevajo različno gradnjo oz. postavitev
modela, pa je, ne glede na to, kaj želimo z modeliranjem doseči ali ugotoviti, v splošnem
temelj vsakega matematičnega modela konceptualni model, ki temelji na ocenjenih
vrednostih različnih vhodnih podatkov. Konceptualni model mora določiti hidrološke
meje, ki združujejo glavne hidrološke značilnosti in so običajno podprte tako z geološkimi
raziskavami kot s hidravličnimi testi. Poleg omenjenih temeljnih elementov so pri
konceptualnem modelu pomembni tudi drugi pogoji, tako imenovani robni pogoji, in vplivi
na vodonosnik v času modeliranja. Glede na majhno debelino prodnega zasipa in namen
modeliranja toka podzemne vode brez transporta je bila določena le ena modelska plast, saj
je bilo na podlagi raziskav ugotovljeno, da je gladina podzemne vode povsod v stiku z
zračnim tlakom, kar pomeni, da model opisuje odprt vodonosnik.
Po opredelitvi konceptualnega modela sem morala izdelati superelement, v katerem sem
izdelala osnovno obliko in s tem postavila meje modeliranja ter zajela vse najpomembnejše
hidrodinamične meje. Iz superelementa sem nato generirala mrežo, pri čemer sem določila
tudi število elementov, in jo v nadaljevanju zgostila na območju meje modela,
piezometrov, vodnjakov, rek, potokov in drugih površinskih voda. Pri tem sem se
poskušala z geometrijo v svojem modelu čim bolj približati geometriji v ModFlowu. Iz
opisanega sem izdelala 3D-model, pri čemer sem za zgornjo plast uporabila podatke DMV,
za spodnjo plast pa podatke iz ModFlowa, in tako z metodo interpoliranja izdelala
enoplastovni model. V nadaljevanju sem določila robne pogoje modela, definirala začetno
stanje modela in določila lastnosti materialov. Nato sem modela pognala. Modela sta
konvergirala, kar je pomenilo, da sta numerično stabilna in kot taka pripravljena za
umerjanje.
Modela sem umerjala s PEST-om in metodo pilotnih točk, in sicer na srednji in visok nivo
podzemne vode. Po končanih izračunih sem dobljene rezultate primerjala z rezultati,
izračunanimi v ModFlowu. Na podlagi tega sem izdelala statistike med izmerjenimi in
izračunanimi vrednostmi v modelih za srednje in visoko stanje ter rezultate podala tudi v
grafični obliki. Na prvi pogled je videti, da sta modela primerljiva, saj sem dobila podobne
vrednosti NRMS pri različnih postopkih umerjanja. Umerjanje modela z območji
(ModFlow) se izkaže za zelo dobro v primerih, ko s predhodnimi raziskavami potrdimo
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območno zgradbo. Čim več območij imamo, tem bolje je umerjen model. Eden od načinov
za doseganje boljših rezultatov NRMS je tudi spreminjanje fizikalnih lastnosti materialov.
Pri metodi pilotnih točk (FeFlow) pa so izračunane vrednosti znotraj postopka umerjenja,
zato so bolj objektivne in primerne za modele, kjer imamo veliko število opazovanih
merskih točk.
Kot sem že omenila, je bil glavni cilj magistrskega dela primerjava modelov ModFlow in
FeFlow. Že med samo izdelavo modelov sem ugotovila, da neposreden prenos podatkov
med njima ni možen. Glavni razlogi so geometrija mreže, oblika superelementa, dejstvo,
da metoda končnih elementov bolje sledi linijam in točkam kot metoda končnih diferenc,
poleg tega je v FeFlowu mogoče razpolagati z več tipi hidrodinamičnih mej in postaviti
omejitve znotraj teh. S primerjavo sem ugotovila, da kljub podobnim vrednostim NRMS
modela zlasti v severnem delu dajeta nekoliko drugačne rezultate. Glavni razlog je v
metodi pilotnih točk.

Pri tem pa moram še enkrat zapisati, da ima vsaka metoda umerjanja in modeliranja svoje
prednosti in slabosti. To se kaže tudi v konceptualnem modelu, ki je odvisen od izbrane
metode modeliranja in umerjanja modela. To znano dejstvo se je še enkrat pokazalo tudi v
mojem magistrskem delu.
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UVOD

Na območju hidroelektrarne Mokrice je bil leta 2007 uveden okoljski hidrogeološki
monitoring, s katerim se spremljajo gladina podzemne vode na Čateškem in Dobovskem
polju, gladina reke Save ter padavine. Podatki okoljskega monitoringa se uporabljajo za
spremljanje stanja okolja, predvsem podzemnih vod, in bodo po zgraditvi HE Mokrice podali
nedvoumne odgovore o morebitnih vplivih hidroelektrarne na gladino podzemne vode glede
na današnje stanje. Zadnja obdelava podatkov okoljskega monitoringa z matematičnim
modelom je bila izvedena v začetku leta 2015, ko so bili obdelani in analizirani podatki za
obdobje od aprila 2007 do konca septembra 2014. Strokovna obdelava podatkov za to
obdobje je tako podala prve ugotovitve o stanju podzemnih voda na celotnem območju
Državnega prostorskega načrta (DPN) za HE Mokrice. Strokovno analizirani, obdelani in
prečiščeni podatki pa so bili prvič uporabljeni tudi za potrebe idejnega projekta (IDP) HE
Mokrice. Za celotno območje DPN za HE Mokrice je bil v sklopu idejnega projekta
hidroelektrarne že narejen hidrogeološki matematični model vodonosnikov v peščenoprodnatih zasipih Čateškega in Dobovskega polja. V njem so bili uporabljeni podatki za
obdobje od aprila 2007 do decembra 2008. Izdelani matematični model je tako podal prve
ugotovitve o stanju podzemne vode po gradnji HE Mokrice. Model je bil izdelan v programu
Visual ModFlow, ki temelji na metodi končnih diferenc.
Z zaključkom (IDP) HE Mokrice je bilo ugotovljeno, da bo treba na vplivnem območju
hidroelektrarne še dodatno optimizirati ukrepe za zagotavljanje vzdržnosti vplivov zajezitve
na gladino podzemne vode. Ena od poti za dodatno optimizacijo ukrepov je bila tudi
nadgradnja obstoječega matematičnega modela toka podzemne vode. Ta je bila opravljena v
letu 2015 z enakim orodjem kot prejšnja, tj. Visual ModFlow.
Značilnosti obeh predhodnih modeliranj:
 modela temeljita na metodi končnih diferenc,
 umerjanje je potekalo ročno,
 območje je bilo razdeljeno na območja z različnimi vrednostmi hidravlične
prepustnosti in
 prehodi med območji različnih prepustnosti so na posameznih območjih ostri.
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Glavni cilj magistrske naloge je bil izdelava primerljivega modela z metodo končnih
elementov, ki bo umerjen s programom za linearno kalibracijo (PEST) z uporabo metode
pilotnih točk.
Pri dosedanji izdelavi matematičnih modelov z orodjem ModFlow in uporabo klasičnih
strukturiranih gridov se je pojavljal problem prevelikega števila celic. V našem primeru to
pomeni, da je zaradi dolžine rek Save in Sotle in zaradi spreminjajoče se podlage število celic,
potrebnih za gradnjo modela, naraslo na več kot milijon. Posledica tega je bilo podaljšanje
časa izračuna in same kalibracije modela.
Sama sem v magistrski nalogi uporabila metodo končnih elementov in program FeFlow 6.1.
Ta pristop omogoča gnezdenje elementov okoli različnih robnih pogojev ali območij, kjer nas
še posebej zanimajo različni vplivi sprememb (vodnjaki, podkletene stavbe, pregrade itd.) v
hidravličnem polju modela.
V okviru magistrskega dela sem kalibracijo modela izvedla s programom za avtomatsko
linearno kalibracijo (PEST) in uporabo metode pilotnih točk, kar je vse bolj pogosta praksa.
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2

GEOGRAFSKI PREGLED

Brežiško-Samoborsko polje je aluvialna ravnica, ki leži deloma v občini Brežice, deloma se
nadaljuje v sosednjo Republiko Hrvaško. Zgornji del Brežiško-Samoborskega polja delimo na
Čateško in Dobovsko polje. Tako Čateško kot Dobovsko polje se razprostirata od sotočja
Krke in Save do državne meje s Hrvaško. Polji razmejuje reka Sava. Na desnem bregu Save
leži Čateško polje, na levem bregu Dobovsko. Polji skupaj obsegata 20,5 km2. Za aluvialne
ravnice je značilno, da dolvodno rahlo padajo.

2.1

ČATEŠKO POLJE

Čateško polje leži v petih katastrskih občinah, in sicer K. O. Čatež, Cerina, Velika dolina,
Mihalovec in Mostec (slika 2). Nadmorska višina ob sotočju Krke in Save je okoli 170 m. Za
aluvialne ravnice je značilno, da imajo površje rahlo valovito, hkrati pa nenehno pada. Tako je
višina Čateškega polja ob sotočju Sotle in Save, do koder se razprostira, okoli 136 m.

Slika 1:

Območje Čateškega polja (v rumenem), vir: Atlas okolja, ARSO
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2.2

DOBOVSKO POLJE

Po površini večje Dobovsko polje zajema nekoliko več katastrskih občin, in sicer K. O.
Brežice, Mostec, Mihalovec, Loče, Rigonce, Veliki Obrež, Gabrje, Sela, Bukošek, Črnc,
Brežina in Šentlenart (slika 3). Nadmorska višina ob sotočju Save s Krko je okoli 162 m in
rahlo pada proti sotočju s Sotlo, kjer je nadmorska višina Dobovskega polja okoli 138 m.

