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THE PARAMETER IDENTIFICATION OF LITHIUM ION MIGRATION THROUGH
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Abstract: Laboratory investigations of lithium ion migration through a ground sample were carried

out. The experiments were conducted by means of a column sorptiometer SK-2000, which
makes possible to register a tracer break-through curve. The tracer was injected by two
methods: a jump method and an impulse method. A mathematical model was constructed in
order to determine tracer migration parameters. The model reflected scale and conditions of
column research. Visual MODFLOW and MT3D programs were used to simulate experiment
with SK-2000. The mathematical model identified filtration, dispersion and sorption
parameters during a calibration process.

teratury oraz badań terenowych, są jedną z me-
tod wyznaczania parametrów migracji (ryc. 1).

EKSPERYMENT IDENTYFIKACYJNY

Eksperyment identyfikacyjny zrealizowano
w skali laboratoryjnej na sorpcjometrze kolum-
nowym SK-2000 (fot. 1).

Aparat umożliwił przeprowadzenie badań
w warunkach dynamicznych, przy kierunku fil-
tracji wody z dołu do góry i przy zastosowaniu
dwóch typów sygnałów identyfikacyjnych (Mar-
ciniak i in. 2001). Pierwszy typ sygnału – skok
jednostkowy – zakładał skokową zmianę kon-
centracji filtrującego roztworu, zgodnie z funkcją
Heaviside’a (ryc. 2a) (Söderström, Stoica 1997).

WPROWADZENIE

W artykule przedstawiono przykład proce-
dury identyfikacyjnej, umożliwiającej wyznacze-
nie parametrów migracji substancji w wodach
podziemnych. Zaprezentowana procedura po-
zwala uzyskać wartości parametrów dyspersji
i sorpcji, takich jak: stała dyspersji �L, stała po-
działu Kd oraz współczynnik opóźnienia R. Pro-
cedura identyfikacyjna obejmuje przeprowadze-
nie eksperymentu identyfikacyjnego w celu wy-
znaczenia krzywych przejścia znacznika przez
dany ośrodek oraz skonstruowanie modelu pa-
rametrycznego (Marciniak 2004).

Przebieg eksperymentu identyfikacyjnego
przedstawiony został na przykładzie badań labo-
ratoryjnych, które obok pozyskiwania danych z li-
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Ten typ sygnału odpowiada iniekcji ciągłej znacz-
nika. Drugi typ sygnału identyfikacyjnego – im-
puls Diraca – można przybliżyć superpozycją

dwóch skoków jednostkowych o przeciwnych
amplitudach. Oznacza iniekcję krótkotrwałą
znacznika (ryc. 2b).

Ryc. 1. Sposoby wyznaczania parametrów sorpcji (Słownik hydrogeologiczny 2002)
Fig. 1. Methods of sorption parameters determ

Objaśnienia: pogrubioną linią zaznaczono prezentowany w artykule sposób wyznaczenia parametrów sorpcji.
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Fot. 1. Sorpcjometr kolumnowy SK-2000
Fot. 1. A column sorptiometer SK-2000
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Do badań kolumnowych wybrano grunt na-
turalny – piasek średnioziarnisty o niewielkiej za-
wartości frakcji pylasto-iłowej (0,14 % wago-
wych próbki gruntu) i nieznacznej ilości substan-
cji organicznej (0,097 g/100 g gruntu), którego
skład stanowił w 91 % kwarc. Doświadczenia
przeprowadzono dla dwóch rodzajów znaczni-
ka: jonów chlorkowych (Cl-), traktowanych jako
znacznik idealny, nieulegający rozpadowi i pro-
cesom sorpcji na fazie stałej oraz jonów litu (Li+)
jako znacznika uczestniczącego w procesach
dyspersyjno-sorpcyjnych (Macioszczyk 1987;
Barałkiewicz, Siepak 2000).

