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kontaminantu do půdního vzduchu závisí na fyzikálně-
chemických vlastnostech látky (tenze par, Henryho kon-
stanta, rozpustnost ve vodě atd.), na celkové úrovni znečiš-
tění a na sorpčních vlastnostech zeminy3. Bohužel právě 
kvůli rozmanitosti znečišťujících látek či směsí a individu-
ality každé matrice výzkum v oblasti atmogeochemie neu-
stále naráží na obtíže v interpretaci výsledků. 

 
Cíl práce 

 
Ve snaze zjednodušit interpretaci výsledků analytic-

kých metod, které umožňují stanovit obsah VOCs 
v půdním vzduchu, byl navržen a experimentálně ověřen 
nový sorpční model. Pro experimenty byl jako modelový 
kontaminant zvolen tetrachlorethylen jako zástupce chlo-
rovaných VOCs. Pomocí tohoto modelu je možné, 
na základě dostupných dat o kontaminantu i zemině, pře-
počítat koncentraci VOCs v plynné fázi na koncentraci 
v sušině zeminy. Tento model zpřesňuje stávající sorpční 
modely a usnadňuje charakterizaci matrice.  

 
 

Teoretická část 
 
Zemina jako sorbent 

 
Zemina může být definována jako porézní víceslož-

kový systém, skládající se z tuhé, kapalné a plynné fáze 
a obsahující živé organismy4. V případě, kdy do takového 
systému vstoupí kontaminující látka, je pro popis její dis-
tribuce a transportního chování nutné k zemině přistupovat 
jako k sorbetu. Podrobná charakterizace zeminy jako sor-
bentu je časově náročná a v praxi bývá často nezbytné 
omezit zjišťované sorpční charakteristiky jen na základní 
parametry, tj. parametry umožňující odhad sorpce 
a transportu kontaminantu (typ zeminy, sušina, elementár-
ní složení, distribuce částic, vlhkost, objem pórů)5,6.  Spe-
cifický význam pro sorpci na zeminu má obsah jílové 
a organické hmoty, u kterých se dá předpokládat organofil-
ní povaha7.   

Jíly jsou sedimentární nebo reziduální nezpevněné 
horniny, jejichž zrnitostní frakce je složená z více než 
50 % zrn o velikosti menší než 0,002 mm a obsahující jako 
podstatnou složku (více jak 50 %) jílové minerály8. Jejich 
struktura se vyznačuje přítomností vrstev křemíkových 
tetraedrů a vrstev osmistěnně koordinovaných atomů kovů 
(oktaedrů) např. hliníku. Unikátní vlastnosti jílů způsobují 
především nepatrné rozměry jednotlivých krystalů a jejich 
vrstevní struktura. Zejména se jedná o schopnost sorpce 
a iontové výměny, schopnost vázat vodu a díky struktuře 
vytvářet velký volný povrch (vnější povrch částic i vnitřní 
povrch mezivrstevnaté struktury)4. 

Znalost obsahu jílů v zemině je významná pro popis 
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Úvod 

 
Problematika zemin znečištěných těkavými organic-

kými látkami (VOCs) je aktuální v souvislosti s nápravou 
starých ekologických zátěží a s haváriemi spojenými 
s únikem těchto látek do horninového prostředí. Nedílnou 
součástí aktivit probíhajících na znečištěných lokalitách je 
průzkum, a případně sanační a postsanační monitoring, 
kde všechny tyto činnosti zahrnují odběry vzorků a analý-
zy VOCs. Náklady na vzorkování a stanovení VOCs pak 
tvoří nemalou část nákladů nápravných opatření celé sana-
ce.  

Kvalita výsledků stanovení VOCs ve složkách život-
ního prostředí obecně závisí na způsobu vzorkování, 
na vyloučení matričních efektů a na separaci VOCs 
z matrice (např. půdní vzduch, zemina, podzemní voda). 
Pro vlastní kvalitativní i kvantitativní analýzu VOCs se 
používá plynová chromatografie v kombinaci s vhodným 
detektorem. 

V případě určování koncentrací VOCs v nesaturované 
zóně horninového prostředí může nastat řada komplikací 
vedoucích ke ztrátám při odběru vzorků zemin (např. 
v důsledku porušení matrice, jejího zahřátí, nevhodně zvo-
leného postupu odběru, metody konzervace vzorku 
v terénu, doby mezi odběrem a zpracováním apod.).  

