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 ВСТУП 
Навчальна дисципліна Гідрогеологія родовищ корисних копалин  

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 за спеціалізацією блок «гідрогеологія 
та інженерна геологія» 
    

Викладається у 5 семестрі 3 курсу бакалавратури в обсязі – 108 год.  
(3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні 17 год. семінарські 
заняття – 0 год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 57 год. У курсі 
передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. 
Завершується дисципліна – іспитом в письмо-усній формі. 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основними типами 
гідрогеологічних умов в районах видобутку корисних копалин та основними 
чинниками водопритоків до гірничих виробок; з методами прогнозування 
водопритоків у гірничі виробки і способами їх осушення; гідрогеохімічними 
умовами і методами пошуку родовищ корисних копалин; з особливостями 
гідрогеології нафтових та газових родовищ, проблемами охорони 
навколишнього середовища від негативного впливу техногенезу, що 
формується при експлуатації родовищ, у тому числі, з проблемами, 
пов’язаними з “шахтними” водами. 

Завдання – послідовний перегляд методів виконання гідрогеологічних 
досліджень в районах родовищ твердих корисних копалин на стадіях: пошуку 
цих родовищ (гідрогеохімічні методи), їх розвідки – прогнозування 
водопритоків і забезпечення осушення родовищ до початку експлуатації 
(розробка схем осушення майбутніх відкритих та підземних гірничих виробок); 
підтримання безпечного видобутку корисної копалини на весь період 
експлуатації родовища. 

Предмет вивчення – гідрогеологічні та екологічні умови родовищ 
твердих корисних копалин та вуглеводнів; системи дренажу, водопритоки до 
гірничих виробок 

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. 
Перший модуль складається з чотирьох тем. Перша тема передбачає одну 
лекцію, друга тема – три лекції, третя – дві, четверта тема – одну лекцію. 
Другий модуль складається з п’яти тем. Перша із них (тобто 5-та тема) 
передбачає три лекції, друга (6) тема – три лекції, третя (7)  – дві, четверта (8) 
тема – одну лекцію, п’ята (9) - одну лекцію. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  

- основні класифікації родовищ за гідрогеологічними умовами; 
- типи гідрогеохімічної обстановки в районах родовищ корисних копалин; 



- чинники, що обумовлюють формування водопритоків до гірничих 
виробок; 

- способи осушення відкритих та підземних гірничих виробок; 
- методи прогнозування водопритоків та умови застосування цих методів; 
- роль підземних вод в утворенні та формуванні покладів рідких і 

газоподібних вуглеводнів, режими нафтогазоводоносних пластів; 
- характер негативного впливу техногенезу, що формується при експлуатації 

родовищ корисних копалин та проблеми охорони водного середовища в 
районах розміщення об’єктів гірничорудної промисловості; 

- способи раціонального використання дренажних вод; 
вміти:  

-   класифікувати родовище за умовами формування водопритоку; 
- орієнтуватися в тому, яка гідрохімічна обстановка характерна для родовищ 

тих чи інших корисних копалин; 
- скласти загальну схему дренування родовища в простих і складних 

гідрогеологічних умовах, використовуючи існуючі засоби водопониження; 
- вибрати найбільш коректний для даних умов метод і застосувавши його, 

визначити обсяги водопритоку до гірничої виробки; 
- скласти схему раціонального використання або безпечної утилізації 

дренажних вод, що отримуються при осушенні тих чи інших родовищ. 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців - 

дисципліна є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців 
кваліфікаційного рівня бакалавра геології блоку «гідрогеологія та інженерна 
геологія». Вона формує знання про умови та чинники формування 
водопритоків до гірничих виробок, хімічного складу вод і негативних 
інженерно-геологічних процесів при експлуатації родовищ.  

Зв’язок з іншими дисциплінами.  
Ця дисципліна безпосередньо пов’язана, продовжує і доповнює такі базові 

дисципліни, як «Гідрогеологія», „Методика гідрогеологічних досліджень”, 
«Оцінка запасів підземних вод», «Інженерно-геологічні процеси» і є основою 
для формування навичок розрахункових і прогнозних робіт (складання 
прогнозів водопритоків). Дисципліна «Гідрогеологія родовищ корисних 
копалин» є базовою для таких дисциплін як «Дослідно-фільтраційні 
розрахунки», «Гідрогеохімія», «Екологічна геологія».  



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, а у змістовий модуль 2 

(ЗМ2) – теми 5 - 9. Обов’язковим для іспиту є виконання практичних робіт з 
отриманням не менше 20 балів (в т.ч. за контрольні роботи). 

  (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю: 
ЗМ1 ЗМ ІІ  

Min.–  
10 балів 

Max. – 30 
балів 

Min. – 
10 балів 

Max. – 
30 балів 

Усна відповідь 1 3 1 2 
Виконання практичних робіт 6 15 5 16 
Модульна контрольна робота 1 3 12   
Модульна контрольна робота 2   4 12 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – _20_ балів не допускаються до іспиту і вважаються 
такими, що не виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом з 
дисципліни «Гідрогеологія родовищ корисних копалин». 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 
перездачі МКР 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 

Іспит 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 умови іспиту)        
За 100 – бальною шкалою 

За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
Змістовий модуль 1. Умови обводненості та інженерно-геологічні явища 

при розробці родовищ корисних копалин 
 

ТЕМА 1. Природні і техногенні фактори обводнення родовищ  (7 год.) 
Основні розділи та зміст дисципліни “Гідрогеологія родовищ корисних 

копалин”. Корисні копалини України. Природні чинники обводнення 
родовищ. Техногенні чинники обводнення родовищ корисних копалин. 

 

ТЕМА 2.  Гідрогеологічні класифікації родовищ корисних копалин (13 год.) 
Коефіцієнт обводнення. Класифікація гідрогеологічних умов родовищ 

твердих корисних копалин Д.І. Щеголєва. Класифікація С.В. Троянського. 
Класифікації Г.Н. Каменського і П.П. Климентова. Перший тип родовищ – в 
породах що карстуються. Родовища, в розрізі яких переважають пухкі 
піщанисті відклад. Родовища, які містяться в тріщинуватих породах, але 
обводнення забезпечується з вищезалягаючих водоносних горизонтів у 
піщаних породах. Родовища  складені скельними тріщинуватими породами. 

Родовища з будь-яким геологічним розрізом, розташовані на межирічних 
масивах. Соляні родовища. Родовища, розташовані в товщі багаторічної 
мерзлоти. Сучасні гідрогеологічні класифікації родовищ твердих корисних 
копалин України. 

 
ТЕМА 3. Гідрогеологія нафто-газових родовищ (9 год.) 
Органічна гіпотеза походження нафти. Неорганічна гіпотеза. Міграція 

нафти в складі водо-нафтових розчинів. Переміщення нафтових вуглеводнів у 
складі високотемпературних гомогенних газорідкісних сумішей. Нафтоносні 
області та резервуари. Класифікація І.О. Брода. Нафтогазоносні басейни 
України. Класифікації підземних вод родовищ вуглеводнів. Типи режиму 
нафто-газоносних шарів. Гідрогеологічні дослідження при розвідці і 
експлуатації родовищ вуглеводнів. 

 
ТЕМА 4. Інженерно-геологічні явища і процеси на гірничих виробках (11 
год.) 

Сучасна «Типізація родовищ твердих корисних копалин за комплексами 
порід, що визначають інженерно-геологічні умови їх розробки». Розподіл 
родовищ корисних копалин за складністю інженерно-геологічних умов. 
Природні екзогенні та ендогенні процеси. Три категорії техногенних гірничо-
геологічних явищ. Чотири групи інженерно-геологічних явищ за генезисом. 
Прогноз деформацій покрівлі та підошви підземних виробок. Системи 
розробки твердих корисних копалин за характером впливу на надрудну товщу 
порід. Інженерно-геологічні явища на відвалах вироблених порід. 

 
Змістовий модуль 2. Методи гідрогеологічних досліджень при пошуках і 
розробці корисних копалин  



ТЕМА 5. Способи та схеми осушення гірничих виробок (12 год.) 
Осушення родовищ при відкритій розробці. Глибокий дренаж. Мілкий 

дренаж. Захист кар’єру від поверхневих вод. Осушення бортів кар’єрів при 
багатошаровій системі водоносних горизонтів. Дренаж бортів кар’єру 
горизонтальними свердловинами. Класифікація схем дренажних споруд у 
плані (за Скиргелло О.В.). Технічні засоби, що використовуються при 
комбінованому способі осушення відкритих виробок. Осушення внутрішніх 
відвалів. Способи осушення родовищ при підземній розробці і типи 
дренажних споруд та пристроїв. Умови застосування підземного способу 
осушення. Недоліки підземного способу осушення. Найбільш оптимальні 
схеми осушення підземних виробок. Протифільтраційні завіси, або баражі. 
Підземні дренажні комплекси. Складові частини та технічні засоби підземної і 
надземної систем осушення. Метод осушення А.А. Воробйова.  

 
ТЕМА 6. Методи визначення і прогнозування водопритоків у гірничі  
виробки (21 год.) 

Режим водопритоків у гірничі виробки. Основні чинники змін природного 
режиму підземних вод. Ознаки техногенного режиму підземних вод. Поняття 
водо притоку та його види. Чинники техногенного режиму підземних вод при 
розробці родовищ. Два види видозміненого техногенного режиму підземних 
вод. Два головні періоди в режимі водопритоків. Методи визначення 
водопритоків до гірничих виробок. Схематизація гідрогеологічних умов. 
Метод гідрогеологічних аналогій заснований на аналогії гідрогеологічних і 
гірничо-технічних умов ділянок родовищ. Гідравлічний метод. Метод водного 
балансу. Гідродинамічний метод з використанням аналітичних розрахунків 
або моделювання. Розрахунки складних дренажних систем. 

 
ТЕМА 7. Гідрогеохімічні умови і методи пошуку родовищ корисних 
копалин (15 год.) 

Хімічний склад підземних вод родовищ різних типів корисних копалин. 3 
групи елементів в підземних водах на родовищах. Участь води у формуванні та 
руйнуванні різних за генезисом родовищ. Хімічний склад підземних вод 
родовищ солей. Хімічний склад вод сульфідних родовищ. Хімічний склад вод 
несульфідних родовищ. Хімічний склад підземних вод родовищ рідкісних та 
розсіяних елементів. Хімізм підземних вод нафтогазоносних і 
газоконденсатних родовищ. Рудничні води та способи захисту від них 
обладнання гірничих виробок. Гідрогеохімічні методи пошуку родовищ 
корисних копалин. Поняття про рудничні води та умови їх формування. Склад 
шахтних вод. Основні заходи боротьби з кислими шахтними водами. Метод 
гідрогеохімічних пошуків рудних родовищ, нафти та газу. Гідрогеохімічні 
прямі та сторонні ознаки. Підгрупи рідкісних та розсіяних елементів за 
умовами утворення «ореолів розсіювання». Спеціальні та універсальні ознаки 
родовищ корисних копалин. 

 



ТЕМА 8. Техногенні процеси і охорона навколишнього середовища  при 
експлуатації родовищ  корисних  копалин (8 год.) 

Типи техногенних процесів і техногенез. Фундаментальні властивості 
геологічного середовища. Визначення техногенезу та техногенних процесів. 
Три основних типи техногенних процесів за характером впливу на геологічне і 
в цілому на оточуюче середовище. Негативні техногенні процеси. Вплив на 
навколишнє середовище експлуатації родовищ твердих корисних копалин та 
промислових вод. Проблеми гідровідвалів. Процеси в умовах великих і 
тривалих дренажних водопонижень. Охорона і захист навколишнього 
середовища від негативного впливу техногенезу, що формується при 
експлуатації рудних родовищ. Процеси взаємодії водозаборів і осушувальних 
засобів. Принципи розробки рудних родовищ для виконання 
природоохоронних вимог. Негативні процеси на стадії консервації 
гірничорудного об’єкту. Зворотні процеси. Незворотні процеси. 

 
ТЕМА 9. Методика гідрогеологічних досліджень при будівництві та 
експлуатації гірничих підприємств (12 год.) 

Що розуміють під методикою  гідрогеологічних і інженерно-геологічних 
досліджень. Вибір методики гідрогеологічних досліджень. Категоризація 
родовищ. Стадії гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень. 
Дослідження на пошуково-оцінювальній стадії. Дослідження на стадії  
розвідки. Зміст гідрогеологічного розділу звіту з оцінки запасів твердих 
корисних копалин. 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин № 

п/п Назва  лекції 
лекції практ. сам. 

роб. 

Змістовий модуль 1   Умови обводненості та інженерно-геологічні явища при 
розробці родовищ корисних копалин 

1 
Тема 1  Задачі гідрогеології родовищ корисних 

копалин. Природні і техногенні фактори 
обводнення родовищ 

2  5 

2 Тема 2.  Гідрогеологічні класифікації родовищ 
корисних копалин  6 2 5 

3 Тема 3. Гідрогеологія нафто-газових родовищ  4  5 

4 Тема 4. Інженерно-геологічні явища і процеси на 
гірничих виробках  4 2 5 

 Модульна контрольна робота 1 1**   

Змістовий модуль 2   Методи гідрогеологічних досліджень при пошуках і 
розробці корисних копалин 

5 Тема 5.  Способи та схеми осушення гірничих 
виробок. 4 2 6 

6 
Тема 6.  Методи визначення і прогнозування 

водопритоків у гірничі  виробки 6 5 10 

7 
Тема 7.  Гідрогеохімічні умови і методи пошуку 

родовищ корисних копалин 4 2 9 

8 
Тема 8.  Техногенні процеси і охорона 

навколишнього середовища  при 
експлуатації родовищ  корисних  копалин 

2 2 4 

9 
Тема 9.  Методика гідрогеологічних досліджень при 

будівництві та експлуатації гірничих 
підприємств 

2 2 8 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота 1**   

 ВСЬОГО 34 17 57 
 
Загальний обсяг 108_ год., в тому числі: 
Лекцій – 34_ год. 
Практичних  – 17 год. 
Самостійна робота - 57 год. 
 
** - виконується за рахунок ½ лекції 

  
  
  



ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11..  УМОВИ ОБВОДНЕНОСТІ ТА ІНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГІЧНІ ЯВИЩА ПРИ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ КОРИСНИХ 

КОПАЛИН 
 

ТЕМА 1.  Задачі гідрогеології родовищ корисних копалин.  Природні і 
техногенні фактори обводнення родовищ. (2 год.)  

 
Лекція 1.   Природні і техногенні фактори обводнення родовищ  – 2 години. 
План лекції:  

 Основні розділи та зміст дисципліни “Гідрогеологія родовищ 
корисних копалин”; 

 Корисні копалини України;  
 Природні чинники обводнення родовищ  
 Техногенні чинники обводнення родовищ корисних копалин 

 
Гідрогеологія родовищ корисних копалин є однією з найважливіших 

частин комплексного дослідження геологічної історії виникнення, розвитку та 
експлуатації родовищ. 

Родовища знаходяться в своєрідних, іноді дуже складних, гідрогеологічних 
умовах і видобуток твердих корисних копалин практично завжди пов’язаний з 
необхідністю відведення підземних або поверхневих вод. Підземні води 
заважають видобутку, значно його ускладнюють та збільшують загальні 
витрати і собівартість сировини, але з іншого боку, гірничі роботи теж дуже 
негативно впливають на якість підземних вод і ведуть до виснаження їх 
запасів на значній площі.  

Гідрогеологічні дослідження проводяться на стадіях пошуку, розвідки та, 
особливо, при експлуатації родовищ. Під час пошуку родовищ широко 
застосовують гідрогеохімічні методи пошуку за прямими і сторонніми 
ознаками. На стадії розвідки родовища визначають роль різних природних і 
техногенних факторів в його обводненні; визначають спосіб осушення та 
водовідведення, складають проект дренажної системи; виконують оцінку 
ресурсів та прогноз водопритоку у виробку на початковий період та при її 
розширенні. На стадії розкриття і розробки проводиться експлуатація 
дренажних споруд, тобто осушення продуктивних пластів за допомогою 
свердловин, штреків, насосів для водовідливу та інших засобів, з дотриманням 
екологічних вимог щодо поводження із шахтними водами. Якщо 
систематизувати ці види робіт і об’єднати їх за специфікою застосування, то 
гідрогеологію родовищ корисних копалин на сучасному етапі розвитку 
геологічної науки можна поділити на шість розділів або напрямків: 1) 
гідрогеологія родовищ твердих корисних копалин, що включає типізацію 
гідрогеологічних умов родовищ за характером обводнення (розділ “Умови 
обводнення родовищ”); 2) методи прогнозу водопритоків у гірничі виробки; 3) 
способи та системи осушення гірничих виробок; 4) гідрогеохімічні умови і 
методи пошуку родовищ корисних копалин; 5) гідрогеологія нафтових та 



газових родовищ; 6) охорона навколишнього середовища від негативного 
впливу техногенезу, що формується при експлуатації родовищ. 

В залежності від гідрогеологічних умов та величини водопритоку 
розробляється відповідна схема дренажної системи, а часто – і спосіб та схема 
розробки самого родовища. При цьому, до завдань гірничих гідрогеологів 
входить пошук ефективних інженерних заходів боротьби з притоком 
підземних вод у виробки. В числі інших важливих задач гідрогеологічних 
досліджень гірничої гідрогеології можна виділити: встановлення ефективності 
функціонування різних видів дренажних пристроїв і дренуючого впливу 
гірничих виробок; з’ясування можливості і доцільності використання 
підземних вод на площі родовища для питного і технічного водопостачання, і 
в зв’язку з цим – оцінка їх експлуатаційних запасів. 

Одне з основних завдань гідрогеології родовищ корисних копалин – 
вивчення водонасиченості родовищ і ролі різних природних факторів та умов 
обводненості родовищ. Серед природних факторів, що визначають ступінь 
обводнення родовищ основними є: а) атмосферні опади і повені, які 
обумовлюють збільшення водопритоків; б) постійний зв’язок підземних вод з 
поверхневими водотоками і водоймами, що також веде до посилення 
водопритоку та ускладнення водовідведення; в) рельєф місцевості (забезпечує 
інтенсивність дренованості: чим більша глибина врізу, тим більша кількість 
водоносних горизонтів перетинається, взаємопов’язується і дренується); г) 
потужність і склад покривних слабопроникних товщ (суглинки, глини); д) 
ступінь відслонення, за яким корінні породи бувають відкриті (з виходом на 
поверхню) і закриті; є) літологічний склад водовміщуючих порід і зміни 
водопроникності порід з глибиною; ж) тектоніка району і форми древнього 
похованого рельєфу. 

Очевидно, що інтенсивність впливу на обводнення тих чи інших чинників 
в багатьох випадках визначається накладеним впливом факторів іншої 
природи. Наприклад, обводнення родовищ, пов’язане з тектонікою найбільш 
інтенсивно проявляється в умовах, коли на розломи накладається 
гідрографічна мережа або розломи проходять по породах, що карстуються чи 
перетинають кілька водоносних горизонтів; ступінь інфільтраційного 
живлення залежить від літологічного складу перекриваючих родовище порід; 
рельєф пов'язаний з тектонікою та водною ерозією і т.ін.  

Під час прогнозних оцінок змін гідрогеодинамічної обстановки в районах 
тривалої дії гірничовидобувних підприємств в першу чергу слід звертати увагу 
на техногенні чинники. Доцільно також типізувати гідрогеологічні умови, що 
сформувались за час розробки родовищ та виділяти окремі райони за 
домінуючими чинниками формування водопритоку у виробки. 
 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 

1. Повторювання матеріалу ІІ курсу, «Гідрогеологія» та «Динаміка 
підземних вод» що пов’язані з навчальною дисципліною «Гідрогеологія 
родовищ корисних копалин». 

2. Які основні природні фактори і умови обводнення родовищ? 



3. Складіть огляд техногенних чинників обводнення родовищ. Які з них 
найбільш небезпечні? Які наслідки виникають за рахунок обводнення 
родовищ твердих корисних копалин? 

