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ВСТУП 
Навчальна дисципліна Дослідно-фільтраційні випробування є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань «Природничі науки» з 
напряму підготовки 040103 «Геологія»      

Дана дисципліна за вибором студента  блоку «гідрогеологія та інженерна 
геологія» 

Викладається у 2 семестрі 4 курсу бакалавратури в обсязі  144 год.  
 (4 кредити ECTS) зокрема: лекції – 42 год., лабораторні – 28 год., самостійна 
робота – 74 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі.  
Завершується дисципліна заліком. 

Мета дисципліни полягає в тому, щоб студент на базі даних натурних 
польових досліджень (випробування водоносних горизонтів та комплексів) вмів 
самостійно виконувати розрахунки основних геофільтраційних параметрів, 
використовуючи базові теоретичні рівняння геофільтрації та методику їх 
обробки із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.  

Завдання - ознайомлення студентів з видами й цільовим призначенням 
випробувань (передусім відкачувань), вивчення режиму підземних вод при їх 
проведенні в різних гідрогеологічних умовах, а також опанування методикою 
проведення дослідно-фільтраційних випробувань і обробки їх результатів. 

Предмет вивчення - реакція водоносного горизонту або комплексу на 
примусове збурення за рахунок проведення дослідно-фільтраційних робіт, а 
також методика та основні підходи до обробки результатів випробувань і 
визначення геофільтраційних параметрів.  

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. 
Перший модуль складається з двох тем, другий – з чотирьох тем. Детальніше 
структура навчальної дисципліни, тематичний план лекцій і лабораторних 
занять викладені в таблиці на стор. 9.      

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
    знати:  
- режим руху підземних вод при відкачуваннях; 
- основні фільтраційні та ємнісні параметри водоносних горизонтів; 
- види дослідно-фільтраційних випробувань; 
- методи визначення геофільтраційних параметрів; 

вміти:  
- визначати за результатами дослідних випробувань базові геофільтраційні 

параметри; 
- володіти методикою оцінки геофільтраційних параметрів на базі 

графоаналітичного методу простеження у часі; 
- володіти методикою оцінки геофільтраційних параметрів на базі 

графоаналітичного методу простеження по площі; 
- володіти методикою оцінки геофільтраційних параметрів на базі 

комбінованого методу простеження; 
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- володіти методикою обробки даних дослідно-фільтраційних робіт з 
використанням сучасних комп’ютерних технологій. 

 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців - 

дисципліна є складовою циклу професійної та практичної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра геології блоку «гідрогеологія та 
інженерна геологія».  
    Зв’язок з іншими дисциплінами: для опанування навчальної дисципліни 
необхідні знання «Методики гідрогеологічних досліджень» та «Динаміки 
підземних вод». «Дослідно-фільтраційні випробування» є базовою дисципліною 
для вивчення в подальшому «Оцінки запасів підземних вод». 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми  3 - 6.  Обов’язковим для заліку є виконання  лабораторних робіт. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ2  
Min. – 10 балів Max.– 30 балів Min.– 10 балів Max.–30 балів 

Усна 
відповідь 

5 10 5 10 

Виконання 
лабораторних 
робіт 

 
5 

 
20 

 
5 

 
20 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів,  не допускаються до заліку і вважаються такими, що не 
виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом на семестр з 
дисципліни «Дослідно-фільтраційні випробування». 

 У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 
перездачі здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання 
знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» 
від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 
модуль2 

Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

Шкала відповідності  

За 100 – бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1. Характеристика основних геофільтраційних 
параметрів та методи їх визначення за даними відкачувань 
 
Тема 1.  Провідна роль дослідно-фільтраційних випробувань при 
визначенні геофільтраційних параметрів.  Фільтраційні та ємнісні 
властивості гірських порід (30 год.) 

Мета та зміст дослідно-фільтраційних випробувань. Види дослідно-
фільтраційних випробувань. Відкачування як основний вид дослідно-
фільтраційних випробувань. Режими руху підземних вод при відкачуваннях. 
Характеристика основних фільтраційних та ємнісних параметрів 
(геофільтраційних параметрів).  
 
Тема 2. Методи визначення  геофільтраційних параметрів за даними 
відкачувань (40 год.) 

Характеристика методів визначення геофільтраційних параметрів (методи 
першої та другої груп). Метод підбору. Метод еталонних кривих. 
Графоаналітичні методи простеження (у часі, по площі, комбіноване). 
Порівняльна характеристика методів визначення геофільтраційних параметрів.  

 
Змістовий модуль 2. Методика визначення параметрів водоносних 
горизонтів за даними відкачувань  
 
Тема 3. Обробка та інтерпретація результатів дослідно-фільтраційних робіт 
в умовах необмеженого пласта (16 год.) 

Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні. 
Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах необмеженого 
напірного пласта при сталому дебіті. Обробка даних відкачувань 
графоаналітичним методом в умовах необмеженого напірного пласта при дебіті, 
що змінюється. Особливості обробки даних відкачувань в умовах безнапірного 
пласту. Визначення геофільтраційних параметрів по відновленню рівня у 
свердловинах. 
 
Тема 4. Обробка та інтерпретація результатів дослідно-фільтраційних робіт 
з урахуванням впливу границь у плані (16 год.) 

Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні при 
наявності границь у плані. Обробка даних відкачувань графоаналітичним 
методом в умовах напівобмеженого пласта з урахуванням типу границі 
(водопроникна чи водотривка).  

 
Тема 5. Обробка та інтерпретація результатів дослідно-фільтраційних робіт 
в умовах шаруватих водоносних пластів (22 год.) 

Найбільш типові шарові розрізи. Особливості формування гідродинамічної 
обстановки при відкачуванні в умовах двох-, трьох- і багатошарової товщі. 
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Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах двошарової 
товщі. Загальні висновки стосовно інтерпретації даних відкачувань в умовах 
двошарової товщі.  

 
Тема 6.  Обробка та інтерпретація результатів дослідно-фільтраційних 
робіт в умовах тріщинуватих і тріщинно-карстових водоносних пластів (20 
год.) 

Особливості фільтрації води у породах з подвійною пористістю. Моделі 
гетерогенно-шарової та гетерогенно-блокової структур. Основні відмінності 
руху рідини в тріщинуватій породі, які впливають на методику визначення 
геофільтраційних параметрів.  
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин 
№ 
з/п Назва  лекції 

лекції лабора-
торні 

сам.
роб. 

Змістовий модуль 1.  Характеристика основних геофільтраційних 
параметрів та методи їх визначення за даними відкачувань 

1 

Тема 1.  Провідна роль дослідно-фільтраційних 
випробувань при визначенні геофільтраційних 
параметрів.  Фільтраційні та ємнісні властивості 
гірських порід 

 
8 

 
6 

 
16 

2 Тема 2. Методи визначення  геофільтраційних 
параметрів за даними відкачувань  

10 8 20 

 Модульна  контрольна робота* 2   
Змістовий модуль 2. Методика визначення параметрів водоносних 

горизонтів за даними відкачувань   

3 
Тема 3. Обробка та інтерпретація результатів 
дослідно-фільтраційних робіт в умовах 
необемеженого пласта  

6 4 6 

4 
Тема 4. Обробка та інтерпретація результатів 
дослідно-фільтраційних робіт з урахуванням впливу 
границь у плані   

4 4 8 

5 
Тема 5. Обробка та інтерпретація результатів 
дослідно-фільтраційних робіт в умовах шаруватих 
водоносних пластів 

6 4 12 

6 

Тема 6. Обробка та інтерпретація результатів 
дослідно-фільтраційних робіт в умовах 
тріщинуватих і тріщинно-карстових водоносних 
пластів 

4 2 12 

 Модульна  контрольна робота* 2   
Залік     

 ВСЬОГО 42 28 74 
Загальний обсяг _144__ год., в тому числі: 
Лекції  –  42  год. 
Лабораторні – 28 год. 
Самостійна робота - 74  год. 
* - модульні контрольні  роботи виконуються  за рахунок годин лекцій 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ 
ГЕОФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ ЗА 

ДАНИМИ ВІДКАЧУВАНЬ 
 

ТЕМА 1 Провідна роль дослідно-фільтраційних випробувань при 
визначенні геофільтраційних параметрів.  Фільтраційні та ємнісні 
властивості гірських порід. (30 год.) 
План:  
 Мета та зміст дослідно-фільтраційних випробувань.  
 Види дослідно-фільтраційних випробувань.  
 Відкачування як основний вид дослідно-фільтраційних випробувань. 
 Режим руху підземних вод при відкачуваннях. 
 Характеристика основних фільтраційних та ємнісних параметрів 

(геофільтраційних параметрів).  
 

Мета та зміст дослідно-фільтраційних випробувань. Головною метою 
дослідно-фільтраційних досліджень (ДФД) є вивчення гідрогеологічних умов 
водоносних горизонтів та комплексів.  

ДФД  поділяються на дослідно-фільтраційні спостереження (ДФС) та 
дослідно-фільтраційні випробування (ДФВ). 

ДФС базуються на вивченні природного процесу у водоносному горизонті 
(комплексі). 

ДФВ базуються на вивченні примусового (штучного) процесу у водоносному 
горизонті (комплексі). Головним видом ДФР є відкачування. 

Види дослідно-фільтраційних випробувань. Відкачування являє собою 
спосіб примусового відбору підземних вод із свердловин (колодязів, шахт), який 
викликає деформацію природного поля гідродинамічних напорів. Відкачування, 
що відбувається в умовах самовиливу води із свердловин, має назву випуску. За 
призначенням відкачування поділяються на пробні, дослідні та дослідно-
експлуатаційні. Різниця у призначенні відкачувань визначає методику її 
проведення. 