Oproti tomu stanovení VOCs v půdním vzduchu po-
mocí atmogeochemie1,2 jako metody vzorkování nabízí 
možnosti nejen snížení nákladů na vzorkování, ale 
i získání průměrné vertikální hladiny znečištění na dané 
lokalitě oproti prostým bodovým vzorkům zemin. Atmogeo-
chemické metody spočívají v posuzování obsahů VOCs 
v zemině na základě složení půdní atmosféry. Přechod 
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sorpčního chování kontaminovaných látek. Jílové částice 
se mohou vyskytovat jako volné částečky, často ulpívají 
na větších částicích, a nebo jsou vázané společně 
s organickou hmotou v organojílovém komplexu. 
Pro stanovení hmotnostního obsahu jílovitých podílů 
v zemině můžeme použít např. hustoměrnou metodu, která 
vychází ze Stokesova usazovacího zákona, nebo mikrosko-
pický rozbor. Sítový zrnitostní rozbor, kdy se vzorek zemi-
ny prosévá přes síta standardizované řady, nelze použít 
pro vzorek se zrny menšími než 0,06 mm. Moderní meto-
dy rentgenové fluorescenční analýzy umožňují levné 
a rychlé stanovení vlastního složení jílů a jejich typů9. 

Aktivní sorpční místa minerálních povrchů jsou 
při běžné vlhkosti zeminy obsazena pevně vázanými mole-
kulami vody. Tato skutečnost omezuje sorpci VOCs 
na anorganické povrchy. U suchých zemin pak hraje hlav-
ní roli schopnost jílových částic adsorbovat páry organic-
kých látek10,11, což dobře popisuje model vícevrstvé sorpce 
dle Brunauera, Emmeta a Tellera (BET), který v sobě za-
hrnuje adsorpci VOCs na povrchy minerálů v první fázi 
a ve fázi druhé proces vytváření vrstev adsorbátu12.  

V přírodních podmínkách povrch zeminy obsahuje 
alespoň minimální množství nasorbované vody. Molekuly 
vody významně soutěží s nepolárními organickými látka-
mi o sorpční místa při kontaktu s organickou hmotou 
v zemině a v případě vysoké vlhkosti matrice se pak orga-
nická hmota stává dominantním sorbentem těchto látek 
v zemině11. Velikost sorpce na vlhké povrchy vrstevnatých 
hlinito-křemičitanů je pak zanedbatelná. Její příspěvek13  
je třeba uvažovat v zeminách s obsahem organické hmoty 
nižší než 0,2 %.  

Jako organická hmota v zemině je označována frakce 
tvořená zbytky odumřelého rostlinného a živočišného ma-
teriálu a zbytky částečně rozložených a resyntetizovaných 
rostlinných a živočišných zbytků. Zeminy se od sebe mo-
hou lišit obsahem a chemickým charakterem organické 
hmoty (huminy, huminové kyseliny, fulvokyseliny, hyma-
tomelanové kyseliny)14. Organické složky v zemině mají 
vliv na pohyb, zadržování a retenci vody, jsou substrátem 
pro většinu organismů, působí jako půdní pufr, mají vliv 
na detoxikaci nepříznivých látek a vykazují vysoké sorpční 
a chelatační vlastnosti.  

Hlavní složkou přírodního humusu jsou huminové 
látky, které lze považovat za půdní koloidy stejně jako 
hlinitokřemičitany. Organické koloidy se skládají z orga-
nických makromolekul s velkou variabilitou v chemickém 
složení. Jejich podobnost s jílovými minerály spočívá 
v tom, že nabitá micela, vzniklá kondenzací anebo poly-
merací základních jader, je obklopena kationty15. Organic-
ké koloidy nejsou krystalické, jejich základními prvky jsou 
C (50 %), H, N (5 %) a O, místo Si, Al a O v jílových mi-
nerálech.  

Sorpce molekul kontaminantů do organické hmoty, 
na rozdíl od minerálních povrchů, nezahrnuje soutěžení 
s molekulami vody. Distribuce kontaminantů mezi vod-
ným roztokem a organickými koloidy je aproximována 
jako rovnovážné rozdělení mezi dvěma nemísitelnými 
kapalinami. Některé studie dnes poukazují na nelineárnost 

sorpce do organické hmoty, tedy na to, že určitá část sor-
bované látky nevratně zůstává v zeminách při desorpci. 
Předpokládá se, že struktura organické hmoty má duální 
charakter16,17. Ve  frakci, označované jako „soft carbon“ 
probíhá rychlá povrchová adsorpce, kterou lze popsat line-
ární sorpční izotermou, zatímco v druhé frakci organické 
hmoty tzv. „hard carbon“, je organická látka sorbována 
pomaleji a nelineárně. Pomalou fázi lze interpretovat jako 
difuzi uvnitř částice a sorpci adsorbátu na vnitřní povrchy 
částic organické hmoty18,19.  

