
ENVIRONMENTÁLNA ANORGANICKÁ CHÉMIA  

  
8. TRANSPORT LÁTOK V PÔDACH A SEDIMENTOCH   
             
          Prenos rozpustených látok v pôdach má mimoriadnu environmentálnu 
dôležitosť. Hlavný dôvod je ten, že väčšina chemických látok, či už sú to periodicky 
aplikované poľnohospodárske chemikálie alebo „jednorázové“ polutanty 
z ekologických havárií, prechádza pôdnym profilom a končí v spodných vodách. 
Interakcie medzi anorganickými resp. organickými látkami na jednej strane 
a anorganickým substrátom obsiahnutým v sedimentoch alebo pôdach na strane druhej, 
síce významným spôsobom ovplyvňujú transport rozpustených látok, ale pre 
vysvetlenie týchto dejov nie sú postačujúce. Hlavným dôvodom je to, že transport 
rozpustených látok podlieha zákonitostiam transportu kvapalnej fázy v pórovitej 
matrici. Samotný fyzikálno-chemický popis takejto matrice je však pre mimoriadnu 
zložitosť pôdneho profilu nezvládnuteľným problémom a preto sa rieši matematicko-
fyzikálnymi modelmi, ktoré sa môžu realite približovať iba s menším alebo väčším 
úspechom.     

          V pôde, ktorá je mnohozložkovým heterogénnym systémom, obsahujúcim fázu 
tuhú, kvapalnú a plynnú, pohyb rozpustených látok ovplyvňujú všetky tri fázy. Pokiaľ 
problém fyzikálno-chemického popisu kvapalnej a plynnej zložky je vcelku 
zvládnuteľný,  naopak prijateľný popis tuhej fázy je mimoriadne komplikovaný najmä 
preto, že táto je distribuovaná v obrovskom spektre zrnitostných skupín a v každej 
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z týchto skupín je odlišné zastúpenie jednotlivých zložiek, ktoré je aj zároveň spojené s 
rôznou pórovitou štruktúrou jednotlivých zŕn. Druhý problém spočíva v tom, že 
„architektúru“ pórovitej štruktúry nie je možné jednoznačne vysvetliť na základe 
zrnitostného a kvalitatívneho zloženia pôdy a iných fyzikálno-chemických vlastností, 
ale významnú úlohu tu zohráva   „história“ vzniku pôdy.  

          Popis pórovitej štruktúry pôdy je jedna z charakteristík, ktoré sa z pohľadu 
chemika väčšinou ignorujú. Napriek tomu kvalita tohto popisu má pre vysvetľovanie 
všetkých transportných javov v pôdach, resp. v sedimentárnych vrstvách mimoriadnu 
dôležitosť,  pretože významným spôsobom ovplyvňuje primárne transportné rýchlosti 
kvapalín.  

  

  

8.1. Prestup kvapaliny pórovitou matricou 

   

8.1.1. Preferované prúdenie 

  

            Jeden z javov s mimoriadnym environmentálnym dopadom je jav 
preferovaného prúdenia. Pri tomto prúdení roztoky prechádzajú veľkou rýchlosťou cez 
úseky s veľkými pozdĺžnymi pórmi bez toho, aby prišli do styku s hlavnou časťou 
pôdy. Pri preferovanom prúdení sa neuplatňujú žiadne z vyššie popisovaných 
medzifázových interakcií, resp. podiel týchto iterakcíí na celkovom transporte 
rozpustených látok je úplne bezvýznamný.  

            Preferované prúdenie má mimoriadne negatívny dopad na rýchly transport 
polutantov do spodných vôd, ako aj na nízku účinnosť agrochemikálií, ktoré namiesto 
toho aby sa dostávali do koreňového systému, končia v spodných vodách. Typickým 
príkladom pre preferované prúdenie je prietok roztoku cez ťažké ílové pôdy. Toto sa 
deje cez úzke trhliny a preto adsorpčné parametre, ako je napríklad sorpčná a 
iónovýmenná kapacita jemných frakcií pôdy sú v tomto prípade nepoužiteľné.           

  

Obr. 8.01. Ilustrácia k téme preferované prúdenie. 