Відкачування як основний вид дослідно-фільтраційних робіт. Дослідні 
відкачування є головним видом відкачувань. Метою дослідних відкачувань є:  
1. Визначення основних гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів 

(комплексів). 
2. Вивчення граничних умов водоносних горизонтів (комплексів) у плані та в 

розрізі (взаємозв’язок підземних та поверхневих вод, взаємодія суміжних 
водоносних горизонтів і та ін.).  

3. Встановлення залежності між дебітом свердловини та зниженням 
гідродинамічного напору у свердловині. 

4. Визначення оптимальної продуктивності експлуатаційних свердловин. 
5. Визначення величин зрізок гідродинамічного напору у взаємодіючих 

експлуатаційних свердловинах в межах ділянки водозабору, що 
проектується. 
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В залежності від наявності чи відсутності спостережних свердловин дослідні 
відкачування поділяються на одиночні та кущові.  

Режим руху підземних вод при відкачуваннях. Процес розвитку поверхні 
депресії (поверхні гідродинамічного напору) при відкачуванні досить складний. 
Поверхня формується під дією ряду факторів. В початковий період 
відкачування  головними факторами є осушення пласту (для безнапірних 
водоносних шарів) або вплив пружного  режиму (для напірних водоносних 
шарів). Через певний час на формування депресійної поверхні починають 
впливати: 
- процеси перетікання із суміжних водоносних шарів; 
- залучення підземних вод, які розвантажуються в природних умовах; 
- межі водоносного пласту у плані та розрізі. 

В ряді випадків на штучні зміни гідродинамічного напору накладаються 
природні зміни напору. Крім того, характер зміни гідродинамічного напору 
може ускладнюватись технічними факторами, наприклад, коливанням дебіту  у 
процесі відкачування. 

Характеристика основних фільтраційних та ємнісних параметрів 
(геофільтраційних параметрів). Одним із основних завдань випробування 
водоносних горизонтів відкачуваннями є визначення розрахункових 
гідрогеологічних параметрів. Водовміщуючі породи являють собою пористі 
середовища. Властивості пористого середовища, які визначають в ньому рух - 
пористість та проникність.  Тому розрахункові гідрогеологічні параметри 
водоносного горизонту повинні віддзеркалювати саме ці дві властивості 
водовміщуючого середовища, тобто його ємнісні та фільтраційні властивості.  

Водовміщуюче середовище може бути  зернистим, тріщинуватим, тріщинно-
карстовим і т. ін. Під терміном «пористість» в цьому зв’язку розуміють загальну 
пустотність гірської породи, незалежно від типу самих пустот (порожнин). 
Практично всі водовміщуючі породи характеризуються  невпорядкованим 
(хаотичним) розподілом порожнин. Тому структура пористого середовища 
може бути описана лише статистично.   

З огляду на складну структуру пористого середовища, рух рідини в ньому 
звичайно розглядається з макроскопічної точки зору, а реальна водовміщуюча 
порода замінюється на деяке умовно суцільне середовище з безперервними 
властивостями. 

Тому пористість і проникність, а також пов’язані з ними розрахункові 
гідрогеологічні параметри, повинні розглядатися як макроскопічні параметри, 
які характеризують лише відносно великі об’єми досліджуваного середовища. 

Ємнісні властивості. Пористість водовміщуючого середовища n - частина її 
об’єму, яка заповнена водою. Обчислюється як  відношення об’єму пустот 
(порожнин) до загального об’єму породи.  

Однак характеристикою ємнісних властивостей водовміщуючого середовища 
при безнапірній фільтрації є не повна пористість, а коефіцієнт гравітаційної 
водовіддачі .. Це та кількість води, яка може вивільнитися з елементарного 
об’єму пласта при його осушенні.  



11 
 

 11 

Коефіцієнт водовіддачі - різниця між загальною пористістю n та 
максимальною молекулярною вологоємністю Wм  з урахуванням об’ємних мас 
скелету породи та води (СК і В ): 

M
В

СК Wn 



  

Звичайно приймається, що величина  дорівнює активній пористості na.  
При напірній фільтрації осушення породи не відбувається і, ємнісні 

властивості водоносного горизонту визначаються пружністю водовміщуючих 
порід і рідини, що в них міститься.  Для характеристики  ємнісних властивостей 
напірного пласта Ф.М. Бочевер запропонував поняття пружної водовіддачі *, 
за аналогією з вільною водовіддачею.  

Коефіцієнт пружної водовіддачі пласта * - кількість води, яку можна 
отримати з одиниці площі напірного пласта при зниженні напору на 1 м. 

Фільтраційні властивості водоносного пласта визначаються не тільки 
властивостями породи, але й властивостями рідини, яка фільтрується. 
Проникність породи по відношенню до певної рідини характеризується 
коефіцієнтом фільтрації. 

Коефіцієнт фільтрації К в чисельному відношенні – це витрата рідини через 
одиницю площі поперечного перетину пласта при напірному градієнті, який 
дорівнює 1. Він чисельно дорівнює швидкості фільтрації при одиничному 
градієнті. 

Оскільки зазвичай розглядається планова фільтрація, то вводиться поняття 
коефіцієнту водопровідності Т: 

 
 

де Т - витрата рідини через одиницю поперечного перетину водоносного 
горизонту потужністю m при одиничному напірному градієнті. 

Крім К, Т, , *,  в гідрогеологічних розрахунках широко використовується 
комплексний параметр a, який в загальному випадку характеризує швидкість 
розвитку депресії. Він отримав назви: 

в безнапірному потоці - коефіцієнт рівнепровідності (рос. - 
уровнепроводности): 


mKap


  

в напірному потоці - коефіцієнт п’єзопровідності : 

*
mKaп


  

Суттєве значення можуть мати також ємнісні властивості слабо проникних 
шарів, що характеризуються водовіддачею. Водовіддача малопроникних порід 
визначається їх коефіцієнтами стискуваності та проникності. Крім основних в 



12 
 

 12 

гідрогеологічних розрахунках використовується ряд специфічних параметрів, 
які визначають ступінь і характер взаємодії досліджуваного водоносного 
горизонту з навколишнім середовищем. 

Реальні водовміщуючі породи звичайно характеризуються неоднорідністю 
фільтраційних і ємнісних властивостей. Реально визначені параметри є 
макроскопічними, вони завжди є узагальненими в межах того чи іншого об’єму 
пласта. 
Література 
1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения 

параметров  водоносных  горизонтов по данным откачек. – М.: Недра, 1979.- 
326 с. Главы 1, 9. 

2. Динамика подземных вод. Жернов И.Е. – Киев: Вища школа. Головное изд-
во, 1982. -324 с. Глава 2, п. 2.3, Глава 6, п.6.2. 

 
Лабораторне заняття 1 (6 год.): 
Технологія застосування програмного засобу Microsoft Excel при обробці даних 
дослідно-фільтраційних випробувань. Реалізація типового прикладу.  
Література 
1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения 

параметров  водоносных  горизонтов по данным откачек. – М.: Недра, 1979.- 
326 с. Главы 1, 9. 

 
Завдання для самостійної роботи (16 год.): 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми.  
2. Проробити питання «Абсолютна (фізична) і ефективна проникність».  
3. Проробити питання «Типізація порід за проникністю». 

 
Матеріали до самостійної роботи 

Абсолютна (фізична) і ефективна проникність.  
 Проникністю називається властивість речовин (порід) проводити рідини, 

гази і їх суміші за наявності градієнту тиску р/l. В гідрогеології проникність 
визначається дещо вужче - як властивість пористого матеріалу пропускати через 
себе рідину під дією докладеного градієнту тиску. Цей параметр вперше був 
введений Дарсі в 1856 р., як коефіцієнт пропорційності в рівнянні яке пов’язує 
величину витрати потоку з площею поперечного перетину пласта і 
п’єзометричним ухилом. 

Розрізняють проникність абсолютну (фізичну) і ефективну. Проникність 
абсолютна - проникність породи по відношенню до сухого газу або 
однокомпонентної рідини. Пори проводять за одиницю часу тим більшу 
кількість (Q) сухого газу або однорідної однокомпонентної рідини, чим більший 
їх перетин F, діючий градієнт тиску р/l ( l - довжина обсягу породи) і менша 
в‘язкість  речовини, що фільтрується. 

Однак видаток Q газу (або однокомпонентної рідини) при фільтрації в різних 
породах при заданих перетині, градієнті тиску і в‘язкості неодинакові, що й 



13 
 

 13 

визначає коефіцієнт пропорційності kПР в співвідношенні Q= kПР   р   F /  
( l) названий коефіцієнтом проникності.  

Коефіцієнт проникності має розмірність площі і одиниця виміру його в СІ — 
м2. Досі, однак, застосовувалась позасистемна одиниця дарсі (Д). Проникність в 
1 Д має зразок породи перетином 1 см2 довжиною 1 см при градієнті тиску в 0.1 
МПА і в’язкості однорідної речовини, що фільтрується, рівної 1 сПз = 0,001 
Па*с; 1Д10-12 м2=1 мкм2 а 1 мД1 фм2 = 10-30 м2.  

Коефіцієнт kПР абсолютної проникності порід по воді нижче, ніж по газу, бо 
певна частка порового обсягу вологих порід зайнята міцно і рихлозв'язаною 
водою, водою тупикових і дуже тонких капілярів з меншою, ніж у вільної води, 
або зовсім відсутньої рухливістю. 
 
Типізація порід за  проникністю.   