Література: 
1. Гальперин А.М., Зайцев В.С., Норватов Ю.А. Гидрогеология и инженерная 

геология. – М.: Недра, 1989. – С. 130-186.  
2. Климентов П.П., Овчинников А.А. Гидрогеология месторождений твердых 

полезных ископаемых ч. І - М.: Недра, 1966 – С. 4-18. 
 
Контрольні запитання до теми 1: 
1. Назвіть природні фактори зволоження родовищ.  
2. Як рельєф може впливати на зволоження родовища ? 
3. Назвіть техногенні чинники обводнення родовищ та збільшення 

водопритоків до гірничих виробок. 

 

ТЕМА 2. Гідрогеологічні класифікації родовищ корисних копалин за 
умовами їх обводнення. (6 год.) 

Лекція 2. Гідрогеологічні класифікації і їх принципи – 2 години. 
План лекції:  

 Коефіцієнт обводнення; 
 Класифікація Д.І. Щеголєва;  
 Класифікація С.В. Троянського; 
 Класифікації Г.Н. Каменського і П.П. Климентова. 
 Перший тип родовищ – в породах що карстуються. 

 
Всі гідрогеологічні класифікації засновані на оцінці обводненості. 
Коефіцієнт обводненості (Ко) - це відношення кількості води до кількості 

добутої корисної копалини за той же проміжок часу. 
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С.В. Троянський усі родовища корисних копалин поділяє на дві великі 
групи (1947 р.): родовища, розташовані за межами зони багаторічної мерзлоти 
і родовища, розташовані у зоні багаторічної мерзлоти. Далі класифікацією 
враховується наявність чи відсутність поблизу родовищ поверхневих 
водотоків чи водойм, що має дуже істотне значення для їхньої обводненості та 
визначення умов експлуатації. За цією ознакою кожна з груп родовищ у свою 
чергу поділяється на дві підгрупи. Класифікацією враховується також 
літологічний склад порід, що складають покрівлю і підошву покладу корисної 
копалини, і тектонічна будова району родовища. За літологічною ознакою 
родовища кожної підгрупи поділяються на чотири типи, а за тектонічною – на 
два класи 



У 1969 р. Бабушкін, Прохоров та ін. виділили ІІІ класи родовищ. Це була 
перша класифікація, створена з метою застосування розрахункових схем. 

І клас - горизонтальне залягання гірських порід; 
ІІ клас - моноклінально-похиле; 
ІІІ клас - мульдоподібне. 
Кожний клас поділяється на типи, в основі виділення типів лежить 

кількість водоносних горизонтів. Кожний тип ділять на підтипи за умовами на 
границях. Цінність класифікації полягає в тому, що вона визначила 
групування родовищ, за якими можна створювати розрахункові схеми.  

У 1951 р. П.П. Климентов дав гідрогеологічну класифікацію з 8 типів 
родовищ з урахуванням попередніх класифікацій Щеголева і Троянського: 

І тип - карстові родовища 
ІІ тип - родовища в рихлих незцементованих піщано-глинистих породах. 
ІІІ тип - родовища в тріщинуватих скельних гiрських породах, перекритих 

пухкими выдкладами. 
IV тип - у тріщинуватих породах. 
V тип - родовища на міжрічкових масивах і в гірських районах з сильно 

пересіченим рельєфом. 
VІ тип - солеві родовища. 
VІІ тип - родовища у багаторічній мерзлоті. 
VІІІ тип - нафтові і газові родовища. 
Характеристика типів родовищ надається в порядку зменшення 

коефіцієнтів обводненості і, відповідно, - зменшення складності розробки 
родовищ, пов’язаної з водовідведенням. 

I тип. Родовища, у геологічному розрізі яких широко розвинені карстові 
породи (карбонатні і сульфатні), що характерно для родовищ бокситів, сірки, 
горючих сланців, вугілля, будівельних матеріалів. Практика показує, що 
родовища, пов’язані з карстовими породами, відрізняються найбільш високою 
водонасиченістю, яка в свою чергу залежить як від палеогеографічних, так і 
від сучасних фізико-географічних умов.  

Для родовищ цього типу найбільшу небезпеку являє гідравлічний зв'язок 
підземних вод, що циркулюють по тріщинах і порожнинах карстових порід, з 
поверхневими водотоками і водоймами, що можуть забезпечувати великий і 
постійний в часі водоприток. На цих родовищах приток води у виробки 
нерідко досягає 8000 -10000 м3/годину, а коефіцієнт обводненості – 250-300.  

Особливо різке збільшення водопритоків пов’язане із зворотнім 
проникненням у виробки через карстові порожнини, тріщини і промоїни в 
руслі річкових долин відібраних і скинутих у ці ж самі річки карстово-
шахтних вод. Скидання останніх у річку на протязі кількох років призводить 
до розмиву тріщин та ще більших втрат річкових вод і їх надходження до 
виробок. 

 
Практична робота №1 (2 год) 

Тема 
Методи аналогій, засновані на гідродинамічних залежностях. 



План 
1. Огляд методів оцінки водопритоків до гірничих виробок 
2. Постановка та умова задачі  
3. Розв’язок  та контроль результатів 
4. Усне опитування та оцінювання.  

 
Завдання для самостійної роботи (1,5 год.): 

1. Відповісти на питання:  
1) Який загальний критерій для всіх існуючих гідрогеологічних 

класифікацій? 
2) У чому полягає різниця між класифікацією П.П.Климентова і 

класифікацією В.Д. Бабушкіна, Прохорова та ін.? 
2. Намалювати приклади розрізів різних типів родовищ за класифікацією 

П.П. Кліментова. 
 

Література:  
1. Климентов П.П., Овчинников А.А. Гидрогеология месторождений твердых 
полезных ископаемых ч. І - М.: Недра, 1966 – С.19-26. 
2. Плотников Н.И., Рогинец И.И. Гидрогеология рудных месторождений. - М.: 
Недра, 1987 – С. 45-81. 
3. Бабушкин В.Д., Лебедянская З.П. и др. Прогноз водопритоков в горные 
выработки и водозаборы подземных вод в трещиноватых и закарстованных 
породах. -М.: Недра, 1972 – 35-51 с. 
4. Шестопалов В.М., Огняник Н.С., Дробноход Н.И. Водообмен в 
гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в нарушенных 
условиях. К.: Наукова думка, 1991 – С. 44-97. 

 
Лекція 3. Типи родовищ в пухких та тріщинуватих породах  - 2 години 

 
План лекції:  

 Родовища, в розрізі яких переважають пухкі піщанисті відклади; 
 Родовища, які містяться в тріщинуватих породах, але обводнення 

забезпечується з вищезалягаючих водоносних горизонтів у піщаних 
породах; 

 Родовища  складені скельними тріщинуватими породами. 
 

II тип. Родовища, у геологічному розрізі яких переважають потужні 
товщі пухких незцементованих зернистих порід (піщані, піщано-галечникові і 
піщано-глинисті); підлегле значення на деяких родовищах можуть мати 
обводнені тріщинуваті породи. Водонасиченість родовищ цього типу досить 
висока і залежить як від літологічного складу нашарувань, розвинених у 
покрівлі і ґрунті корисної копалини, так і від сучасних ерозійно-географічних 
факторів. Окремі шахти родовищ другого типу характеризуються відносно 
високим водопритоком, що досягає 100-300, а іноді і більше кубічних метрів за 



годину. Значення коефіцієнта обводненості може коливатися в широких 
межах: від 2 до 15. 

До другого типу відносяться родовища бурого вугілля, вогнетривких 
глин, марганцю, фосфоритів, деякі залізорудні родовища і розсипні родовища 
олова, золота, платини, вольфраміту та ін. 

При експлуатації родовищ другого типу труднощі проходки виробок 
звичайно обумовлюються не величиною водопритоку, а тим, що у виробки 
разом з водою надходять дрібнозернисті піщані породи. Швидкість виносу 
дрібних часток породи залежить від величини гідростатичного напору, під 
яким вода знаходиться у водоносному шарі, а також від потужності і 
літологічного складу водомістких порід. 

III тип. Родовища, у геологічному розрізі яких переважають тріщинуваті 
й у меншій мірі беруть участь піщані породи. Водонасиченість родовищ цього 
типу залежить від ступеня тріщинуватості і тектонічної роздробленості 
скельних порід, а також від фізико-географічних умов. Для родовищ даного 
типу характерна перевага атмосферних опадів над величиною випаровування. 
При наявності гідравлічного зв'язку з поверхневими водами водоприток у 
шахти таких родовищ може досягати 400—600 і навіть більш кубометрів у 
годину. Звичайно водоприток наростає зі збільшенням об’єму і глибини 
гірничих виробок. Коефіцієнт водонасиченості на окремих родовищах може 
досягати 10-15. 

IV тип. Родовища, складені скельними тріщинуватими породами. 
Водонасиченість даного типу родовищ обумовлюється ступенем 
тріщинуватості і тектонічного порушення порід, а також фізико-
географічними умовами. Для родовищ цього типу характерна відносно слабка 
тріщинуватість порід, різка континентальність клімату, мала кількість 
атмосферних опадів і відсутність крупних рік і водойм. 

Водопритоки в окремі рудники цих родовищ звичайно не перевищують 
50-150 мз/годину. Коефіцієнт водонасиченості частіше коливається від 1 до 3 і, 
як виключення, може досягати 6. 

До четвертого типу обводненості відносяться деякі жильні родовища 
кольорових і рідких металів, деякі кам'яновугільні родовища (Донбас), 
більшість залізорудних родовищ, деякі родовища будівельних матеріалів і ін. 

 
Завдання для самостійної роботи (1,5 год.): 

1. Вивчити метод визначення ефективної напруги в кожній точці 
прибортової частини кар’єру; 

2. Вивчити способи визначення об’ємів пливуна, що надходить до 
підземної гірничої виробки в безнапірних та напірних умовах. 

3. Вивчити методику визначення фільтраційних властивостей тріщинно-
карстових водоносних порід 

Література  
1. Гальперин А.М., Зайцев В.С., Норватов Ю.А. Гидрогеология и 

инженерная геология. – М.: Недра, 1989. – С. 130-186.  



2. Климентов П.П., Овчинников А.А. Гидрогеология месторождений твердых 
полезных ископаемых ч. І - М.: Недра, 1966 – С. 43-51. 

3. Климентов П.П., Овчинников А.А. Гидрогеология месторождений твердых 
полезных ископаемых ч. ІІ - М.: Недра, 1966 – С. 16-22.. 

4. Бабушкин В.Д., Лебедянская З.П. и др. Прогноз водопритоков в горные 
выработки и водозаборы подземных вод в трещиноватых и закарстованных 
породах. -М.: Недра, 1972 – С. 18-37. 

 
 

Лекція 4. Родовища з будь-яким геологічним розрізом, розташовані на 
межирічкових масивах, в товщі багаторічної мерзлоти та соляні 
родовища. Сучасні класифікації родовищ України – 2 години. 
 
План лекції:  

 Родовища з будь-яким геологічним розрізом, розташовані на 
межирічних масивах; 

 Соляні родовища; 
 Родовища, розташовані в товщі багаторічної мерзлоти; 
 Сучасні класифікації родовищ України. 
 

V тип. Родовища з будь-яким геологічним розрізом, розташовані на 
межирічних масивах з відносно високими відмітками або в гірських районах із 
сильно пересіченим рельєфом. Нерідко такі родовища розташовуються вище 
місцевого базису ерозії і тому добре дреновані. У деяких районах розробка 
корисних копалин ведеться за допомогою штолень; приток води у виробки 
невеликий, і боротьба з шахтними водами звичайно не представляє особливих 
труднощів. 

До п'ятого типу обводненості відноситься більшість жильних родовищ 
кольорових і рідких металів, деякі залізорудні родовища, частина родовищ 
будівельних матеріалів і ін. 

VI тип. Соляні родовища. Легко розчинні галоїдні родовища доцільно 
виділити в окремий тип не тільки внаслідок гарної розчинності соляних 
покладів у воді, але і тому, що соляні поклади мають високу пластичність, 
завдяки якій виникаючі в соляний товщі тріщини дуже швидко стуляються. Це 
— одна з головних причин, що обумовлюють відсутність води в ряді соляних 
родовищ. Іншою причиною служить та обставина, що на соляних родовищах 
корисна копалина часта покривається потужними глинистими товщами, які 
захищають її від розмиву. Унаслідок цього соляні рудники звичайно води не 
містять. У випадку ж наявності в соляних родовищах більш або менш значних 
кількостей води, циркуляція її в товщі кам'яної солі, завдяки гарній 
розчинності останньої, приводить до швидкого росту водопровідних шляхів 
(тріщин, каналів), що часто спричиняє загибель рудника. Відомі досить 
численні випадки загибелі соляних рудників від притоків води. 

VII тип. Родовища, розташовані в товщі багаторічної мерзлоти. Більшість 
родовищ, розроблювальних у районах багаторічної мерзлоти, є слабко 



обводненими або сухими. Виключенням служать родовища, що живляться 
підмерзлотними водами, і родовища, розташовані вздовж узбережжя полярних 
морів і живляться морськими водами. На останніх величина водопритоку може 
досягати 100—200 і більш кубометрів у годину. При цьому в гірські виробки, 
розташовані вздовж узбережжя полярних морів, звичайно проникають 
високомінералізовані води і розсоли. 

Дуже важливо відзначити, що в районах багаторічної мерзлоти у виробки 
нерідко надходять низькотемпературні прісні високомінералізовані води і 
розсоли, що мають від’ємну температуру. Боротьба з такими водами 
утруднена внаслідок їхнього намерзання на стінках гірських виробок, 
дренажних канав і водозбірних колодязів. Особливо інтенсивно процес 
заморожування води й утворення підземних полоїв спостерігаються у зимовий 
час, при провітрюванні виробок холодним повітрям. На боротьбу з зимовими 
полоями витрачаються великі кошти. 

VIII тип. Нафтові і газові родовища. На цих родовищах розрізняють 
пластові підземні води, розповсюджені по границям нафтового покладу 
(крайові води), і води, які підстилають нафтовий поклад (підошовні води). 
Крім того, в нафтові і газові родовища проникають безнапірні і напірні води 
покрівлі, а також напірні води, які залягають нижче підошвених вод, якщо 
вони мають більш високий напір. Підземні води нафтових і газових родовищ 
звичайно належать до хлоридно-кальцієво-натрієвого або лужного типу. 
(детально цей тип родовищ розглядається в окремій темі). 

Розділення родовищ корисних копалин на перераховані вище вісім типів 
носить умовний характер, оскільки, як відомо, для обводнення родовищ поряд 
з геологічною будовою і гідрогеологічними умовами, які взяті за основу при 
нашому розподіленні, має істотне значення і ряд інших факторів. Окрім того, 
самі геологічні ознаки, що часто мають вирішальний вплив на обводнення 
родовищ, в силу розмаїття і непостійності природних умов, не являються чітко 
витриманими на родовищах. (особливо це зауваження відноситься до крупних 
родовищ, які займають великі площі). 

В основу сучасної гідрогеологічної типізації родовищ твердих корисних 
копалин, яка враховує попередні розробки і впроваджена нормативними 
документами на території України, покладені природні чинники, які 
визначають рівень дислокованості водоносних горизонтів, фільтраційні 
властивості водовмісних порід і характер розподілу цих властивостей по 
площі і у розрізі, кількість водоносних горизонтів і характер їх взаємозв‘язку, 
а також джерела формування підземних вод. Тобто, виділення даних 
пріоритетних чинників на площі родовища допомагає, як і за класифікацією 
В.Д. Бабушкіна та С. П. Прохорова, схематизувати гідрогеологічні умови для 
вибору методу обчислення водопритоку. 

За згаданими критеріями родовища твердих корисних копалин України 
поділяються на чотири типи: 

І тип. Родовища, які обводнюються одним водоносним горизонтом. 
   Іа підтип. Родовища, які обводнюються водоносним горизонтом в 

тріщинних  колекторах; 



   Іб підтип.  Родовища, які обводнюються водоносним горизонтом в  
гранулярних колекторах. 

ІІ тип. Родовища, які обводнюються системою пластових водоносних 
горизонтів горизонтального залягання: 

   ІІа 
 підтип.  Родовища, які обводнюються водоносними горизонтами, що 

мають взаємозв‘язок; 
   ІІб підтип. Родовища, які обводнюються водоносними горизонтами, що 

розділені практично  непроникними породами. 
ІІІ тип. Родовища, які обводнені системою водоносних горизонтів 

похилого залягання. 
   ІІІа підтип. Родовища, які обводнюються водоносними горизонтами із 

вільною поверхнею біля виходу горизонту на поверхню; 
   ІІІб

 підтип. Родовища, водоносні горизонти яких похилого залягання 
обводнюються зверху водоносними горизонтами горизонтального залягання. 

ІV тип. Родовища, обводненість яких пов‘язана із легкорозчинними 
породами. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1) Ознайомитись з гідрогеологічними умовами соляних родовищ України; 
2) Знайдіть по літературних джерелах родовища України, які повністю 

відповідають розглянутим типам класифікації П.П. Климентова, 
вміщують ознаки кількох типів або зовсім не відповідають даній 
класифікації. Складіть їх коротку характеристику. 

Література  
1. Гальперин А.М., Зайцев В.С., Норватов Ю.А. Гидрогеология и инженерная 

геология. – М.: Недра, 1989. – С. 130-186.  
2. Климентов П.П., Овчинников А.А. Гидрогеология месторождений твердых 

полезных ископаемых ч. І - М.: Недра, 1966 – С. 64-72. 
 

Контрольні запитання до теми 2: 
1. Які обсяги водопритоків типові для  умов, пов’язаних з карстовими породами?  
2. Що таке коефіцієнт обводнення? 
3. Що являє собою відкрита закарстованість? 
4. За яких умов в зонах вічної мерзлоти водо притоки найбільші? 
5. Як за участі підземних вод відбувалось утворення покладів сірки в 

Прикарпатті? 
6. Дайте визначення фільтраційної анізотропії. 

 
 
ТЕМА 3. Гідрогеологія нафто-газових родовищ (4 год.) 
 
Лекція 5. Гіпотези походження нафти - 2 години. 

План лекції:  
 Органічна гіпотеза походження нафти; 



 Неорганічна гіпотеза; 
 Міграція нафти в складі водо-нафтових розчинів; 
 Переміщення нафтових вуглеводнів у складі високотемпературних 

гомогенних газорідкісних сумішей. 
 
Гідрогеологія нафтогазоносних басейнів вивчає питання міграції нафти в 

складі водо-нафтових розчинів, взаємодії підземних вод з нафтою, 
використання супутніх підземних вод в різному ступені насичених 
вуглеводнями; розміщення вод відносно нафто-газового покладу та їх режим; а 
також включає гідрогеохімічні методи. Останні питання в значній мірі 
визначають режим та умови видобутку вуглеводнів. Великий обсяг питань 
пов'язаний також з розробкою та вдосконаленням методів гідрогеологічних 
досліджень, в т.ч. пошуку вуглеводнів за гідрохімічними ознаками та 
прогнозування під час розвідки і експлуатації родовищ вуглеводнів. 

Гіпотези походження нафти. Існує дві основні концепції походження 
нафти – органічна та неорганічна, і обидві вони отримали підтвердження 
при розкритті родовищ. Те, що горючі вуглеводні могли утворитися шляхом 
глибинної переробки залишків відмерлих організмів під час дії на них великих 
тисків і температури (термоліз і термокаталіз), підтверджується не лише 
характером залягання більшості знайдених покладів, але й лабораторними 
експериментами. Доведено, що катагенетичне перетворення розсіяної 
органічної речовини веде до накопичення біохімічних газів: азоту, 
вуглекислоти, сірководню, метану та інших вуглеводнів. Значні скупчення 
органічної речовини при катагенезі з високими температурами можуть 
утворити поклади нафти.  В залежності від геотермічного градієнту 
нафтоутворення починається на глибинах від 1300-1700 до 2700-3000 м і 
закінчується на глибині від 3000-3500 до 5000-6500 м. 