  

  

  

  

8.1.2. Miešateľné prúdenie 

  

          Miešateľné prúdenie je také prúdenie, pri ktorom roztok s vyššou koncentráciou 
sa mieša s roztokom s nižšou koncentráciou. Dochádza k nemu v relatívne 
homogénnych pôdach bez prítomnosti kanálov pre preferované prúdenie. Transport 
v takýchto matriciach je veľmi podobný transportu, ktorý sa používa v bežných 
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chromatografických experimentoch a preto tento typ prúdenia je možné s úspechom 
študovať pomocou exaktne navrhnutých experimentov.   

  
Obr. 8.02. Miešateľné prúdenie v homogénnej matrici 
  

  

8.1.3. Prúdenie makropórmi 

  

            Preferované prúdenie je taký typ tansportu kvapaliny cez pórovitú matricu, 
ktorý je zabezpečovaný najmä veľkými pórmi. Takýmito pórmi kvapalina prúdi 
relatívne veľkými rýchlosťami, na rozdiel od pomalého pohybu kvapaliny 
v reziduálnej mikropórovitej matrici. Táto základná vlastnosť prúdenia makropórmi sa 
zohľadnila aj pri tvorbe alternatívnych názvov pre tento typ prúdenia: „krátke 
spojenie“ (short-circuiting), „obtokové prúdenie“ (bypass flow) a „prúdenie 
kanálikmi“ (channelling).  

  Doterajšie štúdie tohto javu ukazujú, že nie je možné jednoznažne určiť 
geometrické parametre pórov, v ktorých k preferovanému prúdeniu dochádza, resp. 
parametre pórov, ktoré sa už na takomto type prúdenia nepodieľajú. Okrem splnenia 
podmienky určitej kritickej veľkosti pórov, je totiž pre vznik preferovaného prúdenia 
nutné, aby tieto póry vytvárali vertikálne pospájaný a zároveň aj otvorený systém 
pórov. Pre jeho funkčnosť je nutné, aby na jeho vrchnej strane bol vytvorený pretlak 
minimálne 1 až 3 mm vodného stĺpca, ktorý sa dosiahne iba v prípade dostatočne 
zavlažovanej pôdnej alebo sedimentárnej vrstvy. Pri nesplnení tejto podmienky, je 
podiel makropórov na celkovom transporte kvapaliny nízky. V opačnom prípade, ich 
podiel na celkovom púdení kvapaliny vysoko prekračuje ich objemové zastúpenie. 
Preto zníženie strát agrochemikálií je možné dosiahnuť jednak znížením objemu 
závlahovej vody alebo aj zmenou povrchového reliéfu pôdy. 

          Väčšina snáh o zlepšenie predpovedí výsledku transportných dejov v pôdach sa 
opiera o dostatočnú špecifikáciu pórovitej štruktúry. Súčasná, všeobecne akceptovaná 
klasifikácia pôdnych pórov definuje tri základné kategórie mikropórov: póry 
s priemerom menším ako 10 mikrometrov, mezopóry s priemerom 10 až 1000 
mikrometrov a makropóry s priemerom väčším ako 1000 mikrometrov. V súčasnosti 
neexistuje jasne definovaná hranica veľkosti pórov, na základe ktorej by bolo možné 
určiť, či transport látok bude prebiehať preferovaným alebo miešateľným prúdením. 
Hlavnou príčinou je to, že tento transport je ovplyvňovaný nielen tvarom pórov ale aj 
kvalitou ich povrchu a fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Preto v súvislosti 
s problémom transportu látok v pôdach, zaviedla sa aj ďalšia empirická kategorizácia 
makropórov a to jednak podľa tvaru a priečneho prierezu a jednak podľa typu ich 
vnútorného povrchu. V prvej kategórii sa zaviedol pomocný parameter pomeru plochy 
(P) a druhej mocniny obvodu (O2).  
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Táto kategória obsahuje tri skupiny pórov: 

-         póry s okrúhlym tvarom (kanáliky)                           P/ O2 > 0,04 

-         póry s elipsovitým tvarom (dutiny)              0,015 < P/ O2 > 0,04 

-         póry s podlhovastým tvarom (pukliny)                    0,015 < P/ O2 

  

          Druhá kategória pórov obsahuje dve skupiny – póry hladkým povrchom a póry 
s drsným povrchom. Z hľadiska morfológie pórov sa ďalej zaviedla kategorizácia 
makropórov na  štyri skupiny: 

1.      Póry vytvorené pôdnou faunou. Majú tvar trubice s priemerom 1 až 50 mm 
a koncentrujú sa v blízkosti povrchu. 

2.      Póry vytvorené koreňmi rastlín, ktoré čiastočne môžu byť vyplnené zbytkami 
rozložených koreňov a majú tiež tvar trubice. 