 
Rovnovážné modely sorpce VOC na zeminách 

 
Pro rovnovážnou distribuci VOCs v zeminách jsou 

důležité čtyři procesy: 
 sorpce VOCs na přirozených organických složkách 

v zemině, 
 sorpce VOCs na minerálních složkách zeminy,  
 rozpouštění VOCs ve vodě, 
 přechod VOCs mezi frakcemi půdní vzduch – voda 

a vzduch – zemina20. 
Distribuci látky v systému mezi jednotlivé fáze 

(vzduch – voda – zemina) lze jednoduše popsat pomocí 
distribučních koeficientů (rovnice 1 – 3). Rovnováhu mezi 
plynnou a kapalnou fází popisuje bezrozměrné vyjádření 
Henryho konstanty Hbez, mezi tuhou a kapalnou fází koefi-
cient KSW  a distribuci mezi plynnou a tuhou fází vyjadřuje 
koeficient KGS. Pro látku A pak platí: 

 
Základní modely používané pro popis sorpce VOCs 

na zeminách za dominantní sorbent považují přirozené 
organické složky. V nejjednodušší podobě model uvažuje 
pouze sorpci na přirozené organické složky, jejichž obsah 
v zemině je vyjádřen zastoupením celkového organického 
uhlíku. Parametrem vyjadřujícím schopnost přirozených 
organických složek zeminy sorbovat VOCs je koeficient 
sorpce na organický uhlík KOC, který v rovnici (4) popisuje 
rovnovážnou distribuci látky A mezi 100 % organického 
uhlíku a vody21.  
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Rovnice (5) pak představuje jednoduchý sorpční mo-
del dle Karrickhoffa, v němž figuruje pouze sorpce na 
organický uhlík. Obsah organického uhlíku fOC vychází 
z termické analýzy. Pozdější experimenty studující sorp-
ci12,18 zjistily, že organický uhlík hraje jen nepatrnou roli 
na sorpci při nízkém obsahu organické hmoty v su-
ché zemině. V těchto případech je důležitý povrch zeminy.  

Některé literární zdroje22,23 spojují sorpci na orga-
nický uhlík s tzv. parametrickým modelem, který zahrnuje 
sorpci na organický uhlík i sorpci na další složky, kterými 
jsou např. písek, jíl nebo prachové částice. Zavedením 
tohoto rozšířeného náhledu na mechanismus adsorpce, 
který je také doporučován v metodikách americké agentu-
ry EPA, bylo nutné přiřadit míru sorpce pro jednotlivé 
zrnitostní frakce (fJíl,  fPrach, fPísek). Pro odhad adsorpčního 
koeficientu KSW byla zavedena následující rovnice: 

 
Aplikace sorpčních modelů 

 
VOCs se rovnovážně distribuuje mezi tři fáze systé-

mu – půdní vzduch, vodu a zeminu. Výpočet celkového 
množství VOCs v systému vychází z bilanční rovnice (7). 
Množství kontaminantu v jednotlivých fázích lze vyjádřit 
formou hmotnostně-koncentrační rovnice (8). 

 
Kombinací rovnic (1), (2), (3), (7) a (8) lze odvodit 

rovnici (9), pomocí které lze odhadnout z hodnoty koncen-
trace kontaminantu v plynné fázi CAG koncentraci v sušině 
zeminy CAS.  V rovnici (9) je sorpce látky na tuhou fázi 
vyjádřena v  koeficientu KSW, za který lze doplnit KSW  
vypočítaný z rovnice (5), (6) a (10). 

 
Praktické využití této závislosti, za předpokladu, že 

dochází k ustálení termodynamické rovnováhy 
v horninovém prostředí, pak dává prostor pro interpretaci 
výsledků statické „head-space“ analýzy VOCs v zeminách 
či aplikaci atmogeochemického monitoringu na lokalitě. 

 
Nový sorpční model OC-Al-Si 

 
Ve snaze co nejlépe optimalizovat dostupné sorpční 

modely21,22,24,25 bylo cílem této práce vytvořit nový model  
OC-Al-Si, uvedený v rovnici (10), který zaprvé spojuje 

výše zmíněné poznatky o sorpci VOCs v zeminách, zadru-
hé využívá výsledků stanovení křemíku fSi a hliníku fAl 
(hmotnostní zlomek) z rentgenové fluorescenční analýzy 
a zatřetí se zabývá i vlivem vlhkosti minerálních povrchů 
na sorpci kW,A.  