Проблема накопичення достатньої для утворення нафти маси органічного 
вуглецю (Сорг) в складі осадочних порід, тобто питання впливу різноманітних 
чинників на формування нафтоматеринських порід (НМП), залишається і 
сьогодні однією з найважливіших проблем геохімії осадочної органічної 
речовини. Американські вчені Хук і Бухем (Huc and Buchem, 2000) вказують 
на існування многорангової зональності у розподілі НМП в розрізі 
стратисфери, при цьому 80% НМП, за їх оцінками, приурочено до двох 
інтервалів геологічного часу: S-P1 и J-K2. На думку Хука, на накопичення Сорг 
в ці періоди суттєво впливав тектонічно контрольований повсюдний розвиток 
мілководних епіконтинентальних морів. Підвищене накопичення Сорг в 
осадочних породах співпадає з періодами розвитку вулканізму – високі 
концентрації вулканічного СО2 впливають на зростання первинної біологічної 
продуктивності і більш інтенсивне хімічне вивітрювання гірських порід, яке 
призводить до збагачення вод органічною речовиною. Менш тривалі цикли 
накопичення Сорг визначаються переважно локальними чинниками. Невелика 
глибина басейну седиментації є сприятливою умовою для формування НМП, 
оскільки сприяє зниженню деструкції органічних речовин при проходженні 



ними водної товщі. Саме первинна біологічна продуктивність визначає 
формування НМП. 

Дмитро Менделєєв був першим, хто запропонував схему утворення нафти 
з глибинних флюїдів, які надходять до земної кори з мантії. Розвідка в другій 
половині ХХ сторіччя значних запасів нафти в кристалічних породах 
фундаменту підтвердила цю гіпотезу і дала новий поштовх для розвитку 
неорганічної концепції та теоретичних дискусій між прибічниками обох 
напрямків. Сучасні геологи розвинули гіпотезу Д. Менделєєва і довели, що 
потоки газоподібних вуглеводнів дійсно характерні для глибинних розломів, 
тобто приуроченість великих родовищ нафти і газу до рифтів не випадкова. В 
зонах великих розломів цілком може відбуватись абіогенний синтез горючих 
копалин, чому сприяють активність природних каталізаторів, висока 
температура глибинного флюїду і присутність в його складі вільного водню, 
для переміщення якого в породах немає перешкод. Нині, приблизно в 55 з 250 
відомих на земному шарі промислово нафтогазоносних басейнів, відкриті 
поклади вуглеводнів так чи інакше пов’язані з кристалічним фундаментом. 
Хоча частка відкритих нафтогазових родовищ, приурочених до гранітного 
шару, від загальної їх кількості поки що незначна: близько 450 з більш ніж 
50000, тобто менше 0,01%.  

Міграція нафти в складі водо-нафтових розчинів. Якщо зосередити увагу 
на супутніх до покладів вуглеводнів підземних водах, то особливості їх 
залягання і хімічного складу мабуть краще узгоджуються з першою, 
органічною концепцією. Доведено, що для протікання біохімічних процесів, 
які перетворюють органічну речовину в нафту, необхідне водне середовище і 
відновна анаеробна обстановка (без доступу повітря). У воді також 
відбуваються процеси утворення летких вуглеводнів. Тому склад супутніх 
покладам вуглеводнів підземних вод відображає умови утворення нафти що, 
до речі, успішно використовується при застосуванні геохімічних методів 
пошуку нафтогазових родовищ. На початку процесу утворення вуглеводневих 
покладів органічні речовини повинні бути ізольовані потужним покровом 
непроникних або слабопроникних відкладів, які в далекому геологічному 
минулому зосереджувались в озерах, лагунах, мілководних морях, дно яких 
мало тенденцію до постійного заглиблення.  

Існує декілька органогенних гіпотез походження та міграції нафти, що 
тісно пов’язують її з підземними водами. Найбільш науково обґрунтованою 
можна вважати гіпотезу, яка розглядає переміщення нафтових вуглеводнів у 
складі високотемпературних гомогенних газорідкісних сумішей. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): 
1) Виділити найбільш вразливі або сумнівні на ваш погляд сторони гіпотез про 
походження нафти; 
2) Розглянути ознаки, що підтверджують переміщення нафтових вуглеводнів у 
складі високотемпературних гомогенних газорідкісних сумішей. 
Література: 



1. Сухарев Г.М. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. М.: 
Недра, 1979. – С. 16-32 с.  

2. Гидрогеология нефтегазоносных провинций / Сб. науч. тр. под ред.. 
Колодия В.В. К.: Наук. думка, 1982. – С.5-41.  

 
 
Лекція 6. Класифікації нафтогазоносних родовищ, типи підземних вод 

і режими нафто-газоносних шарів - 2 години. 
 
План лекції:  

 Нафтоносні області та резервуари; 
 Класифікація І.О. Брода; 
 Нафтогазоносні басейни України; 
 Класифікації підземних вод родовищ вуглеводнів. 
 Типи режиму нафто-газоносних шарів; 
 Гідрогеологічні дослідження при розвідці і експлуатації родовищ 

вуглеводнів. 
Кожну нафтоносну область слід оцінювати виходячи з гідрогеологічних 

факторів, які можуть сприяти збереженню або, навпаки руйнуванню нафтових 
покладів в зоні досить утрудненого водообміну. Звичайно в природі 
спостерігаються серії водоносних та водотривких шарів, серед яких поховані 
поклади нафти і газу. Різниця фізико-хімічних властивостей води, нафти і газу 
обумовлює утворення покладів більшою частиною в антиклінальних 
структурах. Прибічниками першої, органічної концепції походження нафто-
газових покладів розроблено «вчення про нафтогазоносні басейни», об’єктом 
вивчення якого є два типи геологічних тіл: 1) комплекси осадочного 
наповнення зон тектонічного занурення; 2) великі лінзи помірно 
деформованих і епігенетично слабозмінених осадочних порід. І перші і другі, 
незважаючи на генетичні відмінності, виражені в рельєфі фундаменту у 
вигляді від’ємних структур земної кори, в межах яких функціонують 
флюїдогідротермальні системи, які й визначають закономірності розподілу 
покладів вуглеводнів і процеси їх генерації та акумуляції. 

Найбільш поширеною класифікацією природних резервуарів, з якими 
пов’язані промислові поклади нафти є класифікація І.О. Брода (1950 р.), в якій 
виділяється три основних типи резервуарів в осадочному чохлі: 1) пластові; 2) 
масивні; 3) неправильної форми, обмежені гірськими породами з усіх боків, в 
т.ч. поклади приурочені до товщ глинистих або флішевих порід, резервуари 
платформенних областей, обмежені як непроникними породами, так і водою. 

Основні нафтогазоносні басейни в світовому океані пов’язані з 
периокеанічними прогинами, які охоплюють материкові окраїни континентів, 
включаючи континентальні схили і підніжжя (на жаль до території України 
такі не належать). Найбільш значні та перспективні на вуглеводні осадочні 
басейни в міжнародних водах відкриті навколо Антарктиди.  



Ряд нафтогазоносних басейнів пов’язано з внутрішньоконтинентальними 
(Дніпровсько-Донецький, Прип’ятський) або міжконтинентальними (Західно-
Сибірський) рифтами, а також із зонами субдукції і колізії плит (Азово-
Кубанський басейн). 

Відкриті родовища містять понад 950 покладів, які за належністю до 
структурної форми поділяються на антиклінальні та не антиклінальні у 
приблизному співвідношенні 80:20. 

Класифікації підземних вод родовищ вуглеводнів. Води нафтових родовищ 
за положенням їх відносно нафтоносних горизонтів класифікуються 
наступним чином: 

І. Пластові води, тобто води, що знаходяться в одному пласті з нафтою: 
1) крайові або контурні; 
2) води підошви; 
3) проміжні води; 

ІІ. Води горизонтів, що не мають накопичень нафти: 
1) верхні (по відношенню до нафтового покладу); 
2) нижні. 

Тиск газу, як правило визначається тиском крайової води, або води 
підошви. 

Верхні та нижні води можуть надходити до свердловини по затрубному 
простору, по стволах свердловин; по тріщинах і скидах, що розбивають 
породи. 

Для уяви про значне різноманіття існуючих гідрогеологічних розрізів на 
нафтових родовищах, співвідношень та форм взаємодії в них води і нафти 
представимо більш детальну класифікацію підземних вод, приурочених до 
покладів вуглеводнів:  

- нижні крайові (контурні) води, які знаходяться в пласті, що містить 
поклад не повністю "водоплаваючий"; вони звичайно знаходяться нижче 
самого покладу; 

- підошвенні - води водоплаваючого покладу; 
- проміжні - води у водоносних пластах і пропластках всередині    

нафтогазоносного горизонту, являються спільним об‘єктом  експлуатації; 
- верхні крайові - води у пласті, що містить поклад (знаходяться вище   

покладу);  
- верхні - води у водоносних пластах, що залягають вище   нафтогазового 

шару; 
- нижні - води нафтогазових пластів, що залягають нижче покладу;  
- тектонічні (жильні) - води, що циркулюють у тріщинах нафтогазоносних 

пластів; 
- зв‘язані (залишкові) - переважно капілярні води та води, затиснуті 

всередині нафтогазонасиченої частини пласта; можуть частково  вилучатися 
разом з вуглеводнями при експлуатації покладу; 

- штучні води - введені за допомогою спеціального нагнітання     
(внутрішньоконтурне і законтурне) для підтримання пластового тиску, 



фонтанної  експлуатації та зниження агресивності і мінералізації природних 
вод; 

- конденсатогенні води - води, що залягають переважно під газовими і 
газоконденсатними скупченнями або зсередини вуглеводневих  покладів. 

Типи режиму нафто-газоносних шарів. Під режимом нафтового пласта 
розуміють поведінку його в результаті сукупної дії всіх факторів, що 
обумовлюють пересування газо-нафто-водяної суміші до забою свердловин. 
Основними з цих факторів є початковий пластовий тиск, фізичні властивості 
нафти і нафтоносного пласта, співвідношення нафти, газу і води. 

Виділяють 5 типів режиму нафто-газо-водоносних шарів: 
1. Водонапірний режим –  по мірі відкачки, під напором крайової або 

підошвенної води, остання заміщує нафту і контур нафтоносності стягується. 
2. Газонапірний режим: нафта або вода витісняється під напором газу, 

який міститься  над нафтою. 
3. Режим розчиненого газу: тиск в пласті знижується нижче тиску 

насичення, газ виходить із розчину і, розширюючись, сприяє витісненню 
нафти. 

4. Гравітаційний режим: 
а) рідина рухається по пласту до свердловини під дією власної сили 

тяжіння. Вільна поверхня дзеркала нафти. 
б) нафта і вода залягають в круто поставленому пласті, який знизу 

виклинюється; статичний тиск на забої свердловини визначається висотою на 
яку простирається поклад угору. 

5. Пружний режим – головний вплив має об’ємна пружність не тільки газу 
але й нафти, води і самого пласта. Можуть бути окремо виділені пружно-
водонапірний та замкнено-пружноводонапірний режими. Ці режими можуть 
бути супутніми до вище перерахованих. 

Перші два та останній режим представляють собою режими витіснення, а 
3-й і 4-й – режими виснаження пластової енергії. В реальних умовах іноді 
одночасно співіснують два або кілька режимів 

Під час вивчення гідродинамічних систем, до яких приурочені нафтові 
поклади, необхідно, поряд з гідродинамічними характеристиками вивчати 
пружну ємність, що дозволяє визначати кількість рідини, яку можна вилучити 
з покладів за рахунок сил пружності при зниженні тиску від ро до р. Зрозуміло, 
що чим більші запаси нафти і води в системі і чим кращим є гідродинамічний 
зв'язок  між ними, тим більше нафти можна відібрати за рахунок природних 
пружних сил. 

Гідрогеологічні дослідження при розвідці і експлуатації родовищ 
вуглеводнів. Правильне встановлення гідрогеологічного розрізу, водо-
нафтових та  газово-рідинних контактів, врахування можливих змін тисків 
дозволяє скласти оптимальний проект розробки, вибрати найбільш доцільну, 
досконалу технологію експлуатації свердловин для забезпечення 
максимального вилучення нафти, газу, конденсату із надр.  

Виходячи з цього, основними задачами при розвідці нафтогазових 
родовищ, для вирішення яких можуть залучатися гідрогеологи, є: 



1) Прогнозування умов розбурювання, розкриття і випробовування 
пластів. 

2) Визначення положення газово-рідинних контактів (включаючи підошву 
покладу; враховуючи води зсередини покладу, води перехідних зон і т.д.). 

3) Визначення запасів водорозчинних газів. 
4) Визначення гідравлічного взаємозв‘язку горизонтів і корекція окремих 

пропластків у розрізі свердловини на площу всього родовища. 
5) Прогнозування режимів нафтогазових та водоносних пластів. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Вивчити типи природних нафтогазоносних резервуарів (родовищ) нафти 
і газу за класифікацією І.О. Брода.  

2. Дайте повний перелік основних задач, що вирішують гідрогеологи при 
розвідці  нафтогазових родовищ. 

3. Вивчити гіпотези неорганічного, органічного та «змішаного» 
походження нафти і газу. 

Література 
1. Климентов П.П., Овчинников А.А. Гидрогеология месторождений 

твердых полезных ископаемых ч. ІІ - М.: Недра, 1966 – С.  35-72. 
2. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М.  Гидрогеология 

нефтегазоносных бассейнов: Учеб. для вузов. – М.: Недра, - 1986. – С. 26-
54.  

3. Сухарев Г.М. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. М.: 
Недра, 1979. – С. 17-93.  

4. Карцев А.А. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. -М.: 
Недра, 1972 – С. 24-63. 

5. Світлицький В.М., Стельмах О.Р., Світлицька І.В. Геологічні основи та 
теорія пошуків і розвідки родовищ нафти і газу. Навч. посібник. К.: 
Інтерпрес ЛТД. – 2010. – С. 233 -239. 

Контрольні запитання до теми 3: 
1. Назвіть хронологічні періоди коли відбувалось максимальне накопичення 

органічної речовини в епіконтинентаьних морях. 
2. Класифікуйте води нафтових родовищ за положенням їх відносно 

нафтоносних горизонтів. 
3. Які типи режиму нафто-газо-водоносних шарів називають режимами 

витіснення? 
4. Якій з двох теорій походження нафтогазоносних покладів відповідають 

гідрогеологічні умови родовищ у Дніпровсько-Донецькій западині? 
5. Які бувають види гідрогеологічних досліджень при розвідці  нафтогазових 

родовищ? 
 

 
ТЕМА 4. Інженерно-геологічні явища і процеси на гірничих виробках (4 год.) 



Лекції 7-8. Інженерно-геологічні явища і процеси на гірничих 
виробках - 4 години 
План лекцій:  

 Сучасна «Типізація родовищ твердих корисних копалин за 
комплексами порід, що визначають інженерно-геологічні умови їх 
розробки»; 

 Розподіл родовищ корисних копалин за складністю інженерно-
геологічних умов; 

 Природні екзогенні та ендогенні процеси; 
 Три категорії техногенних гірничо-геологічних явищ; 
 Чотири групи інженерно-геологічних явищ за генезисом; 
 Прогноз деформацій покрівлі та підошви підземних виробок; 
 Системи розробки твердих корисних копалин за характером впливу 

на надрудну товщу порід. 
 Інженерно-геологічні явища на відвалах вироблених порід. 
 
Після розкриття родовищ та під час їх експлуатації відбуваються 

характерні для кожного типу інженерно-геологічні явища та процеси: для 
родовищ 1-го типу  – карст та суфозія і пов’язані з ними просадки; для 
родовищ 2-го типу – пливуни, опливання, зсуви, консолідація і просадка порід; 
для родовищ 3-го типу  - пучення, обвали, консолідація; 4-го типу – обвали, 
осипи, гірничі удари і таке ін.  

Існує також сучасна «Типізація родовищ твердих корисних копалин за 
комплексами порід, що визначають інженерно-геологічні умови їх розробки». 
В її основу покладено літолого-петрографічний принцип з урахуванням водно-
фізичних властивостей порід, які залежать від ступеня їх обводнення.  

За цими критеріями родовища твердих корисних копалин поділяються на 
три типи і вісім підтипів: 

І тип. Родовища розповсюджені в незцементованих піщано-глинистих 
породах: 

  Іа підтип. Залягають на малих глибинах вище місцевого базису ерозії у 
товщі: не обводнених пісків; глинистих порід твердої або напівтвердої 
консистенції; перешарування необводнених пісків з глинистими або 
напівскельними породами. 

  Іб підтип.  Залягають нижче рівня підземних вод у товщі: пісків; 
глинистих порід пластичної (м’якопластичної, тугопластичної) консистенції; 
перешарування пісків з глинистими або напівскельними породами. 

   Ів підтип.  Залягають нижче рівня підземних вод у товщі: пилуватих 
водонасичених пісків; глинистих порід текучої або текучопластичної 
консистенції; перешарування пилуватих водонасичених пісків з глинистими 
або напівскельними породами. 

ІІ тип. Родовища що містяться напівскельних породах: 



   ІІа підтип. Залягають у напівскельних слабо тріщинуватих 
недислокованих слабо обводнених породах, однорідних за складом, без 
прошарків неміцних порід. 

   ІІб підтип. Залягають у обводнених напівскельних тріщинуватих сильно 
дислокованих породах, які мають прошарки неміцних порід. 

   ІІв підтип. Залягають у товщі закарстованих дуже обводнених порід. 
ІІІ тип.   Родовища розповсюджені у скельних породах: 
  ІІІа

 підтип. Залягають у монолітних невивітрених скельних породах, що 
не мають ослаблених зон (тріщин, тектонічних розломів, зон подрібнення та 
ін.). 

  ІІІб підтип. Залягають у скельних породах із похилим або крутим 
заляганням за наявності зон подрібнення, крупних диз’юнктивних порушень, 
прошарків вивітрених скельних порід, прошарків закарстованих порід, що 
вміщують крупні карстові порожнини, заповнені вторинними пухкими 
породами. 

Родовища корисних копалин поділяються також за складністю інженерно-
геологічних умов. При віднесенні родовища, що розвідується до тієї чи іншої 
категорії за складністю необхідно враховувати комплекс природних факторів, 
головними з яких є: 

а) розміщення корисної копалини відносно місцевого базису ерозії і рівня 
підземних вод; 

б) глибина залягання корисної копалини і форма покладу; 
в) геологічна структура родовища та особливості порід розрізу: їх 

вивітреність, тектонічні порушення, тріщинуватість, закарстованість і інше; 
г) характер обводнення порід, величини гідростатичних напорів на 

покрівлю і підошву корисної копалини; 
д) фізико-механічні властивості порід. 
Складність інженерно-геологічних умов залежить від можливості 

виникнення інженерно-геологічних явищ, що ускладнюють розробку 
родовища. Родовища підтипу Іа, ІІа, ІІІа мають, як правило, просту категорію 
складності інженерно-геологічних умов; родовища підтипу Іб, ІІб – складну, 
родовища підтипу Ів, ІІв – дуже складну,  родовища підтипу ІІІб – складну, або 
дуже складну категорію складності інженерно-геологічних умов.  

Природні геологічні процеси прийнято поділяти на екзогенні та ендогенні. 
Явища, що виникають в масивах гірських порід під впливом гірничих 

робіт, називають гірничо-геологічними. Виділяють три категорії таких явищ: 
1) В значній мірі підготовлені геологічними процесами, інженерні роботи 

їх лише прискорюють. Як приклад можна навести гравітаційні деформації 
укосів кар’єрів, підготовлені процесами вивітрювання. 

2) Виникають лише в штучній обстановці (гірничі удари, викиди 
вугільного пилу та газу) 

3) Такі, що приймають участь у технологічному процесі (осипи та 
зсунення на робочих бортах кар’єрів, віджим вугілля). 

Особливої уваги заслуговують процеси, які супроводжуються 
інтенсивним руйнуванням території розробки родовища, або навіть прилеглої 



території; швидкими, іноді катастрофічними зміщеннями гірських порід або 
потужною динамічною дією на споруди. Перелік та характер цих процесів 
головним чином залежать від того, яким способом розробляється родовище – 
відкритим або закритим.  

При розробці родовищ корисних копалин відкритим та закритим 
способами під впливом різних чинників виникають інженерно-геологічні 
явища, які можна умовно об’єднати в чотири групи за генезисом: 

І група – явища, що виникають під дією гравітаційних сил. Вони 
спричиняють різні види проявів гірського тиску: а) зсунення гірських порід; б) 
деформації споруд; в) пучення глинистих порід; г) віджим гірських порід в 
зоні опірного тиску, де відбувається перерозподіл тиску; д) гірничі удари; е) 
раптові викиди вугілля і газу; ж) деформації у відвалах гірських порід. 