3.      Trhliny a pukliny, vytvorené zmršťovaním pôdy alebo zvetrávaním 
podložnej horniny 

4.      Trubice vytvorené eróznou činnosťou vody vo vysokopriepustných pôdach, 
napríklad v pieskoch.    

  

          V súčasných komplexných modeloch prúdenia sa predpokladá, že vo väčšine 
typov pôd sa na transporte kvapalín podieľa jednak preferované prúdenie 
v makropóroch, ako aj miešateľné prúdenie cez „matricu“, tvoriacu hlavnú časť pôdnej 
vrstvy. Oba typy prúdenia sa odlišujú poriadkovými rozdielmi v prietokoch. Tento, 
takzvaný doménový model, rozdeľuje prúdenie na dva typy: prúdenie cez makropóry 
a prúdenie cez matricovú doménu. 

             

Obr. 8.03. Ilustrácia k problému preferovaného prúdenia cez makropóry a matricu. 

Obr. 8.04. Spôsob zapĺňania pakropórov a stúpania hladiny v póroch 

  

  

8.1.4. Prúdenie prstami 

  

            V prípade nízkych rýchlostí prúdenia kvapaliny v suchých substrátoch, 
napríklad v piesku alebo piesčitých pôdach, nedochádza k jej rovnomernému postupu, 
ale začnú sa v nich vytvárať priestorovo oddelené toky nasýteného prúdenia. Vo 
väčších vzdialenostiach od povrchu pôdy dochádza k vytvoreniu zvláštneho čela fronty 
medzi zvlhčenou a suchou časťou pôdy, ktorá má tvar prstov (obr. 8.05). Anglické 
pomenovanie tohoto typu prúdenia (fingering) je odvodené tiež zo slova prst (finger). 
Uvedený „prstový“ tvar čela fronty sa vytvára dokonca aj v úplne homogénnych 
substrátoch. Anizotropia a zvyšovanie obsahu nečistôt majú za následok zmenšovanie 
priemernej šírky prstov, čo v konečnom dôsledku vedie k zvyšovaniu rýchlosti 
prúdenia kvapaliny v prstoch a zväčšovanie vzdialeností medzi prstami. Priestorové 
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rozdelenie vody v prstoch nie je rovnomerné ani v horizontálnom ani vo vertikálnom 
smere. Rast obsahu vody je možné pozorovať najmä s rastúcou hĺbkou, teda 
s narastaním so vzdialenosťou od povrchu. 

Prsty môžu mať vertikálny smer, ale môžu sa odchyľovať od vertikálneho 
smeru. Vzhľadom na to, že susedné prsty sa môžu v rôznej miere odchyľovať od tohto 
smeru, časom môže dôjsť k ich spojeniu. Výsledný tok nie je však symetrický; jeden 
tok má smerovanie jedného z pôvodných prstov a druhý tvorí jeho bočný prítok. 
Splývanie prstov je najčastejšie pozorované v blízkosti povrchu; oblasť, v ktorej 
k tomuto javu dochádza sa volá indukčná zóna. Okrem splývania jednotlivých tokov 
môže dochádzať aj k ich rozštiepeniu. Dochádza k nemu pri prekročení prietokovej 
kapacity prstu.                     

  
Obr. 8.05. Prúdenie kvapaliny prstami  
  

  

  

  

8.1.5. Prúdenie lievikom 

  