Mimo tyto tři hlavní body byl také zkoumán vliv tep-
loty během odběru „head-space“ vzorků. Hodnoty KOC 
a Henryho konstant při 20 °C, popř. 25 °C pro většinu 
VOCs jsou běžně dostupné. Při odběru vzorku „head-
space“ v laboratorních podmínkách není problém udržovat 
konstantní teplotu takovou, při které jsou dané konstanty 
zahrnuty do výpočtů. Při vzorkování na lokalitě je realita 
jiná, neboť teplotu ovlivní hloubka odběru a okolní atmo-
sférické podmínky. Vliv teploty na složení odsávané rov-
novážné směsi potvrzují i studie, které sledovaly vliv tep-
loty matrice na transport VOCs v zemině při laboratorní 
ventovací zkoušce26. Výsledky potvrzují, že zvýšení teplo-
ty o 15 °C zdvojnásobí tlak par a dojde ke zdvojnásobení 
rychlosti odstraňování této látky, což způsobí vzrůst difuz-
ního koeficientu o přibližně 8 %. V průběhu dalšího vý-
zkumu se zaměřujeme na studium tohoto vlivu teploty 
a rozšíření i na další VOCs. Výsledky budou v blízké době 
publikovány. 

 
 

Experimentální část 
 
K ověření platnosti námi navrženého nového sorpční-

ho modelu OC-Al-Si byl použit následující analytický 
postup. Kontaminované vzorky reálných zemin s různým 
obsahem organického uhlíku a o různých vlhkostech byly 
uzavřeny do 40ml skleněných vialek s PTFE septem. Me-
todou statické „head-space“ byly stanoveny VOCs 
v plynné fázi a pomocí rovnice (9) a uvedených sorpčních 
modelů (5), (6) a (10) byl vypočítán obsah kontaminantu 
v sušině. Obsah kontaminantu v pevné fázi vzorku dále byl 
stanoven extrakční metodou, kde jako extrakční činidlo 
byl použit methanol a výsledek byl porovnán s výsledky 
„head-space“. Přestup analytu do extraktu byl podpořen 
ultrazvukovou lázní27. Měření obsahu kontaminantu 
v zemině z kapalinové extrakce neposkytuje exaktně vyjá-
dřenou koncentraci CAS, ale pouze informaci o celkovém 
množství kontaminantu ve všech třech fázích zeminy. 
Nicméně byl použit předpoklad, že se od hodnoty CAS 
téměř neliší.  

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Na základě experimentálních výsledků byla přiřazena 

různá míra sorpce organickému podílu, jílovému podílu 
a ostatním minerálním podílům v matrici. V rovnici (10) 
se předpokládá, že obsah jílů ve vzorku je úměrný obsahu 
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hliníku a křemíku získaných z výsledků rentgenové fluo-
rescenční analýzy. Křemík se v zeminách vyskytuje nejen 
v jílových minerálech, ale převážně v písčité frakci jako 
SiO2 s výrazně menším specifickým povrchem, než je 
tomu u jílů. Proto byla křemíku přiřazena nižší míra sorp-
ce, jinak bychom získali chybné výsledky. V modelu OC-
Si-Al je tedy zejména zohledněna sorpce VOCs do hlini-
tokřemičitanové struktury jílových minerálů. Předpokládá-
me, že hliník je obsažen v zeminách pouze v okta-
edrických strukturách jílových minerálů (montmorillonit 
obsahuje 12,5 hm.%).  

Problematickým bodem výše uvedeného modelu OC-
Al-Si je člen kW,A, který je specifický pro daný kontami-
nant a závisí na vlhkosti matrice. To se projevuje přede-
vším u jílovitých částic, u kterých s rostoucí vlhkostí do-
chází k zaplnění sorpčních míst vodou. Nabízejí se dvě 
možné cesty dalšího výzkumu. Ideální by bylo nalézt kon-
stantu kW takovou, která by vyhovovala všem běžným 
kontaminantům. Druhou, obtížnější cestou, je vytvoření 
dostatečné databáze konstant kW,A pro různé kontaminanty, 
která bude vycházet z experimentálních dat získaných 

z pokusů na pseudoreálných zeminách s definovaným po-
dílem hliníku. Chování konstanty kW,A přibližuje tab. I. 