ІІ гідродинамічна група - явища, що виникають під впливом зміни 
гідрогеологічного режиму: а) фільтраційний випір; б) прориви підземних вод і 
пливунів; в) суфозійний розмив порід; г) депресійні деформації порід в зоні 
водопониження. 

Деформації покрівлі та підошви підземних виробок спостерігаються за 
наявності напірних водоносних горизонтів, екранованих глинистими 
породами. Розвиток деформацій відносних водотривів може призводити до 
проривів води і водонасичених піщано-глинистих порід в гірничу виробку. 
Можливість проривів води з напірного пласта через відносний водотрив у 
гірничу виробку оцінюють з виразу: 

 
mnPmFH ввпв )1()(      

де: H – напір на слабопроникний пласт (відносний водотрив); γв – 
щільність води; F і P – площа і периметр проривонебезпечної ділянки; γвп і m – 
щільність частинок породи і потужність відносного водотриву; n – пористість; 
τ – опір зсуву порід водотриву. Якщо величина добутку у лівій частині виразу 
більша ніж у правій, то можливість виникнення прориву надзвичайно висока. 
У формулі (1.3) знак «+» використовують при оцінці вірогідності прориву 
через слабопроникний пласт, що залягає в підошві гірничої виробки, а знак «-» 
– у випадку прориву з покрівлі виробки. 

ІІІ група (гідрогеохімічна) – явища викликані порушенням режиму 
вологості, хімічного складу порової вологи і мінерального складу гірських 
порід. Види проявів: а) вилуговування легкорозчинних порід; б) пучення 
глинистих порід при їх набуханні; в) прояв тиксотропних властивостей 
справжніх пливунів. 

ІV група – геотермічні явища. Виникають в результаті порушення 
температурного режиму гірських порід.  

Очевидно, що більшість з цих явищ, наприклад просадки, мають складну 
природу і не вкладаються лише в одну з груп. 

За характером впливу на надрудну товщу порід системи розробки твердих 
корисних копалин можна розділити на дві основні категорії:  

1) системи, де в результаті гірничих робіт водопроникність надрудної 
товщі не збільшується; 



2) системи, в яких водопроникність надрудного шару збільшується, що 
обумовлено виникненням зони тріщинуватості за рахунок обвалення крівлі в 
залишених без кріплення підземних виробках. 

Цілий ряд інженерно-геологічних явищ пов’язаний із закритими шахтами 
та залишеними кар’єрами. Це просадки, зсуви, підтоплення, поширення та 
поглиблення ерозії, карсту та ін. 

Значна частина небезпечних явищ пов’язана з відвалами, утвореними під 
час експлуатації родовищ і залишеними після закриття шахт. 

 
Практична робота №2 (2 год) 

Тема 
Гідродинамічний метод визначення водопритоків у гірські виробки. 

Визначення водопритоків в напірно-безнапірних умовах. 
План 

1. Постановка та умова задачі 
2. Розв’язок  та контроль результатів 
3. Усне опитування та оцінювання.  

 
Завдання для самостійної роботи (5 год.): 

1. Розглянути інженерно-геологічні явища характерні для родовищ твердих 
корисних копалин України. Як вони співвідносяться із кліматичною 
зональністю та умовами видобутку? 

2. Вивчити сучасну «Типізацію родовищ твердих корисних копалин за 
комплексами порід, що визначають інженерно-геологічні умови їх 
розробки». 

3. Вивчити категорії складності інженерно-геологічних умов розробки 
родовищ твердих корисних копалин. 

Література  
1. Гальперин А.М., Зайцев В.С., Норватов Ю.А. Гидрогеология и 

инженерная геология. – М.: Недра, 1989. – С. 145-156.  
2. Шестопалов В.М., Огняник Н.С., Дробноход Н.И. Водообмен в 

гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в нарушенных 
условиях. К.: Наукова думка, 1991 – С. 112-133. 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи № 1 

Варіант № 1 
3) Назвіть природні фактори зволоження родовищ. Як рельєф може 

впливати на зволоження ? 
4) Дайте коротку характеристику умов обводнення родовищ , пов’язаних з 

карстовими породами. Якими об’ємами водопритоку вони 
характеризуються ? 

5) Класифікуйте води нафтових родовищ за положенням їх відносно 
нафтоносних горизонтів. 

 



Контрольні запитання до змістового модуля I 
 

1. Назвіть природні фактори зволоження родовищ. Як рельєф може впливати 
на зволоження ? 

2. Які типи родовищ виділяють за ступенем відслонення ? 
3. Яким чином літологічний склад порід впливає на зволоження (обводнення) 

родовищ твердих корисних копалин ? 
4. Як гідрографічний та гідрологічний фактори впливають на обводнення 

родовищ ? 
5. Наведіть гідрогеологічну класифікацію родовищ корисних копалин за 

Трояновським С.В. 
6. Що ви знаєте про класифікацію родовищ Бабушкіна, Прохорова та ін. 

(1969)? 
7. Назвіть 8 типів родовищ за класифікацією Климентова. 
8. Назвіть загальний критерій для всіх існуючих гідрогеологічних 

класифікацій родовищ. Дайте визначення цього критерію. 
9. Дайте коротку характеристику умов обводнення родовищ, пов’язаних з 

карстовими породами. Якими об’ємами водопритоку вони 
характеризуються? 

10. Охарактеризуйте умови зволоження родовищ, у геологічному розрізі яких 
переважають товщі пухких незцементованих порід. 

11. Методика вивчення закарстованості. 
12. Дайте характеристику родовищ, у геологічному розрізі яких переважають 

тріщинуваті породи ( III тип). 
13. Що таке відкрита закарстованість ? Як вона визначається ? 
14. Які ви знаєте заходи боротьби з карстом при розробці родовищ твердих 

корисних копалин? 
15. Назвіть і охарактеризуйте два види гідрогеологічних умов за ступенем 

фільтраційної неоднорідності порід. 
16. Якими показниками визначається інтенсивність тріщинуватості гірських 

порід? Наведіть формули. 
17. Що таке коефіцієнт обводненості ? 
18. Дайте коротку характеристику гідрогеологічних умов на родовищах у 

тріщинуватих скельних породах, перекритих пухкими утвореннями. 
19. Наведіть формулу Дюпюї для визначення водопритоку в шахтний ствіл в 

напірних умовах. Поясніть параметри формули (малюнок). 
20. Дайте коротку характеристику умов водопритоку до родовищ 5 типу 

(розташовані на міжрічкових масивах з високими відмітками поверхні). 
21. Основні відмінності руху рідини у тріщинуватому середовищі порівняно з 

пористим. 
22. Якими рівняннями користуються для визначення водопритоку в шахтний 

ствіл в умовах 2-го типу родовищ (безнапірні умови). 
23. Дайте коротку характеристику гідрогеологічним умовам на родовищах в 

зоні вічної мерзлоти. 



24. Які умови збереження соляних родовищ ? Типи підземних вод соляних 
родовищ. 

25. Коротко охарактеризуйте умови водопритоку та боротьбу з ним на соляних 
родовищах. 

26. На які два основних етапи ( за характером потоку в часі ) можна розділити 
формування воронки депресії при поглибленні виробок. 

27. Найбільш поширені типи тріщинуватості на родовищах 3-го типу. Яка 
тріщинуватість найбільш небезпечна з точки зору забезпечення 
водопритоку до виробки. 

28. Яка гіпотеза міграції нафти та виникнення її родовищ вважається зараз 
найбільш обгрунтованою. 

29. Наведіть класифікацію Брода І.О. для покладів нафти.  
30. Класифікуйте води нафтових родовищ за положенням їх відносно 

нафтоносних горизонтів. 
31. Наведіть 5 типів режиму нафто-газоводоносних шарів. 
32. Намалюйте розріз для пластового типу залягання покладів нафти. Які 

виділяють пластові супутні підземні води ? 
33. Намалюйте схему масивного типу залягання нафто-газового родовища. 
 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ПОШУКАХ І РОЗРОБЦІ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 
ТЕМА 5. Способи та схеми осушення гірничих виробок (4 год) 
 
Лекція 9. Осушення родовищ при відкритій розробці - 2 години. 

План лекції:  
 Глибокий дренаж; 
 Мілкий дренаж; 
 Захист кар’єру від поверхневих вод; 
 Осушення бортів кар’єрів при багатошаровій системі водоносних 

горизонтів; 
 Дренаж бортів кар’єру горизонтальними свердловинами; 
 Класифікація схем дренажних споруд у плані (за Скиргелло О.В.); 
 Технічні засоби, що використовуються при комбінованому способі 

осушення відкритих виробок. 
 Осушення внутрішніх відвалів. 

 
Безшахтний (поверхневий) спосіб осушення використовується, як правило, 

при будівництві кар’єрів або на першому етапі освоєння глибокого родовища – 
при проходці шахтного стовбуру. Його перевага над іншими способами 
полягає у можливості попереднього зниження напорів підземних вод з 
поверхні землі та в оперативному керуванні водовідливом (регулюванні 
дебітів відкачки). При такому способі в короткий термін забезпечується 
водопониження.  

У відповідності із використаними технічними засобами безшахтне 
осушення поділяється на два типи: глибокий дренаж - система 
водопонижуючих або водопоглинаючих свердловин; мілкий дренаж - 
складений з мілких дренуючих траншей, голкофільтрових споруд, колодязів.  

За наявності примусових пристроїв водопониження, тобто насосного 
обладнання, технічний засіб  боротьби з водопритоками за допомогою 
дренажу називається активним, за відсутності – пасивним. В залежності від 
конкретної гідрогеологічної обстановки застосовують різні комбінації цих 
заходів з врахуванням економічної доцільності. Водопонижуючі свердловини 
відносяться до активного засобу, а водопоглинаючі – до пасивного. Більшість 
конструкцій мілкого дренажу відноситься до пасивних. 

Глибокий дренаж найбільш ефективний на родовищах скельних порід, але 
застосовується і для пухких порід. Якщо ж є розшарування порід за 
літологічним складом та фільтраційними властивостями, він стає 
неефективним, тому що неможливо зменшити рівень води до водотривкої 
підошви. Глибокий дренаж дає позитивний ефект при високих напорах, при 
великій потужності і водопроникності осушуваних порід.  

Мілкий дренаж широко використовується при осушенні кар’єрів. Він 
відрізняється великою різноманітністю способів застосування. Головне 



значення мають голкофільтрові споруди і дренажні траншеї, або 
прибортовий горизонтальний дренаж у вигляді трубчастих дрен, який 
закладають на уступах кар’єрів для пониження рівня води.  

Мілкий дренаж при осушенні відкритих виробок здебільшого 
використовують для перехоплення потоків поверхневих вод, дренування 
верховодки, малопотужних горизонтів грунтових вод.  

Наприклад, захист кар’єру від поверхневих вод потребує проведення 
наступних заходів: 1) огородження кар’єру від поверхневих вод, що сходять з 
водозбірної площі; 2) осушення поля кар`єру; 3) відведення річок з території 
кар`єру.  

Для огородження кар`єру від поверхневих (зливових, повеневих та ін.) вод, 
проводяться нагірні канави. Їх проектують з таким розрахунком, щоб вони 
огороджували частину або все поле кар’єра від поверхневих вод впродовж 
всього періоду експлуатації.  

Осушення поля кар’єру зводиться до облаштування на понижених 
ділянках осушувальної канави або системи канав для відводу поверхневих вод 
за межі кар`єру. 

Відведення річок з території кар`єра проводиться, якщо ділянка родовища, 
найбільш сприятлива для розробки його відкритим способом, розташована в 
долині річки або струмка, тобто там, де протікають постійно або тимчасово 
діючі водотоки. Відведення річки за межі кар’єрного поля виконують за 
допомогою водовідвідного каналу.   

В залежності від конкретної гідрогеологічної обстановки на родовищі, 
поверхово розташовані системи можуть бути: 

- відособленими, якщо верхні водоносні горизонти в порівнянні з нижніми 
мають високу проникність і водозбагаченість та менші напори; 

- пов’язаними, якщо підвищена проникність і водозбагаченість 
відзначаються в нижніх водоносних горизонтах з меншими напорами, тобто 
проявляється ефект водопоглинання.  

У першому випадку осушення уступів кар'єру може являти собою систему 
водопонижуючих свердловин у сполученні з дренажними горизонтальними 
траншеями (із гравійною обсипкою), пройденими в підошві уступів 
водонасичених порід. У другому - осушення уступів можна здійснити за 
допомогою системи поглинаючих свердловин, що скидатимуть воду з верхніх 
горизонтів у нижні. 

Для зниження напорів в потужних водоносних горизонтах, розкритих 
уступами неробочих бортів кар’єрів застосовують дренаж горизонтальними 
свердловинами, які закладають перпендикулярно, або під деяким кутом до 
простягання борту. Вони закладаються в обводненому уступі віялоподібними 
лініями або двома рядами. В більш сприятливих умовах для перехоплення 
потоку підземних вод з боку неробочого борту в його основі обладнують 
горизонтальний дренаж закритого типу або проходять прибортову канаву. 

Класифікація схем дренування за Скиргелло О.В. заснована на врахуванні 
розташування дренажних споруд у плані. За даною класифікацією виділяють 
такі схеми осушення: 



1) однолінійні; 2) дволінійні 3) одноконтурні; 4) двоконтурні; 5) сітчасті; 6) 
кущові; 7) комбіновані. 

Лінійні схеми осушення складаються з одного або більше рядів 
водопонижуючих свердловин, дренажних канав, штреків або горизонтальних 
свердловин. Вони частіше застосовуються при осушенні похилих водоносних 
пластів або пластів з високою водопроникністю та при осушенні в‘їзних і 
розрізних траншей, робочих бортів кар’єрів тощо.  

При контурній схемі осушення дренажні свердловини розташовуються по 
кутах трикутника, квадрата, багатокутника по периметру невеликих розмірів 
огородженої ділянки. 

За лінійною або контурною схемою виконується також огороджуючий 
дренаж, який знижує напори на укосах кар’єрів до величин, що забезпечують 
мінімальний ризик опливання укосу.  

Двоконтурна схема осушення утворюється двома взаємодіючими контурними 
спорудами або двома концентрично розташованими спорудами. 

Сітчаста схема використовується при підземному способі, коли 
дренажними спорудами є наскрізні фільтри. 

Кущова схема осушення – це система водопонижуючих свердловин, які 
закладаються групами, без вищеозначеної системи, в місцях зон високої 
обводненості а також великої закарстованості і тріщинуватості. 

При кар’єрній розробці рудних родовищ осушення може проводитись в два 
етапи. На першому етапі – промислової відробки об’єкта (приблизно до 
глибин 100-150 м) осушують кар’єр за допомогою кільцевої системи 
водопонижуючих свердловин, пройдених по зовнішньому контуру кар'єру й 
обладнаних заглибними насосами. Така система дозволяє здійснити 
будівництво кар'єру з поступовим підключенням (у разі потреби) додаткових 
внутрішньокар’єрних дренажних пристроїв. 

На другому етапі, при освоєнні більш глибоких рудних горизонтів, 
осушення ведеться комбінованим способом – за допомогою випереджаючої 
підземної кільцьової галереї, пройденої із шахт по трасі водопонижуючих 
свердловин, а також за допомогою наскрізних фільтрів, які  переобладнано з 
цих свердловин. 

При комбінованому способі з поверхні робочого борту кар’єру 
обладнуються наскрізні фільтри та вбирні свердловини, в дренажних штреках 
– забивні фільтри і трубчасті колодязі. Наскрізні фільтри - це сітчасті, 
жорствяно-дротяні або каркасно-стержневі фільтри d = 68-70 мм. Їх 
встановлюють у пробурені з поверхні свердловини для дренування кількох 
водоносних горизонтів малої потужності, що лежать вище корисної копалини.  

Понижуючі колодязі та розвантажуючі свердловини використовують для 
пониження рівня водоносних горизонтів, що лежать в підошві кар’єру. Якщо 
перші обладнують центробіжними насосами, то другі розкривають напірний 
горизонт і працюють як самовиливні. 

Поглинаючі (або вбирні) свердловини використовують, якщо 
надпродуктивний горизонт має невелику потужність і проникність, а також 



більші напори, ніж підпродуктивний. Вода самопливом перетікає з верхнього в 
нижній  водоносний горизонт.  

Для неробочого борту кар’єру також закладають дренажні споруди, але тут 
для забезпечення осушення можна обмежитись лише тільки одним 
горизонтальним дренажем. 

Дренажні шурфи з штреками використовуються для безпосереднього 
осушення поля кар’єру, якщо в геологічному розрізі мають місце стійкі породи 
(піщаники, алевроліти і т.п.).  

Дренажні штреки є горизонтальними осушувальними спорудами, що 
проходять нижче всіх гірничих виробок, з яких вони приймають воду, або 
вздовж робочого борту кар’єру, нижче його підошви. В залежності від 
гідрогеологічних умов дренажні штреки використовуються. 

Осушення внутрішніх відвалів гірських порід має свої характерні 
особливості, які залежать від інженерно-геологічної обстановки (найбільш 
розповсюджений тип деформацій у відвалах - зсуви). 

Для збереження стійкості відвалів необхідно, щоб лежачий бік родовища 
(у кар`єрі), складеного з пісків, був осушений. Також необхідно запобігти 
виклинюванню підземних вод в укосі відвалу і зберегти його від впливу 
атмосферних опадів. 

Для осушення підошви відвалів і зняття напору нижчезалягаючих 
водоносних горизонтів впродовж фронту робіт проводяться дренажні канави 
глибиною до 3 м. Для швидкого відведення води, що потрапляє всередину 
відвалів і для запобігання формування в них водоносного горизонту, 
сприяючого утворенню зсувів, нижня частина відвалу відсипається грунтом. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): 

1. Розглянути комбінований спосіб розробки рудних родовищ. 
2. Ознайомитись із системою локального комбінованого осушення 

кар'єрного або шахтного поля в алювіальних відкладах річкових долин. 
Замалювати цю систему. 

Література  
1. Гальперин А.М., Зайцев В.С., Норватов Ю.А. Гидрогеология и инженерная 

геология. – М.: Недра, 1989. – С. 154-186.  
2. Плотников Н.И., Рогинец И.И. Гидрогеология рудных месторождений. - М.: 

Недра, 1987 – С. 123-147. 
3. Абрамов С.К., Скиргелло О.Б. Осушение шахтных и карьерных полей. -

М.:Недра, 1968 – С. 58-69. 
4. Фисенко Г.П., Мироненко В.А. Дренаж карьерных полей -М.: Недра, 1972 – С. 

91-135. 
 

Лекція 10. Способи осушення родовищ при підземній розробці і типи 
дренажних споруд та пристроїв - 2 години. 

План лекції:  
 Умови застосування підземного способу осушення; 



 Недоліки підземного способу осушення; 
 Найбільш оптимальні схеми осушення підземних виробок; 
 Протифільтраційні завіси, або баражі; 
 Підземні дренажні комплекси; 
 Складові частини та технічні засоби підземної і надземної систем 

осушення.; 
 Метод осушення А.А. Воробйова.  
 
Підземний спосіб осушення називається ще шахтним, оскільки він 

виконується з використанням різних підземних гірничих виробок (штреків, 
штолень) і застосовується на стадії відробки шахти або горизонтальних 
підземних виробок.  

Дренаж шахтних полів передбачає зниження рівня або напорів водоносних 
горизонтів і виконується з метою скорочення водопритоків в гірничі виробки, 
зміни напруженого стану масиву гірських порід, забезпечення стійкості 
гірничотехнічних споруд, зниження вологості корисної копалини. Доцільність 
зниження напорів водоносних пластів, що залягають в підошві або покрівлі 
підземних гірничих виробок, визначається розрахунком стійкості відносних 
водотривів на прорив їх підземними водами. Доцільність та характер 
дренажних заходів визначається за комплексом гірничо-гідрогеологічних 
умов, головними характеристиками серед яких є ступінь обводнення (обсяги 
водопритоків) та захищеності робочого пласта. На основі цих показників 
виконується категоризація родовищ за умовами осушення підземних виробок. 