            Prúdenie lievikom (funnelling) je taký typ prúdenia, pri ktorom hlavná časť 
kvapaliny (vody resp. roztoku) prechádza veľkou rýchlosťou relatívne úzkou časťou 
pôdneho profilu. Tento typ prúdenia je typický v podkoreňovej zóne a vyskytuje sa na  
rozhraní dvoch kvalitatívne odlišných zón, napríklad jemného piesku a hrubého piesku 
alebo prachovej hliny a vzduchovej kavity. Nutnou podmienkou je však to, aby spodná 
vrstva mala sklon v rozsahu 10o až 40o od horizontálnej roviny (obr. 8.06). Nesplnenie 
týchto podmienok je v prírode veľmi vzácne, pretože veľká časť sedimentov a pôd má 
diskontinuálne zloženie, pričom rozhranie medzi susednými vrstvami je zriedka 
horizontálne.    Preto prúdenie lievikom sa pozoruje v prírode veľmi často.            
            Striedanie niekoľkých, vzájomne sklonených vrstiev v sedimentoch a pôdnych 
profiloch má za následok kľukatenie hlavných dráh prietoku roztokov, tzv. 
makrotortuozitu, ktorej dôsledok je značné predĺženie dráhy toku kvapaliny (obr.8.07.). 

Environmentálne dôsledky prúdenia lievikom sú ešte vážnejšie ako v prípade 
prúdenia makropórmi, pretože rýchlosť prúdenia pôdnych roztokov, vrátane 
agrochemikálií a iných polutantov, sa zvyšuje o jeden až dva poriadky, v porovnaní 
s horizontálne postupujúcim čelom v rovnakej pôdnej matrici.       
  
Obr. 8.06. Prúdenie lievikom 
Obr. 8.07. Makrotortuozita – kľukatenie dráhy kvapaliny pri prietoku cez navzájom 
naklonené vrstvy.  
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8.2. Fyzikálne modely prenosu látok 
  

Transport vody a v nej rozpustených látok cez vrstvy pôd, resp. sedimentov je 
komplikovaný komplexný dej, na ktorom sa podieľajú deje fyzikálneho charakteru, 
ako je napríklad prietok kvapaliny cez veľké kanály, deje chemické, napr.: rozkladné 
reakcie, reakcie medzi zložkami pôdy a látkami transportovanými vodou a deje 
s fyzikálno-chemickou povahou, ako sú napríklad sorpcie a iónovýmenné deje. 
Vzhľadom na vyššie uvedený problém nemožnosti vyčerpávajúceho fyzikálno-
chemického popisu pôdy, existuje snaha o vypracovanie takých fyzikálnych modelov 
transportu látok, ktoré by využívali určitý konečný, experimentálne stanoviteľný súbor 
parametrov tohto systému. Zmyslom týchto snáh je použitie konečných matematických 
modelov pre predpovedanie transportných dejov v prírodných podmienkach. 
Environmentálna dimenzia tohto problému je zrejmá. 

V súčasnosti existujú dva najznámejšie modely prenosu látok v pôde. Prvý, 
fenomenologický model, vysvetľuje transport látok cez makropóry. Podľa neho, 
molekuly rozpustených látok sa šíria konvekciou s kvapalinou a zároveň podliehajú 
disperznému procesu, výsledkom čoho je rozptyl rozpustenej látky okolo priestoru 
dosahovaného pri priemernej rýchlosti prietoku vody. Druhý, stochastický model, je 
založený na predstave, že reálna pôda je nahradená stĺpcami (kolónami), v ktorých 
pôda má rovnaké vlastnosti, ktoré sú nezávislé od hĺbky. Rýchlosť prenosu rozpustenej 
látky je v nich funkciou rozdelenia pravdepodobnosti rýchlosti prenosu rozpustenej 
látky v pôde.      

Oba uvedené modely sú využiteľné pre opis miešateľného prúdenia a prúdenia 
v pôde s makropórmi (tzv. doménové modely). 

  
8.2.1. Konvektívno-disperzný model 
  
            Konvektívno-disperzný model sa zakladá na niektorých významných 
zjednodušeniach. Sú to tieto: 

1. Kvapalná fáza v pórovitom prostredí je rozdelená na pohyblivé a nepohyblivé 
zóny.  

2. Sorpčné a iónovýmenné procesy sú považované za okamžité a sorpčná izoterma 
je lineárna.  

3. Prostredie, v ktorom sa transport látok odohráva, je z hľadiska hydrofyzikálnych 
charakteristík  homogénne.  
  
Základné mechanizmy prenosu látok sú: konvektívny prenos, difúzia a prenos 

v dôsledku disperzného procesu. 
Konvektívny prenos je výsledkom pasívneho pohybu chemickej látky unášanej 
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rozpúšťadlom (takmer vždy vodou). Voda sa pohybuje najmä v dôsledku 
pôsobenia gradientu vlhkostného potenciálu. 