Slika 2:

Območje Dobovskega polja (v rumenem), vir: Atlas okolja, ARSO

Kot smo že omenili, sta Čateško in Dobovsko polje aluvialni ravnici, za kateri je značilno, da
sta rahlo valoviti in nekoliko padata. Ravnici sta nastali z odlaganjem aluvialnih rečnih
naplavin predvsem Save, Krke in drugih tako večjih kot manjših pritokov rek in potokov.
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3

GEOLOŠKI PREGLED

LEGENDA:

Apneni laporji in peščenjaki, bioklastični apnenci
(spodnji torton)

Holocen:
Aluvij: prodi, peski, gline

Konglomerati, prodi, peski, gline, premog (spodnji
helvet)

Najnižja terasa: prodi, peski, podrejeno gline
Srednja terasa: prodi, peski

Kreda:

Pleistocen:
Breče, konglomerati, školjke, laporji, karbonatni
klastiti, apnenci in roženci

Najvišja terasa: apnenčasti konglomerati
Jura:

Prodi, peski, gline (pliopleistocen)
Neogen:

Apnenci, silikatni apnenci, roženci
Apnenci, apnenčaste breče, silikatni apnenci,
roženci, podrejeno dolomiti

Laporji, laporne gline, podrejeno peski, peščenjaki,
prodi in konglomerati (zgornji panonij)
Trias:

Apneni lapor, podrejeno peski, peščenjaki, prodi in
konglomerat (zgornji panonij)
Laporni apnenci, apneni laporji, podrejeno peski in
peščenjaki (spodnji panonij)

Dolomiti, podrejno apnenci, dolomitni apnenci,
školjke

Orogeneni in bioplastični apnenci, peščenjaki,
apneni in glineni laporji (zgornji torton)

Dolomiti, podrejeno apnenci, laporji, roženci, tufi in
tufiti

Slika 3:

Izsek iz geološke karte Slovenije z legendo; List Zagreb, 1 : 100 000 (izrez ni v
merilu!) (Šikić, 1972)
5

Koren E., Umeritev modela toka podzemne vode na Dobovskem polju s pomočjo metode »pilotnih točk«
Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Geotehnologija, II. bolonjska stopnja

Med Čatežem od sotočja Krke in Save do Obrežja na desnem bregu Save leži prodno
aluvialna ravnica Čateško polje (slika 3). Dobovsko polje (slika 2) je aluvialna ravnica, ki leži
na levem bregu Save med Brežicami, Dobovo in Ločami v Sloveniji, Ključem Brodovečkim
ter sotočjem Sotle in Save v Republiki Hrvaški. Njuna ločnica je Sava, ki v tem delu teče od
severozahoda proti jugovzhodu.
Tako Čateško kot Dobovsko polje sestavljajo kvartarni peščeno-prodnati zasipi različne
debeline, kot je razvidno iz slike 3 in prilog 2a in 2b. Prodnati, peščeni in glineni sloji so
odloženi po terasah, kot prikazujejo slika 3 in prilogi 2a in 2b.
Na severozahodnem delu Čateškega polja so odloženi peščeno-prodnati zasipi debeline okoli
5 m, medtem ko so na jugozahodnem delu (spodnjem robu polja) nekoliko debelejši nanosi,
debeline do 11 m.
Debelina peščeno-prodnatih zasipov na Dobovskem polju je od 5 do 13 m. Najtanjši sloj meri
okoli 4,8 m, najdebelejši pa približno 13 m.
Podlago kvartarnih plasti tvorijo laporni apnenci, apneni laporji, peski, peščenjaki ter apneni
in glineni laporji miocenske starosti. Plasti rahlo padajo od severozahoda proti jugovzhodu.
Debelina miocenskih plasti na tem območju je od 150 do 200 m (slika 3 in prilogi 2a in 2b).
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4

HIDROGEOLOŠKI PREGLED

Hidrogeološko gledano Čateško in Dobovsko polje gradijo aluvialni sedimenti. Na tem
območju gre za peščeno-prodnati vodonosnik s povprečno debelino 9 m, ki ne presega
debeline 20 m (priloga 4). Omenjeno območje gradijo prodni in peščeni meljasti zasipi
kvartarne starosti. Prepustnost teh kamnin je relativno dobra, in sicer od 10-4 do 10-2 m/s. Pod
kvartarnimi plastmi so odloženi slabo prepustni aluvialni sedimenti ‒ melji in gline, katerih
prepustnost je med 10-8 in 10-6 m/s. Podlago aluvialnih zasipov tvorijo slabo prepustni
glineno-laporno-meljasti sedimenti (prilogi 2a in 2b). (Vižintin, 2015)
Podlago Čateškega polja gradijo laporji, gline, peščen lapor, peščenjak in laporni apnenci
(slika 3 in prilogi 2a in 2b). Omenjene plasti relativno slabo prepuščajo podzemno vodo v
primerjavi z aluvialnimi peski in prodi. Koeficient prepustnosti teh plasti je K < 10-4 m/s.
Apneni in glineni laporji pa so za podzemno vodo zelo slabo prepustni v primerjavi z
aluvialnimi prodi in peski. Njihov koeficient prepustnosti je K < 10-8 m/s. Podlago
Dobovskega polja tvorijo plasti glinovca, lapornega glinovca, lapornega meljevca, peščenega
laporovca, peščenega meljevca in peščenega apnenca (slika 3 in prilogi 2a in 2b). Te plasti so
za vodo slabo prepustne, s koeficientom prepustnosti K < 10-5 m/s, in jih jemljemo kot
neprepustno mejo modela. Plasti glinovca, lapornega meljevca, lapornega glinovca in
peščenega laporovca pa so za vodo praktično neprepustne, njihov koeficient prepustnosti je K
< 10-8 m/s. (Vižintin, 2015)
Med letoma 2007 in 2014 so na tem območju potekale intenzivne raziskave. Izvrtanih je bilo
več kot 20 vrtin z namenom pridobivanja podatkov o toku podzemne vode v omenjenem
vodonosniku (priloga 1). Na podlagi teh raziskav je bilo ugotovljeno, da gre v peščenoprodnih zasipih Čateškega polja za medzrnski vodonosnik. Črpalni poskusi so pokazali, da se
vrednosti koeficienta prepustnosti v tem vodonosniku gibljejo od 1,4 ∙ 10−2 do 2,6 ∙ 10−2
m/s. V peščeno-prodnih zasipih Dobovskega polja prav tako nastopa medzrnski vodonosnik,
pri katerem so bile v okviru monitoringa pridobljene vrednosti koeficienta prepustnosti od
3,5 ∙ 10−3 do 3,7 ∙ 10−2 m/s. Kot že omenjeno, sta oba vodonosnika medzrnska, oba sta dobre
vodoprevodnosti in izdatnosti. (Vižintin, 2015)
V okviru raziskav se je izvajal tudi monitoring podzemnih in površinskih voda za HE
Mokrice (priloga 1). (Vižintin, 2015)
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Na Čateškem in Dobovskem polju v povprečju na leto pade med 1046 in 1096 mm padavin
(podatki MOP, ARSO). Maksimalne letne količine padavin so od 1305 do 1420 mm (podatki
MOP, ARSO). V najbolj sušnem letu je bila količina padavin 749 mm, najpogosteje pa je
količina nizkih letnih padavin od 900 do 950 mm. Izmerjena je bila tudi evapotranspiracija, in
sicer od 750 do 800 mm. Napajanje je bilo določeno iz podatkov dežemerov opazovalne
mreže HESS in s pomočjo GROWE-SI. (Vižintin, 2015)
Na podlagi pridobljenih podatkov je bilo ugotovljeno, da so dnevna nihanja visokih nivojev
vode na območju Čateškega in Dobovskega polja v reki Savi za Δh od 2,7 do 5,6 m,
posledično s tem pa se dvigne tudi gladina podzemne vode v vodonosnikih, in sicer za Δh od
0,3 do 4,7 m. Takšna nihanja vodne gladine tako podzemne vode v vodonosnikih kot tudi
rečnega nivoja Save so posledica infiltracije padavin in voda iz zaledja. (Vižintin, 2015)
Meritve so pokazale, da po prenehanju infiltracije padavin začne takoj upadati nivo reke Save
in posledično tudi gladina podzemne vode v vodonosnikih. Nivoji v rečnem koritu Save imajo
na posameznih delih tako Čateškega kot Dobovskega polja izrazit vpliv na nivo podzemne
vode v vodonosnikih, ponekod pa je neposredni vpliv na nivo podzemne vode zadušen.
Izrazito viden je le vpliv intenzivnejše infiltracije.
Vodonosnik Čateškega polja se napaja z infiltracijo padavin, voda iz zaledja in iz rečnega
korita Save. Z raziskavami in meritvami je bilo ugotovljeno, da Sava v zgornjem in osrednjem
delu Čateškega polja napaja vodonosnik, medtem ko se od kompleksa term Čatež podzemna
voda iz vodonosnika drenira v reko Savo. (Vižintin, 2015)
Vodonosnik Dobovskega polja se enako kot vodonosnik Čateškega polja napaja z infiltracijo
padavin, vodami iz zaledja in iz rečnega korita Save ter v manjši meri tudi z infiltracijo iz
korit Gabernice in Sotle. Na podlagi raziskav in meritev je bilo ugotovljeno, da se vodonosnik
Dobovskega polja v zgornjem delu pri nizkih nivojih podzemne vode drenira v Savo, v
srednjem delu Sava napaja vodonosnik in v spodnjem delu se podzemna voda ponovno
drenira v Savo. (Vižintin, 2015)
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5

HIDRODINAMIČNI PARAMETRI SEDIMENTINIH KAMNIN

Po definiciji SSKJ je »podtalnica, talnica geogr. voda, ki se nabira nad nepropustnimi plastmi
pod zemeljskim površjem«. Gledano s strokovnega stališča se je v naši stroki uveljavil pojem
podzemna voda. S tem pojmom zajamemo vodni krog, ki se dogaja pod površjem zemlje.
Vodni cikel podzemne vode opredeljujejo infiltracija padavin ter hitrost in smer gibanja
podzemne vode.
Podzemna voda v tleh je »ujeta« v porah ‒ to je med zrni sedimentov, lahko je v razpokah,
rovih, izjemoma pa tudi kot podzemna reka (kras). V tem poglavju se bom posvetila
predvsem podzemni vodi, ki je v kamninah z medzrnsko poroznostjo, in njim pripadajočim
parametrom.
Podzemna voda je v porah v tleh v različnih agregatnih stanjih ‒ tekočem, plinastem in
trdnem, delno pa nastopa tudi kot kemijsko vezana voda. Podzemno vodo lahko glede na
delež por oz. delež vode v porah razdelimo na nenasičeno in nasičeno cono. Nenasičena cona
je sistem s tremi fazami ‒ trdno, tekočo in plinasto, pri čemer je le del por zasičen z vodo
(lahko tudi nafto), preostali del zapolnjuje zrak (lahko tudi plin). Nasičena cona je sistem z
dvema fazama ‒ trdno in tekočo, pri čemer so vse pore zasičene z vodo (slika 4). Temeljna
razlika med nasičeno in nenasičeno cono je razlika v hidravlični prevodnosti. (Musy, 2001)

Slika 4: Vertikalna porazdelitev podtalne vode, razlika med nasičeno in nenasičeno cono
(prirejeno po Musy, 2001)
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5.1

FIZIKALNE ZNAČILNOSTI VODE V KAMNINI

Na pretakanje talne vode v kamnini imata največji vpliv poroznost in prepustnost. To sta
parametra, ki najbolje opisujeta hidrogeološke značilnosti tal.
5.1.1 Poroznost
Poroznost kamnine je sposobnost zadrževanja tekočine. Matematično gledano je poroznost
kamnine delež praznega prostora v kamnini, ki ga lahko zapolnjujejo voda, zrak, plin ali
nafta. Definirana je kot delež kamnine, ki ga sestavljajo praznine. Pore so ključnega pomena
tako za prehod vode pod zemljo kot tudi za samo pretakanje podtalne vode. Poroznost je
poleg prepustnosti ena temeljnih lastnosti vodonosnika. Dejavniki, ki vplivajo na poroznost:
 oblika in velikost zrn ‒ granulacija,
 razporeditev zrn,
 stopnja litificiranosti kamnin,
 cementacija,
 homogenost materiala in
 vremenski vplivi.
Primarna poroznost kamnine je nastala pri sedimentaciji kot posledica geoloških procesov;
sekundarna poroznost je nastala, ko je bila kamnina že formirana. Nastanek sekundarne
poroznosti je povezan predvsem s fizikalnimi procesi v kompaktni kamnini ‒ lomljenjem in
pokanjem, ter kemičnimi procesi kamnine ‒ raztapljanjem. V grobem ločimo tri tipe
poroznosti:
 medzrnska,
 razpoklinska in
 kraška poroznost.
Podrobnejša razčlenitev poroznosti (slika 5), v poševnem tisku povzeto po Hiscocku (2005):
a) dobro sortiran sedimentacijski sklad (neprepustna zrna) z visoko medzrnsko
poroznostjo,
b) slabo sortiran sedimentacijski sklad (neprepustna zrna različnih velikosti) z majhno
medzrnsko poroznostjo,
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c) dobro sortiran sedimentacijski sklad, katerega zrna so porozna, kar pomeni, da ima
celoten sklad visoko medzrnsko poroznost,
d) dobro sortiran sedimentacijski sklad, katerega medzrnska poroznost je bila
zmanjšana zaradi zapolnitve medprostorov z mineralno snovjo (inkrustacija),
e) razpoklinska poroznost,
f) kraška poroznost (poroznost, nastala v topnih kamninah).