Умови застосування. Звичайно підземний спосіб застосовують в тих 
умовах, коли поверхневий не дає позитивного результату. Як правило, 
підземний спосіб осушення для шахтних полів є менш працевитратним, ніж 
для кар’єрів. Цей спосіб ефективний при низькій проникності багатопластових 
водоносних комплексів. Тобто, підземний спосіб застосовують при значній 
шаруватості та потужності перекриваючих корисну копалину відкладів. При 
цьому бажано, щоб у покрівлі, або хоча б у підошві покладу був пласт 
водотривких порід, оскільки для обладнання горизонтальних дренажних 
виробок необхідна наявність слабо- або ненасичених водою слабопроникних, 
або слаботріщинуватих скельних порід. В той же час, підземний спосіб не 
застосовується у випадках, коли в розрізі родовища переважають 
добрепроникні водонасичені піски (родовища 2-го типу).  

До недоліків цього способу слід віднести відносно великі працевитрати, 
складність осушення і необхідність підтримання в робочому стані дренажних 
гірничих виробок впродовж тривалого часу. 

При шахтному способі розробки рудних родовищ застосовується 
приблизно така ж схема водовідливу в процесі осушення, як і для кар’єрів: на 
нижніх робочих горизонтах шахтного поля влаштовується центральна насосна 
станція з водоприймачем, який за об’ємом є достатнім для прийому загальних 
водопритоків рудничних вод; на всіх робочих горизонтах, що залягають вище, 
рудничні води приймаються в дренажні канави і потім переганяються по 



трубах між горизонтами в загальний водоприймач, звідки центральна насосна 
станція перекачує їх на денну поверхню. 

Для підземних гірничих виробок на глибинах до 200 м, так само як для 
відкритих, застосовують безшахтний (поверхневий) спосіб осушення. Він 
виконується перед заглибленням шахтного стовбуру шляхом буріння з 
поверхні кількох водопонижуючих свердловин навколо стовбура шахти. З цих 
свердловин проводять одночасні довготривалі відкачки води для створення 
випереджаючої депресійної воронки. Якщо на ділянці закладення шахтного 
стовбура знаходяться горизонтальні гірничі виробки (штреки та ін.), пройдені 
у водонепроникних породах, що залягають нижче, то скидання дренованої 
води крізь свердловини може бути здійснене у вказані гірничі виробки. Тобто, 
такі свердловини обладнуються як наскрізні фільтри або поглинаючі 
свердловини.  

Протифільтраційні завіси, або баражі мають вигляд глибоких траншей або 
щілин заповнених непроникним матеріалом (цементом, глиною, тощо). Такі 
завіси попереджають зниження рівнів грунтових або підземних вод в 
колодязях та на водозаборах прилеглих населених пунктів. 

На родовищах ІІ і ІІІ-ї категорій експлуатації одних лише водопонижуючих 
свердловин недостатньо. Тут застосовують складні підземні дренажні 
комплекси, що включають стволи дренажних шахт, штреки із наскрізними і 
забивними фільтрами, висхідними свердловинами і колодязями в грунті. 
Підземні дренажні комплекси використовують також для крутозалягаючих 
пластів значної потужності. В період експлуатації виробки дренажну систему 
розширюють з випередженням фронту гірничих робіт. 

Звичайно підземний спосіб осушення передбачає створення системи 
дренажних штреків, які прокладають із спеціальних шахтних стволів, шурфів 
і штолень.  

Штреком називають горизонтальну гірничу виробку, яка йде по корисній 
копалині. 

Квершлаг - горизонтальна гірнича виробка, яка йде по вміщуючих гірських 
породах. 

Посеред штреків, іноді збоку, проводяться дренажні канави, які служать 
для відведення дренажних вод.  

Дренажні штольні - мають нахил до свого гирла, в них іноді 
встановлюється насосне обладнання; в окремих випадках застосовуються 
дренажні свердловини. 

В підошву гірничих виробок закладають водопонижуючі колодязі або 
свердловини, чи  самовиливні свердловини  й голкофільтри.  

Водопонижуючі колодязі і забивні фільтри використовуються для 
пониження рівнів або зниження напорів у водоносних горизонтах, що 
залягають відповідно під підошвою та над покрівлею горизонтальної підземної 
виробки. Колодязі для цього забезпечуються насосами. 

Одним з найбільш застосовних для осушення водонасичених 
дрібнозернистих порід за допомогою забивних фільтрів вважається метод А.А. 
Воробйова, згідно якого забивні фільтри звичайної конструкції з’єднуються із 



загальною вакуумною лінією, в якій створюється розрідження від вакуумної 
установки. Відрізняє дану систему від вищеописаних наявність аеруючих 
свердловин. 

Практична робота № 3 (2 год) 
Тема 

Визначення водопритоків до відкритих гірничих виробок  
План 

1. Постановка та умова задачі  
2. Розв’язок  та контроль результатів 
3. Усне опитування та оцінювання.  

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): 

1. Розглянути комбіновану схему «осушення-водопостачання» а також 
схему «осушення-поховання». 

2. Ознайомитись з особливостями індивідуальної системи осушення 
рудних родовищ. 

Література  
1. Гальперин А.М., Зайцев В.С., Норватов Ю.А. Гидрогеология и инженерная 

геология. – М.: Недра, 1989. – С. 146-174.  
2. Плотников Н.И., Рогинец И.И. Гидрогеология рудных месторождений. - М.: 

Недра, 1987 – С. 84-155. 
3. Абрамов С.К., Скиргелло О.Б. Осушение шахтных и карьерных полей. -

М.:Недра, 1968 – С. 163-188. 
 
Контрольні запитання до теми 5: 

1. Які способи осушення родовищ ви знаєте ? 
2. Що таке штрек і квершлаг? 
3. Які переваги безшахтного способу осушення над іншими ? 
4. Що таке забивні вакуум-фільтри, їх призначення ? 
5. На які типи поділяється безшахтне осушення ? 
6. Що таке попередній дренаж рівня підземних вод ? Коли він застосовується ? 
7. Наведіть класифікацію схем дренування відкритих виробок за 

розташуванням дренажних споруд у плані ? 
8. Дайте визначення підземному способу осушення. 
9. Варіанти використання дренажних штреків. 

 
 

ТЕМА 6. Методи визначення і прогнозування водопритоків у гірничі  
виробки (6 год) 

Лекція 11. Режим водопритоків у гірничі виробки - 2 години. 
План лекції:  

 Основні чинники змін природного режиму підземних вод;  
 Ознаки техногенного режиму підземних вод; 



 Поняття водо притоку та його види; 
 Чинники техногенного режиму підземних вод при розробці 

родовищ; 
 Два види видозміненого техногенного режиму підземних вод; 
 Два головні періоди в режимі водопритоків. 

 
Перш за все згадаємо, що режим підземних вод це закономірні вікові, річні, 

сезонні, добові та більш часті зміни таких показників і характеристик 
підземних вод як рівень, витрата, хімічний склад, температура. Закономірність 
природних змін показників підпорядкована певній циклічності 
режимоформуючих факторів, що дозволяє з деякою вірогідністю отримувати 
прогнозні значення цих показників режиму. При будівництві та експлуатації 
гірничих виробок природний режим підземних вод змінюється техногенним. В 
першу чергу це пов’язано із появою нових контурів розвантаження 
водоносних горизонтів. Тобто, при розробці родовищ суттєві зміни режиму 
підземних вод пов‘язані: а) з роботою самих виробок; б) з роботою 
водовідливних систем і дренажних споруд. Крім того, серед несприятливих 
штучних чинників, що призводять до змін природного режиму підземних вод 
на родовищах слід відзначити незатампоновані свердловини, залишені або 
затоплені виробки, що обумовлюють катастрофічні збільшення водопритоків і 
винесення пливунів, тощо. 

При цьому відбувається:  
- зміна напрямків фільтрації,  
- збільшення градієнтів напору та сезонних коливань рівня підземних вод;  
- зміни їх хімічного складу, а іноді і температури.  

Для підземних вод, що обводнюють гірничі виробки найважливішим 
показником режиму є витрати водопритоків, які в більшості випадків 
починають формуватись відразу після початку розробки родовища.  

Водоприток (в спеціальній літературі використовується також термін 
«водоприплив») – це надходження підземних і поверхневих вод у гірничі 
виробки. Розрізняють загальний, ділянковий і забійний водопритоки. 

Загальний водоприток в шахти і кар’єри складається з притоку підземних 
вод (водоносних горизонтів, що дренуються гірничими виробками); шахтних 
або кар’єрних вод, що надходять із затоплених виробок і сусідніх шахт або 
кар’єрів; технічних вод, що подаються в шахту або кар’єр для закладки, 
зрошення, буріння свердловин та ін.; поверхневих вод і атмосферних опадів. 

Ділянковий водоприток складається з притоків у підготовчі виробки і у 
вироблений простір виробничої ділянки. В підготовчі виробки вода надходить 
із покладів корисної копалини, водоносних горизонтів, що залягають 
безпосередньо в покрівлі і підошві виробок, або з дренажних свердловин. У 
вироблений простір вода надходить переважно з водоносних горизонтів, зони 
водопровідних тріщин, із сусідніх відпрацьованих ділянок а іноді – з поверхні 
землі. 

Забійний водоприток на шахтах складається з притоку підземних вод і вод 
із виробленого простору, що надходять безпосередньо в призабійний простір 



підготовчих та очисних виробок. Забійний водоприток на кар'єрах пов’язаний 
з притоком поверхневих і підземних вод, що надходять до вскришного або 
добувного уступу. Найбільший забійний водоприток спостерігається у 
випадку, коли забій знаходиться гіпсометрично нижче, ніж вироблений 
простір. 

Техногенний режим підземних вод формується під впливом як природних 
так і гірничотехнологічних чинників, які визначають величину водопритоків у 
гірничі виробки, пониження рівнів дренованих водоносних горизонтів, 
мінливість цих характеристик режиму в багаторічному циклі і по сезонах року. 
Зміни водопритоків у часі в першу чергу відображають природну обстановку 
на шахтному полі, оскільки вони залежать не стільки від глибини, довжини, 
площі виробки та інших технологічних чинників, скільки від кількості, 
потужності та водозбагаченості горизонтів, що вскриваються цими виробками.  

Зустрічаються два види видозміненого техногенного режиму підземних 
вод на розроблюваних родовищах: 

1. На родовищах 1, 4 і 5 типів (за П.П. Климентовим) як правило, 
водопритоки в шахти і кар’єри з часом знижуються внаслідок поступового 
виснаження природних ємнісних запасів підземних вод, систематичного 
зниження рівнів дренованих пластів, що мають невисоку водопровідність, 
обмежені непроникними границями, або мають обмежену водозбірну площу 
чи приурочені до невеликих закритих артезіанських басейнів. При заглибленні 
гірничих виробок нижче зони тріщинно-грунтових вод водопритоки 
знижуються у зв’язку із низькою обводненістю зони напірних тріщинно-
жильних вод (4-й тип родовищ). 

2. На великих виробках, що знаходяться нижче місцевих базисів ерозії і 
приурочені до необмежених в плані та слабоізольованих водоносних пластів, 
водопритоки з часом часто збільшуються. Це пов’язано з наступними 
причинами та чинниками: 

а) збільшенням водозбірної площі відкритих виробок (кар’єрів); 
б) збільшенням площі підземних виробок, за умов наявності 

інфільтраційного живлення, або перетікання знизу – для родовищ 2-3 типів. 
в) утворенням надпокрівельної зони тріщинуватості – для родовищ 3-4-го 

типів;  
г) виробкою (кар'єром) розкрито інтенсивно обводнені зони тектонічних 

порушень, при цьому живлення тріщинно-жильних вод відбувається за 
рахунок дренування поверхневих вод місцевої річкової мережі; 

д) зміною граничних умов (при стабільному водовідборі), тобто 
захопленням лійкою депресії поверхневих водотоків, водойм, гідровідвалів (на 
родовищах 1 типу це викликає розширення карстових каналів та стрімке 
зростання водопритоку з можливою втратою виробки); 

ж) посиленням процесів перетікання із суміжних водоносних пластів у 
зв’язку із зменшенням напору в осушуваному пласті; 

з) поглибленням виробки, внаслідок чого порушуються водотриви або 
перетинаються нові водоносні горизонти;  

е) інтенсифікацією водовідведення та розширенням системи дренажу. 



В більшості випадків, зміни водопритоків до підземних гірничих виробок 
(шахт), в залежності від тривалості експлуатації, відображають два головних 
періоди в режимі водопритоків. На початку першого водоприток до шахти 
зростає внаслідок розкриття гірничими виробками нових горизонтів та 
збільшення їх площі. Закінчення періоду характеризується різким зниженням 
притоків у результаті виснаження запасів підземних вод. Другий період 
пов'язаний із розкриттям нових горизонтів та пластів і досить повільним 
підвищенням загальношахтного водопритоку. 

 
Практична робота № 4 (2 год) 

Тема 
Визначення «критичних притоків» та довжини язику опливання борту 

кар’єру  
План 

1. Постановка та умова задачі 
2. Розв’язок  та контроль результатів 
3. Усне опитування та оцінювання.  
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
1) Описати  формування в часі лійки депресії при водопониженні в районах 

гірничих виробок. 
2) Визначити водоприток з врахуванням розширення площі виробки в 

умовах її експлуатації. 
 

Література: 
1. Гальперин А.М., Зайцев В.С., Норватов Ю.А. Гидрогеология и инженерная 

геология. – М.: Недра, 1989. – С. 163-186.  
2. Оценка изменений гидрогеологических условий под влиянием 

производственной деятельности. Под ред. Фомина В.М, Бабушкина В.Д., 
Гармонова И.В. -М.:Недра, 1978 - С.184 - 216. 

3. Шестопалов В.М., Огняник Н.С., Дробноход Н.И. Водообмен в 
гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в нарушенных 
условиях. К.: Наукова думка, 1991 – 432-467. 

 
 
Лекції 12-13. Методи визначення водопритоків до гірничих виробок - 4 
години. 

 
План лекцій:  

 Схематизація гідрогеологічних умов; 
 Метод гідрогеологічних аналогій заснований на аналогії 

гідрогеологічних і гірничо-технічних умов ділянок родовищ; 
 Гідравлічний метод; 
 Метод водного балансу; 



 Гідродинамічний метод з використанням аналітичних розрахунків 
або моделювання; 

 Моделювання; 
 Розрахунки складних дренажних систем. 
 

В першу чергу виконується схематизація та типізація гідрогеологічних 
умов родовищ корисних копалин: визначають форму області фільтрації у плані 
і розрізі (для завдання границь); умови живлення і стоку по площі поширення 
водоносних шарів; тип і розташування гірничих виробок. 

На практиці, для попередніх найбільш загальних оцінок, здебільшого 
використовують балансовий метод і метод аналогій. 

Метод гідрогеологічних аналогій заснований на аналогії 
гідрогеологічних і гірничо-технічних умов ділянок родовищ, що 
розробляються і проектуються до розробки. 

Особливо часто цей метод застосовують при оцінках притоків до нижчих 
горизонтів, що намічаються до відробки в аналогічних гідрогеологічних 
умовах, або на суміжних з діючими шахтами ділянках.  

За наявності об’єктів-аналогів величини прогнозних водопритоків повинні 
бути зіставлені з фактичними водопритоками до виробки, шахти або кар’єру, а 
також встановлені співвідношення структурних, гідрогеологічних, балансових 
параметрів об’єкта-аналога та розвіданого родовища для подальшого вибору 
розрахункової схеми підрахунку водопритоків даним методом. 

Аналогія між новим родовищем та підібраним для нього об’єктом-
аналогом повинна бути: 

- за геологічним розрізом ділянок робіт; 
- за типом гідрогеологічних умов, тобто за умовами формування ресурсів 

підземних вод і обводнення гірничих виробок; 
- за способом та системою розробки ділянок родовища;  
Допускається різниця : 
- за глибиною залягання корисної копалини; 
- за розмірами ділянок розробки; 
- за фільтраційними властивостями порід, що містять родовище; 
- у відстані до контуру живлення та ін. 
Розрахунки можуть базуватися на емпіричних зв’язках або 

гідродинамічних залежностях.  
Застосування методу аналогій є доцільним, з одного боку, для 

попередньої оцінки на перших стадіях вивчення  родовища або його окремих 
ділянок, а з іншого - при детальній розвідці, коли гідрогеологічні умови досить 
складні, і їх вивчення для обгрунтування застосування гідродинамічного та 
інших методів пов‘язано із значними труднощами. 

За методом аналогій можна поширювати величину коефіцієнту 
обводнення, встановлену для ряду розроблюваних шахт або лав, на 
запроектовані гірничі виробки, що знаходяться в подібних гідрогеологічних 
умовах на тих самих або нових родовищах. Метод є наближеним, оскільки 



обгрунтування прогнозу в значній мірі зумовлене вибором ділянки-аналога, а 
повного аналога в природі не існує.  

Методи аналогії, засновані на гідродинамічних залежностях. В умовах, 
наприклад, коли шахта, що проектується, відрізняється від шахти-аналогу 
лише значенням заданого пониження рівня води у водоносному горизонті, що 
створює водоприток до неї, розрахунок водопритоку може здійснюватись за 
формулою Тіма, яка враховує різницю пониження в безнапірних умовах. 

Для тектонічно порушених масивів порід може бути використане 
рівняння (Бесєда М.І., 1987): 
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де Qmax – середнє максимальне значення водопритоку до виробки, що 
надходить із даного типу порушень у певному гідрогеологічному районі, 
м3/год; 

Н – глибина розкриття тектонічного порушення майбутніми виробками, 
м; 

В – параметр, що визначається по цій самій формулі за фактичними 
середніми поінтервальними значеннями водопритоку при розкритті порушень 
даного типу; 

С – глибина, на якій спостерігається максимальний середній водоприток із 
порушень даного типу, м. 

Існують формули для більш складних випадків, коли залежність базується 
на гідродинамічній формулі, що враховує загальну схему потоку, а 
гідрогеологічні параметри приймаються як узагальнені коефіцієнти. 

Гідравлічний метод. Цей метод заснований на екстраполяції дослідних 
даних, які отримують шляхом виконання дослідно-фільтраційних робіт. До 
нього відносяться ектраполяція на глибину, тобто екстраполяція, пов’язана із 
зниженням рівня, і екстраполяція з урахуванням зміни площі, яку займають 
гірничі виробки. 

При оцінці водопритоку гідравлічним методом спираються на задане 
водопониження, яке необхідне для безпечної експлуатації гірничої виробки та 
найбільш повної відробки корисної копалини, і  визначають емпіричний закон 
зниження рівня. 

Для розрахунку дебіту водопонижуючих свердловин, який дорівнюватиме 
водопритоку необхідно знайти фільтраційні параметри водоносного 
горизонту, який обводнює родовище корисної копалини. Гідрогеологічні 
параметри розраховуються за даними дослідно-фільтраційних робіт на основі 
рівнянь неусталеного руху підземних вод.  

Гідравлічний метод доцільно застосовувати в тих випадках, коли 
родовище має невеликі розміри і вже в процесі більш менш тривалих 
дослідно-експлуатаційних відкачок депресія охопить всю його площу, а 
граничні умови повністю проявляться в характері зниження рівнів. 

Гідравлічний метод в поєднанні з балансовим та моделюванням, як 
різновид гідродинамічного методу, можна використовувати для оцінки 
експлуатаційних запасів підземних вод родовищ в замкнених і частково 



замкнених структурах, складених тріщинуватими і закарстованими 
водоносними породами. При оцінці запасів підземних вод невеликих 
замкнених структур і масивів, які складені нерівномірно тріщинуватими і 
закарстованими породами, повинні бути враховані досить складні граничні 
умови і різноманітні джерела формування експлуатаційних запасів підземних 
вод. 

Метод водного балансу. Метод грунтується на урахуванні всіх складових 
живлення й розвантаження підземних вод в умовах їх відбору при осушенні 
родовища. 

Як правило, балансовий метод використовується для орієнтовних оцінок. 
Більш надійні результати він може дати для оцінки загальних водопритоків у 
виробки при відборі води з пластів обмеженого поширення (наприклад, 
замкнені або напівзамкнені пласти). 