Difúzia je transport, ktorého príčinou je termický pohyb molekúl vo vode. 
Vyrovnávanie koncentrácii iónov, resp. molekúl je možno popísať pomocou Fickových 
zákonov. Množstvo transportovanej látky cez pórovitú matricu v dôsledku gradientu 
koncentrácie, ktoré prejde za časovú jednotku jednotkovým prierezom je: 
  

Idif  =  -θ. Ddif. δc/δx                                                      (1)
 

kde θ je objemová vlhkosť [L/L-3], Ddif je súčiniteľ difúzie danej chemickej látky resp. 
molekuly alebo iónu v pórovitom prostredí. Hodnota Ddif  má nižšiu hodnotu ako je 
jeho hodnota v čistej vode (D0). Vzťah oboch súčiniteľov je: 

  
Ddif =  D0 . τ                                                         (2)

  
kde τ je bezrozmerný súčiniteľ tortuozity; jeho hodnota sa obyčajne pohybuje 
v rozsahu 0,3 až 0,7. 

Disperzia je pohyb iónov a molekúl spôsobený rozdielnymi rýchlosťami 
kvapaliny v póroch rôznej veľkosti a tvaru. Dôsledok tohoto javu je podobný ako pri 
difúzii, pretože postupujúci front pri transporte látky stráca charakter jasnej 
diskontinuity a rozmazáva sa. Prenos v dôsledku disperzie je možno opísať 
analogickým vzťahom ako v prípade difúzie: 

  
Idif.  =  -θ. Ddisp . δc/δx                                                 (3)

  
kde θ je objemová vlhkosť (L/L-3), Ddisp. je súčiniteľ disperzie [L2 T-1] a platí preň 
vzťah:  
  

Ddisp. =  λ .ν h                                                                                 (4)
  

Pričom λ  je disperzivita [L]  ν je pórová rýchlosť vody [L T-1];  všeobecne pre  ν
platí: 
  

ν = Q /θ                                                          (5)
kde Q je množstvo vody vytečenej z pôdy za časovú jednotku. Exponent h je závislý na 
na vlastnostiach a geometrii pórov. Oba súčinitele je možné zlúčiť do jedného 
parametra: 
  

   D = Ddisp  + Ddif.                                                  (6)
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D označujeme ako súčiniteľ hydrodynamickej disperzie    
  
  
Pre celkový tok chemickej látky v pórovitom prostredí cez jednotkovú plochu 

platí: 
  

Isum  =  -θ . D . δc/δx + Q.c                                                 (7)
  

Pre časovú zmenu koncentrácie chemickej látky je možné písať: 
  

δc/δt = D . δ 2c/δ 2x -  ν. δc/δx,                                             (8)
  
kde ν je podiel toku a objemovej vlhkosti v pórovitom prostredí. Táto rovnica platí za 
predpokladu, že nedochádza k sorpcii látok z roztoku. Takýto prípad je však 
zriedkavý.  Dôsledok disperzných javov pri prietoku roztoku cez trubicu a kolónu 
plnenú inertným partikulárnym materiálom ukazuje obr. 8.08. 
  
Obr. 8.08. Priebeh prieniku roztoku pri piestovom efekte (a), pri disperznom efekte 
v trubici (b) a pri disperzii v inertnej homogénnej patrikulárnej látke, napr. v piesku 
(c); 
Krivka znázorňuje zmenu koncentrácie roztoku na výstupe kolóny v závislosti od času 
  
Retardačný faktor 

Všeobecne možno predpokladať, že pri interakcii medzi pôdnou (alebo 
sedimentárnou vrstvou) a transportovanými látkami dochádza k interakcii. 
Najjednoduchší prípad je sorpcia, kde pri nízkych koncentráciách látok v roztoku sa dá 
predpokladať lineárny priebeh sorpčnej izotermy. Vzťah medzi sorbovaným 
množstvom S a koncentráciou c je:  
  

S = kl . c,                                                                 (9)

  
kde  kl je distribučný koeficient. Rovnica (8) sa potom transformuje na zápis: 

  
R . δc/δt = D . δ 2c/δ 2x -  ν. δc/δx,                                             (8)

 
kde R je tzv. retardačný faktor, zohľadňujúci vplyv adsorpcie chemickej látky na jej 
transport pórovitým substrátom. R je možné vyjadriť vzťahom: 
  