Výsledky analýz plynné fáze i extraktů pevné fáze 
byly shodně vztaženy na obsah kontaminantu v sušině 
a navzájem porovnány. Jejich rozdíl uvádí tab. II.  

Výsledná průměrná odchylka výtěžností „head-space“ 
analýz od standardní extrakční metody za použití námi 
navrženého modelu OC-Al-Si byla 3,3 %. Tím byla dosa-
žena korekce 15,0 % oproti modelu dle Karickhoffa 

Tabulka I 
Konstanta kW,A pro tetrachlorethylen v závislosti na vlhkosti 

Vlhkost [hm.%] kW,A 

< 3 0,0006 

5 0,0052 

10 0,0247 

20 0,0379 

Tabulka II 
Zpětné výtěžnosti „head-space“ analýz (vztaženo na sušinu) 

 Obsah OC [%]  Vlhkost [hm.%] Zpětná výtěžnost za použití modelu 

  Karrickhoffova parametrického OC-Al-Si 

0 
  

1,2 53,2 70,5 93,3 

10 65,9 86,6 114,4 

20 63,0 80,5 104,8 

1,6 
  

1,2 116,1 79,6 100,7 

10 112,6 77,8 98,1 

20 211,3 147,1 185,0 

3,3 
  

1,2 96,1 61,1 74,7 

10 124,9 79,5 97,2 

20 155,3 99,4 121,4 

5  1,2 106,5 67,9 77,0 

10 94,8 65,2 68,8 

20 119,2 76,6 87,0 

10,5 1,2 70,6 42,4 47,6 

10 108,6 65,3 73,4 

20 177,6 120,2 107,1 

Průměrná zpětná výtěžnost 111,7 81,3 96,7 
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Obr. 1. Porovnání sorpčních modelů pro zeminy o vlhkosti 1,2 
hm.%  pomocí zpětné výtěžnosti (R, %) „head-space“ meto-
dy; použité modely: A – Karrickhoffův, B – parametrický, C – 
OC-Si-Al. Obsah organického uhlíku v zemině: 1 – 0,0 %, 2 – 
1,6 %, 3 – 3,3 %, 4 – 5,0 %, 5 – 10,5 %, 6 – zpětná výtěžnost 
extrakce u daného vzorku 
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a 15,4 % od modelu Strengeho a Petersona a výsledky se 
více přiblížily hodnotám získaným extrakční metodou. 

Zajímavé k diskusi jsou výsledky u vzorku zeminy 
s obsahem organického uhlíku 1,6 % při 20% vlhkosti, kde 
výtěžnosti „head-space“ analýzy byly výrazně vyšší. Cha-
rakteristická pro tento vzorek byla jeho nízká kapacita 
pro vodu, což lze odůvodnit nízkým obsahem organické 
hmoty a dále tím, že zeminu tvořily více než z 50 % části-
ce větší než 1 mm.   

Obr. 1 znázorňuje porovnání výsledků extrakce 
methanolem a „head-space“ analýzy pro zeminy o různém 
obsahu organického uhlíku při  vlhkosti zeminy 1,2 hm.%, 
při které se projevuje i sorpce na anorganické povrchy. 

Nízká výtěžnost této metody pro zeminy s obsahem orga-
nického uhlíku přes 10 % potvrdila, že metoda „head-
space“ je použitelná pro zeminy s obsahem organického 
uhlíku do 5 %. Výsledky ukazují také na fakt, že i zemina 
s nulovým obsahem přirozené organické hmoty má sorpční 
schopnost a je nutné do modelu tuto skutečnost zahrnout. 
Použití Karrickhoffova sorpčního modelu pro tyto zeminy 
s nulovým obsahem uhlíku je nevhodné a poskytuje výraz-
ně nižší hodnoty. 

Obdobné porovnání znázorňuje i obr. 2 pro zeminy 
o vlhkosti 10 hm.%. Při použití modelu parametrického 
získáme nižší koncentrace VOCs než ve vzorku, kde byly 
zjištěny extrakcí methanolem. 