І - дуже висока проникність 

Види порід 
Коефіцієнт 

проникності
, 10-3 мкм2 

Коефіцієнт 
фільтрації,  

м/с 

Коефіцієнт 
пористості,  

% 
Галечник і гравій 
(проникність однорідна 
по площі) 

>5000 
(500-10000) 

>350 
(350-3500) 25-30 

Неовулканіти 
(проникність 
обумовлена 
первинними тріщинами 
і досить однорідна по 
площі) 

100-2000 70-1300 2-25 

Сильно тріщинуваті 
гнейси (проникність 
дуже непостійна) 

>100 >70 1-5 

ІІ -  висока проникність 

Види порід 
Коефіцієнт 

проникності
, 10-3 мкм2 

Коефіцієнт 
фільтрації,  

м/с 

Коефіцієнт 
пористості,  

% 
Чисті піски 
(проникність 
непостійна, часто є 
анізотропія і 
шаруватість) 

10-80 7,0-55 25-35 

Закарстовані породи 
(проникність дуже 
непостійна, 
зменшується з 
глибиною) 

10-100 7,0-70 1-8 
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Тріщинуваті 
магматогенні породи 
(проникність 
непостійна, 
зменшується з 
глибиною) 

10-50 7,0-35 0,5-2,0 

ІІІ -  середня проникність 

Види порід 
Коефіцієнт 

проникності
, 10-3 мкм2 

Коефіцієнт 
фільтрації,  

м/с 

Коефіцієнт 
пористості,  

% 
Піски дрібнозернисті 1-10 0,7-7,0 25-40 
Пористі зцементовані  
(пісковики, гравеліти,  
конгломерати ) 

1-10 0,7-7,0 6-20 

Тріщинуваті 
магматогенні породи  1-10 0,7-7,0 0,2-0,5 

ІV -  низька проникність 

Види порід 
Коефіцієнт 

проникності
, 10-3 мкм2 

Коефіцієнт 
фільтрації,  

м/с 

Коефіцієнт 
пористості,  

% 
Піски глинисті  0,1-1,0 0,07-0,7 25-40 
Слабкотріщинуваті 
магматогенні породи  0,1-1,0 0,07-0,7 0,1-1 

V - дуже низька проникність 

Види порід 
Коефіцієнт 

проникності
, 10-3 мкм2 

Коефіцієнт 
фільтрації,  

м/с 

Коефіцієнт 
пористості,  

% 
Суглинки  0,01-0,1 0,007-0,7 25-50 
Дуже 
слабкотріщинуваті 
магматогенні породи  

0,01-0,1 0,007-0,7 0,01-0,1 

VІ - близька до нуля 

Види порід 
Коефіцієнт 

проникності
, 10-3 мкм2 

Коефіцієнт 
фільтрації,  

м/с 

Коефіцієнт 
пористості,  

% 
Глини  <0,01 <0,005 15-45 
Кристалічні породи 
поза зонами 
тріщинуватості  

<0,01 <0,05 <0,01 

 
Контрольні запитання до теми 1 

1. Які види дослідно-фільтраційних робіт Ви знаєте? 
2. Ємнісні властивості водовміщуючого середовища. 
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3. Фільтраційні властивості водовміщуючого середовища. 
4. Мета проведення дослідно-фільтраційних робіт. 
 
ТЕМА 2 Методи визначення  геофільтраційних параметрів за даними 
відкачувань (40 год.) 
План:  

 Характеристика методів визначення геофільтраційних параметрів. 
 Метод підбору. 
 Метод еталонних кривих. 
 Графоаналітичні методи простеження (у часі, по площі, комбіноване).  
 Порівняльна характеристика методів визначення геофільтраційних 

параметрів. 
 

Характеристика методів визначення геофільтраційних параметрів. 
Сучасні методи визначення розрахункових гідрогеологічних параметрів за 
даними ДФВ базуються на рівняннях неусталеного руху підземних вод. В 
окремих випадках такі параметри, як коефіцієнти фільтрації і водопровідності, а 
також параметри перетікання та опору руслових відкладів, розраховуються за 
формулами стаціонарної фільтрації. 

В залежності від характеру дослідної інформації, що отримана, всі існуючі 
методи визначення геофільтраційних параметрів можна умовно поділити на дві 
групи. 

Методи першої групи використовують закономірності режиму руху 
підземних вод при відкачуваннях, що визначається лише фільтраційними та 
ємнісними властивостями водоносних горизонтів, які досліджуються. Такими 
методами визначаються основні розрахункові параметри - коефіцієнти 
фільтрації, водопровідності, водовіддачі, п’єзопровідності та рівнепровідності. 

Методи другої групи використовують дослідні закономірності, що 
визначаються не тільки  фільтраційними та ємнісними властивостями 
водоносних горизонтів, а також граничними умовами в плані та розрізі. За  
допомогою таких методів, крім основних гідрогеологічних параметрів, можуть 
бути визначені також параметри перетікання, опору руслових відкладів і та ін. 

Для визначення параметрів застосовується рівняння, що описують рух 
підземних вод до свердловин або в необмеженому ізольованому водоносному 
горизонті (методи першої групи), або з урахуванням меж водоносного 
горизонту в плані та розрізі (методи другої групи). 

В залежності від прийомів обробки рівнянь руху підземних вод до 
свердловини з метою визначення параметрів розрізняють такі найбільш 
поширені методи визначення параметрів: метод підбору, метод еталонних 
кривих, графоаналітичні методи (Тейса-Джейкоба). 

Метод підбору. Метод ґрунтується на використанні рівняння Тейса:  
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За умови  1,0
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(квазіусталеного).  
Якщо за термін відкачування на моменти часу t1 і t2 відомі S1 і S2, то: 
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За умовою відкачування Q = const, тому 
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Визначення параметру a виконується шляхом підбору. 
Параметр Т (водопровідність) розраховується за формулою: 
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Метод еталонної кривої. Для застосування методу формулу Тейса 
логарифмують: 
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Якщо побудувати графіки: 
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за результатами досліду  ,lnln tfS   

та еталонний графік   ,1lnln 
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а потім співставити ці графіки так, щоб вони співпали якомога краще, 
гідрогеологічні параметри можна визначити за формулами: 
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Метод Тейса-Джейкоба. Обробка даних дослідно-фільтраціонних робіт за 
вказаним методом виконується на базі логарифмічної апроксимації формули 

Тейса для квазістаціонарного режиму фільтрації :1.0
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Для отримання залежностей, які застосовуються для визначення параметрів, 
формула Тейса записується у вигляді рівняння прямої у напівлогарифмічних 
координатах: 
1. Зниження напору S (вісь ординат) відносно логарифма часу tln - простеження 
за часом. 
2. Зниження напору відносно логарифма відстані rln - простеження за площею. 
3. Зниження напору відносно логарифма комплексного показника 2ln

r
t  - 

комбіноване простеження. 
Порівняльна характеристика методів визначення геофільтраційних 

параметрів. Незмінність дебіту відкачування є головною умовою застосування 
методу Тейса-Джейкоба. 

Методи простеження застосовують не тільки для напірних потоків, а також 
для простих випадків безнапірних потоків (зниження напору до 20% від 
потужності водоносного горизонту та відсутність ефекту Болтона). 

При застосуванні будь-якого з перелічених методів слід врахувати, що 
визначення гідрогеологічних параметрів за даними ДФВ не можна 
ототожнювати з виконанням суто розрахункових операцій за відповідними 
формулами. Обов’язково потрібні змістовний аналіз та інтерпретація отриманих 
результатів, тому що однакові  закономірності у змінах напорів та дебітів 
можуть бути викликані різними гідрогеологічними факторами (можуть 
виникнути у зовсім різних гідрогеологічних умовах). 

Головним змістом такої інтерпретації є доведення того, що дослідні 
закономірності зміни напору відповідають прийнятим при обробці відкачування 
математичним залежностям. Тому при визначенні коефіцієнтів водопровідності 
(фільтрації) та п’єзопровідності (рівнепровідності) перевагу слід надавати 
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методам першої групи (якщо можливо). Методи другої групи  застосовуються 
тоді, коли водоносні горизонти не мають ділянок, на які не впливають межі, а 
також тоді, коли необхідно визначити специфічні параметри (коефіцієнти 
перетікання, фільтраційний опір руслових відкладів). 

При визначенні параметрів використовуються дані або про зниження напору 
у різних точках пласту у певний момент часу, або дані про зниження напору у 
часі у певній точці пласту. Зрозуміло, що  достовірність визначення параметрів 
буде підвищуватись зі збільшенням кількості точок з даними про зниження 
напору.  Збільшення кількості точок дозволяє також отримати більш надійні 
докази відповідності дослідних закономірностей обраним для розрахунків 
математичним залежностям. 

Якщо з таких позицій розглянути методи підбору, еталонної кривої та 
простеження, можна зробити наступні висновки щодо доцільності застосування 
згаданих методів: 
1. Найменш доцільним є застосування методу підбору, тому що при його 

використанні практично не контролюється відповідність розрахункових 
залежностей реальним природним умовам. 

2. У методі еталонної кривої надійність визначення параметрів визначається 
ступенем суміщення еталонної та експериментальної кривої. Ступінь 
суміщення визначається суб’єктивно, на нього впливає низка факторів. Тому 
метод еталонної кривої має обмежене застосування. 

3. Методи простеження дозволяють контролювати надійність визначення 
гідрогеологічних параметрів за допомогою різних способів визначення 
параметрів ( простеження за часом,  за площею, комбіноване). Кількість 
точок з даними про зниження напору порівняно велика, що дозволяє 
встановити відповідність дослідних даних математичній моделі, яка 
застосовується. Крім того, методи простеження базуються на аналізі 
прямолінійних залежностей, а на прямолінійних графіках більш надійно 
діагностується вид залежності та фіксуються моменти відхилення від   
прямолінійності. Тому зараз при визначенні  гідрогеологічних параметрів 
перевага надається  методам простеження. Але не слід забувати, що  методи 
простеження можна застосувати лише в умовах квазіусталеного руху 
підземних вод. 