Slika 5:

Različni tipi poroznosti tal (Hiscock, 2005)

Kot smo že omenili, poroznost definiramo z razmerjem med deležem kamnine in deležem
praznega prostora (Domenico in Schwartz, 1990). Iz tega sledi, da je poroznost definirana kot:
𝑉

𝑛 = 𝑉𝑉

(1)

𝐶

pri čemer je:
n ... poroznost
VV ... prostornina praznega prostora ‒ por
VC ... celotni volumen
Efektivna poroznost je parameter, ki ga določimo bodisi na terenu bodisi laboratorijsko.
Vrednosti efektivne poroznosti (izražene z odstotki) se običajno gibljejo med 0 in 30 %.
Efektivna poroznost je definirana kot:
𝑛𝑒𝑓 =

𝑉𝑊
𝑉𝐶
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pri čemer je:
nef ... efektivna poroznost
VW ... prostornina vode (ki pod vplivom gravitacije izteče iz vzorca)
VC ... celotna prostornina vzorca
Temeljna razlika med poroznostjo in efektivno poroznostjo je, da poroznost ne poda podatka
o povezanosti por, medtem ko je efektivna poroznost definirana kot delež povezanosti por ‒ to
je delež por, skozi katere lahko prehaja tekočina.
Poleg poroznosti nas pogosto zanima tudi stopnja zasičenosti zemljine ali kamnine, Ta je
definirana kot:
𝑆𝐼 =

𝑉𝑊
𝑉𝑉

(3)

pri čemer je:
S ... stopnja zasičenosti
VW ... prostornina vode
VV ... celotna prostornina por (pore, zapolnjene z vodo in zrakom)

Poroznost ima v različnih kamninah različne vrednosti. Tako imajo npr. sipki, nekonsolidirani
sedimenti, kot sta gramoz in pesek, ki ju tvorijo okrogli delci nepravilnih oblik, večje
vrednosti poroznosti v primerjavi s konsolidiranimi kamninami, kot so apnenci in peščenjaki.
V splošnem pa velja, da čim manjša je velikost zrn, tem večja je poroznost. Za sedimentne
kamnine na splošno velja, da poroznost posledično pada z globino zaradi debeline nadkritja
(Mays, 2012). Kristalizirane magmatske in metamorfne kamnine imajo zelo majhno
poroznost, saj so pore ujete med kristalnimi strukturami (Hiscock, 2005). V spodnji
preglednici (preglednica 1) podajam vrednosti poroznosti za nekatere vrste zemljin in kamnin.
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Preglednica 1: Vrednost poroznosti različnih materialov (prirejeno po Domenico in Schwartz,
1990)
VRSTA MATERIALA
SEDIMENTI
Prod (grobi)
Prod (fini)
Pesek (grobi)
Pesek (fini)
Melj
Glina
SEDIMENTNE KAMNINE
Peščenjak
Meljevec
Apnenec, dolomit
Apnenec (kras)
Skrilavec
MAGMATSKE KAMNINE
Razpokane magmatske kamnine
Kompaktne magmatske kamnine
Bazalt
Preperel granit
Preperel gabro

POROZNOST [%]
24–36
25–38
31–46
26–53
34–61
34–60
5–30
21–41
0–20
5–50
0–10
0–10
0–5
3–35
34–57
42–45

5.1.2 Prepustnost
Naslednji pomemben parameter, ki ga je treba omeniti, je prepustnost. Prepustnost je
sposobnost pretakanja tekočine ‒ vode, nafte in zemeljskega plina skozi zemljino ali kamnino
(v nadaljevanju sediment). Prepustnost nam poda informacijo o odpornosti pretoka tekočine
skozi sediment. Če je potrebno veliko pritiska, da iz sedimenta iztisnemo tekočino, potem
govorimo o sedimentu z nizko prepustnostjo. V primeru, da zlahka iztisnemo tekočino iz
sedimenta, govorimo o visoki prepustnosti, če tekočina prosto steče iz sedimenta, pa
govorimo o zelo visoki prepustnosti sedimenta. (Domenico in Schwartz, 1990)
Dejavniki, ki vplivajo na prepustnost (Veselič, 2004):
 poroznost,
 medsebojna povezanost praznin (por),
 lastnosti tekočine (specifična teža in viskoznost),
 sile med tekočino in kamnino, t. i. retenzija vode v kamnini.
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Prepustnost je odvisna od stopnje povezanosti por oz. praznin in je temeljni pogoj za prehod
tekočine pod vplivom gravitacijskih sil skozi kamino oz. sediment. Kljub temu pa ni nujno, da
vsa podtalna voda prehaja skozi vodonosnik. Omeniti velja dva dejavnika, in sicer
gravitacijsko prosto vodo Sy in retenzijsko vodo efektivne poroznosti Sr. Sy nam pove,
kolikšen delež vode v porah je pod vplivom gravitacijske sile podvržen gibanju vode skozi
vodonosnik (»prosta voda«), medtem ko nam Sr poda delež vode, ki se upira gravitacijski sili.
To je delež, ki ostane »ujet« v kamnini. Seštevek obeh (nef = Sr + Sy) prikazuje spodnja slika,
slika 6.

Slika 6:

Razmerje med efektivno poroznostjo in velikostjo zrn (prirejeno po Hiscock, 2005).
Vrednost efektivne poroznosti nef dobimo s seštevkom deležev Sr in Sy (nef = Sr +
Sy) na izbranem vertikalnem prerezu.

Finozrnati materiali, kot so melji in gline, imajo visoke vrednosti poroznosti, vendar imajo
zelo nizko efektivno poroznost, kar pomeni, da je delež vode, ki je ujet v kamini, zelo velik,
zaradi nizkega deleža povezanosti por pa ne omogoča prehoda vode skozi kamnino. Na
kratko, melji in gline imajo visoko poroznost in zelo majhno prepustnost.
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5.1.3 Hidravlična prepustnost
Hidravlična prepustnost pove, s kakšno »lahkoto« se tekočina giblje skozi porozni material.
Ta fizikalna lastnost medija se nanaša le na porozni medij. Vrednost hidravlične prepustnosti
je odvisna od smeri gibanja vode, kar se odraža v razliki anizotropnih medijev, saj se
vrednosti razlikujejo glede na horizontalno in vertikalno smer gibanja, kot prikazuje spodnja
slika (slika 7).

Slika 7: Prikaz vrednosti hidravličnih prepustnosti K v m/dan (prirejeno po Mays, 2012)

Hidravlična prepustnost je definirana kot:
𝛾

𝐾 = 𝑘𝑖 𝜇 [m/s, m/dan]
pri čemer je:
K ... hidravlična prepustnost
ki ... specifična prepustnost
γ, µ ... faktorja, ki opisujeta lastnost podzemne tekočine
Iz tega sledi:
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𝑘𝑖 =

𝐾∙𝜇
𝜌∙𝑔

[L2]

(5)

pri čemer je:
ki ... specifična prepustnost
γ ... specifična teža tekočine
g ... težnostni pospešek
µ ... dinamična viskoznost (poda strižni odpor tekočine)

5.2

HIDROGEOLOŠKA KLASIFIKACIJA KAMNIN

Na podlagi opisanih parametrov lahko kamnine po koeficientih prepustnosti razdelimo na:
 vodonosne,
 polprepustne in
 slabo prepustne kamnine.

5.2.1 Vodonosne kamnine
Vodonosne kamnine so kamnine, ki imajo dobro prepustnost in efektivno poroznost. Ta dva
parametra omogočata dobro in ekonomično izkoriščanje oz. črpanje podzemne vode. To so
kamnine, ki vsebujejo veliko količino podzemne vode.

5.2.2 Polprepustne kamnine
Za polprepustne kamnine je značilno, da imajo relativno dobro efektivno poroznost in
sorazmerno majhen koeficient prepustnosti. Vsebnost vode v takšnih kamninah je relativno
velika, vendar pa je njeno izkoriščanje zaradi omenjenih parametrov neekonomično.
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5.2.3 Slabo prepustne kamnine
Slabo prepustne kamnine vsebujejo večinoma le vezano vodo, kar pomeni, da je efektivna
poroznost teh kamnin skoraj zanemarljiva, enako velja tudi za prepustnost. Takšne kamnine
ali plasti ne omogočajo prehoda in pretakanja vode.

5.3

VODONOSNIK

Geološko plast, ki ima sposobnost zbiranja in prevajanja podzemne vode, imenujemo
vodonosnik. Beseda vodonosnik (angl. aquifer) izvira iz latinskih besed aqua, voda in
ferre,nositi. Preprosteje povedano, vodonosnik je z vodo nasičeno območje v prepustni in
porozni kamnini oz. sedimentu. Glede na poroznost vodonosnike na ozemlju Slovenije
razvrstimo na (slika 8):
 vodonosnike z medzrnsko poroznostjo,
 vodonosnike s kraško poroznostjo,
 vodonosnike z razpoklinsko poroznostjo.