Рівняння балансу має такий загальний вигляд: 
 
Q = (Q пружні запаси + Q стат) + Qінфільтрація на площі +  
+ Q за  рахунок  зменшення випаровування + Q з водотоків і водойм +Qперетікання +  
+ Qштучне живлення + Qрозвантаження підземних вод  джерелами    

t
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де µ - коефіцієнт водовіддачі; V – об’єм осушуваних порід: 
Гідродинамічний метод з використанням аналітичних розрахунків або 

моделювання. Цей метод дозволяє не тільки визначити загальний водоприток  
у гірничі виробки (дебіти водозаборів), але й здійснювати прогноз формування 
депресійної воронки у процесі розробки родовища, використовуючи 
аналітичні залежності отримані для ряду типових розрахункових схем, що 
відповідають певним граничним умовам. Застосування цього методу вимагає 
відповідності розрахункової схеми природній обстановці за такими 
показниками, як фільтраційні параметри, граничні умови, умови живлення 
водоносних горизонтів і ємнісні  характеристики водовміщуючих порід. 

Гідродинамічний метод застосовується для умов, коли фільтраційні 
властивості водоносних порід змінюються в нешироких межах, при цьому 
гідрогеологічні розрахунки виконуються по усереднених гідрогеологічних 
параметрах. Можливість усереднення параметрів неоднорідних пластів багато 
в чому залежить від типу граничних умов. Усереднення допустиме для пластів 
з непроникними і слабопроникними границями; в пластах з контурами 
постійного напору воно може призвести до неприпустимих помилок. 

Розрахункові методи поділяють на аналітичні та на методи моделювання 
гідрогеологічних умов. Формули динаміки підземних вод в ряді випадків 
можуть безпосередньо використовуватися для визначення притоків води, але 
при цьому потрібно враховувати ряд специфічних особливостей, пов‘язаних з 
інтенсивністю розвитку гірничих робіт у часі, а також з розмірами так званого 
«великого колодязя». 

За методом “великого колодязя” площа, зайнята гірничими виробками або 
дренажними спорудами, прирівнюється до рівновеликого за площею колодязя. 



Виводиться формула водопритоку з напірного горизонту до діючого “великого 
колодязя” на основі рівняння Дарсі. 

Дебіт колодязя в напірному водоносному горизонті визначається з 
рівняння: 
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Для визначення радіусу впливу одиночної свердловини або колодязя (Rо) 
може бути застосована формула Кусакіна: 


ktHо

oR 647 ,      
де µ - водовіддача в долях одиниці; t – термін осушення в годинах; або 

формула Сурова і Казанського для дрени або канави великої довжини на 
водотриві : 
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де oh – стовп води в дрені при відкачці, м; w – інфільтраційне живлення за 
час відкачки. 

Для необмеженого водоносного горизонту приведений радіус впливу 
визначається за формулою: 

atR o 1,5 ,        
де а - коефіцієнт п’єзопровідності для напірних або коефіцієнт 

рівнепровідності для безнапірних водоносних горизонтів, м2/добу; t – період 
неусталеної фільтрації в зоні впливу дренажного водовідливу, діб. 

За умов, коли в результаті зрушення та просадки в покрівлі корисної 
копалини утворюється зона техногенної тріщинуватості на повну потужність 
слабопроникних порід (від 20 до 40-80 товщин шару корисної копалини), 
прогноз додаткового надходження води до гірничої виробки із водоносного 
горизонту, що залягає вище, слід здійснювати із застосуванням формули 
Тейса: 
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де kmp – водопровідність перекриваючого водоносного горизонту, 
м2/добу; 

S – зниження рівня у перекриваючому водоносному горизонті, м; 
а – п’єзопровідність (рівнепровідність) перекриваючого водоносного 

горизонту, м2/добу; 
Rt - радіус площі зрушених порід слабопроникного шару,м; 
t - прогнозний період, діб. 
Моделювання доцільно застосовувати в тих випадках, коли основні 

фактори, що впливають на величину експлуатаційних запасів підземних вод, в 
процесі розвідочних робіт або за даними експлуатації можуть бути визначені в 
такому ступені, який забезпечить можливість їх закладення у модель і 
отримання більш точних результатів у порівнянні з розрахунковими, які 



виконано іншими методами. На відміну, скажімо, від гідравлічного методу 
кожен з факторів, що визначають величину експлуатаційних запасів, повинен 
бути оцінений кількісно. У тих випадках, коли така оцінка не може бути 
виконана, застосування методу моделювання не забезпечує бажаного ефекту в 
порівнянні з результатами аналітичних розрахунків. 

Розрахунки складних дренажних систем. 
На основі гідродинамічних розрахунків визначають також число і дебіт 

дренажних свердловин водо понижуючої системи. Розглядають 2 групи 
розрахункових гідродинамічних схем: 

а) що не враховують взаємозв’язок гірничих виробок і дренажних 
свердловин (завдання дренажу в цьому випадку – випереджаюче осушення 
водоносних горизонтів); 

б) що враховують взаємодію гірничої виробки і систем дренажу. 
До першої групи схем відносяться варіанти використання 

водопонижуючих свердловин для попереднього зниження напорів на ділянках 
запланованої проходки шахтних стовбурів, капітальних підземних виробок, 
тощо. Мета фільтраційного розрахунку в цих варіантах – визначення числа і 
дебіту свердловин, що забезпечують зниження напорів на ділянках, які 
захищаються, до заданих рівнів в заданий період. Дебіт кожної із групи 
певним чином розташованих свердловин оцінюють підбором, виходячи із 
залежності: 
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де Sв  – необхідне зниження напору в розрахунковій точці; lі – відстань від і 
свердловини до розрахункової точки; n –число свердловин. 

Пониження в кожній із взаємодіючих свердловин із заданими дебітами 
визначають по формулі, в якій для розрахункової свердловини з дебітом Qi 
величині lі   відповідає радіус свердловини rc,i. 

При розташуванні свердловин у вигляді кругового контура розрахунок 
дебіту кожної із свердловин  виконують за формулою: 
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Практична робота № 5 (3 год.) 
Тема 

Визначення водопритоків у виробки із застосуванням методу фільтраційних 
опорів. 

План 
1. Постановка та умови задач 
2. Розв’язок  та контроль результатів 
3. Усне опитування та оцінювання.  

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): 



1. Вивчити умови застосування методів визначення водопритоків у гірничі 
виробки. 
2. Розглянути гідродинамічні методи, які застосовуються для визначення 
дебітів взаємодіючих дренажних систем. 
 
Література  
1. Абрамов С.К., Скиргелло О.Б. Осушение шахтных и карьерных полей. -М.: 

Недра, 1968 – С. 49-153. 
2. Бабушкин В.Д., Лебедянская З.П. и др. Прогноз водопритоков в горные 

выработки и водозаборы подземных вод в трещиноватых и закарстованных 
породах. -М.: Недра, 1972 – С. 56-124. 

3. Оценка изменений гидрогеологических условий под влиянием 
производственной деятельности. Под ред. Фомина В.М, Бабушкина В.Д., 
Гармонова И.В. - М.:Недра, 1978 - С. 165 - 187. 

 
Контрольні запитання до теми 6: 
1. З чого складається загальний водоприток в гірничі виробки ? 
2. В чому полягає вплив штучних факторів на режим водопритоків у гірничі 

виробки ? 
3.  Які зміни природного режиму відбуваються під впливом дренування 

водоносних  горизонтів гірничими виробками?   
4.  Які можливі варіанти зміни водопритоків в часі і чим вони викликані? 
5.  Що таке водопониження?  
6. Які водоносні пласти виділяють за характером проникності? 
7. Дайте перелік основних схем типізації гідрогеологічних умов родовищ. 
8. Які необхідні умови застосування методу гідрогеологічних аналогій для 

визначення водопритоку? В чому може бути різниця між об’єктами ? 
9. За яких умов можливе застосування методу водного балансу? 
10. Як розраховуються статичні запаси підземних вод? 
11. Для родовищ якого типу (за П.П. Климентовим) застосовують 

розрахункову схему “великого колодязя”? 
12. Виведіть формулу «великого колодязя» для напірного водоносного 

горизонту. 
13. Для яких умов застосовується формула виведена М.В. Сироватком? 
14. Яка послідовність (поетапність) розрахунків контурної (лінійної) системи 

свердловин? 
 
 

ТЕМА 7. Гідрогеохімічні умови і методи пошуку родовищ корисних 
копалин (4 год) 

Лекція 14. Хімічний склад підземних вод родовищ різних типів 
корисних копалин - 2 години. 
 

План лекції:  



 3 групи елементів в підземних водах на родовищах ; 
 Участь води у формуванні та руйнуванні різних за генезисом 

родовищ; 
 Хімічний склад підземних вод родовищ солей; 
 Хімічний склад вод сульфідних родовищ; 
 Хімічний склад вод несульфідних родовищ; 
 Хімічний склад підземних вод родовищ рідкісних та розсіяних 

елементів; 
 Хімізм підземних вод нафтогазоносних і газоконденсатних родовищ. 
 
Серед елементів що зустрічаються в земній корі і в тому числі створюють 

родовища твердих корисних копалин можна виділити 3 групи: 
1. Основні елементи, з яких утворене родовище. 
2. Фонові елементи, які зустрічаються повсюдно. 
3. Елементи – показники, які є характерними індикаторами (мітками) 

процесів утворення або змін твердих корисних копалин, тобто 
елементи, що представляють собою сторонні пошукові ознаки на той чи 
інший тип родовища. 

Особливе значення мають гідрогеологічні та гідрогеохімічні класифікації 
родовищ, що відображають основні мінерагенічні особливості природних вод. 
О.М. Овчинніков за характером взаємовідношень з підземними водами виділяє 
три групи родовищ: а) ті, що включають легкорозчинні породи, вилуговування 
та повне розчинення яких призводить до руйнування цих родовищ та 
утворення високомінералізованих вод (кам’яної та калійної солі, соди, боратів 
тощо); б) нафти та газу, що формуються в межах водонапірних систем та 
гідравлічно пов’язані з підземними водами; в) ті, що містять рудні мінерали, 
які в зоні окислення утворюють легкорозчинні солі, що надають водам 
специфічні властивості.  

В більш сучасній класифікації (1982) виділяють п’ять груп родовищ, 
розміщення яких підпорядковується регіональним гідрогеологічним 
закономірностям і пов’язане з положенням основних водоносних систем на 
планеті. 

Родовища твердих корисних копалин за характером взаємодії підземних 
вод з породами родовища можна об’єднати у три групи: 

1) родовища, що міcтять легко розчинні солі, які призводять до утворення 
високомінералізованих вод з підвищеним вмістом Br, B, K, Li, Sr, Cs; 

2) екзогенні родовища (або такі що з часом опинились в зоні гіпергенезу), 
що містять мінерали, які в зоні вивітрювання утворюють розчинні солі, 
надаючи водам специфічних властивостей (кислі води зони окислення, які 
містять сульфати важких металів: Cu, Zn, Pb, Fe, Ag, Cd, Mo, Ni, Co, Cr); за 
особливими процесами та специфікою хімічного складу серед них виділяються 
сульфідні і несульфідні родовища; 

3) ендогенні родовища, що містять підземні води, склад яких відповідає 
даній гідрохімічній зоні і складу вміщуючих гірських порід. Тут на ділянках 



рудних покладів може бути підвищеним вміст важкорозчинних рудних 
елементів у воді (за Ферсманом – остаточні води рудних жил), таких як Ti, V, 
Mn, Ni, Fe, W, Al, Zn, Pb  та деяких інших. 

Хімічний склад підземних вод родовищ солей. Існують "соляні 
родовища", які можна віднести лише до певного типу. Це хлориди, сульфати 
Na, K, Ca, Mg; карбонати натрію; нітрати Na, K, броміди, йодиди, рідше 
борати. За Толстихіним виділяють 4 типи підземних вод приурочених до 
соляного покладу. Вони відмінні не тільки за складом, але й за походженням 
та областю живлення: 1) надсольові води інфільтраційного походження; 2) 
бокові або навколосольові води в гірських породах, які оточують соляні 
поклади, за походженням інфільтраційні, область живлення може знаходитися 
далеко від покладів; 3) підсольові води, в гірських породах, що підстилають 
соляні поклади. 4) між сольові, або внутрішньо сольові маточні води –- 
замкнені у порожнинах соляної товщі розсоли переважно седиментаційного 
походження. 

Таким чином, у соляних родовищах зустрічаються 2 основних генетичних 
види підземних вод: 

1) інфільтраційні води вилуговування, атмосферного походження; 
2)давні седиментаційні підземні води. 
Зміни хімічного, в тому числі мікрокомпонентного та газового складу 

підземних вод відбуваються з різною інтенсивністю в залежності від 
мінералогічного і петрохімічного складу рудних тіл, геохімічної обстановки, 
хімічного складу підземних вод, гідрогеологічної відкритості покладу, 
швидкості водообміну, здатності порід до вилуговування та розчинення. Склад 
мікроелементів, що накопичуються при цьому в підземних водах навколо 
рудних покладів неоднаковий і залежить від типу руд: поліметалічних, 
мідноколчеданних, рідких, розсіяних і радіоактивних. За переліком процесів, 
що формують особливий хімічний склад підземних вод і певний набір 
пошукових ознак рудні родовища поділяють на 2 великі групи: сульфідні 
родовища і несульфідні. 

Хімічний склад вод сульфідних родовищ. 
Головні процеси формування хімічного складу підземних вод, 

приурочених до сульфідних родовищ - окиснення і сірчанокисле 
вилуговування. Проявляються ці процеси одночасно, або протікає 
переважно лише процес окиснення. Це залежить від того моно- чи 
полісульфідне родовище. 

Переважаючий розвиток процесів окиснення спостерігається у випадку 
поширення в рудній мінералізації моносульфідних мінералів. 

Процес окислення відбувається за схемою 
МеS+2О2 MeSO4 
У воді накопичуються рудні компоненти і сульфат іон. Одночасно, при 

окисненні моносульфідних мінералів в незначній мірі збільшується і 
мінералізація води. Формується кисле середовище, обумовлене, головним 
чином, значними концентраціями вуглекислоти, яка не приймає участі в 
процесах окиснення. 



Одночасний розвиток процесів окиснення і сірчанокислого 
вилуговування спостерігається у випадках поширення полісульфідних 
мінералів на родовищі. В результаті окиснення сульфідних руд утворюються 
кислі води з високим вмістом вільної сірчаної кислоти (H2SO4) і важких 
металів: 

МеS2+3,5О2+Н2О  MeSO4 +H2SO4;                                                
MeS +H2SO4  MeSO4 + H2S                                              
При окисненні сульфідів до молекули приєднується O2 і S2- переходить у 

S6- - VI-валентну, аніон її оточений чотирма O2-
. Радіус комплексного сульфат-

іона більший, ніж радіус аніона сірки, з чим і пов'язана більша розчинність 
сульфатів. 

Хімічний склад вод несульфідних родовищ. 
Головні процеси формування хімічного складу підземних вод 

приурочених до несульфідних родовищ: гідролітичне вуглекислотне 
вилуговування, гідроліз без CO2, розчинення. 

Гідролітичне вуглекислотне вилуговування протікає за схемою: 
MeSiO3 + 2CO2 + 2H2O   H2SiO3 + Ме(НСО3)2                               
Гідроліз без CO2, тобто (2H+ + 2HCO3) протікає у випадках малих 

концентрацій в підземній воді вуглекислоти. Результатом цього процесу є SiO2 
і Me2+, але в незначних кількостях. В результаті гідролітичних процесів 
формуються прямі пошукові ознаки на несульфідну рудну мінералізацію, які 
представлені металами. 

Хімічний склад підземних вод родовищ рідкісних та розсіяних 
елементів. Існує 15 рідкісноземельних елементів (RT), і крім них ще 19 
розсіяних елементів: Li, Rb, Cs, Be, Та, Nb, Cd, Se, Те, Sr, Sc, Y, In, Ge, Ga, Tl, 
Zr, Hf, Re, тобто, всього групу рідкісних та розсіяних елементів складає 34 
хімічних елементи. Їх ділять на 3 підгрупи: 1) елементи, що утворюють 
мінерали та родовища, місцями досить значні, що мають велике промислове 
значення: Li, Cs, Be, Та, Nb, Zr, Y, RT; 2) елементи, що знаходяться переважно 
у розсіяному стані, але іноді утворюють самостійні мінерали: Se, Sr, Те, Cd, Sc, 
Tl, Ge; 3) типові розсіяні елементи, які можуть входити у вигляді ізоморфних 
домішок до складу мінералів інших елементів: In, Ga, Rb, Hf, Re. 

Хімізм підземних вод нафтогазоносних і газоконденсатних родовищ. За 
хімізмом родовища вуглеводнів відмічаються значною строкатістю. Можуть 
бути присутні прісні і ультрапрісні води, високомінералізовані розсоли з 
мінералізацією 400 г/л і більше. Підземні води розрізняються за газовим 
складом, концентрацією іонів, ізотопним складом. 

 
Завдання для самостійної роботи (5 год.): 
Відповісти на питання: 
1. Назвіть три групи елементів, що утворюють родовища, або присутні на 

них. 
2. Перерахуйте випадки впливу родовищ на формування складу підземних вод. 
3. Назвіть типи та генезис підземних вод приурочених до соляного покладу.  



4. Підберіть хімічні рівняння, що характеризують головні процеси 
формування хімічного складу підземних вод, приурочених до сульфідних 
родовищ. 

Література  
1. Климентов П.П., Овчинников А.А. Гидрогеология месторождений твердых 

полезных ископаемых ч. І - М.: Недра, 1966 – 66-82. 
 
 
Лекція 15. Рудничні води та способи захисту від них обладнання 

гірничих виробок. Гідрогеохімічні методи пошуку родовищ корисних 
копалин – 2 години 
 
План лекції:  

 Поняття про рудничні води та умови їх формування; 
 Склад шахтних вод; 
 Основні заходи боротьби з кислими шахтними водами. 
 Метод гідрогеохімічних пошуків рудних родовищ, нафти та газу. 
 Гідрогеохімічні прямі та сторонні ознаки. 
 Підгрупи рідкісних та розсіяних елементів за умовами утворення 

«ореолів розсіювання». 
 Спеціальні та універсальні ознаки родовищ корисних копалин. 

 
Рудничні, або шахтні води за складом представляють собою окремий тип 

підземних вод у земній корі, пов'язаних з родовищами вугілля, кольорових 
металів, солей. Звичайно це суміш підземних і поверхневих вод, що 
надходять в гірничі виробки і зазнають суттєвих змін в результаті гірничих 
робіт. 

Формування шахтних вод пов'язано з процесами змішування вод різних 
горизонтів, взаємодії підземних вод з шахтною атмосферою і породами, які 
вскриті гірничими виробками. На природний склад підземних вод, що 
надходять в шахти, впливають гірничо-геологічні, гідрогеологічні і технічні 
фактори родовищ, що експлуатуються. 

Хімічний склад і загальна мінералізація шахтних вод відрізняються від 
вод, що оточують гірничі виробки. Це пов'язано з розвитком процесів їх 
окиснення, активізацією вилуговування гірських порід, зміною газового і 
бактеріологічного складу вод, а також їх забрудненням нафтопродуктами, 
маслами, завислими частинками. Особливо сильно підвищується вміст 
сульфатів: в шахтній воді він в 5-8 разів вищий, ніж в підземних водах 
найближчого горизонту. 

Таким чином, основним фактором, який визначає умови і 
закономірності формування шахтних вод, є штучно створена окислювальна 
обстановка, в яку потрапляють підземні води. Процес зміни складу підземних 
вод, які ще не надійшли в шахту, починається в зоні штучної тріщинуватості 
над гірничими виробками, де вже порушується природна гідрохімічна 



обстановка. 
При окисленні сульфідів після розкриття сульфідних родовищ 

створюються особливо сприятливі умови для тіонових бактерій, підземні 
води збагачуються вільною H2SО4, яка надає рудничним водам агресивних 
кородуючих властивостей і переводить у розчин метали. Формування 
сірчанокислих вод відбувається, як правило, в залишених виробках і не відразу, 
а в кілька стадій. На перших стадіях окиснення піриту переважають хімічні 
реакції, в результаті яких утворюються сульфати заліза і сірчана кислота, при 
цьому рН знижується до 1,5. На другій стадії активну роль відіграють бактерії, 
які окиснюють елементарну сірку, що утворюється під час проміжної реакції 
взаємодії двоокису сірки та сірководню, до сірчаної кислоти. На третій стадії 
відбувається розпад кінцевих продуктів бактеріального впливу. 