Література 
1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения 

параметров  водоносных  горизонтов по данным откачек. – М.: Недра, 1979.- 
326 с. Глава 1. 

2. Динамика подземных вод. Жернов И.Е. – Киев: Вища школа. Головное изд-
во, 1982. -324 с. Глава 16. 

 
Лабораторне заняття  2 (8 год.):  
Визначення геофільтраційних параметрів методами простеження за часом, за 
площею та комбінованого простеження в умовах напірного ізольованого 
необмеженого пласта для тестового прикладу. Аналіз отриманих результатів. 
Література 
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1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения 
параметров  водоносных  горизонтов по данным откачек. – М.: Недра, 1979.- 
326 с. Глава 2. 

 
Завдання для самостійної роботи (20 год.): 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми.  
2. Проробити питання «Структура порового простору порід». 
3. Проробити питання «Класифікація пор за розмірами». 
 
Матеріали до самостійної роботи 

Поровий простір породи має достатньо складну форму і складається з 
поєднання пор різного розміру. У різних типів (піски, піщаники, алевроліти, 
вапняки, граніти, габро тощо) і груп (піщані, алевролітові, глинясті, кислі, 
середні, основні, ультраосновні тощо) порід різні (за походженням, формою, 
розмірами, внутрішнім зв'язком) пори знаходяться в неоднакових 
співвідношеннях в поровому просторі, вони неоднаково розподіляються і в 
обсязі породи. Характер розподілу пор за розмірами звичайно називають 
структурою порового простору породи.  
Форма  пор. За формою пори можуть бути: близькі до ромбоедричних (у рихлих 
добре розсортованих обкатаних уламкових породах), близькі до тетраедричних 
(у тих же, але ущільнених породах), щілиноподібні (у глин, слюд, інших порід з 
пластинчатими структурними елементами), мати вигляд розширюючихся і 
звужуючихся каналів неправильної форми (у погано відсортованих уламкових 
утвореннях); тріщиноподібні (у кристалічних та щільних осадових породах), 
каверноподібні (у карбонатних відмінах та гіпсах), пузиркові (у магматичних 
породах), каналоподібні (у лесах), вузликові (у вапнякових і кременистих туфах), 
подібні за формою до кристалів щільних магматичних, метаморфічних, 
осадових порід.(Підкреслено форми характерні для вторинної пористості, 
останні два види форми є типовими для процесів вилуговування).  

Розмір пор. Розмір пор характеризують ефективним (середнім) діаметром, або 
поперечним перетином, які в різних типах порід можуть суттєво відрізнятися.  

В основу класифікації пор за розмірами покладені дані про характер зв'язку 
порової рідини з твердою компонентою і її пересування в породах. За 
ефективним діаметром dеф пор породи виділяють:  
1) Великі надкапілярні пори з діаметром більш як 10-1 мм; їх багато у 

відсортованих слабко зцементованих велико- і середньо- уламкових породах 
(галечники, гравій, велико- і середньозернисті піски, уламкові карбонатні 
відміни), у вилужених карбонатних породах, де вони досягають велетенських 
розмірів (карстові печери в товщах карбонатних порід і гіпсів) і називаються 
мегапорами. В таких порах частка води, пов’язаної з твердою компонентою, 
невелика, і основний її обсяг рухається під дією сили тяжіння у відповідності 
з законами трубної гідромеханіки. 
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2) Капілярні пори з ефективними діаметрами в межах  10-4-10-1 мм, характерні 
для менш відсортованих і крупнозернистих, більш зцементованих порід 
(дрібнозернисті піски, піщаники, уламкові карбонатні та інші подібні 
утворення). Вміст зв'язаної води більший, ніж у попередньому випадку. 
Радіус менісків, утворених на межі 2 фаз такий, що сили поверхневого натягу 
протидіють рухові води під впливом сили тяжіння (тобто спостерігається 
явище капілярного підйому).  Надкапілярні та капілярні пори нерідко 
об'єднуються під назвою макропор.  

3) Тонкі субкапілярні (мезопори, або перехідні пори), малі за розмірами пори, dеф 
яких змінюється від 210-6 до 10-4 мм, властиві природним адсорбентам 
(глинам, мікрокристалічним і крейдоподібним вапнякам, діатомітам, 
трепелам, попеловим туфам тощо). Для таких пор характерне заповнення 
рихло і міцно зв’язаною водою, яка фактично не здатна до переміщення в 
полі сили тяжіння, або під впливом сил поверхневого натягу. Дуже великою 
є частка води на яку діють адсорбційні сили.  

4) Мікропори (тонкі пори) з dеф <210-6 мм; вони встановлені у деяких 
природних цеолітах. В мікропорах, діаметр яких співставний з розмірами 
молекул, знаходиться тільки 1 шар (товщиною в одну молекулу) міцно зв’язаної 
води. Цією рідиною пори заповнюються під дією адсорбційних сил. Рухливість 
води є ще меншою, ніж в мезопорах. 

Взаємозв'язок пор і види пористості. Пори порід можуть бути як зв'язані, так 
і не зв'язані одна з другою. Взаємозв’язані пори (їх багато у добре 
відсортованих, слабко зцементованих уламкових породах) названі відкритими, а 
незв’язані - закритими. Останні часто зустрічаються у карбонатних, 
магматичних породах з каверноподібними та пузирчастими порами. 

В будь-яких гірських породах завжди існують складні просторові сітки 
тріщин, будова яких є визначальною для формування деформаційних і 
фільтраційних властивостей геологічних тіл. 

Тріщини є невід’ємною особливістю будь-яких гірських порід, вони 
виникають разом з породою, існують та змінюються разом з нею на протязі всієї 
її історії.  
 

Типове завдання модульної контрольної роботи №1 
І. Відповісти на 3 теоретичних питання (наприклад):  

1. Ємнісні властивості водовміщуючого середовища. 
2. Фільтраційні властивості водовміщуючого середовища. 
3. Визначення гідрогеологічних параметрів методом еталонних кривих. 
      ІІ. Здати оформлені лабораторні роботи 

 
Контрольні запитання до змістового модуля 1 

1. Визначення гідрогеологічних параметрів за допомогою методу підбору. 
2. Визначення гідрогеологічних параметрів методом еталонних кривих. 
3. Методи простеження Тейса-Джейкоба. 

 
Рекомендована література до модуля 1: 
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1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения 
параметров  водоносных  горизонтов по данным откачек. – М.: Недра, 1979.- 
326 с.  

2. Динамика подземных вод. Жернов И.Е. – Киев: Вища школа. Головное изд-
во, 1982. -324 с.  

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 
ВОДОНОСНИХ ГОРИЗОНТІВ ЗА ДАНИМИ ВІДКАЧУВАНЬ 

ТЕМА 3 Обробка та інтерпретація результатів дослідно-фільтраційних 
робіт в умовах необмеженого пласта. (16 год.) 
План: 

 Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні.  
 Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

необмеженого напірного пласта при сталому дебіті. 
  Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

необмеженого напірного пласта при дебіті, що змінюється. 
 Особливості обробки даних відкачувань в умовах безнапірного пласту. 
 Визначення геофільтраційних параметрів по відновленню рівня у 

свердловинах. 
Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні. 

В необмеженому однорідному зернистому водоносному шарі провідним 
фактором, якій відповідає за деформацію прямолінійних закономірностей зміни 
рівня в часі і за площею, є технічні умови проведення досліду (сталість або 
мінливість дебіту, наявність декількох одночасно і неодночасного включених 
свердловин та ін.). Тому за таких умов найбільш коректним є застосування 
методу Тейса-Джейкоба в його класичному вигляді. Розглянемо  методику 
обробки даних дослідно-фільтраційних випробувань у напірному 
необмеженому пласті при різних технічних умовах проведення досліду. 

Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 
необмеженого напірного пласта при сталому дебіті. В даному випадку 
обробка даних проводиться на базі логарифмічної апроксимації формули Тейса: 
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Для отримання  залежностей, які використовуються для розрахунків 
параметрів, наведена формула записується у вигляді рівняння прямої у 
напівлогарифмічних координатах: зниження (вісь ординат) відносно логарифму 
часу ln(t),  відстані ln(r) і комплексного показника ln(t/r2) з відповідними 
коефіцієнтами At і Ct , Ar і Cr , Ak і Ck . В залежності від обраних координат 
можливі три способи обробки. 

1. Спосіб простеження за часом. Обробка проводиться за допомогою 
напівлогарифмічної прямої типу  
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S = At + Ct · ln(t) при r = const. 
Цей спосіб полягає у простеженні зниження або відновлення напору в часі.  

Розрахункові параметри  - коефіцієнт водопровідності і п’єзопровідності – 
визначаються за кутовим коефіцієнтам Ct  і початковим ординатах At часових 
графіків простеження  S – ln(t). Основною інформацією для побудови графіка є 
заміри зниження в окремій свердловині. 

2. Спосіб площинного простеження. Обробка проводиться за допомогою 
напівлогарифмічної прямої типу  

S = Ar + Cr · ln(r) при t = const. 
Cпосіб полягає у простеженні зміни рівня в залежності від відстані 

спостережних свердловин до збурюючої, тобто по площі дослідної ділянки. 
Коефіцієнти водопровідності та п’єзопровідності визначаються за кутовим 
коефіцієнтам Cr  і початковим ординатах Ar площинних графіків простеження  
S–ln(r). Основною інформацією для побудови графіка є одночасні заміри в 
декількох спостережних свердловинах. 