Slika 8:

Medzrnski, razpoklinski in kraški vodonosnik (Worthington, 1999)

Medzrnski vodonosnik je vodonosnik, v katerem prevladuje poroznost, ki nastane kot
posledica stika med zrni kamnine ali sedimenta.
Kraški vodonosnik je vodonosnik, v katerem prevladuje kanalska poroznost, vzdolž katere je
hitrost toka podzemne vode hitrejša kot v preostalem delu vodonosnika.
Razpoklinski vodonosnik je vodonosnik, kjer prevladuje poroznost razpok. Podrejeno se
pojavljata tudi kanalska in medzrnska poroznost.
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Krovne plasti vodonosnika so geološke plasti, ki prekrivajo vodonosnik in imajo slabo ali zelo
slabo prepustnost.
Zelo slabo prepustne geološke plasti so geološke plasti, ki imajo vrednost koeficienta
prepustnosti manjšo od 1 ∙ 10−9 m/s.«
»Slabo prepustne geološke plasti so geološke plasti, ki imajo vrednost koeficienta
prepustnosti med 1 ∙ 10−9 m/s in 1 ∙ 10−7 m/s.
Infiltracijska površina je površina, skozi katero se preceja voda s površine v vodonosnik
naravno ali z umetnim napajanjem.
Naravne danosti vodnega telesa so geometrija vodnega telesa in druge lastnosti, ki vplivajo
na površinski disperzni tok vode v horizontalni smeri, na površinski tok vode v strugah
vodotokov, na tok vode v vertikalni smeri v območju koreninskega sistema, na tok vode v
vertikalni smeri v nezasičenem območju vodonosnika in na tok vode v horizontalni smeri v
zasičenem območju vodonosnika.
V poševnem tisku citirano iz Uradnega lista RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004 (3. člen, pomen
pojmov), https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/49718, citirano dne 9. 8.
2017).
Poleg zgoraj navedene razdelitve vodonosnikov lahko vodonosnike razvrstimo tudi po
hidrodinamičnih lastnostih (Vižintin, 2008, str. 9), in sicer:
 zaprt,
 polzaprt,
 polodprt,
 odprt vodonosnik.

5.3.1 Zaprt vodonosnik
»Zaprt vodonosnik ima zgornjo in spodnjo mejno ploskev neprepustno, voda v njem je pod
tlakom. Take vodonosnike imenujemo tudi arteški vodonosniki, če v njih izdelamo vrtino,
voda zaradi tlaka naraste.«
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5.3.2 Polzaprt vodonosnik
»Polzaprt vodonosnik ima podobne razmere kot zaprt, le da se polzaprt napaja iz spodnjih ali
zgornjih mejnih plasti. Napajanje je proporcionalno razliki v nivoju med vodonosno plastjo in
zgornjo ali spodnjo mejo.«

5.3.3 Polodprt vodonosnik
»Polodprt vodonosnik si lahko predstavljamo kot vodonosnik, sestavljen iz dobro prepustne
plasti, ki ga pokriva slabše prepustna plast z nezanemarljivo horizontalno komponento toka.«

5.3.4 Odprt vodonosnik
»Odprt vodonosnik ima prosto gladino podzemne vode, s tlakom na gladini površine enakim
atmosferskemu tlaku. V splošnem se smatrajo kot uniformni, če obstaja napajanje iz reke ali
padavin.«
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5.4

HOMOGEN, IZOTROPEN IN ANIZOTROPEN VODONOSNIK

Slika 9:

Homogen, izotropen in anizotropen vodonosnik (prirejeno po Hiscock, 2005)

Slika 9 prikazuje razliko med homogenim izotropnim in anizotropnim vodonosnikom. Pri
homogenem izotropnem vodonosniku so koeficienti prepustnosti (K-ji) v vseh smereh enaki
in se ne spreminjajo, kar pomeni, da so tudi plasti, glede na točko opazovanja, v vseh smereh
enake. Pri anizotropnem homogenem vodonosniku pa se koeficienti prepustnosti spreminjajo.
V različnih smereh imajo različne vrednosti glede na točko opazovanja. Ko govorimo o
homogenem materialu, vemo, da se njegove lastnosti ne spreminjajo. To pa ne velja za
heterogene materiale, saj se lahko lastnosti teh neprestano spreminjajo. Kadar material
opazujemo in opredeljujemo s stališča določenega faktorja, kot je npr. hidravlična prevodnost,
govorimo o izotropnem materialu, kadar se lastnosti tega faktorja ne spreminjajo v nobeni
točki opazovanja. V nasprotnem primeru govorimo o anizotropnem materialu (Mariño in
Luthin, 1982).
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5.5

GIBANJE PODZEMNE VODE

Zaradi sile težnosti je podzemna voda v nenehnem gibanju. Gibanje vodnega toka temelji na
hipotetičnem gibanju vodnega toka, kot prikazuje slika 10 (Musy, 2001).

Slika 10: Realni in hipotetični vodni tok (Musy, 2001)
Tok tekočine skozi vodonosnik opisuje Darcyjev zakon (Mays, 2012).

5.5.1 Darcyjev zakon

Henry Darcy je prišel do ugotovitve, da je pretok skozi porozni medij sorazmeren z razliko
tlakov in obratno sorazmeren z dolžino vzorca, skozi katerega teče tekočina v območju
dolžine vzorca (Mays, 2012).
Eksperimentalno lahko izvedemo preizkus Darcyjevega zakona tako, da skozi cilinder s
poroznim materialom in presekom A [m2] omogočimo pretok vode Q [m3/s] s še dvema
piezometroma na medsebojni oddaljenosti L [m], kot prikazuje spodnja slika (slika 11).
Darcyjev zakon definira naslednja enačba (Mays, 2012):
𝑄 = −𝐾𝐴
pri čemer je:
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Q ... pretok
K ... koeficient hidravlične prepustnosti
A ... presek vzorca
hL ... razlika v višini vode med piezometroma
L ... dolžina med piezometroma

Slika 11: Zasnova Darcyjevega zakona. Pri tem je p pritisk [N/m2], γ je specifična teža vode
[N/m3], v je hitrost toka vode [m/s], g je težnostni pospešek [m/s2], z je nivo vode
[m] in hL [m] je razlika v višini vode med piezometroma (prirejeno po Mays, 2012).

Lahko jo zapišemo tudi v obliki (Hiscock, 2005):
𝜕ℎ

𝑄 = −𝐾𝐴 𝜕𝑙
pri čemer je:
𝜕ℎ
𝜕𝑙

... hidravlični gradient (v nadaljevanju i)
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Enačba ima negativen predznak, saj gre tok tekočine v smeri padajoče ali manjše
piezometrične višine. Če hidravlični gradient nadomestimo z i, lahko enačbo zapišemo v
naslednji obliki:
(8)

𝑄 = −𝐾𝐴𝑖
Enačbo lahko zapišemo v še enostavnejši obliki, in sicer:
𝑣=

𝑄
𝐴

= 𝑞 = −𝐾𝑖

(8a)

pri čemer je:
v ... hitrost toka podzemne vode
q ... specifičen odtok [m/s]
i ... hidravlični gradient

Specifičen odtok q predstavlja »navidezno« vrednost tekočine skozi celoten presek poroznega
prostora. Specifičnemu odtoku q pravimo tudi Darcyjeva hitrost v, ta pa opredeljuje hitrost
toka podzemne vode v odvisnosti od hidravlične prepustnosti materiala (K) in hidravličnega
gradienta i. Pri tem je treba povedati, da v ni realna hitrost toka podzemne vode, saj pri toku
del vode, ki je v porah, miruje in ne sodeluje pri prehodu skozi kamnino (slika 10). Da bi
dobili dejansko hitrost toka podzemne vode, moramo upoštevati še efektivno poroznost, kar je
izraženo z naslednjo enačbo (Hiscock, 2005):
𝑞

𝑣̅ = 𝑛

𝑒𝑓

𝑄

= 𝐴𝑛

𝑒𝑓

(9)

iz katere sledi, da je
𝑣̅ ... realna povprečna hitrost
nef ... efektivna poroznost.
Realna povprečna hitrost je v vsakem primeru večja od specifičnega dotoka. Manjša ko je
efektivna poroznost, večja bo realna povprečna hitrost (Domenico in Schwartz, 1990).
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Kadar poteka tok tekočine skozi nehomogen anizotropen prostor, kar pomeni, da ima material
različne lastnosti v vseh treh smereh, x, y, z, iz česar sledi, da Kx ≠ Ky ≠ Kz, lahko zapišemo
Darcyjevo enačbo v poenostavljeni obliki (Domenico in Schwartz, 1990).

𝜕ℎ

𝜕ℎ

𝜕ℎ

𝑞𝑥 = −𝐾𝑥 𝜕𝑥 , 𝑞𝑦 = −𝐾𝑦 𝜕𝑦 , 𝑞𝑧 = −𝐾𝑧 𝜕𝑧

(10)

Zgornja enačba predstavlja Darcyjevo enačbo, ki velja za 3D-prostor. qx, qy, qz predstavljajo
tok tekočine na oseh x, y, z. V zgornjo enačbo vpeljemo še h v prostoru x, y, z in dobimo
(Domenico in Schwartz, 1990):
𝜕ℎ

𝜕ℎ

𝜕ℎ

grad ℎ = ∇ℎ = 𝑖 𝜕𝑥 + 𝑗 𝜕𝑦 + 𝑘 𝜕𝑧

(11)

pri čemer je:
i,j,k ... enotski vektor v smereh x, y, z

Za homogen izotropen prostor velja, da so Kx = Ky = Kz, zato lahko zapišemo Darcyjevo
enačbo kot:
𝑞 = −𝐾 gradℎ = −𝐾∇ℎ

(12)

5.5.1.1 Veljavnost Darcyjevega zakona

Pretok vode v kamninah se v naravi pojavlja kot turbulentni ali laminarni tok. To razliko lepo
ponazori Reynoldsovo število Re, ki podaja razmerje med vztrajnostnimi in viskoznimi silami
(Mariño in Luthin, 1982) in je brezdimenzijsko:
𝑅𝑒 =

𝑣𝑑
µ

pri čemer je:
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Re ... Reynoldsovo število
v ... hitrost tekočine (Darcyjeva hitrost)
µ ... dinamična viskoznost tekočine
ρ∙q ... dimenzijska enota poroznega medija (običajno povprečni premer zrn)
Prehod od laminarnega k turbulentnemu toku se začne med vrednostma Reynoldsovega
števila med 1 in 10, pri čemer imata glavno vlogo velikost in oblika zrn.
V večjem delu kamnin z medzrnsko poroznostjo za tok podzemne vode velja Darcyjev zakon.
Kadar je tok tekočine laminaren, velja, da sta Darcyjeva hitrost (v) oz. specifični odtok (q) in
hidravlični gradient (i) v linearnem razmerju tekočine (Domenico in Schwartz, 1990). Pri
naravnih podzemnih tokovih so vrednosti Reynoldsovega števila <1, kar pomeni, da Darcyjev
zakon zanje velja (Mariño in Luthin, 1982), ne velja pa za hribine, v katerih se pojavljajo
velike porozne formacije, kot so razpoke in votline, saj je v teh primerih večinoma prisoten
turbulentni tok (Brilly in Šraj, 2005).

5.6

ENAČBA PODZEMNEGA PRETOKA

S pomočjo Darcyjeve enačbe toka tekočin in kontinuitetne enačbe, ki opisuje ohranitev mase
tekočine med prehodom skozi porozni material, se izpeljejo enačbe za podzemni pretok
tekočin, v mojem primeru v nadaljevanju za podzemne vode (Hiscock, 2005).
Ohranitev mase tekočine lahko definira naslednja oblika (Domenico in Schwartz, 1990):
količina vstopajočega masnega toka tekočine – količina izstopajočega masnega toka tekočine
= sprememba v skladiščenju tekočine v odvisnosti od časa
Enota za ohranitev mase tekočine je izražena z [masa/čas].
Pri modeliranju bom uporabila enačbo stacionarnega toka podzemne vode.
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5.6.1 Stacionaren tok
Pri stacionarnem toku zakon o ohranitvi mase temelji na zahtevi, da je količina masnega toka
tekočine, ki prehaja skozi kontrolni volumen, enaka količini masnega toka tekočine, ki iz
kontrolnega volumna izhaja, kot prikazuje slika 12.