Próbkę gruntu po umieszczeniu w próbniku
sorpcjometru nawodniono roztworem wejścio-
wym niezawierającym znacznika. Następnie prze-
prowadzono zagęszczenie próbki gruntu pod
wpływem przepływającej przez nią wody oraz
nacisku ciężarka znajdującego się nad próbką.
Przed iniekcją roztworu wejściowego ze znacz-
nikiem (Cr) wykonywano kontrolny pomiar na-
tężenia przepływu wody, jej temperatury oraz
odczynu pH. Filtrację roztworu prowadzono przy
gradiencie hydraulicznym wynoszącym 0,1. Dla
danego rodzaju jonu przeprowadzono ekspery-
ment identyfikacyjny najpierw metodą skokową.
Po uzyskaniu skokowej krzywej przejścia znacz-
nika przystąpiono do kolejnego eksperymentu, w
trakcie którego dla próbki tego samego rodzaju
gruntu rejestrowano krzywą przejścia impulsową.
Próbki piasku przygotowano do badań według
jednakowej metodyki. Koncentrację znacznika
oznaczano w roztworze, który przefiltrował przez
próbkę gruntu. W metodzie impulsowej iniekcję
znacznika kończono po czasie t, w którym zano-
towano koncentrację znacznika w roztworze wyj-
ściowym równą 1/3 koncentracji znacznika w roz-
tworze wejściowym Cr. Zarejestrowane krzywe
przejścia dla jonów chlorkowych i jonów litu
przedstawiono na ryc. 3 i ryc. 4.

Ryc. 3. Skokowe krzywe przejścia znacznika przez próbkę gruntu
Fig. 3. Jump break-through curves of tracer through a ground sample

Ryc. 2. Graficzna postać funkcji a) skokowa, b) impulsowa (za Marciniakiem 1999)
Fig. 2. Graphic form of a function a) jump function, b) impulse funct

Ryc. 4. Impulsowe krzywe przejścia znacznika przez próbkę
gruntu

Fig. 4. Impulse break-through curves of tracer through a ground sample

MODEL PARAMETRYCZNY

Po zarejestrowaniu krzywych przejścia znacz-
ników skonstruowano model parametryczny przy
użyciu programu Visual MODFLOW Pro v.3.1
(Harbaugh i in. 2000). Model odtwarzał geome-
trię próbki gruntu oraz warunki eksperymentu
laboratoryjnego przeprowadzonego na sorpcjome-
trze. Problemy związane z doborem odpowiedniej
siatki dyskretyzacyjnej przedstawiono w artykule
Okońskiej i in. (2004). Przepływ wody przez prób-
kę gruntu w kierunku z dołu do góry odwzoro-
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wano na modelu poprzez odpowiednie zadanie
warunków brzegowych w postaci stałego ciśnie-
nia w pierwszej i ostatniej warstwie modelu
(ryc. 5). Następnie wykalibrowano model w za-
kresie parametrów hydrodynamicznych tak, aby

otrzymać zgodność bilansu przepływu wody
z uzyskanym podczas eksperymentu identyfikacyj-
nego. Uzyskany z badań laboratoryjnych współ-
czynnik filtracji weryfikowano jedynie w grani-
cach błędu pomiarowego metody.

Ryc. 5. Model matematyczny próbki gruntu badanej w sorpcjometrze kolumnowym
Fig. 5. A mathematical model of a ground sample

Objaśnienia: a) widok w przekroju poziomym, b) widok w przekroju pionowym.

Po uzyskaniu założonej zgodności parame-
trów hydrodynamicznych z danymi ekspery-
mentalnymi przystąpiono do modelowania pro-
cesów dyspersyjno-sorpcyjnych przy użyciu pro-
gramu MT3D99. W pierwszej (dolnej) warstwie
modelu założono warunek stałej koncentracji
w zadanych krokach czasowych, odwzorowu-
jąc na modelu ciągłą lub krótkotrwałą iniekcję
znaczników, zgodnie z przebiegiem badań ko-
lumnowych. Aby dokładnie odwzorować krzywą
przejścia znacznika, oprócz zbiorczego piezo-
metru kalibracyjnego zawierającego wszystkie
czasy rejestracji koncentracji znacznika, przy-
jęto dla każdego kroku czasowego osobny pie-
zometr kalibracyjny, zafiltrowany w ostatniej
(górnej) warstwie modelu. W procesie tarowa-
nia modelu parametrycznego metodą kolejnych
przybliżeń wyznaczono parametry dyspersji
i sorpcji. Przy znaczniku konserwatywnym (jony
chlorkowe) kalibracji podlegała stała dyspersji
�L. Przy znaczniku ulegającym sorpcji (jony litu)
w modelu założono liniową zależność pomię-
dzy stężeniem sorbowanego składnika w roz-
tworze i w gruncie, zgodnie z równaniem izo-
termy Henry’ego (Osmęda-Ernst, Witczak 1991;
Appelo, Postma 1999). Kalibracji podlegała sta-
ła podziału Kd, natomiast jako wartość stałej