3. Спосіб комбінованого простеження. Обробка дослідної інформації 
проводиться за допомогою напівлогарифмічної прямої типу  

S = Ak+ Ck · lg (t/r)2. 
Cпосіб полягає у простеженні зміни рівня у часі одночасно в декількох 

спостережних свердловинах. Коефіцієнти водопровідності та п’єзопровідності 
визначаються за кутовим коефіцієнтам Ck  і початковим ординатах Ak 
комбінованих графіків простеження  S – ln(t/r)2. Інформацією для побудови 
комбінованого графіка простеження є регулярні у часі заміри зниження 
одночасно в декількох спостережних свердловинах. 

Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 
необмеженого напірного пласта при дебіті, що змінюється. Види коливань 
дебіту: 
1. Нерегулярні коливання дебіту. Вони викликані частими зупинками 

водопідйомників або порушеннями і їх роботі. 
2. Регулярні зміни дебіту. У такому випадку спостерігається закономірність у 

зміні дебіту (стрибкоподібна, лінійна, за параболічним законом). 
Коливання дебіту при одиночних відкачуваннях слід відрізняти від збурень 

при групових відкачуваннях. Види збурень: 
1. Стрибкоподібне незосереджене збурення. Має місце при груповому 

відкачуванні, коли збурюючі свердловини віддалені одна від одної на 
відстані, що відповідають відстаням до спостережних свердловин. 

2. Групове асинхронне  збурення. Має місце при неодночасному початку або 
закінченні роботи декількох збурюючих свердловин, при стрибкоподібній 
зміні дебіту в окремих свердловинах або при сукупній дії згаданих процесів 
на протязі  одного досліду. 

3. Незосереджене синхронне збурення. Має місце при групових відкачуваннях, 
коли окремі взбурюючі свердловини працюють з різними, але постійними 
дебітами, вмикаються і вимикаються одночасно. 

4. Зосереджене стрибкоподібне збурення. До такого варіанту відносяться 
відкачування з однієї збурюючої свердловини, а також групові відкачування 
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з компактним розташуванням збурюючих свердловин, коли  можна прийняти 
умову приблизної рівності логарифмів відстаней до найближчої 
спостережної свердловини. 

5. Одиночне стрибкоподібне збурення. Такий характер збурення має місце при 
кущових та одиночних відкачуваннях з декількома ступенями дебіту. 
Перехід між ступенями відбувається або миттєво, або з невеликою перервою. 

6. Асинхронне групове зосереджене збурення. Такий випадок виникає тоді, 
коли компактність у розташуванні декількох збурюючих свердловин 
дозволяє прийняти умову рівності відстаней від збурюючих  до 
спостережних свердловин. За розрахункову приймають відстань від 
спостережної до найбільш навантаженої збурюючої свердловини. Причиною 
стрибкоподібної зміни дебіту може бути асинхронна робота збурюючих 
свердловин або зміни дебіту окремих свердловин внаслідок перерви. 

Для кожного із випадків існують власні прийоми обробки. Такі прийоми 
застосовують у межах, які визначаються контрольним часом відносно 
конкретного ступеню збурення, що використовується для обробки: 
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де 2
maxr  - відстань до найбільш віддаленої спостережної свердловини. 

Крім того, згаданій умові повинна відповідати тривалість всіх попередніх 
ступенів: 
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де it - тривалість кожної ступені збурення. 
При одиночному збуренні контрольний час для всіх ступенів збурення 

однаковий. 
Особливості обробки даних відкачувань в умовах безнапірного пласту. 

Метод Тейса-Джейкоба може бути застосований для обробки результатів 
опробування напірних пластів, потужність і водовіддача яких залишаються 
сталими упродовж дослідних відкачувань. Безнапірні  водоносні горизонти  
відрізняються від напірних тим, що їх потужність при зниженні рівня є 
величиною змінною. Однак, фактом  зміни потужності можна знехтувати в тих 
випадках, коли величина  зниження наприкінці відкачування не перевищує 20% 
початкової потужності водоносного пласту. При більш значному  зниженні  
обробка дослідних даних  провадиться за формулою Джейкоба в координатах 
(2H-S)×S – ln(t). Визначення коефіцієнтів водопровідності та рінепровідності 
можна проводити способами часового, площинного й комбінованого 
простеження  величини (2H-S)×S, тобто за кутовими коефіцієнтами і 
початковими ординатами часових, площинних і комбінованих графіків 
простеження. 

Визначення геофільтраційних параметрів по відновленню рівня у 
свердловинах. Припинення  відкачування або випуску є збуренням, яке можна 
розглядати як самостійний дослід або стадію одного досліду. Обробка цієї 
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другої стадії  відрізняється деякою специфікою у порівнянні з обробкою першої 
стадії – стадії зниження. Перш за все це стосується необхідності врахування 
наслідків першої стадії досліду, яка по сутні полягає в знаходженні правильного 
рівня відліку підвищення рівня. Перевагою інформації, отриманої на стадії 
відновлення рівня, є її менша у порівнянні зі стадією зниження залежність від 
нерегулярних змін дебіту.  

Простеження за відновленням рівня після збурення з постійним дебітом. 
Обробка цього найбільш простого варіанту проводиться за наступним 
рівнянням:   

,lg183,0
t

tT
km

QS 
  

де T  - тривалість відкачування або випуску;   t – тривалість відновлення. 
Формула отримана за принципом суперпозиції.  Залишкове зниження S 

розглядається як результат одночасної дії відкачки, що продовжується 
S=f[ln(T+t)]  і нагнітання S=f(lnt) з  моменту реальної зупинки відкачування при 
рівності його дебіту й дебіту нагнітання. 

Обробка відновлення рівня виконується на основі цієї ж формули. Вона 
полягає у побудові часового графіка простеження відновлення S* в координатах 
S*–ln(t/(T+t)).  
Література 
1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения 

параметров  водоносных  горизонтов по данным откачек. – М.: Недра, 1979.- 
326 с. Глава 1. 

2. Динамика подземных вод. Жернов И.Е. – Киев: Вища школа. Головное изд-
во, 1982. - 324 с. Глава 16. 

 
Лабораторне заняття 3 (4 год.): 
Визначення геофільтраційних параметрів методами простеження за часом, за 
площею та комбінованого простеження в умовах напірного ізольованого 
необмеженого пласта за даними реального відкачування. Аналіз отриманих 
результатів. 
Література 
1. Динамика подземных вод. Жернов И.Е. – Киев: Вища школа. Головное изд-

во, 1982. - 324 с. Глава 16, п. 16.3. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми.  
2. Проробити питання «Вибір місця розташування та схеми дослідного куща 
свердловин». 
Матеріали до самостійної роботи.  

Місце розташування (локалізація) дослідних кущів доцільно вибирати в 
межах ділянок інженерних споруд, що проектуються (водозаборів, дренажів 
тощо) таким чином, щоби отримати  в достатній мірі повну характеристику 
площі розташування  цих споруд та наближених до них ділянок водоносного 
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горизонту. Слід намагатися розташувати дослідні кущі так, щоб по можливості 
отримати більш повні дані щодо зміни рівнів без впливу границь. Вплив 
границь можна  рахувати таким, що його можна знехтувати протягом часу ttk 
(tk-контрольний час), якщо найвіддаленіша із спостережних свердловин 
розташована від збурюючої свердловини на відстані r0,5l ( l-відстань до 
границі від збурюючої свердловини) для способу простеження за площею і 
r0,3l для простежень за часом та комбінованого. 

Однак, не слід віддаляти кущ від границі, якщо це призводить до значного 
віддалення його від ділянки майбутньої експлуатації водозабору. В ряді 
випадків для отримання даних, які характеризують вплив границь, кущі 
доцільно наближати до діючих границь (наприклад, прибережні ділянки). 
Місцезнаходження свердловин для проведення дослідно-експлуатаційної 
відкачки у всіх випадках слід розташовувати в межах ділянки майбутньої 
експлуатації. 

Схема дослідного куща - один з найважливіших елементів відкачування. 
Вибір схеми полягає в обгрунтуванні кількості збурюючих  і спостережних 
свердловин та їх взаєморозташування  в плані та розрізі дослідної ділянки. 

При виборі схеми куща слід дотримуватися таких міркувань: 
1) необхідно забезпечити представницьке охоплення області депресії; 
2) слід прагнути досягти того, щоб різниця знижень рівня в сусідніх 

свердловинах і розмір зниження в дальніх спостережних свердловинах  були 
не менш 2030 см  (суттєво перевищували точність вимірювання). 

Схеми дослідного куща також визначаються складністю гідрогеологічних 
умов ділянки. Кількість спостережних свердловин в дослідному кущі повинна 
забезпечити можливість усереднення  та контролю  величин, що визначаються. 

 
Контрольні запитання до теми 3 

1. Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні.  
2. Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

необмеженого напірного пласта при сталому дебіті. 
3. Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

необмеженого напірного пласта при дебіті, що змінюється. 
4. Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні.  
5. Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

необмеженого напірного пласта при сталому дебіті. 
6. Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

необмеженого напірного пласта при дебіті, що змінюється. 
7. Особливості обробки даних відкачувань в умовах безнапірного пласту. 
8. Визначення геофільтраційних параметрів по відновленню рівня у 

свердловинах. 
 
ТЕМА 4  Обробка та інтерпретація результатів дослідно-фільтраційних 
робіт з урахуванням впливу границь у плані. (16 год.) 
План:  
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 Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні 
при наявності границь у плані.  

 Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 
напівобмеженого пласта. 

Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні 
при наявності границь у плані. Границі водоносних пластів (в залежності від 
їх природи, а також розташування збурюючих та спострежених свердловин) 
впливають на дослідні закономірності  зниження  (відновлення) рівня в бік 
деформування.  

Природа границь визначається реальною гідрогеологічною обстановкою: 
1. Наявність тектонічних або літологічних контактів з непроникними або 

слабопроникними породами. 
2. Наявність гідравлічного зв’язку з поверхневими водотоками та 

водоймами. 
Перші зазначені границі є фактором від’ємних аномалій (на графіках 

простеження за часом виражаються збільшенням темпу  зниження рівня). 
Другі  - являються фактором додатних аномалій  (на графіках простеження 

простеження за часом виражаються зменшенням темпу  зниження рівня). 
Особливості обробки даних ДФВ в обмежених пластах пов’язані  з 

необхідністю розшифровки аномалій графіків простеження. Для 
розшифрування аномалій великого значення набуває розташування збурюючих 
та спостережних свердловин відносно границь: 

1. При розташуванні спостережних свердловин на границі або в 
безпосередній близькості  від неї, дослідні закономірності зниження або 
підвищення рівня несе інформацію про фільтраційні властивості пласта і 
впливу  діючої границі. 

2. При розташуванні збурюючої і спостережної свердловин далеко від 
границі, закономірність зміни рівня несе інформацію лише про   
фільтраційні та ємнісні властивості  дослідного пласту, а впливом діючої 
границі  можна знехтувати. 

Між цими крайніми варіантами існує цілий ряд проміжних положень. 
Задача інтерпретації ДФВ в умовах діючих границь в тих межах. які 

дозволяють використати метод Тейса-Джейкоба, полягає в пошуках 
представницької ділянки на часових та комбінованих графіках і 
представницьких моментів часу для  побудови графіків простеження за 
площею. 

На практиці виділення представницьких ділянок проводиться наступним 
чином: 
1. За формою графіків. За  представницькі як правило приймаються початкові 
ділянки графіку простеження за часом.  Але графіки простеження, які несуть 
інформацію про різний вплив границь, в початковий період  повністю 
аналогічні за формою. Отже, форма деформацій не може бути надійним 
критерієм для вибору представницької ділянки графіку простеження. 
2. За допомогою аналітичних критеріїв. Критерії включають в якості вихідних 
даних квадрат відстані до границь і коефіцієнт п’єзопровідності. Критерії 
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поширюються на випадки, коли дія границь може бути прирівняна до 
дзеркального відображення однакової з реальним збуренням інтенсивністю. 
Використати ці критерії не завжди можливо, оскільки відстань до границь в 
багатьох випадках відома лише приблизно, а дійсного коефіцієнту 
п’єзопровідності до початку обробки ми взагалі не знаємо. 

Відсутність надійних методів виявлення представницьких ділянок стає 
причиною досить поширених похибок. Ці похибки є систематичними. 

Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 
напівобмеженого пласта. Базовим питанням інтерпретації графіків 
простеження за часом є діагностування представницької ділянки. Всі графіки 
незалежно від положення свердловин в дослідній ділянці пласта, як правило, 
однотипні за формою, однак в залежності від відносного положення 
спостережних свердловин несуть різну інформацію. Тому з усієї сукупності 
графіків слід вибрати ті, початкові ділянки яких (або в цілому графіки) несуть 
обмежену інформацію, тобто інформацію виключно про фільтраційні та ємнісні 
властивості лише дослідного пласту. Цій умові  задовольнятимуть спостережні 
свердловини, розташовані в радіусі m ≤ r ≤ 0,3l від центру збурення. Отже, з 
усієї сукупності спостережних свердловин слід вибрати  ті, які задовольняють 
даній умові і визначити параметри за початковими прямолінійними ділянками 
цих графіків. Для розрахунків параметрів при складному характері збурення  
вибирається той спосіб, якій відповідає конкретному характеру дослідного 
збурення. Якщо є декілька спостережних свердловин, доцільною буде побудова 
графіку залежності km=f(r). 

Цей графік одночасно є перевіркою стабільності коефіцієнта водопровідності 
в залежності від місцезнаходження спостережних свердловин і способом його 
осереднення. 
Література 
1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения 

параметров  водоносных  горизонтов по данным откачек. – М.: Недра, 1979.- 
326 с. Глава 7. 

 
Лабораторне заняття  4  (4 год.): 
Визначення геофільтраційних параметрів за даними реального відкачування в 
умовах діючих меж пласта методом часового та простеження за часом та за 
площею. Аналіз отриманих результатів.  
Література 
1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения 

параметров  водоносных  горизонтов по данным откачек. – М.: Недра, 1979.- 
326 с. Глава 7. 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.):  
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми.  
2. Проробити питання «Критерій застосування методу Тейса-Джейкоба в 
обмежених шарах». 
Матеріали до самостійної роботи.  
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Головним питанням  інтерпретації дослідно-фільтраційних випробувань  в 
обмежених шарах (пластах) є пошук  представницької ділянки на графіках  
простеження за часом пошук  представницьких моментів часу для побудови 
графіків простеження  за площею. 

Під представницькою слід розуміти таку ділянку дослідної закономірності 
зміни рівня, яка формується за умов  квазістаціонарності та такого надзвичайно 
малого впливу діючих меж пласту, яким можна знехтувати. Ця ділянка  повинна 
бути тривалою у часі в достатній мірі для того, щоб при розсіюванні 
експериментальних точок і при загальноприйнятній періодичності виконання 
замірів у свердловинах, можна було б достатньо обґрунтовано проводити 
усереднення при часовому простеженні зміни рівня. 

Критерій, який нас цікавить в даному випадку, можна було б визначити за 
допомогою певної приведеної відстані до спостережної свердловини  

rlr    , 
де l  відстань від збурюючої свердловини до межу пласта,  r  відстань від 
збурюючої свердловини до спостережної свердловини, за якої дослідна 
закономірність зміни рівня з достатньою для практики точністю  протягом 
достатньо тривалого часу може бути описана рівнянням ТейсаДжейкоба.  

Такий критерій є прийнятним, оскільки величини, що його визначають, як 
правило, відомі, а залежність критерію від відстані l   першого ступеню.  

Цей критерій можна отримати, якщо задати обмежену ступінь впливу діючої 
границі (межі). Для виведення граничної приведеної відстані 
 r використовують таку умову: зниження рівня за рахунок впливу межі 
становить не більше 10% від зниження рівня в необмеженому пласті.  

Гранична приведена відстань у випадку непроникної границі дорівнює 
5,33прr .  Було проаналізовано також стійкість цього критерію в залежності 

від: 
- напрямків променів  в дослідному кущі ( 5,35.2 прr ); 

- конфігурації границь ( 43прr ); 

- природи границь (межі неоднорідності, непроникні границі, водостоки з 
різними додатковими гідравлічними опорами русел  L). 

Для всіх проаналізованих факторів 5,3прr  і не залежить від природи діючої 

границі. Отже, для практичного застосування незалежно від конфігурації і 
природи границь, фільтраційних та ємнісних властивостей водоносних шарів, а 
також від напрямків променів дослідних кущів можна прийняти 5,3прr . 

Отриманий критерій  являє собою таку приведену відстань певної 
спостережної свердловини відносно збурюючої, а також відносно границь 
пласта, за якої вплив діючих границь на дослідну закономірність зміни рівня 
протягом часу t = 5tk  в середньому не перевищує 10% від величини загального 
зниження рівня. Зазначеної тривалості  початкової ділянки графіку простеження 
за часом у багатьох випадках достатньо для його надійної інтерпретації і 
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побудови графіків простеження по площі на два або три моменти часу при t = 
5tk. 

 
Контрольні запитання до теми 4 

1. Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні 
при наявності границь у плані.  

2. Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 
напівобмеженого пласта з урахуванням типу границі. 

 
ТЕМА 5  Обробка та інтерпретація результатів дослідно-фільтраційних 
робіт в умовах шаруватих водоносних пластів. (20 год.) 
План:  
 Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні в 
умовах двох-, трьох- і багатошарової товщі; 
 Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 
двошарової товщі. 
Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні в 

умовах двох-, трьох- і багатошарової товщі. В реальних природних 
гідрогеологічних умовах найбільш широко розповсюджені наступні типи 
шарових розрізів: 

1. Двошарові водоносні товщі (без розділюючих прошарків між водоносними 
шарами). 

2. Шарові товщі з витриманими  розділюючими слабопроникними шарами. 
3. Шарові товщі, що являють собою зміну відносно малопотужних 

невитриманих проникних та слабопроникних прошарків. 
У шарових товщах певний вплив на формування закономірностей режиму 

підземних вод при дослідних відкачуваннях може бути обумовлений процесами 
перетікання підземних вод через слабопроникні відклади. 

При експлуатації водозабору кількість води, що надходить у водоносний 
горизонт із суміжних водоносних шарів, у ряді випадків складає суттєву частку 
експлуатаційних запасів водоносного горизонту. Тому при прогнозних 
розрахунках необхідно враховувати перетікання води із суміжних водоносних 
горизонтів. Для врахування перетікання можна застосувати аналітичні 
розв’язки, які відомі для двошарової та багатошарової товщ. Але для 
застосування таких розв’язків необхідно встановити, крім основних, також деякі 
специфічні параметри водоносних шарів, а саме коефіцієнт гравітаційної 
водовіддачі верхнього шару в  для двошарової товщі та коефіцієнт перетікання 
B  для багатошарової  товщі. 