Slika 12: Enota volumna (kontrolni volumen) za pretok tekočine skozi porozni material
(Hiscock, 2005)
Ne glede na smeri x, y in z je sprememba volumna vedno enaka 0 (Hiscock, 2005):
(𝜌𝑞𝑥 +

𝜕(𝜌𝑞𝑥 )
𝜕𝑥

− 𝜌𝑞𝑥 ) + (𝜌𝑞𝑦 +

𝜕(𝜌𝑞𝑥 )
𝜕𝑦

− 𝜌𝑞𝑦 ) + (𝜌𝑞𝑧 +

𝜕𝜌𝑞𝑧
𝜕𝑧

− 𝜌𝑞𝑧 ) = 0

(14)

pri čemer je:
ρ∙q ... gostota tekočine (v različnih smereh), pomnožena z Darcyjevo hitrostjo skozi presečno
ploskev [kg/s]
Ko enačbo preuredimo, sledi:
𝜕(𝜌𝑞𝑥 )
𝜕𝑥

+

𝜕(𝜌𝑞𝑦 )
𝜕𝑦

+

𝜕(𝜌𝑔𝑧 )
𝜕𝑧

=0

(15)

Predpostavimo, da je tekočina nestiskljiva, enake gostote (𝜌𝑥 = 𝜌𝑦 = 𝜌𝑧 ), da gre za homogen,
izotropen porozni prostor (𝐾𝑥 = 𝐾𝑦 = 𝐾𝑧 ), in z upoštevanjem Darcyjevega zakona lahko
končno obliko stacionarne enačbe zapišemo v obliki (Hiscock, 2005):
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𝜕2 ℎ
𝜕𝑥 2

𝜕2 ℎ

𝜕2 ℎ

+ 𝜕𝑦 2 + 𝜕𝑧 2 = 0

(16)

Rešitev enačbe h (v smereh x, y in z) je t. i. Laplaceova enačba, iz katere dobimo nivo
podzemne vode v vsaki točki 3D-prostora. V primerih, ko nimamo stacionarnega toka, je
desna stran te enačbe različna od nič (v tem primeru gre za povečanje ali zmanjšanje količine
vode v vodonosniku) (Domenico in Schwartz, 1990). Ker v magistrskem delu obravnavam le
stacionarno stanje, matematičnih osnov za nestacionarno stanje ne bom podala.
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6

PIEZOMETRI

Piezometer je opazovalna vrtina, ki se uporablja predvsem za merjenje gladine podzemne
vode. Med piezometre sodijo tudi vrtine nekoliko večjega premera (več kot 4 inče, inča = 2,54
cm). Te so poleg opazovanja in meritev podtalne vode namenjene za vzorčenje podtalne vode.
Običajno imajo piezometri v aluvialnih vodonosnikih premer med 3 in 4 inčami. Velikost
premera je po eni strani odvisna od možnosti vgradnje merske in vzorčevalne opreme, po
drugi strani pa je povezana s stroški. Velik premer pomeni večji volumen načrpane vode pred
vzorčevanjem in posledično tudi večje stroške vrtalnih del in aktivacije. Manjši premeri pa
onemogočajo vgradnjo merske opreme (temperaturno-tlačno-prevodnostnih sond) in
vzorčevalcev (premeri pod 2 inčama).
Tehnično gledano je piezometer cev, vgrajena v vrtino, ki je izvrtana do želene globine in ima
na točno določenih delih perforiran odsek ali odseke (slika 13). Pod perforiranim delom, ki ga
običajno imenujemo filter, je v kompaktni podlagi navadno nameščen usedalnik, ki
preprečuje, da bi se droben material, ki prihaja v piezometer s tokom vode, sedimentiral v
območju filtrov, in tako filtrom onemogoči komunikacijo z vodo v vodonosniku.

Slika 13:

Žični filter (levo) in slotiran filter (desno)
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Slika 14:

Piezometer

Perforirani del cevi je lahko zaščiten s sintetično tkanino ali geotekstilom (slika 14), ki
preprečujeta, da bi fini delci in material iz vodonosnika zamašili pore filtrske cevi in s tem
onemogočili pretok vode skozi cev (Kruseman in Ridder, 1994). Po vgradnji filtrske cevi
prostor okoli filtrov zapolnimo s prodnatim materialom (slika 13). Prodnata zapolnitev okoli
filtrov služi za boljši pretok tekočine (vode) in njeno filtracijo, hkrati pa preprečuje zamašitev
piezometra, onemogoča dostop drobnih frakcij v območje filtrov. Preostali prostor, med polno
cevjo in steno vrtine, se lahko zapolni z razpoložljivim materialom, razen kadar je treba
izvesti čep (bentonitni, cementni ali glineni), tampon ali cementacijo dela vrtine, kot prikazuje
slika 15.
Glede na izvedbo črpalnih poskusov in geometrijo vodonosnika ločimo tri tipe piezometrov
(Vižintin, 2008):
 popolni piezometer – odprto ima samo dno, izjemoma le majhen del filtra glede na
debelino vodonosnika, in zajema zgolj sredino vodonosnika,
 nepopolni piezometer – dolžina filtrov je zanemarljiva glede na debelino vodonosnika
in oddaljenost od črpalne vrtine,
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 piezometri s filtri, ki so razvrščeni po celotni debelini plasti vodonosnika.

Slika 15:

Prikaz različnih tehnik zapolnitve piezometrov (levo bentonitni čep, desno
peščeno-prodna polnitev)

Pri izvedbi piezometrov so pomemben dejavnik tudi izbira števila piezometrov, razdalja od
vodnjaka in nenazadnje premer cevitve. Kadar se poleg monitoringa izvaja še vzorčenje
podtalne vode, je pomembno, da je piezometer ustreznega premera. Piezometri ne smejo biti
nameščeni ne preblizu ne predaleč od vodnjaka. V heterogenih vodonosnikih so piezometri
nekoliko večjih premerov, saj namestimo v vrtino snop piezometrov. Vsak piezometer je
nameščen na različni globini. Piezometer namestimo v vodonosniku na globino, ki sovpada s
polovico globine vodnjaka. V primeru, da je filter vodnjaka na globini med 10 in 20 m, se
popoln piezometer namesti na globino 15 m. Po vgradnji piezometra je treba vrtino aktivirati.
V praksi se uporablja aktivacija s tako imenovanim »air-liftom«. Tipičen piezometer na
Čateškem in Dobovskem polju podajam v prilogi 5.
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7

KONCEPTUALNI MODEL

Slika 16:

Shema modeliranja

Pravilno postavljen in izdelan oz. zgrajen matematični model je osnova za napovedovanje
dogodkov, povezanih s podzemno vodo v vodonosniku. Matematični numerični pristop
omogoča opustitev analitičnih pristopov in njihovih omejitev. V ta namen imamo na voljo
orodja, ki omogočajo izdelavo modelov, različnih fizikalnih lastnosti, kjer sta napajanje in
dreniranje porazdeljeni prostorsko in pri čemer lahko istočasno razpolagamo s številnimi
meritvami, tako iz piezometrov kot iz vodnjakov.
Različne naloge zahtevajo različno gradnjo oz. postavitev modela. Ne glede na to, kaj želimo
z modeliranjem doseči ali ugotoviti, pa je v splošnem temelj vsakega matematičnega modela
konceptualni model. Konceptualni model temelji na ocenjenih vrednostih različnih vhodnih
podatkov ‒ geoloških, hidrogeoloških in hidroloških. Njegov namen je prikaz vseh znanih
hidrogeoloških

lastnosti,

določitev

območja

modeliranja

in

namena

modeliranja.