Jiný úhel pohledu na experiment je znázorněn 
v obr. 3. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u zemin 
s obsahem organického uhlíku 3,3 % při všech zkouma-
ných vlhkostech. Zeminy s menším obsahem přirozené 
organické hmoty měly zvýšenou výtěžnost, tedy VOCs 
byla slaběji sorbována na zeminu, než bylo očekáváno 
dle modelu OC-Al-Si. Stejně tak tomu bylo při vysoké 
vlhkosti, kdy již aktivní místa pro sorpci na minerálních 
površích byla zaplněna molekulami vody. Zeminy 
s vyšším obsahem organického uhlíku měly vyšší zádrž-
nou kapacitu pro vodu (měly schopnost zadržet 
až 30 hm.% vody). VOCs je natolik silně vázána 
na sorbentu, neochotně přechází do plynné fáze. I v tomto 
případě přetrvával trend vyšších výtěžností při vlhkosti 
10 hm.% a vyšší. 

 
 

Závěr 
 
Model OC-Al-Si, podle kterého jsou VOCs sorbová-

ny na organickou hmotu i na povrch hlinitokřemičitanů, 
vykazuje výsledky lépe srovnatelné s extrakční metodou. 
Výstupy z této studie lze použít nejen v atmogeochemii, 
ale i pro zpřesnění sorpčních modelů a schopnosti matrice 
uvolňovat páry kontaminantu do plynné fáze. Nový sorpč-
ní model vychází z čistě prvkového složení zeminy. Jedno-
značně říká, jak kvantifikovat množství jílových minerálů 
v zemině. V budoucnu se v tomto modelu bude nutné blíže 
zaměřit na to, jaký vliv na sorpci má vlhká organická hmo-
ta a jaký vlhké jílové minerály.  

 
 Finančně práci podpořila Grantová agentura České 

republiky  v rámci grantu 104/06/1079 a MSM 
6046137308 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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Seznam symbolů 
 
CA,OC  rovnovážná koncentrace látky A v organické 

fázi [mol kg1], 
CAG  rovnovážná koncentrace látky A v půdním 

vzduchu [mg kg1
vzduchu] 

CAS  rovnovážná koncentrace látky A v sušině ze-
miny [mg kg1

sušiny] 
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Obr. 2. Porovnání sorpčních modelů pro zeminy o vlhkosti 10 
hm.%  pomocí zpětné výtěžnosti (R, %) „head-space“ meto-
dy; použité modely: A – Karrickhoffův, B – parametrický, C – 
OC-Si-Al. Obsah organického uhlíku v zemině: 1 – 0,0 %, 2 – 
1,6 %, 3 – 3,3 %, 4 – 5,0 %, 5 – 10,5 %, 6 – zpětná výtěžnost 
extrakce u daného vzorku  

Obr. 3. Závislost zpětných výtěžností (R, %) „head-space“ 
metod na obsahu organického uhlíku (OC, %) a vlhkosti 
zeminy; vlhkost zeminy:  1,2 hm.%,  10 hm.%,  20 hm.%  
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CAW  rovnovážná koncentrace látky A ve vodě 
[mol l1] 

 fAl  obsah hliníku [hm. zlomek] 
 fJíl obsah jílových částic [hm. zlomek] 
 fOC obsah organického uhlíku v zemině [hm. zlo-

mek] 
 fPísek  obsah písčitých [hm. zlomek] 
 fPrach  obsah prachových částic [hm. zlomek] 
fSi  obsah křemíku [hm. zlomek] 
Hbez   bezrozměrné vyjádření Henryho konstanty  
KSW distribuční koeficient zemina  voda [ml g1]  
KGW  distribuční koeficient půdní vzduch  zemina 

[g ml1] 
KOC  rozdělovací koeficient organický uhlík – voda 

[l kg1] 
 kW,A faktor vlivu vlhkosti jílů na sorpci látky A 
MG (W,S) hmotnost půdního vzduchu (vody, zeminy) 

[kg]  
MAG (AW,AS) hmotnost látky A v půdním vzduchu (vodě, 

zemině) [mg] 
VOCs těkavé organické látky (Volatile Organic 

Compounds) 
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V. Rippelová, J. Janků, and M. Kubal (Institute of 
Chemistry of Environment Protection, Institute of Chemi-
cal Technology, Prague): Modelling Sorption of Volatile 
Organic Contaminants on Clay Soils Containing Or-
ganic Carbon 

 
An innovative approach to the modelling 

of distribution of volatile organic contaminants in the  
system soil dry matter  soil water  soil air is presented. 
An extended sorption coefficient is introduced comprising 
specific sorption on silicon- and aluminium-based soil 
constituents. The model was verified experimentally by 
the laboratory-scale simulation of tetrachloroethene sorp-
tion. The contaminated model samples were analyzed. The 
resulting distribution model confirmed the validity and 
practical importance of the extended soil sorption coeffi-
cient, which can be easily obtained by elemental analysis 
of the soil.   