Коефіцієнт перетікання B  являє собою комплексний параметр, який залежить 
від водопровідності основного водоносного горизонту, коефіцієнтів фільтрації 
та потужностей розділюючих слабопроникних шарів. Він визначається за 
допомогою залежності: 
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де  0k   та  0k  - коефіцієнти фільтрації відповідно верхнього та нижнього 
слабопроникних шарів; 0m та 0m   - відповідно потужності цих шарів. 

В умовах двошарової товщі, коли розділюючі слабопроникні шари відсутні, 
вплив перетікання з верхнього водоносного шару є практично відчутним з 
самого початку відкачування. В той самий час процеси перетікання через 
слабопроникні шари в багатошарових товщах  за час дослідних робіт 
проявляють себе лише в обмежених випадках. тому для вивчення взаємодії 
водоносних шарів необхідно проведення спеціальних дослідних робіт 
тривалістю 30-40 діб, іноді більше. 

Об’єктивні труднощі в отриманні параметрів перетікання досить часто 
примушують розглядати пласт як ізольований. У такому випадку 
використовують лише  основні г/г параметри пласту, що досліджується. Тому 
при обробці дослідних даних у шарових товщах виникає задача встановлення 
початкових ділянок дослідних графіків простеження, що включають у себе 
інформацію з практично незначним впливом перетікання. 

Крім згаданих основних розрахункових типів г/г розрізів (двошарова та 
багатошарова товщі з відносно витриманими слабопроникними шарами), слід 
згадати шарові водоносні товщі, які складаються з невитриманих, відносно 
малопотужних проникних та напівпроникних прошарків. 

 Всі три згадані типи г/г розрізів обумовлюють специфічні особливості 
дослідних закономірностей зміни напору при відкачуванні. Але загальним для 
них є наявність одного чи декількох діапазонів часу, на протязі яких зміни г/д  
напору описуються рівнянням Тейса-Джейкоба. Один з цих діапазонів 
відноситься до початку збурення, другий - до більш пізнього часу. Така 
обставина дає принципову можливість застосування методів Тейса-Джейкоба 
для обробки дослідних даних в умовах шарових водоносних горизонтів.   

Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 
двошарової товщі. Найбільш типовим випадком двошарової товщі є умови, 
коли водоносний горизонт характеризується високою проникністю та 
невеликою водовіддачею, а зверху він перекритий менш проникним шаром, але 
з більш високою водовіддачею. Рівень підземних вод в обох шарах однаковий 
(вільний у верхньому шарі та напірний у нижньому). 

Дослідний графік зміни напору у часі при відкачуванні у таких умовах має 
три ділянки: 

1. Перша ділянка відповідає рівнянню Тейса-Джейкоба з параметрами 
водоносного горизонту, що вивчається. 

2. Друга ділянка відповідає періоду «ложностаціонарного» режиму, який 
описується рівнянням для перетоку за умови постійного напору у 
верхньому шарі. 
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3. Третя ділянка відповідає рівнянню Тейса-Джейкоба з коефіцієнтом 
водопровідності водоносного горизонту, що вивчається, та коефіцієнтом 
водовіддачі верхнього шару. 

Таким чином, найбільш представницькою є третя ділянка. Якщо дослідна 
закономірність вміщує третю ділянку, то обробка дослідної інформації 
виконується для напірного пласту способами простеження за часом, за площею 
та комбінованим простеженням. В результаті при 10 kk   ( 0k - коефіцієнт 
фільтрації верхнього шару, 1k -коефіцієнт фільтрації нижнього шару) отримують 
коефіцієнт водопровідності  нижнього шару 11mk  та коефіцієнт рівнепровідності 

,
0
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mk

a   де 0 - коефіцієнт гравітаційної водовіддачі верхнього шару. 

Прогнозний розрахунок з використанням таких параметрів буде 
характеризувати можливості родовища підземних вод найбільш повно. 

Найбільш представницька третя ділянка графіку буде виникати через певний 
проміжок часу від початку збурення. Такий проміжок визначається за 
формулою: 
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де серh - середня потужність верхнього шару. 
Аналіз наведеної залежності показує, що випадки виникнення третьої ділянки 

графіку при відкачуванні та випадки, коли ця ділянка не фіксується мають 
однакову ймовірність. Якщо третя ділянка не фіксується, за розрахункову 
приймають першу ділянку. 

Обробку дослідної інформації з використанням першої ділянки можна 
виконувати способом простеження за часом, за площею та комбінованого так як 
для напірних пластів. В результаті отримують коефіцієнти водопровідності та 
п’єзопровідності нижнього шару. Крім того, способом простеження за площею 
можна визначити коефицієнт водопровідності нижнього шару за допомогою 
другої ділянки графіку. 

Якщо графік tS ln представлений лише першою та другою ділянками, 
коефицієнт водовіддачі верхнього шару 0 можна визначити за допомогою 
наближеного методу Мироненка-Сердюкова. Для цього спочатку встановлюють 
реальність перетоку за допомогою простеження за часом та комбінованого. 
Коефіцієнт водопровідності нижнього шару являє собою вихідну величину для 
визначення 0 . Тому для підвищення точності коефіцієнт водопровідності 
нижнього шару необхідно визначити за допомогою методу Тейса-Джейкоба 
хоча б двома способами. Маючи стабільні, за способами обробки, значення 
коефіцієнту водопровідності, визначають 0  за допомогою формул, 
запропонованих Міроненком та Сердюковим. Спеціальний аналіз показує, що 
застосування методу Міроненка-Сердюкова вимагає високої точності 
визначення знижень напору при відкачуванні, тому що незначна похибка у 
визначенні зниження може викликати суттєву похибку у розрахунку 0 . 



32 
 

 32 

Загальні висновки стосовно інтерпретації даних ДФВ в умовах двошарової 
товщі: 
1. Якщо дослідні дані представлені типовим простим графіком, обробку можна 

виконувати методом Тейса-Джейкоба. При цьому визначаються коефіцієнти 
водопровідності та п’єзопровідності водоносного шару, що визначається. 

2. Якщо дослідні дані мають ділянку ложностаціонарного режиму, параметри 
шару, що вивчається, визначаються методом Тейса-Джейкоба, а коефіцієнт 
водовіддачі верхнього шару - методом Міроненка-Сердюкова. 

3. Якщо дослідні дані мають також кінцеву квазістаціонарну ділянку (третю 
ділянку), за допомогою методу Тейса-Джейкоба визначається коефіцієнт 
водопровідності нижнього шару та коефіцієнт рівнепровідності з 
урахуванням гравітаційної водовіддачі верхнього шару. 

Література 
1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения 

параметров  водоносных  горизонтов по данным откачек. – М.: Недра, 1979.- 
326 с. Глава 6. 

 
Лабораторне заняття  5 (4 год.): 
Визначення геофільтраційних параметрів за даними реального відкачування в 
умовах шаруватої будови товщі. Аналіз отриманих результатів.  
Література 
1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения 

параметров  водоносных  горизонтов по данным откачек. – М.: Недра, 1979.- 
326 с. Глава 6. 

 
Завдання для самостійної роботи (12 год.):  
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми.  
2. Проробити питання «Рекомендована кількість спостережних свердловин, 
схеми їх розміщення». 
Матеріали до самостійної роботи.  

Рекомендовано таку кількість спостережних свердловин: 
- для однорідних водоносних пластів 23; 
- для неоднорідних водоносних пластів 34; 
- для  суттєво неоднорідних водоносних пластів 410; 
- для  неоднорідних тріщинно-карстових водоносних пластів - до10. 
Критерієм ступеню неоднорідності служить коефіцієнт варіації, що 

визначається за даними одиночних випробувань. Непрямий критерій - 
складність геологічного розрізу. 

Кількість спостережних свердловин також визначається методом прогнозу 
(гідравлічний або гідродинамічний), необхідністю вивчення граничних умов 
(особливо в розрізі, коли необхідним є облаштування спостережних свердловин 
на різну глибину), стадією дослідження  (підвищення детальності вимагає 
збільшення  кількості свердловин). 
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Аналіз даних ДФВ вказує на те, що кількість свердловин більше ніж 10, не є 
необхідною навіть у складних умовах. Найбільш оптимальною кількістю 
спостережних свердловин вважається 67. 

При розміщенні свердловин слід дотримуватися традиційної променевої схеми 
(схеми променя). В залежності від умов, проектуються одно- двох-, 
трьохпроменеві кущі. 

Однопроменеві кущі проектуються в однорідних пластах на віддаленні від 
границь. 

Двопроменеві кущі проектуються в анізотропних і обмежених пластах. В 
анізотропних пластах промені направляють за вісями анізотропії, в обмежених 
пластах - паралельно й перпендикулярно границі. 

Трьохпроменеві кущі задаються в неоднорідних пластах із складними 
границями. 

Відстань між свердловинами по променю задається згідно правила 
геометричної прогресії, оскільки необхідне рівномірне розміщення точок на 
логарифмічній вісі при побудові графіків простеження. 

Відстань від збурюючої свердловини  до відповідної спостережної rn 
визначається за напівемпіричною формулою Б.Г.Самсонова: 

rn  r1·n-1, 
де r1  - відстань до найближчої спостережної свердловини,  n - порядковий 
номер спостережної свердловини (нумерація зростає в напрямку від збурюючої 
свердловини, по одному променю присвоюють  парні номери, по іншому - 
непарні); при однопроменевому кущі присвоюють непарні номери, =1,5 для 
безнапірних горизонтів, = 2,5 для напірних горизонтів. 

Найближчу спостережну свердловину слід задавати на відстані r 0.7M, де  M 
- потужність пласта. Це робиться для виключення впливу недосконалості. При 
великій глибині залягання і великій потужності горизонту, хоча б одна 
свердловина повинна бути віддаленою від центральної на відстань не менш, ніж 
M, а для тріщинно-карстових горизонтів  1,52 M. 