dyspersji �L wstawiono do modelu parametr
wyznaczony wcześniej w procesie tarowania
modelu ze znacznikiem idealnym. Zgodność po-
miarów eksperymentalnych z wynikami obli-
czeń numerycznych oceniano według pięciu
wskaźników zgodności, dla których przyjęto
własne wartości kryterialne (Okońska i in.
2004):
— błąd względny bilansu �B,
— błąd względny maksimum impulsowej krzy-

wej przejścia �C,
— współczynnik korelacji doświadczalnej i ob-

liczeniowej krzywej przejścia r,
— wskaźnik statystyczny RMS,
— położenie punktów o współrzędnych (Cobs,

Ccal) na wykresie korelacyjnym w założonym
przedziale.
Na rycinie 6 przedstawiono odwzorowane

na modelu parametrycznym krzywe przejścia
otrzymane w doświadczeniach laboratoryjnych.
Wyznaczone wartości parametrów migracji jo-
nów litu przez próbkę piasku zestawiono w ta-
beli 1. Zamieszczone w tabeli współczynniki
opóźnienia R obliczono według poniższego wzo-
ru (Witczak, Adamczyk 1994) na podstawie
wartości stałych podziału Kd, uzyskanych w wy-
niku modelowania:



Ryc. 6. Krzywe przejścia zarejestrowane doświadczalnie i obliczone numerycznie
Fig. 6. Observed and calculated break-through curves

Objaśnienia: a) jony chlorkowe, b) jony litu.
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gdzie:
R – współczynnik opóźnienia [–]
�d – gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

[kg/dm3]
no – porowatość aktywna ośrodka [–]
Kd – stała podziału dla liniowej izotermy sorpcji

[dm3/kg]

Tabela 1. Zestawienie uzyskanych wartości parametrów migracji
jonów litu przez próbkę gruntu

Table 1. Comparison of lithium ions migration parameter values

Zagadnienia transportu znaczników podczas
filtracji w kolumnie są zazwyczaj rozwiązywa-
ne metodami analitycznymi (Ościk 1979; Malo-
szewski, Zuber 1990). Opis matematyczny za-
kłada wówczas przebieg procesu migracji
w układzie jednowymiarowym, ale za to możli-
we staje się uwzględnienie wieloparametryczne-
go charakteru migracji. Uzyskane rozwiązania
analityczne pozwalają zatem dokładniej odwzo-
rować badany proces. Jednakże przeniesienie
modeli jednowymiarowych na układ trójwymia-
rowy prowadzi do rozwiązań na tyle skompli-
kowanych, że konieczne staje się użycie metod
numerycznych.

Zaprezentowana w artykule metodyka iden-
tyfikacji parametrów oparta jest na trójwymia-
rowym modelu matematycznym przeprowadzo-
nego eksperymentu identyfikacyjnego. Zastoso-
wane programy Visual MODFLOW oraz MT3D
zakładają stosunkowo prosty schemat adwekcyj-
no-dyspersyjno-sorpcyjny. Trzeba jednak
uwzględnić, że równania opisujące procesy mi-
gracji, ich numeryczne rozwiązania oraz odpo-
wiednie programy komputerowe wciąż są udo-
skonalane.

Należy podkreślić, że w proponowanej me-
todzie ten sam program komputerowy jest wy-
korzystywany zarówno do identyfikacji parame-
trów migracji, jak i do realizacji badań progno-
stycznych. Można oczekiwać, że zaproponowa-
na procedura identyfikacyjna znajdzie zastoso-
wania również wówczas, gdy eksperymenty iden-
tyfikacyjne zostaną przeprowadzone w warun-
kach terenowych, dla skali lokalnej, a nawet
regionalnej.

PODSUMOWANIE

W artykule przedstawiono przykład zasto-
sowania procedury identyfikacyjnej. Procedura
ta pozwala wyznaczyć parametry migracji sub-
stancji na podstawie modelowania eksperymen-
tu kolumnowego. Wartości parametrów adwek-
cyjno-dyspersyjno-sorpcyjnych znacznika uzyska-
no w procesie tarowania modelu parametrycz-
nego. Dokładność identyfikacji wynika z przyję-
tej zgodności krzywych przejścia zarejestrowa-
nych w laboratorium i obliczonych numerycznie.
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