R =1 + ρ . kl /θ                                                         (9)
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V prípade absentujúcej interakcie medzi chemickou látkou a pôdou je hodnota  kl
nulová a hodnota R sa rovná jednej.  
          Okrem sorpčných javov, je treba brať do úvahy skutočnosť, že značná časť
chemických látok podlieha degradácii. Ide o samovoľný rozpad, napríklad v prípade
rádionuklidov alebo o rozklad katalyzovaný pôdnymi zložkami. Tieto deje sú potom
zohľadňované v rovnici: 
  

    R . δc/δt = D . δ 2c/δ 2x -  ν. δc/δx – µ. c                                             (10)
  
kde  µ je súčiniteľ rozpadu. 
  
  
8.2.2. Stochasticko-konvektívny model  

Konvektívno-disperzný model predpokladá v celom sledovanom objeme
pórovitej matrice konštantnú konvektívnu rýchlosť kvapaliny. Znamená to, že
kvapalina alebo roztok sa pohybuje v pórovitej pôdnej matrici piestovite; teda
predpokladá sa, že pôdna matrica je na makroskopickej úrovni homogénna. Rôzne
rýchlosti dosiahnutia určitej zóny sa vysvetľujú hydrodynamickou disperziou.  

Na rozdiel od predchádzajúceho modelu, stochasticko-konvektívny model je
založený na predstave priestorovej heterogenity pôdy. V sledovanom objeme sa
uvažuje spojité, najčastejšie logonormálne rozdelenie konvektívnej rýchlosti vody
a v nej transportovaných látok a zároveň nezávislosť tejto rýchlosti od hĺbky. Pôdny
horizont je v tejto predstave reprezentovaný sústavou paralelných, navzájom sa
neovplyvňujúcich prúdnic, v ktorých rýchlosť vody a rozpustenej látky je konštantná.   
  
  
8.2.3. Doménové modely  
            Jedným z ďalších riešení, ktoré simulujú existenciu hetorogenít v pôde sú
doménové modely. Najjednoduchšie sú dvojdoménové modely. Jedným z nich je
model, ktorý je založený na predstave existencie dvoch kvalitatívne odlišných zón s tzv.
málo pohyblivou a pohyblivou vodou. Pod termínom „pohyblivá voda“ sa tu chápe
voda, ktorá sa nachádza v makropóroch. Termín „nepohyblivá“ voda označuje vodu,
nachádzajúcu sa vo vnútri agregátov alebo v miestach styku agregátov. Iný model je
založený na predstave, že pôdu je možné rozdeliť jednak na matricu, ktorá tvorí jej
hlavný objemový podiel a jednak na makropóry, ktoré sú pre kvapalnú fázu druhou
transportnou cestou. Ďalším približovaním sa k vlastnostiam reálnych pôd sú troj- a
viacdoménové modely, ktoré bližšie špecifikujú geometrický rozmer pórov (napr.:
mikropóry, mezopóry a makropóry). Rýchlosť transportu roztoku v pórovitom prostredí
sa dá potom odvodiť od veľkosti pórov, resp. distribúcie veľkosti pórov (frekvencie
zastúpenia jednotlivých veľkostných skupín). 
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            Príklad doménového modelu pôdy ukazuje obr.8.09. Pôda je v ňom 
reprezentovaná týmito zónami: 
 

1.   Pohyblivá voda 
2.   Nepohyblivá voda 
3.   Vzduchové bubliny 
4.   Dynamická pôdna oblasť 
5.   Nehybná pôdna oblasť 

  
 

Dynamická pôdna oblasť je tu chápaná ako zóna, ktorá sa nachádza  v tesnej 
blízkosti pohyblivej vody a v ktorej je sorbovaná látka v rovnováhe s rozpustenou 
látkou. Nehybná pôdna oblasť je tá časť pôdy, ktorá je v styku s nepohyblivou vodou. 
V nej je sorpcia limitovaná difúznym procesom. Nehybná pôdna oblasť je lokalizovaná 
vo vnútri agregátov alebo okolí mikropórov.  

  
Obr. 8.09. Schématické znázornenie jednotlivých častí a zón ich vzájomného styku 
v doménových modeloch pôd 
  
  

ENVIRONMENTÁLNA ANORGANICKÁ CHÉMIA  
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