Konceptualni model mora določiti hidrološke meje, ki združujejo glavne hidrološke
značilnosti in so običajno podprte tako z geološkimi raziskavami kot s hidravličnimi testi.
Navadno prenesene informacije združujejo podatke o obliki, debelini in hidravličnih
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lastnostih večjih geoloških struktur, kot so hidravlična prepustnost, koeficient uskladiščenosti
in porazdelitev nivojev vode na večjem hidrogeološkem območju, in oceno napajanja
podzemne vode.
Poleg omenjenih temeljnih elementov so pri konceptualnem modelu pomembni tudi drugi
pogoji, tako imenovani robni pogoji in vplivi na vodonosnik v času modeliranja. Robne
pogoje lahko definiramo vzdolž robov oz. meje modela vključno s površino in podlago. Tako
ločimo območje modeliranja od preostalega območja. Povedano drugače, robni pogoji
upoštevajo vplive pretokov zunaj območja simulacije modela. V splošnem se uporabljata dva
robna pogoja, in sicer določitev nivojskih mej in določitev tokovnih mej.
Na samih robovih modela je robne pogoje pogosto težko definirati zaradi hidravličnih
potencialov in pritokov ali odtokov. Ena od rešitev je, da se model geometrijsko postavi
vzdolž naravnih hidrogeoloških mej oz. vzporedno z njihovo smerjo. Za primer: reka, ki je
definirana s konstantnim nivojem vode, je lahko ekvivalent rečnemu nivoju vode. Lokalno pa
lahko takšen robni pogoj zagotovi območje napajanja ali dreniranja.
Pri postavitvi mej si lahko pomagamo tudi s hidrogeološkimi in hidrološkimi lastnostmi
območja, če ga poznamo. Tako lahko za dno modela izberemo zelo slabo prepustno plast. Na
ta način lahko skoraj v vsaki točki sistema na določeni globini definiramo robni pogoj tako,
da postavimo neprepustno mejo. Določitev robnih pogojev na zgornji plasti modela je
bistveno težja zaradi samih dotokov in odtokov oz. napajanja in dreniranja. Na podlagi
izkušenj vemo, da hitrost napajanja in dreniranja variira v prostoru in času, saj je to
parameter, ki ga je tudi hidrološko težko izmeriti.
Tudi v nestacionarnih modelih, pri katerih nivo vode variira kot funkcija v času, je treba
postaviti začetne robne pogoje za simulacijo. Začetni pogoj v takšnem modelu je, da je to
začetni nivo v času nič. To je stanje modela pred simulacijo. Prav tako se v nestacionarnih
modelih običajno definirajo končni robni pogoji itd.
V mojem primeru je bil konceptualni model že definiran z modeloma, izdelanima z
ModFlowom (Vižintin, 2015). V nadaljevanju bom povzela glavne značilnosti.
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Namen modeliranja je bil določitev gladin podzemne vode za srednje in visoko stanje
podzemnih vod. V ta namen sta bila v letu 2015 izdelana dva dopolnjena modela, ki sta
srednje in visoko stanje podzemnih vod opisovala s stacionarnim modelom, izdelanim v
Visual ModFlowu. Zaradi te odločitve sta oba modela opisovala stanje, ki je prevladujoče
tako za srednje kot za visoko stanje. To pomeni, da modela opisujeta tako imenovani srednji
stanji srednjih in visokih gladin podzemne vode (srednje srednje in srednje visoko stanje).
Za celotno dogajanje, povezano s podzemnimi vodami na modeliranem območju, je bilo
ugotovljeno, da na oscilacije gladin vplivajo vodni valovi, ki tečejo po koritu reke Save, kot
posledica padavin v njenem padavinskem zaledju. Ugotovljeno je bilo tudi, da časovna
dolžina vodnega vala vpliva na doseg vpliva v telo vodonosnika. Daljši čas val traja, dlje v
vodonosnik seže, in obratno, krajši čas traja, manjši je njegov doseg v vodonosnik (Vižintin,
2015). Druge reke in površinska vodna telesa so relativno bolj zablateni, zato je njihov vpliv
na dogajanje, povezano s podzemnimi vodami, manjši.
V analizi (Vižintin, 2015) sta bila izbrana karakteristična dogodka za srednje srednje in
srednje visoko stanje. Oba dogodka opisujeta dogajanje, ko vodni val reke Save že pojenjuje,
a so podzemne vode v srednjem ali visokem stanju. To pomeni, da reka Sava že drenira vodo
iz telesa vodonosnika.
Glede na majhno debelino prodnega zasipa in namen modeliranja toka podzemne vode brez
transporta je bila določena le ena modelska plast. Ugotovljeno je bilo (Vižintin, 2015), da je
gladina podzemne vode povsod v stiku z zračnim tlakom, kar pomeni, da model opisuje odprt
vodonosnik (Vižintin, 2015).
Napajanje s površine je prisotno v obliki efektivnih padavin, vrednosti napajanja iz padavin so
enake kot v prejšnjih modelih, izdelanih z ModFlowom. Efektivno napajanje je bilo določeno
na osnovi hidrometeroloških podatkov in analize SI-GROWA (poglavje 4).
Glede na prepustnost sedimentov so bili kot prepustni sedimenti izbrani sedimenti aluvialnega
zasipa, katerih neprepustna podlaga so miocenski peščeni laporji in gline. Ti so s stališča
modeliranja praktično neprepustni, zato stik med miocenskimi in kvartarnimi sedimenti lahko
določimo kot neprepustno spodnjo mejo, prek katere ni napajanja. Umerjanje K-jev poteka le
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znotraj aluvialnih sedimentov. Aluvialni sedimenti so glede na prepustnost razvrščeni v
razrede, prikazane v četrtem poglavju. Umerjanje K-jev je v FeFlowu potekalo v vseh treh
smereh, v ModFlowu pa je bila privzeta izotropija.
Napajanje poteka na severu in severozahodu na Dobovskem polju in na jugu na Čateškem
polju (slika 22). Napajanje je v ModFlowu izbrano v obliki stalne nivojske meje in je
smiselno enako preneseno v FeFlow modela.
Vse reke in vodna telesa (slika 23) so označeni kot potencialna mesta dreniranja in/ali
napajanja, njihov vpliv je seveda povezan z njihovo zablatenostjo. Zablatenost je določena na
podlagi meritev (Vižintin, 2015) in prenesena »direktno« iz ModFlowa v FeFlow (poglavje
8.6).
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8

GRADNJA MODELA

Kot sem že uvodoma pojasnila, je bil moj cilj izdelati model, primerljiv s predhodnim. Prvotni
model je bil izdelan s programskim paketom Visual ModFlow, medtem ko sem za izdelavo
modela, predstavljenega v magistrski nalogi, uporabila programski paket FeFlow.
Gradnja modela v FeFlowu je potekala na podlagi smiselne uporabe kombinacije podatkov,
predstavljenih v tretjem, četrtem in sedmem poglavju, ter podatkov iz zadnje verzije modela,
izdelanega z ModFlowom.

8.1

IZDELAVA SUPERELEMENTA

Superelement (SE) je skupek točk, linij in poligonov. Točke v mojem modelu predstavljajo
lokacije piezometrov in vodnjakov, linije ponazarjajo reke (Sotla, Gabernica in Sava), poligon
pa določa zunanjo mejo modela (slika 17) in hkrati na severovzhodu tudi del Sotle.

Slika 17:

Območje SE, ki vsebuje linijske in točkovne objekte

Običajno SE izdelamo tako, da zajame vse najpomembnejše hidrodinamične meje. To je zlasti
pomembno za čim bolj realen opis hidrogeološkega problema, ki ga zagotovimo z obliko SE
in ustreznim številom elementov v njem.
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V ta namen sem najprej določila fizično mejo modela in območje modeliranja. Tako sem
dobila osnovno obliko SE (slika 17). Slednjo sem določila na podlagi konceptualnega modela
in geometrije modelov, izdelanih v ModFlowu.
Zaradi čim bolj realnega prikaza rek in drugih površinskih voda sem najprej izdelala karto
digitalnega modela višin (DMV) Slovenije z resolucijo 5 x 5 m. Nato sem v programu Surfer
13 podrobno podigitalizirala vse reke in druga vodna telesa na območju modela. Digitalizacija
v Surferju mi je prek oblikovanosti reliefa omogočila lažji zajem brežin rek in drugih vodnih
teles. Z digitalizacijo rek in vodnih teles sem dobila linijske elemente znotraj SE (slika 17).
Po določitvi oblike SE in linij v njem sem nanj prenesla še lokacije piezometrov in ga tako
dopolnila še s točkovnimi podatki. Lokacije piezometrov, geometrija rek in površinskih
vodnih teles je bolje opisana v FeFlowu, saj ta bolje odraža realno stanje kot ModFlow. Enako
velja za območje SE.

8.2

IZDELAVA MREŽE KONČNIH ELEMENTOV

Iz superelementa sem ustvarila mrežo končnih elementov. Mreža je prvotno vsebovala 3000
elementov, v nadaljevanju pa sem jo pogostila na območju rek, površinskih voda in
piezometrov, kot prikazuje slika 18. Zgostitev je potrebna zaradi natančnejšega opisa
hidrodinamičnega dogajanja na mestih, kot so piezometri, vodnjaki, reke in drugi pomembni
objekti, katerih vplive na podzemno vodo ali vpliv podzemne vode nanje želimo preučiti. Pri
določitvi geometrije rek sem se poskušala oblikovno čim bolj približati ModFlowu, vendar je
popolno ujemanje praktično nemogoče doseči, saj ModFlow reke opisuje z celicami (slika
23), FeFlow pa z linijami in poligoni. Programski paket FeFlow temelji na metodi končnih
elementov, kjer mrežo tvorijo trikotniki, med seboj povezani z vozlišči, kot prikazuje slika 19.
Generiranje mreže pri metodi končnih elementov temelji na določanju približnega števila
končnih elementov. Mrežo lahko dodatno pogostimo na območjih linij (rek), poligonov (jezer,
robovi modela) in točk (piezometrov, vodnjakov). Za generiranje mreže so na voljo različni
algoritmi, ki ponujajo različne možnosti in lastnosti. Tako nekateri algoritmi na posameznih
območjih dovoljujejo lokalne pogostitve mreže na robovih poligonov, na linijah in v točkah,
drugi pa ne. Pri generiranju mreže gre za t. i. postopek preizkušanja, pri katerem iščemo
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optimalno število elementov, pri čemer nastavimo tudi lastnosti generatorja, dokler ne dobimo
mreže z zadovoljivim številom elementov. Kadar je v samem superelementu tudi veliko
drugih elementov, kot so točke, linije in poligoni, je treba generiranje mreže večkrat ponoviti,
da dobimo ustrezno število elementov, ki ne sme biti preveliko, saj lahko kasneje, pri sami
simulaciji modela, zaradi prevelikega števila elementov pride do nestabilnosti. (FeFlow,
2013)
FeFlow ponuja za diskretizacijo mreže tri možnosti triangulacije in eno kvadratno mrežo.
Metoda »advancing front« je zelo preprost trikotni algoritem. Ta metoda ne podpira nobenih
točk, linij in poligonov. V procesu generiranja vse našteto preprosto ignorira. Njena prednost
je v tem, da lahko zelo hitro izdela zelo pravilno oblikovane elemente. Metoda »gridbuilder«
je prilagodljiv triangulacijski algoritem, ki podpira točke, linije in poligone v mreži, hkrati pa
podpira tudi zgostitve elementov na omenjenih območjih in na robovih superelementa.
Zadnja, tretja metoda je metoda »triangle« trikotnikov, ki je ekstremno hitra, podpira
kompleksno kombinacijo točk, linij in poligonov in omogoča določitev minimalnega kota
tako za končne elemente kot za vozlišča. »Transport mapping« pa je algoritem v FeFlowu, ki
temelji na kvadratni mreži. Ta metoda prav tako kot metoda »advancing front« pri generiranju
mreže ignorira točke, linije in poligone. (FeFlow, 2013)
V svojem modelu sem za generiranje mreže modela uporabila metodo trikotnikov (triangle).
Kot začetno število elementov pred generiranjem mreže sem določila 3000 elementov. Toliko
elementov sem izbrala, ker sem po nekaj poskusih generiranja mreže ugotovila, da bo večje
število elementov po vsej verjetnosti pripeljalo do nestabilnosti modela oz. dolgih časov
računanja, saj sem na območjih točk – v mojem primeru so bili to piezometri, na območju rek
in na robu modela mrežo dodatno zgostila, kar je v nadaljevanju pomenilo realno bistveno
večje število elementov in s tem večjo možnost za nestabilnost modela in dolgotrajnost
izračunov.
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Slika 18:

Mreža s prikazanimi pogostitvami na območju rek, površinskih voda in
piezometrov

Slika 19:

Prikaz mreže v modelu, ki temelji na metodi končnih elementov, v FeFlowu
(mrežo tvorijo trikotniki)
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8.3

IZDELAVA 3D-MODELA

Slika 20:

Prikaz 3D-strukture modela

Z metodo interpoliranja (Inverse Distance, IDW) sem izdelala površino zgornje meje modela
(slika 20), pri čemer sem za zgornjo plast uporabila podatke DMV z velikostjo celice 5 x 5 m.
Tako dobra resolucija modela višin mi je omogočila dober opis rek in drugih vodnih teles v
modelu (glej poglavje 8.1), kar je lepo vidno na sliki 20. Za spodnjo mejo modela sem
uporabila podatke iz ModFlowa, geometrija slednje je lepo prikazana v prilogi 3, ki je
izdelana z orodjem Surfer 13. Model vsebuje eno plastovno modelsko plast, kar pomeni, da je
model po vertikalni smeri homogen (slika 20), geometrija njegove debeline je predstavljena v
prilogi 4, prikaz je izdelan z orodjem Surfer 13. Podlaga modela, vzeta iz ModFlowa, izhaja iz
podatkov piezometrov, vrtanih za potrebe HE Mokrice. Tudi ta ploskev je bila izdelana z
interpolacijo IDW.
Površina je v FeFlowu bolje opisana kot v ModFlowu, podlaga pa je praktično enaka.