Сильнокислі, багаті металами води характерні для багатьох районів, де 
окиснюються сульфідні руди або породи багаті сульфідами. Зона окислення 
сульфідних родовищ є доброю пошуковою ознакою сульфідних руд, що 
лежать на глибині. Сірчанокислі води зони окиснення місцями виходять на 
поверхню у вигляді джерел, які також є пошуковою ознакою сульфідних руд. 

Основні заходи боротьби з кислими водами родовищ на початковій стадії 
гірничих робіт: 

1) попереднє осушення  площ майбутніх підземних виробок (шатних 
полів) системою взаємодіючих свердловин;  

2) виконують безперервне промивання свердловин вапняково-глинистим 
розчином для зниження кислотності води; 

3) своєчасна заміна обладнання; 
4) обсадку свердловини ведуть двома колонами труб, а кільцевийзазор 

заливають смолою; 
5) у міжтрубний простір нагнітають вапняково-глинистий розчин до 

гирла; 
6) кожну обсадну трубу обробляють смолою; 
7) прискорюють швидкість проходки зони кислих вод. 
Ці заходи дозволяють збільшити термін служби бурового обладнання, 

але не на тривалий час. 
Під час експлуатації родовищ сірчистого вугілля також необхідне 

дренування підземних виробок системою взаємодіючих дренажних пристроїв, 
виконаних безпосередньо з підземних виробок, з організацією найбільш 
раціональної системи водозбору в шахтних виробках. У весняний період 
необхідний комплекс заходів для зниження водопритоку талих вод  в гірничі 
виробки з поверхні.  

Метод гідрогеохімічних пошуків рудних родовищ, нафти та газу – це 
спосіб вивчення закономірностей розміщення в земній корі цих родовищ за 
допомогою дослідження змін в хімічному складі підземних вод, які 
відбуваються під впливом рудних, нафтових і газових покладів. Метод 
гідрогеохімічних пошуків промислових і термальних вод, солей та боратів – це 
спосіб визначення їх розміщення в земній корі шляхом дослідження 



особливостей хімічного складу вод, обумовлених комплексом природних 
факторів, що визначають формування промислових вод, солей і боратів. 

У звязку з тим, що існують різні типи корисних копалин, відповідно 
змінюються види гідрогеохімічних пошуків:  

- пошуки рудних копалин; 
- пошуки нерудних (нафти, газу, солей, боратів, промислових, термальних 

підземних вод та ін.) корисних копалин. 
Гідрогеохімічні пошуки родовищ корисних копалин застосовуються 

найчастіше в комплексі з іншими пошуковими методами: при пошуках 
нафтових, газових родовищ і термальних підземних вод в комплексі з геолого-
структурними і геофізичними методами; при пошуках рудних родовищ – в 
комплексі з геохімічними методами. Пошуки промислових підземних вод 
також доцільно проводити гідрогеохімічним методом. Гідрогеохімічні 
пошукові дослідження близькі до гідрогеологічних зйомок: виділяють 
дрібномасштабні, середньомасштабні, великомасштабні гідрогеохімічні 
зйомки.  

При дрібномасштабних дослідженнях виконується загальна оцінка 
перспективності територій на родовища корисних копалин; 
середньомасштабних – оцінка перспективності на типи родовищ; при 
крупномасштабних – вирішується задача виявлення ділянок розміщення 
конкретних типів корисних копалин. 

Головним в гідрогеохімічних пошуках є пошук гідрогеохімічних ознак – 
особливостей хімічного складу підземних вод, що несуть певну інформацію 
про родовища. Серед основних ознак : 1) макрокомпоненти; 2) 
мікрокомпоненти; 3) ступінь мінералізації; 4) рН; 5) коефіцієнти (Sr/Cl; Br/Cl  
та ін.) 6) форми водної міграції компонентів; 7) органічні речовини; 8) гази 
підземних вод.  

Виділяють прямі та сторонні пошукові гідрогеохімічні ознаки незалежно 
від типу корисної копалини. 

Прямі пошукові ознаки – це гідрогеохімічні показники або особливості 
хімічного складу підземних вод, сформовані безпосередньо за участі тієї чи 
іншої корисної копалини. Часто це мікрокомпоненти, а у випадку пошуків 
нафтових родовищ – органічні речовини. Гідрогеохімічні методи, які 
ґрунтуються на визначенні металів у підземних водах, ефективні при пошуках 
міді, цинку, срібла, молібдену та інших металів.  

Рідкісні та розсіяні елементи за умовами утворення «ореолів розсіювання» 
поділяють на три підгрупи: 

1) елементи, що включені до хімічно і фізично стійких мінералів, і для 
застосування  гідрогеохімічних методів пошуку непридатні (тантал, ніобій, 
гафній та ін.); 

2) елементи включені в хімічно стійкі мінерали, не утворюють чітких 
ореолів розсіювання і не накопичуються у розсипах (літій, цезій, берилій, рідкі 
землі, скандій, ітрій, стронцій). Деякі з цих елементів (літій, берилій, стронцій) 
добре виявляються в підземних водах при застосуванні гідрогеохімічного 
методу; 



3) елементи, які включені до хімічно нестійких (геохімічно активних) 
мінералів, що легко руйнуються в зоні окиснення з винесенням і поширенням 
«гідрохімічних ореолів розсіювання» (кадмій, селен, телур, германій, талій, 
індій, галій, реній). Для пошуку покладів таких елементів застосування 
гідрогеохімічного методу доцільне та перспективне. 

Сторонні пошукові гідрогеохімічні ознаки – це гідрогеохімічні показники 
або особливості хімічного складу підземних вод, сформовані (за відсутності 
безпосередньої участі корисної копалини) під впливом геологічних і 
гідрогеологічних умов, які є основними чинниками формування корисної 
копалини. 

Універсальні ознаки – це ознаки характерні одночасно для кількох різних 
типів промислових підземних вод (родовищ корисних копалин, нафти) або ж 
характерні для групи однотипових корисних копалин (сульфідних та 
несульфідних родовищ та ін.). Вони можуть бути представлені прямими та 
сторонніми пошуковими ознаками. 

Спеціальні гідрогеохімічні пошукові ознаки вказують лише на певний тип 
родовищ корисних копалин. 

Практична робота  № 6 (2 год) 
Тема 

Розрахунок захисного дренажу із застосуванням функції Гіринського. 
План 

1. Постановка та умова задачі  
2. Розв’язок  та контроль результатів 
3. Усне опитування та оцінювання.  

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

1. Вивчити гідрогеохімічні критерії пошуку родовищ корисних копалин. 
2. Ознайомитись із складом рудничних вод на поліметалевих родовищах 

України. 
Література:  
1. Климентов П.П., Овчинников А.А. Гидрогеология месторождений твердых 

полезных ископаемых ч. І - М.: Недра, 1966 – С.136-159. 
2. Оценка изменений гидрогеологических условий под влиянием 

производственной деятельности. Под ред. Фомина В.М, Бабушкина В.Д., 
Гармонова И.В. -М.:Недра, 1978 - С.165 – 173. 

3. Шестопалов В.М., Огняник Н.С., Дробноход Н.И. Водообмен в 
гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в нарушенных 
условиях. К.: Наукова думка, 1991 – С. 314-368. 

 
Контрольні запитання до теми 7: 

1. Дайте перелік типів родовищ що обумовлюють утворення відповідних типів 
підземних вод за хімічним складом. 

2. Назвіть три групи елементів, що утворюють родовища, або присутні на них. 
3. Назвіть типи та генезис підземних вод приурочених до соляного покладу. 



4. Головні процеси формування хімічного складу підземних вод, приурочених 
до сульфідних родовищ. 

5. Головні процеси формування хімічного складу підземних вод, приурочених 
до несульфідних родовищ. 

6. Наведіть розподіл підземних вод родовищ вуглеводнів (нафти й газу) за 
походженням і  мінералізацією. 

 
 

ТЕМА 8. Техногенні процеси і охорона навколишнього середовища  при 
експлуатації родовищ  корисних  копалин (2 год) 

Лекція 16. Типи техногенних процесів і техногенез. Охорона і захист 
навколишнього середовища від негативного впливу техногенезу, що 
формується при експлуатації рудних родовищ - 2 години 
 
План лекції:  

 Фундаментальні властивості геологічного середовища. 
 Визначення техногенезу та техногенних процесів.  
 Три основних типи техногенних процесів за характером впливу на 

геологічне і в цілому на оточуюче середовище. 
 Негативні техногенні процеси. 
 Вплив на навколишнє середовище експлуатації родовищ твердих 

корисних копалин та промислових вод. Проблеми гідровідвалів. 
 Процеси в умовах великих і тривалих дренажних водопонижень. 
 Процеси взаємодії водозаборів і осушувальних засобів; 
 Принципи розробки рудних родовищ для виконання 

природоохоронних вимог; 
 Негативні процеси на стадії консервації гірничорудного об’єкту; 
 Зворотні процеси; 
 Незворотні процеси. 

 
 

Дуже важливим для цього розділу є поняття геологічного середовища. Його 
слід розглядати як невід‘ємну і складову частину середовища проживання і 
промислової (господарської) діяльності людини. За своїм змістом геологічне 
середовище являє собою верхню частину літосфери, в будові якої беруть 
участь чотири основних компоненти: гірські породи – підземні води – 
природні гази – мікроорганізми. В цій сфері при промисловій відробці рудних 
родовищ постійно виникають техногенні процеси, вплив яких призводить до 
змін у навколишньому середовищі в цілому. З фундаментальних властивостей 
геологічного середовища можна відмітити: а) мінливість у просторі і у часі; б) 
неоднорідність, що проявляється в гідрогеологічному відношенні у 
фільтраційних властивостях різних гірських порід; в) дискретність, що 
простежується в таких властивостях гірських порід, як тріщинуватість, 
закарстованість і т.ін. 



Наукове поняття „техногенез” було запропоноване в 1937 р. академіком 
О.Є. Ферсманом при вивченні рудних родовищ. У відповідності з цим 
техногенез є результатом геохімічної діяльності людини при експлуатації 
рудних родовищ.  За іншими визначеннями техногенез трактується в більш 
вузькому розумінні – як „сукупність геоморфологічних процесів, спричинених 
промисловою діяльністю людини”.  

В загальному вигляді техногенні процеси представляють собою частіше 
за все сукупність тісно пов‘язаних між собою і часто взаємно обумовлених 
гідрогеологічних, інженерно-геологічних, геокріологічних, біогеохімічних 
процесів, що формуються в геологічному середовищі під впливом інженерної 
діяльності людини взагалі, і в даному випадку, в області гірничовидобувної 
промисловості. 

За характером впливу на геологічне і в цілому на навколишнє середовище 
техногенні процеси доцільно поділити на позитивні і негативні. 
Найважливішим критерієм формування техногенних процесів є 
тепломасообмін між геологічним середовищем і поверхнею землі в цілому, на 
що в своїх дослідженнях звернув увагу академік В.І. Вернадський. Власне за 
цим критерієм можна виділити три основних типи техногенних процесів. 

Перший тип за напрямком тепломасообміну характеризується вилученням 
речовини і тепла з геологічного середовища на поверхню (наприклад, при 
осушенні гірничих виробок на рудних родовищах, а також при експлуатації 
підземних вод системою крупних групових водозаборів). Негативний вплив  
першого типу техногенних процесів проявляється в самих різних формах – 
просадках і провалах поверхні, деформаціях поверхневих споруд, порушеннях 
взаємозв‘язку підземних і поверхневих вод та ін. 

Другий тип формується при експлуатації обводнювальних об‘єктів, коли 
зміна властивостей геологічного середовища відбувається під впливом 
тепломасопереносу, спрямованого з поверхні у надра літосфери. В районах 
гірничовидобувної промисловості такі процеси формуються, наприклад, при 
експлуатації хвостосховищ і гідровідвалів, тобто накопичувачів для рідких і 
твердих промстоків збагачувальних фабрик. 

Третій тип процесів за своєю природою є дуже складним; це взаємодіючі 
між собою процеси першого і другого типів, прояв яких чітко фіксується при 
одночасному осушенні і обводненні об‘єкта. Такі процеси можуть 
формуватись, наприклад, на території гірничорудного підприємства, що 
розташоване безпосередньо на границях гірничих виробок. В таких умовах 
можуть мати місце техногенні процеси, що виникають при осушенні гірничих 
розробок, а також  при обводненні міських територій шляхом зрошення 
земель, втрати води з централізованої водопроводної і каналізаційної мережі. 

З комплексу негативних техногенних процесів найбільш інтенсивно 
проявляються: а) процеси осушення і пов‘язані з ними процеси вичерпання 
природних запасів підземних вод, дренування вологи з прилеглої до 
осушуваних виробок площі (дренування стоку річок і т. ін.); б) процеси 
корінної зміни режиму взаємозв‘язку підземних і поверхневих вод; в) 
суфозійно-карстові процеси, деформація поверхні і поверхневих споруд; г) 



процеси забруднення рудничних, а також підземних вод на ділянках 
експлуатації хвостосховищ; д) забруднення повітря шахтних виробок та 
прилеглої території за рахунок виділення з порового простору порід та 
підземних вод вуглеводнів і інших газів при змінах термодинамічних умов та 
гідрохімічної обстановки (при змішуванні вод різного складу); е) процеси 
підтоплення частини території прилеглих населених пунктів за рахунок втрат 
води при зрошенні; є) деформація поверхні під впливом формування зони 
зрушення гірських порід на площі гірничих розробок; ж) забруднення 
поверхневих вод шахтними водами та інші. 

Для попередження небезпечних техногенно-природних процесів та явищ 
створюються і весь час вдосконалюються прогностичні математичні, а іноді й 
фізичні моделі. Першочергове значення для ефективного прогнозування 
наслідків техногенезу має система цілеспрямованих натурних спостережень, 
яка б надійно забезпечувала необхідну для прогнозу інформацію. Прогнозну 
оцінку умов формування техногенезу можна провести тільки на базі спільного 
аналізу результатів гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень на 
рудних родовищах. 

Розробка родовищ корисних копалин відкритим способом 
супроводжується утворенням виїмок та відвалів навколо них, що різко змінює 
рельєф денної поверхні, причому ці зміни звичайно порівняні з площею 
виробок. Вони супроводжуються підвищенням фільтраційних властивостей не 
тільки водоносних але й слабопроникних порід, що їх розділяють. 

Зміни, обумовлені переміщенням гірських мас проявляються через 
утворення на місцевості нових штучних водойм (при складуванні та 
плануванні водотривких порід) або вододілів (при нагромадженні проникних 
пухких порід у вигляді позитивних форм рельєфу). 

Вплив кар‘єрних розробок на зміни гідрогеологічної обстановки навколо 
них має більш широкий розвиток за площею, ніж розміри самого кар‘єру. Це 
пов‘язано з тим, що кар‘єр розкриває всі водоносні горизонти, які 
розташовуються вище корисної копалини, а в ряді випадків, є необхідність і у 
суттєвому зниженні напорів водоносних горизонтів, що лежать в підошві 
корисної копалини. Внаслідок осушення водоносних горизонтів в районі 
розробок навколо кар‘єру на площах, що значно перевищують розміри самого 
кар‘єру формуються депресійні і п‘єзометричні воронки, які негативно 
впливають на розташовані в зоні їх дії водозабори, а також на механічні 
характеристики водовміщуючих порід. 

В районах розвитку гірничорудних робіт спостерігається процес 
загального забруднення та зміни хімічного складу прісних підземних вод. 

При підземному способі розробки родовищ твердих корисних копалин з 
обваленням порід над виробленим простором, ці процеси призводять до 
внутрішніх зсувів і деформацій поверхні землі з утворенням в ряді випадків 
зон крупної тріщинуватості. 

В районах розвитку гірничорудних робіт, які супроводжуються 
водопонижуючими і осушувальними заходами, а також відбором підземних 



вод для питного і технічного водостачання, формуються великі депресійні і 
п‘єзометричні воронки, які часто носять регіональний характер. 

До змін гідрогеологічних умов відносяться: 1) зміни умов живлення, руху 
і розвантаження підземних вод; 2) формування депресійних і п‘єзометричних 
воронок підземних вод в процесі великого водовідбору; 3) осушення суміжних 
водоносних горизонтів; 4) зміна хімічного складу вод, що відбираються, в 
результаті взаємодії водоносних горизонтів і переміщення вод різної 
мінералізації в плані. 

В умовах експлуатації рудних покладів та їх осушення на площі впливу 
гірничих розробок завжди виникають техногенні процеси, які негативно діють 
на властивості геологічного середовища. Нерідко на підприємствах 
розвиваються процеси взаємодії водозаборів і осушувальних засобів. Суттєво 
впливає на забруднення поверхневих і підземних вод експлуатація 
хвостосховищ (гідровідвалів). На площі зберігання відвалів пустих порід може 
спостерігатись зміна ландшафтних умов і забруднення підземних вод; на 
міських територіях часто проявляються техногенні процеси підтоплення 
поверхневих споруд. 

Вирішення задач охорони навколишнього природного середовища 
починається з комплексної оцінки діяльності всіх об’єктів гірничорудного 
підприємства.  

При розробці рудних родовищ для виконання природоохоронних вимог 
слід дотримуватись наступних принципів: 

1) раціональне розміщення на гірничорудному підприємстві всіх об’єктів з 
розрахунку максимального зниження негативного впливу на навколишнє 
середовище; 

2) комплексне і раціональне освоєння всіх корисних компонентів рудних 
родовищ, тобто неодмінне використання при експлуатації рудних родовищ 
ресурсів рудничних вод для водопостачання, зрошення або вилучення 
корисних компонентів що в них містяться. 

З цього приводу на об’єктах повинні розроблятися такі раціональні схеми 
осушення гірничих виробок, які б дозволили, з одного боку забезпечити 
сприятливі умови ведення гірничих робіт і видобутку рудних покладів, а з 
іншого – вирішити питання про раціональне використання рудничних вод з 
практичною метою. 

Негативні процеси на стадії консервації гірничорудного об’єкту. Зміни 
інженерно-геологічних параметрів геологічного середовища при закритті шахт 
в регіональному плані реалізуються під впливом двох груп процесів: зворотніх 
і незворотніх відносно стану верхньої зони літосфери, що передує 
техногенному впливу. 

До зворотніх процесів відносять: 
 підйом рівнів підземних вод до відміток, близьких до природно-

історичних, тобто зональних ландшафтно-кліматичних рівнів, зумовлених 
переважно сучасною гідрогеологічною мережею; 



 відновлення площинного дренування підземних вод як гідрографічною 
мережею, так і за рахунок виходу їх у вигляді джерел на денну поверхню в 
понижених ділянках рельєфу і зонах тектонічних порушень. 

До незворотніх процесів відносять: 
 просадки денної поверхні і зрушення масиві порід в зонах прямого 

впливу гірничих робіт; 
 зниження механічної міцності порід в зонах підтоплення і затоплення, 

обрушення, просадки, зрушень і розвитку техногенної тектонічної 
тріщинуватості, а також внаслідок додаткового водонасичення, вилуговування 
водорозчинних мінералів та ін.; 

 розвиток зон підвищеної агресивності ґрунтових вод і ґрунтів внаслідок 
посилення міграції техногенних забруднень на ділянках підтоплення місць 
складування твердих і рідких відходів, проммайданчиків та ін. об‘єктів; 

 порушення та руйнація місцевих та регіональних водотривів, активізація 
міграції мінералізованих вод глибоких горизонтів в поверхневі водні об‘єкти з 
порушенням водно-фізичної рівноваги в системі “вода-мінеральний скелет 
порід”, а також зміна структури потоків вибухонебезпечних газів; 

 об‘єктово-територіальний розвиток гідрогеомеханічних напруг і ударів 
внаслідок затоплення гірничих виробок і об‘ємного розподілу гідростатичних 
тисків, результатом яких можуть бути локальні землетруси (гідрогеомеханічні 
удари з руйнуванням міжшахтових ціликів, ізолюючих перемичок, деформації 
денної поверхні і підземних споруд). 