Для оцінки взаємозв’язку підземних та поверхневих вод обладнують два 
промені: один паралельно річці, інший  - перпендикулярно до річки. 

В дослідних кущах, які проектуються для вивчення взаємодії водоносних 
горизонтів, спостережні свердловини проектують також на ті горизонти, з яких 
очікується перетікання. Спеціальні спостережні свердловини облаштовують на 
роздільні шари, вони оснащуються датчиками порового тиску. 

Зниження в збурюючій свердловині повинно бути не меншим, ніж 34 м. 
Тому в пластах з високою провідністю, кущову відкачку іноді проводять з  
декількох свердловин, які компактно розташовані у вершині променів 
спостережних свердловин. При обробці результатів таких відкачувань, 
відстанню між збурюючими свердловинами можна знехтувати з похибкою до 
15% за умов =0.5r1 для напірних і  =0.3r1 для безнапірних пластів, де  - 
відстань між збурюючими свердловинами. 
 

Контрольні запитання до теми 5 
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1. Рекомендована кількість свердловин при відкачуванні. 
2. Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні в 

умовах двох-, трьох- і багатошарової товщі. 
3. Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

двошарової товщі. 
4. Визначення геофільтраційних параметрів за даними відновлення 

гідродинамічного напору у шматково-однорідному водоносному пласті 
методом часового простеження. 

 
ТЕМА 6  Обробка та інтерпретація результатів дослідно-фільтраційних 
робіт в умовах тріщинуватих і тріщинно-карстових водоносних пластів. (20 
год.) 
План:  

 Особливості фільтрації води у породах з подвійною пористістю.  
 Основні відмінності руху рідини в тріщинуватій породі, які впливають на 

методику визначення геофільтраційних параметрів.  
Особливості фільтрації води у породах з подвійною пористістю. 

Тріщинуваті та закарстовані породи, як правило, характеризуються суттєвою 
неоднорідністю та анізотропністю фільтраційних та ємнісних властивостей. Це 
пов’язано, з одного боку, з механізмом формування тріщинуватості та 
закарстованості, з іншого боку - з різною природою порожнин (пустот) в 
скальних гірських  породах. 

Окрім тріщинуватості, загальна пустотність скальних порід визначається їх 
пористістю, кавернозністю і закарстованістю. Під власне тріщинами розуміють 
порушення суцільності гірських порід без значного їх зміщення вздовж цього 
порушення.. При цьому тріщинуватість  розглядається більшістю авторів, які 
займаються гідродинамічним аналізом руху рідини, як своєрідна поверхня, при 
якій роль зерен відіграють блоки породи, а роль пор - тріщини, які ділять 
породу на окремі блоки. Ці тріщини (макротріщини) є, так би мовити, порами 
першого порядку. В свою чергу блоки породи можуть бути або проникними, 
або пористими, кавернозними чи розбитими густою сіткою мікротріщин (пори 
другого порядку). 

Оцінка проникності масивів тріщинуватих і закарстованих порід відноситься 
до розряду складних і недостатньо вивчених питань. 

В самому простому випадку, коли  тріщинуватість закономірна  і може бути 
орієнтована вздовж двох взаємно перпендикулярних вісей, виникає можливість 
схематизувати структуру породи, яка може бути представлена у вигляді  
прямолінійної анізотропної системи і розглядатися з позицій розвинутої теорії 
суцільного середовища. Якщо тріщини або канали розташовані в масиві породи 
незакономірно, причому серед мілких, хаотично розподілених тріщин, 
зустрічаються нечисельні крупні тріщини, канали чи, взагалі, зони значної 
тріщинуватості - ця теорія не може бути використана. 

Для врахування впливу різного типу пустот на процеси фільтрації в 
тріщинуватих та закарстованих породах. Г.І.  Баренблотт та Ю.П. Желтов ввели 
поняття  про середовище з подвійною пористістю.  Це поняття зводиться до 
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представлення породи у вигляді гетерогенної структури, яка складається з двох 
пористих середовищ, які вкладені одне в одну. Тоді рух рідини можна 
розглядати окремо: в системі каналів, тріщин або зон значної проникності 
(середовище 1), які розділяють шари або блоки і, в системі шарів або блоків, які 
не суміщуються між собою, слабопроникних  та однорідно анізтропних 
(середовище 2). При цьому можна виділити гетерогенно-шаруваті та 
гетерогенно-блокові структури. 

Між обома середовищами таких структур має місце інтенсивний обмін 
рідинами, характер якого обумовлений  різною водопроникністю двох 
середовищ та їх різними ємнісними властивостями. 

Основні відмінності руху рідини в тріщинуватій породі, які впливають 
на методику визначення геофільтраційних параметрів. Основні відмінності 
руху рідини в тріщинуватій породі в порівнянні із зернистою пов’язані зі 
специфікою будови тріщинного середовища, а саме: 
1) наявністю в породі двох типів пустот - "подвійною пористістю" та 

існуванням перетікання між порами і тріщинами, або мікро- та 
макротріщинами; 

2) наявністю рідкісних великих тріщин, які порушують радіальний або плоский 
характер потоку і не дозволяють в ряді випадків розглядати фільтраційні 
поля як суцільне середовище; в таких випадках можливе також порушення 
лінійного закону фільтрації; 

3) наявністю  в багатьох випадках яскраво вираженої анізотропії фільтраційних 
властивостей тріщинуватого середовища. 

При цьому  найбільш суттєві відмінності проявляються при неусталеній 
фільтрації, причому вони пов’язані з подвійною природою порожнинності 
(пустотності) тріщинуватих порід. 
Література 
1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения 

параметров  водоносных  горизонтов по данным откачек. – М.: Недра, 1979.- 
326 с. Глава 5. 

 
Лабораторне заняття 6  (2 год.) 
Розгляд прикладу інтерпретації (визначення геофільтраційних параметрів) в 
умовах тріщинного середовища. Аналіз отриманих результатів.  
Література 
1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения 

параметров  водоносных  горизонтов по данным откачек. – М.: Недра, 1979.- 
326 с. Глава 5. 

 
Завдання для самостійної роботи (12 год.):  
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми.  
2. Проробити питання «Спеціальні види дослідно-фільтраційних випробувань: 
термометричні та гідрохімічні методи, витратометрія, експрес-
відкачування». 
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Контрольні запитання до теми 6 
1. Особливості фільтрації води у породах з подвійною пористістю.  
2. Формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні в умовах 

тріщинуватих і тріщинно-карстових водоносних пластів.  
3. Обробка даних відкачувань в умовах тріщинуватих порід. 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи № 2 

І. Відповісти на 3 теоретичних питання (наприклад):  
1. Особливості обробки даних відкачувань в умовах безнапірного пласту. 
2. Рекомендована кількість свердловин. 
3. Особливості фільтрації води у породах з подвійною пористістю.  
ІІ. Здати оформлені лабораторні роботи 

 
Контрольні запитання до змістового модуля 2 

1. Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні.  
2. Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

необмеженого напірного пласта при сталому дебіті. 
3. Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

необмеженого напірного пласта при дебіті, що змінюється. 
4. Особливості обробки даних відкачувань в умовах безнапірного пласту. 
5. Визначення геофільтраційних параметрів по відновленню рівня у 

свердловинах. 
6. Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні 

при наявності границь у плані.  
7. Рекомендована кількість свердловин при відкачуванні. 
8. Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

напівобмеженого пласта з урахуванням типу границі. 
9. Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні в 

умовах двох-, трьох- і багатошарової товщі. 
10. Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

двошарової товщі. 
11. Особливості фільтрації води у породах з подвійною пористістю.  
12. Формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні в умовах 

тріщинуватих і тріщинно-карстових водоносних пластів.  
13. Обробка даних відкачувань в умовах тріщинуватих порід. 
14. Визначення геофільтраційних параметрів за даними відновлення 

гідродинамічного напору у шматково-однорідному водоносному пласті 
методом часового простеження. 

 
Рекомендована література до модуля 2: 

1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения параметров  
водоносных  горизонтов по данным откачек. – М.: Недра, 1979.- 326 с. 

 
Перелік запитань на залік  

1. Які види дослідно-фільтраційних робіт Ви знаєте? 
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2. Ємнісні властивості водовміщуючого середовища. 
3. Фільтраційні властивості водовміщуючого середовища. 
4. Мета проведення дослідно-фільтраційних робіт. 
5. Визначення гідрогеологічних параметрів за допомогою методу підбору. 
6. Визначення гідрогеологічних параметрів методом еталонних кривих. 
7. Методи простеження Тейса-Джейкоба. 
8. Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні.  
9. Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

необмеженого напірного пласта при сталому дебіті. 
10.  Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

необмеженого напірного пласта при дебіті, що змінюється. 
11. Особливості обробки даних відкачувань в умовах безнапірного пласту. 
12. Визначення геофільтраційних параметрів по відновленню рівня у 

свердловинах. 
13. Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні 

при наявності границь у плані.  
14. Рекомендована кількість свердловин при відкачуванні. 
15. Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

напівобмеженого пласта з урахуванням типу границі. 
16. Особливості формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні в 

умовах двох-, трьох- і багатошарової товщі. 
17. Обробка даних відкачувань графоаналітичним методом в умовах 

двошарової товщі. 
18. Особливості фільтрації води у породах з подвійною пористістю.  
19. Формування гідродинамічної обстановки при відкачуванні в умовах 

тріщинуватих і тріщинно-карстових водоносних пластів.  
20. Обробка даних відкачувань в умовах тріщинуватих порід. 
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