8.4

DOLOČITEV MEJ MODELA

Meje modela sem povzela po zadnjem modelu, izdelanem v ModFlowu, geometrijsko se meje
ne ujemajo povsem, saj sta metodi diskretizacije prostora precej različni, vsebinsko pa sem
izbrala povsem enake. Tako sem poskušala svoj model čim bolj približati modelu v
ModFlowu. Na robovih sem uporabila Dirichletove robne pogoje (CHB v ModFlowu), za
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reke pa Cauchyjeve robne pogoje (RBC v ModFlowu), padavine in evapotranspiracijo sem
izbrala enako kot v ModFlowu (glej četrto in sedmo poglavje). Zablatenost rečnih brežin sem
s preračunom prenesla iz ModFlowa v FeFlow (glej poglavje 8.6).
Robovi modela so načeloma definirani kot neprepustni. Da omogočimo pretoke v modelu,
moramo zato posebej definirati robne pogoje. Robne pogoje v modelu lahko določimo z
različnimi mejami (Dirichletova, Neumannova, Cauchyjeva meja, vodnjaki, padavine in
evapotranspiracija, stranski dotoki itd.), pri tem je treba upoštevati tudi nekatere specifične
lastnosti rek, kot je zablatenost rečnega dna, ki jo definira oz. upošteva Cauchyjeva meja.

Slika 21:

Prikaz hidrodinamične Dirichletove meje v modelu

Dirichletova meja (hydraulic head BC) se najpogosteje uporablja kot meja, ki upošteva in
definira časovne konstante v vozliščih. Z njo določimo nivo podzemne vode. V modelu sem
jo uporabila na robovih, kot prikazuje slika 21. Ponekod je postavljena podobno kot v
zadnjem matematičnem modelu, izdelanem z ModFlowom. Velja za trdo mejo, to pomeni, da
včasih čezmerno napaja ali drenira model, saj se drži predpisanega nivoja vse do numerične
stabilnosti. FeFlow vsebuje znotraj Dirichletove meje možnost postavitve omejitve dotokov.
Teh omejitev nisem izbrala, zaradi želje po čim večji podobnosti z modeloma, izdelanima z
ModFlowom.
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Cauchyjeva meja (fluid transfer BC) opisuje oz. definira reke, jezera in potoke (slika 22). Od
Dirichletove meje se razlikuje po vplivu zablatenosti, ki se pojavi na dnu in brežinah rek,
jezer in drugih površinskih teles; če zablatenosti ni, ta meja preide v Dirichletovo.
Kot smo že omenili, pri tej meji upoštevamo tudi zablatenost rek, kar definira naslednja
enačba:
𝑘

[𝑚]

1

(17)

𝛷 = 𝑑 = [𝑠][𝑚] = [𝑠]

pri čemer je:
Ф … transfer
k … prepustnost zablatene plasti
d … debelina zablatene plasti

Slika 22:

Prikaz hidrodinamične Cauchyjeve meje v modelu

Tudi Cauchyjeva meja vsebuje možnost nastavitev omejitev, vendar jih nisem izbrala zaradi
enakega razloga kot pri Dirichletovi meji. Za pravilno delovanje Cauchyjeve meje je treba
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nastaviti tudi vpliv kolmatacije, če te ni, je ta meja enaka Dirichletovi. O vnosu vrednosti
kolmatacije, ki jih v FeFlowu opišemo s transferom, sem več napisala v poglavju 8.6.

8.5

DOLOČITEV ZAČETNEGA STANJA

Začetno stanje je definirano z visokim in srednjim stanjem gladin podzemnih in površinskih
vod. Za njegovo določitev sem uporabila podatke analiz, izvedenih za potrebe modeliranja
zadnjega modela v ModFlowu (Vižintin, 2015). Rezultati analize so predstavljeni z
vrednostmi gladin v prilogah 6 in 7 in direktno preneseni iz zadnjih dveh modelov, izdelanih
v ModFlowu, v ustrezna modela v FeFlowu. Vrednosti so bile interpolirane z metodo IDW.

8.6

DOLOČITEV LASTNOSTI MATERIALOV

Slika 23:

Prikaz pravilne pravokotne mreže v ModFlowu in razporeditve K-jev
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V ModFlowu umerjene K-je (slika 23) sem prenesla v FeFlow. K-ji v ModFlowu so bili
določeni za posamezna območja z algoritmom za avtomatsko umerjanje PEST in/ali ročno.
Vrednosti S in poroznosti sem vnesla za celoten SE enaki, takšni kot sta bili določeni v
ModFlowu.
Nekaj več dela je bilo pri prenosu vrednosti kolmatacije. Na splošno sem morala biti pri
vsakem prenosu podatkov iz ModFlowa v FeFlow še posebej pozorna, da so bili preneseni
podatki v primerni obliki oz. zapisu. Prenos sem izvedla prek tekstovnih datotek.
Po prenosu podatkov iz ModFlowa v FeFlow je bilo treba podatke povezati z ustreznimi
parametri. Tako sem npr. v FeFlowu v mapo, v kateri sem imela vhodne podatke za
prepustnosti v smereh – Kx, Ky in Kz,, iz ModFlowa vezala na podatkovno mapo, ki vsebuje
podatke o lastnostih materialov, kjer sem izbrala prepustnost za vsako od smeri posebej – Kxx,
Kyy in Kzz, kot prikazuje slika 24. Enak postopek sem uporabila za vse druge vhodne podatke,
hkrati pa sem vsakemu nizu podatkov določila tudi merske enote, za prepustnost npr. sem
določila enote [m/s].
Največji zalogaj je bil prenos podatkov o kolmatiranosti rek. V ModFlowu je ta podatek
sestavni del Cauchyjeve meje. Podaja se z enačbo:

𝐶=

𝐾𝑥𝐿𝑥𝑊
𝑀

pri čemer je:
C … konduktivnost [m2/s]
K … prepustnost sedimentov dna vodnega telesa [m/s]
L … dolžina celice [m]
W … širina celice [m]
M … debelina sedimenta [m]
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Ta način izračuna pa je tuj FeFlowu (enačba 17). Zato sem morala za vsako celico rek
preračunati najprej količnik med K in M, kar v FeFlowu imenujemo transfer. Ko sem transfer
določila, sem ga lahko uvozila v FeFlow. Postopek uvoza sem na kratko predstavila v
predhodnem besedilu tega poglavja.

Slika 24:

Prikaz upravljanja s podatki v FeFlowu
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9.

UMERJANJE MODELA

Modela v ModFlowu sta bila umerjena s spreminjanjem vrednosti prepustnosti K-jev območij
s programom za linearno kalibracijo (PEST) in ročno, v FeFlowu pa sem model umerila
avtomatsko s pomočjo PEST-a z metodo pilotnih točk.

Slika 25: Prikaz razvrstitve pilotnih točk v modelu v FeFlowu

Modela v FeFlowu sem umerjala s PEST-om, pri čemer sem uporabila metodo pilotnih točk
(slika 25), K-je sem umerjala v vseh treh smereh. Uporaba metode pilotnih točk se uveljavlja
predvsem v zadnjem času. Tako imenovane pilotne točke se uporabijo kot nadomestni
parametri, na podlagi katerih ocenimo vrednosti v procesu inverznega modeliranja. Povedano
drugače, heterogenost interpoliranih točk lahko v modelu predstavimo z bistveno nižjimi
računskimi vrednostmi in ne s poskusom ocenjevanja parametrov v posamični celici ali
končnem elementu.
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Slika 26: Postopek umerjanja matematičnega modela vodonosnika na Čateškem in
Dobovskem polju

Pilotne točke lahko uporabimo v vsakem modelu bodisi za določitev robnih pogojev bodisi za
določitev hidravlične prevodnosti vodonosnika. Za izdelavo nestacionarnih modelov, pri
katerih število parametrov presega število, ki se še lahko enotno oceni na podlagi danih
podatkov, se uporabi matematična regularizacija. Regularizacija je postopek, ki rešuje
inverzni problem, in hkrati metoda, ki zagotavlja stabilnost modela z dodajanjem omejitev ali
strukture ali prednostnega pogoja za ocenjene parametre (Doherty, 2010). Metoda pilotnih
točk se uporablja tako v Visual ModFlowu, ki temelji na metodi končnih diferenc, kot tudi v
FeFlowu, ki temelji na metodi končnih elementov (Doherty, 2010). Postopek umerjanja
modelov je prikazan na sliki 26.
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Na sliki 26 bi rada posebej opozorila na parameter NRMS, ki predstavlja normirano
standardno deviacijo. Načeloma velja, da čim manjšo vrednost ima, tem bolj se izračunani
podatki prilagajajo merjenim. Normirana je z vrednostjo povprečne debeline vodonosnika.
Normalizacija je potrebna, ker standardna deviacija 1 metra pri vodonosniku debeline 100
metrov pomeni povsem nekaj drugega kot pri vodonosniku debeline 10 metrov. V prvem
primeru je prilagajanje 1-odstotno, v drugem pa 10-odstotno. Pri nas ne obstaja standard, ki
predpisuje njeno največjo dovoljeno vrednost pri izdelavi modelov podzemne vode. Pri
modeliranju si zato pomagamo s standardom ASTM 5981, ki kot optimalne vrednosti
modeliranja označuje vrednosti pod 5 %. Zato na sliki 26 prikazujem potek umerjanja modela
v odvisnosti od vrednosti NRMS. Naj poudarim, da sama nizka vrednost NRMS še ne
zagotavlja realnega prikaza problema z modelom, saj ima inverzno modeliranje običajno več
možnih rešitev, pri katerih je NRMS nizek, a je umeritev fizičnih parametrov modela daleč od
realnosti problema, ki ga model opisuje. Parameter NRMS torej podaja informacijo o
odstopanju med izračunano in merjeno vrednostjo. Čim nižja je vrednost NRMS, tem boljše je
ujemanje modela z merjenimi podatki. Parameter NRMS < 5 % pomeni, da se model dobro
prilagaja merjenim podatkom, ni pa merilo realnosti opisa problema.
V nadaljevanju sem izdelana modela pognala. Oba sta numerično konvergirala, kar je
pomenilo, da sta numerično stabilna in kot taka pripravljena za umerjenje (kalibracijo). Pri
kalibraciji s pomočjo PEST-a sem predpisala najvišje vrednosti K-jev in njihove najnižje
vrednosti. Glede na opise iz četrtega in sedmega poglavja sem za spodnjo mejo določila 1 x
10-6 m/s, za zgornjo pa 2,5 x 10-2 m/s. Na podlagi umerjanj modelov na srednji in visok nivo
podzemne vode so bile izdelane statistike med izmerjenimi in izračunanimi vrednostmi v
modelih v vodonosniku Čateškega in Dobovskega polja, kot prikazujejo spodnji grafi.
Grafa 1 in 2 prikazujeta statistiko izračunanih vrednosti gladin podzemne vode v
matematičnem modelu, izdelanemu s programskim paketom Visual ModFlow (Vižintin,
2015). Na grafu 1 je prikazana statistika modela, umerjenega na srednji nivo podzemne vode
v omenjenem vodonosniku. Iz grafa je razvidno, da je NRMS 1,546 %.
Graf 2 prikazuje statistiko med izračunanimi in izmerjenimi vrednostmi gladin podzemne
vode v modelu, umerjenem na visok nivo podzemne vode. Vrednost NRMS je 2,55 %, kar
pomeni, da je model primerno umerjen na visok nivo podzemne vode v vodonosniku
Čateškega in Dobovskega polja.
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Graf 1:

Statistika med izračunanimi in izmerjenimi vrednostmi podzemne vode v modelu,
umerjenem na srednji nivo podzemne vode, v ModFlowu

Graf 2:

Statistika med izračunanimi in izmerjenimi vrednostmi podzemne vode v modelu,
umerjenem na visok nivo podzemne vode, v ModFlowu
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Graf 3:

Statistika med izračunanimi in izmerjenimi vrednostmi podzemne vode v modelu,
umerjenem na srednji nivo podzemne vode, v FeFlowu

Graf 4:

Statistika med izračunanimi in izmerjenimi vrednostmi podzemne vode v modelu,
umerjenem na visok nivo podzemne vode, v FeFlowu
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Grafa 3 in 4 prikazujeta statistiko izračunanih vrednosti nivojev podzemne vode v
matematičnem modelu, izdelanem s programskim paketom FeFlow, v vodonosniku Čateškega
in Dobovskega polja.
Graf 3 prikazuje statistiko modela, umerjenega na srednji nivo podzemne vode v vodonosniku
Čateškega in Dobovskega polja, kjer je vrednost NRMS 1,94 %, graf 4 pa statistiko modela,
umerjenega na visok nivo podzemne vode omenjenega vodonosnika. Vrednost NRMS je 1,70
%.
Glede na vrednosti NRMS lahko ugotovim, da se vsi modeli dobro prilagajajo merjenim
vrednostim v piezometrih. Njihova glavna razlika je pri razporeditvi K-jev v prostoru, ki so
posledica umerjanja modelov.
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10

REZULTATI IN RAZPRAVA

Cilj in namen magistrskega dela je bil predvsem primerjava modelov, izdelanih za srednje in
visoko stanje podzemnih voda z različnimi programskimi paketi in različnimi metodami
umerjanja. Na eni strani sta bila izdelana modela s programskim paketom Visual ModFlow, ki
sta bila umerjena tako ročno kot tudi s programom za avtomatsko umerjanje PEST. Njuno
umerjanje je potekalo znotraj območij prepustnosti (slika 23). Na drugi strani pa sem izdelala
modela s programskim paketom FeFlow 6.1, ki sem ju prav tako umerila s PEST-om, pri
čemer pa sem uporabila metodo pilotnih točk (angl. pilot points).
Na prvi pogled se izkaže, da sta modela primerljiva, saj so vrednosti NRMS podobne. Kot že
zapisano, pa so bili postopki umerjanja precej drugačni. Umerjanje v ModFlowu kot rezultat
podaja vrednosti K-jev, vezanih na območja. Te imajo ostre meje na prehodu iz enega
območja v drugo.
V prilogah 6 in 7 sem prikazala izračuna gladin podzemne vode za srednje in visoko stanje
umerjenega modela v ModFlowu, v prilogah 8 in 9 pa enaki stanji gladin, izračunani v
FeFlowu.
Razliko med izračuni v ModFlowu in FeFlowu podajam v prilogah 10 in 11. Pri tem moram
opozoriti, da so K-ji v FeFlowu izračunani kot povprečje K-jev v smereh x, y in z. Oblikovno
so gladine podzemne vode na severnem delu vodonosnika precej različne (prilogi 10 in 11). V
nadaljevanju bom poskusila odgovoriti, zakaj je tako.
Umerjanje modela z območji velja za zelo dobro, kadar s predhodnimi raziskavami potrdimo
območno zgradbo. Kot primera navajam ostanke stare struge v aluvialnih sedimentih in
sedimente, sedimentirane v slabše pretočnih rokavih rek. Ostanki starih strug lahko vsebujejo
prodnato-peščene sedimente, ki imajo veliko in glede na okolico podobno prepustnost. Reke
lahko tudi ob poplavah ali v predelih počasnega toka (rečnih rokavih) sedimentirajo slabše
prepustne sedimente meljastih in glinastih peskov, ki imajo podobno slabo prepustnost glede
na sedimente v okolici.
Pred pojavom metode pilotnih točk se je z območno zgradbo in spreminjanjem fizikalnih
lastnosti materialov (običajno K-jev) dosegalo boljše rezultate NRMS. Jasno je, da več
območij imaš, bolje lahko umeriš model, pri tem pa je delineacija območij prepuščena
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modelistu, ki sam presoja njihovo obliko, velikost in pojavljivost v prostoru modela. To vodi
do pojava območij na vsakem mestu piezometra (merjenega podatka) in po potrebi v njihovi
bližini. Rezultat so modeli z relativno nizkim NRMS, pri tem pa se moramo zavedati, da ima
vsako inverzno umerjanje modela več možnih rešitev, ki ne ustrezajo nujno stanju v naravi.
Na sliki 23 in v prilogah 12 in 13 imamo K-je, določene v postopkih umerjanja znotraj
območij, umerjanje je potekalo ročno in z algoritmom za avtomatsko umerjanje inverznih
modelov PEST. Rezultat takšne območne porazdelitve K-jev se odraža v izračunu gladin
podzemnih vod v prilogah 6 in 7.
Po drugi strani pa metoda pilotnih točk omogoča bolj zvezne prehode fizikalnih vrednosti
med točkami meritev gladin podzemne vode (piezometri, vodnjaki itd.). Izračunane fizikalne
vrednosti znotraj postopka umerjanja so bolj objektivne in primerne za modele, kjer imamo
mnogo opazovalnih (merskih) točk in je sedimentacija bolj zvezna. To so običajno predeli
osrednjih aluvialnih polj, z izvzetimi območnimi predeli starih strug in rečnih rokavov. Kljub
vsemu pa je treba opozoriti, da tudi tukaj obstaja možnost več različnih rešitev. Izračuna
gladin podzemne vode z metodo umerjanja pilotnih točk in modelom FeFlow sta prikazana v
prilogah 8 in 9, njuni pripadajoči porazdelitvi K-jev pa v prilogah 14 in 15. Prilogi 14 in 15
prikazujeta K-je v vseh treh smereh, njihove vrednosti pa so določene v fazi umerjanja.
Sama iz izkušenj vem, da mnogokrat območja določamo z željo po doseganju nizkih
vrednosti NRMS in ne samo na podlagi poznavanja strukture sedimentov v vodonosniku, pri
uporabi pilotnih točk pa so umerjene vrednosti povsem neodvisne.
Razlika v gladinah je med izračuni največja na severu, kjer so zlasti vrednosti kx in ky v
FeFlowu nižje od vrednosti v ModFlowu. Posledično so, ob dotokih s severa, ki jih opisuje
Dirichletova trda meja, vrednosti gladin v tem delu višje, kot so v ModFlowu. Pri tem moram
tudi zapisati, da meritve na piezometrih PM-13/07 in PM-15/07 kažejo višje nivoje gladin kot
v okolici. Pri umerjanju modelov v ModFlowu smo to namenoma izpustili in kot posledico v
tem delu dobili precej lepo porazdeljene nivojnice (prilogi 6 in 7), v FeFlowu pa sem ti dve
meritvi v postopku kalibracije ohranila in dobila bolj razgibano sliko.
Vprašanje, ki se verjetno poraja bralcu in seveda tudi meni, je, katera umeritev je boljša. Sama
na to lahko odgovorim, da bi za pravilen odgovor potrebovala dodatne raziskave na območju
odstopanj vrednosti v K-jih in meritvah. Možno je, da sta piezometra v manj prepustnih
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sedimentih, potem je slika FeFlowa boljša, v primeru, da piezometra ne merita pravilnih
vrednosti, pa sta izračuna v ModFlowu pravilnejša.
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ZAKLJUČEK

Glavni cilj magistrske naloge je bil izdelava primerljivih modelov v FeFlowu z modeloma,
izdelanima v ModFlowu leta 2015. Želela sem primerjati rezultate, izračunane z ModFlowom
in FeFlowom. Modela v ModFlowu sta bila umerjena ročno in s PEST-om, umerjala so se
območja prepustnosti, medtem ko sta bila modela v FeFlowu umerjena avtomatsko s PESTom in uporabo metode pilotnih točk.
Med izdelavo naloge sem najprej ugotovila, da popoln prenos modela iz ModFlowa v FeFlow
ni mogoč. Razlogov je več, navedla bom le najpomembnejše:
 geometrija mreže in njena gradnja sta povsem drugačni,
 oblika superelementa v FeFlowu omogoča natančnejše opise zunanjih mej,
 metoda končnih elementov bolje sledi linijam in regijam,
 FeFlow razpolaga z več tipi hidrodinamičnih mej in možnostjo postavitve omejitev
znotraj izbrane meje.
Zato sem pri prenosu iz ModFlowa v FeFlow pazila, da sem se v FeFlowu geometrijsko čim
bolj približala obliki iz ModFlowa, pri čemer sem žal žrtvovala del kakovosti modela, ki
izhaja iz boljšega geometrijskega opisa problema metode s končnimi elementi. Kljub temu
sem po moji oceni izdelala geometrijsko dovolj podobna modela in še ohranila »dobre«
lastnosti metode končnih elementov.
S primerjavo sem ugotovila, da kljub podobnim vrednostim NRMS modela zlasti v severnem
delu dajeta nekoliko drugačne rezultate. Vzrok za to je po mojem mnenju v izbrani metodi
umerjanja in uporabi dodatnih podatkov iz dveh piezometrov, PM-13/07 in PM-15/07, v
FeFlowu, ki v ModFlowu nista bila vključena.
Menim, da sta modela v ModFlowu s stališča objektivnosti slabša od modelov v FeFlowu.
Glavni razlog je v metodi pilotnih točk. Za oceno, katera dva sta bliže resnici, pa bi
potrebovala še nekaj dodatnih raziskav. Najprej bi morala ugotoviti, kaj pravzaprav kažeta
piezometra, lahko je problem v njuni izdelavi, aktivaciji, geodetskem posnetku itd.
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Če bi se izkazalo, da sta piezometra brez posebnosti, bi morala z lokalnimi črpalnimi poskusi
ugotoviti K-je v njuni bližini in z uporabo geoelektričnih geofizikalnih metod določiti
strukturo sedimentov na območju znižanih K-jev in posledično višjih nivojev gladin.
Pri tem pa moram še enkrat zapisati, da ima vsaka metoda umerjanja in modeliranja svoje
prednosti in slabosti. To se odraža tudi v konceptualnem modelu, ki je odvisen od izbrane
metode modeliranja in umerjanja modela. To znano dejstvo se je še enkrat pokazalo tudi v
magistrskem delu.
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