 
Практична робота № 7 (2 год) 

Тема 
Прогноз водопритоку у виробку за даними режимних спостережень 

План 
1. Постановка та умова задачі 
2. Розв’язок  та контроль результатів 
3. Усне опитування та оцінювання.  

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Відповісти на питання: 
1. Що включає в себе поняття геологічного середовища? 
2. Охарактеризуйте три основних типи техногенних процесів. 
3. Які негативні техногенні процеси найбільш інтенсивно проявляються в 

межах родовищ твердих корисних копалин? 
4. Які наслідки викликає осушення гірничих виробок при експлуатації 

родовищ? 
5.  Наведіть приклади для родовищ, що експлуатуються на Україні. 

Література:  
1. Плотников Н.И., Рогинец И.И. Гидрогеология рудных месторождений. - М.: 

Недра, 1987 – С. 202-239. 



2. Оценка изменений гидрогеологических условий под влиянием 
производственной деятельности. Под ред. Фомина В.М, Бабушкина В.Д., 
Гармонова И.В. -М.:Недра, 1978 - С.165 - 256. 

3. Шестопалов В.М., Огняник Н.С., Дробноход Н.И. Водообмен в 
гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в нарушенных 
условиях. К.: Наукова думка, 1991 – С. 277-312. 

 
Контрольні запитання до теми 8: 

1. Охарактеризуйте три основних типи техногенних процесів (за характером 
тепломасообміну). 

2. Дайте поняття геологічного середовища і техногенезу. 
3. Що ви розумієте під техногенними процесами та техногенезом? 
4. Наведіть приклади техногенних процесів. 
5. Наведіть комплекс негативних техногенних процесів, що проявляються при 

та після експлуатації родовищ корисних копалин, або на гірничих 
підприємствах. 

6. Що являють собою негативні техногенні процеси за тривалих водозаборах 
підземних вод? 

 
 

ТЕМА 9. Методика гідрогеологічних досліджень при будівництві та 
експлуатації гірничих підприємств (2 год) 

Лекція 17. Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження на 
різних стадіях гідрогеологічного вивчення родовищ - 2 години 
 
План лекції:  
 Що розуміють під методикою  гідрогеологічних і інженерно-

геологічних досліджень; 
 Вибір методики гідрогеологічних досліджень; 
 Категоризація родовищ; 
 Стадії гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень; 
 Дослідження на пошуково-оцінювальній стадії; 
 Дослідження на стадії  розвідки; 
 Зміст гідрогеологічного розділу звіту. 

 
Під методикою гідрогеологічних і інженерно-геологічних досліджень 

розуміють раціональні у часі і техніко-економічному відношенні поєднання 
способів вивчення природних умов родовищ, подальше доповнення і 
корегування їх між собою для  забезпечення отримання з необхідною 
повнотою вихідних даних для геолого-промислової оцінки ділянки і при 
необхідності для розробки проекту осушувальних і захисних заходів. 

Вибір методики гідрогеологічних досліджень обумовлений такими 
чинниками: 1) природними гідрогеологічними і інженерно-геологічними 
умовами  родовища; 2) стадією пошукових робіт; 3) можливим способом 



розробки і схемою розкриття родовища; 4) характером необхідних захисних 
заходів. 

Всі родовища поділяються на категорії: І - родовища  з простими умовами 
(родовища, складені скельними відкладами); ІІ - родовища із складними 
умовами (приурочені до піщано-глинистих відкладів); ІІІ - родовища з дуже 
складними умовами. Останні в свою чергу поділяються на 4 типи:   

*  родовища, пов’язані з наявністю у розрізі карстових гірських порід; 
*  родовища, перекриті потужною товщею водоносних відкладів; 
*  родовища, розташовані поблизу поверхневих водотоків і водойм; 
*  родовища в умовах особливого гідрогеологічного режиму. 
За фізико-хімічними особливостями виділяють території: 1) сприятливі у 

фізико-хімічному відношенні; 2) несприятливі у фізико-хімічному відношенні. 
Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження повинні 

виконуватись на різних стадіях вивчення і промислового освоєння рудних 
родовищ: 1) на стадії пошуку і всіх видів розвідки рудних родовищ; 2) стадії 
проектування та будівництва гірничорудного об’єкту; 3) стадії промислового 
освоєння родовища (тривалої експлуатації); 4) на стадії консервації об’єкту. 

1) Згідно «Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді 
корисні копалини», затвердженого наказом Комітету України з питань геології 
та використання надр від 15.02.2000 «стадія геологорозвідувальних робіт це 
частина геологорозвідувального процесу, що визначається притаманними їй 
об'єктами геологічного вивчення, цілями та методами геологорозвідувальних 
робіт, вимогами до їхніх кінцевих результатів». Геологорозвідувальний процес 
- сукупність послідовно й цілеспрямовано здійснюваних дедалі більш 
детальних геологорозвідувальних робіт з картування, прогнозування, 
виявлення й геолого-економічної оцінки дедалі більш локальних рудоносних 
(продуктивних) ділянок надр методом послідовних наближень від рудних 
районів (полів) до рудних покладів (блоків). 

Геологорозвідувальні роботи на тверді корисні копалини проводяться за 
такими стадіями: 

Стадія I. Регіональне геологічне вивчення території України 
Підстадія I-1. Регіональні геолого-геофізичні дослідження масштабу 

1:1000 000 - 1:500 000. 
Підстадія I-2. Регіональні геологознімальні, геофізичні й геологопрогнозні 

роботи масштабу 1:200 000 (1:100 000). 
Підстадія I-3. Геологознімальні й геологопрогнозні роботи масштабу 1:50 

000 (1:25 000). 
Стадія II. Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин 
Підстадія II-1. Пошукові роботи. 
Підстадія II-2. Пошуково-оцінювальні роботи. 
Стадія III. Розвідка родовищ корисних копалин 
Відповідно до положення про стадійність геологорозвідувальних робіт 

гідрогеологічні дослідження проводяться на пошуково-оцінювальній та 
розвідувальній стадіях. Ці дослідження виконують з метою вирішення 
наступних виробничих та природоохоронних задач: 



а) вивчення природно-історичних, гідрогеологічних і інженерно-
геологічних умов родовища; 

б) встановлення і кількісна оцінка основних джерел обводнення гірничих 
виробок та визначення граничних умов;  

в) оцінка джерел водопостачання майбутнього підприємства; 
г) прогнозна оцінка гірничотехнічних умов промислового відпрацювання 

об’єкту; 
д) прогнозна оцінка впливу майбутньої багаторічної експлуатації всіх 

основних об’єктів гірничорудного підприємства на можливі зміни 
властивостей геологічного середовища і екологічної якості оточуючого 
середовища в цілому і, у відповідності до цього, розробка рекомендацій з 
раціонального розміщення об’єктів підприємства; 

е) розробка гідрогеологічної основи заходів з охорони і захисту 
навколишнього середовища (в тому числі найбільш раціональної схеми 
осушення гірничих виробок); 

є) розробка рекомендацій з максимального практичного використання 
рудничних вод. 

На стадії пошуково-оцінювальних робіт потрібно отримати гідрогеологічні 
дані для геолого-економічної оцінки перспектив промислового освоєння 
родовища і доцільності його розвідки. 

На стадії розвідки завдання досліджень полягає у отриманні достовірних 
показників стосовно гідрогеологічних умов родовища, які  достатні для 
геолого-економічного обгрунтування доцільності його дослідно-промислової 
або промислової розробки. На цій стадії гідрогеологічні дослідження повинні 
бути спрямовані на уточнення і довивчення гідрогеологічних умов родовища і 
перш за все умов взаємозв‘язку водоносних горизонтів, а також поверхневих і 
підземних вод з врахуванням різних схем його розкриття і розробки. 

В стадію проектування і будівництва гірничорудного підприємства 
основними загальними задачами є вибір і обгрунтування для даних конкретних 
умов: а) найбільш раціональної системи промислового відпрацювання 
родовища і схеми осушення гірничих виробок; б) раціонального розміщення 
по площі усіх основних об’єктів, які відносяться до гірничорудного 
підприємства; в) заходи з охорони і захисту навколишнього середовища. 

До задач гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень на цій 
стадії відносяться : 

-  прогноз процесів, що можуть виникнути при розробці родовища; 
-  кількісна їх оцінка і обгрунтування самого способу розробки родовища 

(відкрита чи підземна розробка) з врахуванням цих процесів, а також 
визначення необхідності тих чи інших захисних заходів. 

 
Практична робота № 8 (2 год) 

Тема 
Загальна характеритики методів осушення гірничих виробок. 

План 
1. Приймання і перевірка домашніх завдань 



2. Усне опитування та оцінювання.  
3. Підведення підсумків 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 
1. Вивчити завдання гідрогеологічної служби гірничих підприємств. 
2. Засвоїти питання охорони навколишнього середовища на стадіях вивчення, 
проектування і промислової розробки родовищ корисних копалин. 
Література:  
1. Плотников Н.И., Рогинец И.И. Гидрогеология рудных месторождений. - М.: 

Недра, 1987 – С. 132-164. 
2. Методичні рекомендації з проведення гідрогеологічних, інженерно-

геологічних та еколого-геологічних досліджень у процесі розвідки 
родовищ твердих корисних копалин. – К.: Державна геологічна служба, 
Півн.ДРГП «Північгеологія», 2007. –  С. 3-111. 
 
Контрольні запитання до теми 9: 

1. Які показники геологічного середовища вивчаються при підземному способі 
розробки родовища, або які задачі стоять перед гідрогеологом при цьому ? 

2. Дослідження в комплексі еколого-геологічних вишукувань. 
3. Мета, планування, масштаби та об’єкти еколого-геологічних досліджень. 
4. Зміст і основні задачі еколого-геологічних вишукувань під час розвідки 

родовищ твердих корисних копалин. 
5. Задачі гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень при 

будівництві та експлуатації родовищ. 
6. Які природоохоронні питання вирішуються гідрогеологами на стадії 

експлуатації родовищ. 
 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи № 2 

Варіант №5 
1. Головні процеси формування хімічного складу підземних вод, приурочених 

до сульфідних родовищ. 
2. Які бувають види гідрогеологічних досліджень при розвідці нафтогазових 

родовищ? 
3. Принципи дотримання природоохоронних вимог при розробці рудних 

родовищ. 
 

Контрольні запитання до змістового модуля II 
1. Дайте перелік типів родовищ що обумовлюють утворення відповідних 

типів підземних вод за хімічним складом. 
2. Назвіть три групи елементів, що утворюють родовища, або присутні на них. 
3. Охарактеризуйте три основних типи техногенних процесів (за характером 

тепломасообміну). 
4. Перерахуйте випадки впливу родовищ на формування складу підземних 

вод. 



5. Назвіть типи та генезис підземних вод приурочених до соляного покладу. 
6. Головні процеси формування хімічного складу підземних вод, приурочених 

до сульфідних родовищ. 
7. Як відображається на складі підземних вод процес окислення сульфідних 

мінералів ? 
8. В яких випадках процеси окислення на сульфідних родовищах 

доповнюються іншим процесом ? 
9. Головні процеси формування хімічного складу підземних вод, приурочених 

до несульфідних родовищ. 
10. Наведіть розподіл підземних вод родовищ вуглеводнів (нафти й газу) за 

походженням і  мінералізацією. 
11. Які бувають підземні води родовищ вуглеводнів за походженням 

імінералізацією? 
12. Що таке рудничні, або шахтні води. З чим пов’язано їх формування. 
13. Основні заходи боротьби з кислими шахтними водами. 
14. Дайте поняття геологічного середовища і техногенезу. 
15. Що ви розумієте під техногенними процесами та техногенезом? 
16. Наведіть приклади техногенних процесів. 
17. Наведіть комплекс негативних техногенних процесів, що проявляються при 

та після експлуатації родовищ корисних копалин, або на гірничих 
підприємствах. 

18. Що являють собою негативні техногенні процеси за тривалих водозаборах 
підземних вод? 

19. Що Ви розумієте під методикою гідрогеологічних та інженерно-
геологічних досліджень при будівництві та експлуатації гірничих 
підприємств? 

20. Чим обумовлений вибір методики гідрогеологічних досліджень при 
розвідці родовищ та будівництві гірничих підприємств? 

21. Які питання входять до методики гідрогеологічних і інженерно-геологічних 
досліджень? 

22. Дайте перелік основних задач, що вирішують при розвідці  нафтогазових 
родовищ. 

23. Які бувають види гідрогеологічних досліджень при розвідці нафтогазових 
родовищ? 

24. Принципи дотримання природоохоронних вимог при розробці рудних 
родовищ. 

25. Які стадії гідрогеологічних досліджень виділяють при розвідці родовищ 
твердих корисних копалин? 

26. З якою метою проводять дослідження на стадії попередньої розвідки? 
27. З якою метою проводять дослідження на стадії детальної розвідки? 
28. Основні природоохоронні задачі на стадії проектування і будівництва 

гірничорудних підприємств. 
29. Які дослідження виконуються з природоохоронною метою на стадії 

пошуків та всіх видів розвідки. 



30. Задачі гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень при 
будівництві та експлуатації родовищ. 

31. Які природоохоронні питання вирішуються гідрогеологами на стадії 
експлуатації родовищ. 

32. Перелічіть 4 підтипи, на які поділяють родовища ІІІ типу - із дуже 
складними умовами. 

33. Що слід розуміти під раціональною схемою осушення гірничих виробок? 
34. Чим небезпечна стадія консервації родовища і які природоохоронні роботи 

слід проводити. 
35. Як змінюються природні умови при експлуатації родовищ твердих 

корисних копалин відкритим способом. 
36. Які відбуваються зміни ландшафтних умов при розробці родовищ та 

тривалих водовідборах. 
37. Які відбуваються зміни гідрогеологічних умов при експлуатації родовищ 

твердих корисних копалин та водозаборах. 
38. Охарактеризуйте зміни природного середовища при підземному способі 

розробки родовищ. 
39. Яка з існуючих схем осушення використовується найчастіше? 
40. Які показники геологічного середовища вивчаються при підземному 

способі розробки родовища, або які задачі стоять перед гідрогеологом при 
цьому ? 



ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ  
1. Охарактеризуйте природні чинники обводнення родовищ. 
2. Гідрогеологічна класифікація родовищ корисних копалин за Трояновським 

С.В. 
3. Типи родовищ за класифікацією Климентова. 
4. Гідрогеологічні умови на родовищах 3-го і 4-го типу за класифікацією 

П.П. Климентова. 
5. Умови обводнення родовищ, пов’язаних із породами що карстуються.  
6. Умови водопритоку та боротьба з ним на соляних родовищах. 
7. Пливунні явища для безнапірних та напірних пластів. Породи, що мають 

пливунні властивості. Заходи боротьби з пливунами. 
8. Вивчення ступеню і характеру тріщинуватості порід. Генезис тріщин. 

Кількісні показники тріщинуватості. 
9. Основні відмінності руху рідини у тріщинуватому середовищі. Основне 

диференційне рівняння руху рідини в пласті з прямолінійною 
однорідною анізотропією. 

10. Групи інженерно-геологічних явищ за походженням та проявом. 
11. Гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови на гірничих виробках 

родовищ, у геологічному розрізі яких переважають тріщинуваті породи. 
12. Інженерно-геологічні явища та процеси при розробці родовищ відкритим 

способом. 
13. Інженерно-геологічні явища та процеси при розробці родовищ підземним 

способом. 
14. Гідродинамічні інженерно-геологічні явища. 
15. Інженерно-геологічні явища що виникають під дією гравітації. 
16. Види водопритоків до гірничих виробок. 
17. Техногенні зміни режиму підземних вод та водопритоків до гірничих 

виробок. 
18. Два основні види видозміненого техногенного режиму підземних вод на 

розроблюваних родовищах. Причини відповідних змін режиму. 
19. Поняття усталеного, неусталеного та квазіусталеного режиму підземних 

вод при осушенні гірничих виробок. Можливі етапи формування лійки 
депресії. 

20. Способи осушення родовищ. 
21. Головні види безшахтного (поверхневого) способу дренування виробок. 
22. Безшахтний спосіб осушення. 
23. Глибокий дренаж, його конструктивні типи. 
24. Мілкий дренаж, коли він застосовується? Намалюйте схему. 
25. Етапність застосування дренажних схем при освоєнні родовищ відкритим 

способом. 
26. Дренажні прилади та споруди що застосовуються при осушенні відкритих 

виробок. 
27. Підземний спосіб осушення гірничих виробок. 
28. Засоби для осушення крівлі та підошви підземних гірничих виробок. 



29. Дренажні прилади та споруди що застосовуються при осушенні підземних 
виробок. 

30. Схеми дренування за розташуванням дренажних споруд у плані. 
31. Комбінований спосіб осушення гірничих виробок. 
32. Типізація і схематизація гідрогеологічних умов родовищ корисних 

копалин. 
33.  Методи визначення загального водопритоку у гірничі виробки. Умови їх 

застосування. 
34. Умови обводнення та методи розрахунку водопритоків до виробок, що 

розробляють родовища, у геологічному розрізі яких переважають товщі 
пухких незцементованих порід. 

35. Методи аналогій, основані на гідродинамічних залежностях. 
36. Метод гідрогеологічних аналогій для визначення водопритоку заснований 

на аналогії гідрогеологічних та гірничо-технічних умов.  
37. Необхідні умови застосування методу гідрогеологічних аналогій для 

визначення водопритоку? В чому може бути різниця між об’єктами ? 
38. Метод водного балансу для визначення водопритоку. Навести основне 

балансове рівняння. 
39. Гідравлічний метод оцінки водопритоку. Умови його застосування. 
40. Гідродинамічний метод оцінки водопритоку з використанням аналітичних 

розрахунків. Наведіть характерні рівняння.  
41. Метод “великого колодязя”. Наведіть формули для безнапірних та 

напірних умов. 
42. Визначення водопритоку безнапірних вод до стволів шахт, закладених 

поблизу від річки (формула Сироватко М.В.). 
43. Гідродинамічний метод оцінки водопритоку з використанням 

моделювання. Коли він застосовується ? 
44. Типи родовищ за впливом на хімічний склад підземних вод. 
45. Три групи елементів, що присутні в підземних водах родовищ твердих 

корисних копалин. 
46. Типи та генезис підземних вод приурочених до соляного покладу.   
47. Головні процеси формування хімічного складу підземних вод, 

приурочених до сульфідних родовищ. 
48. Головні процеси формування хімічного складу підземних вод, 

приурочених до несульфідних родовищ. 
49. Рудничні, або шахтні води.  
50. Основні заходи боротьби з кислими шахтними водами. 
51. Теорії походження нафти та їх зв’язок з підземними водами. 
52. Гіпотези міграції нафти ? 
53. Підземні води родовищ вуглеводнів за походженням і мінералізацією. 
54. Типи режимів нафто-водо-газоносних пластів. 
55. Розподіл підземних вод на родовищах вуглеводнів. 
56. Види гідрогеологічних досліджень при розвідці нафтогазових родовищ. 

Основні задачі гідрогеологів при розвідці нафтогазових родовищ. 



57. Поняття геологічного середовища і техногенезу. Три основних типи 
техногенних процесів (за характером тепломасообміну). 

58. Техногенні процеси в районах видобутку корисних копалин. 
59. Джерела впливу на довкілля в гірничорудному виробництві. 
60. Методика гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень при 

будівництві та експлуатації гірничих підприємств. 
61. Дослідження що виконуються з природоохоронною метою на стадії 

пошуків та всіх видів розвідки. 
62. Природоохоронні питання що вирішують гідрогеологи на стадії 

експлуатації родовищ. 
63. Еколого-геологічні вишукування в процесі розвідки родовищ твердих 

корисних копалин. 
64. Природні чинники, що враховуються при проведенні еколого-геологічних 

вишукувань в процесі розвідки родовищ твердих корисних копалин. 
65. Техногенні чинники, що враховуються при проведенні еколого-

геологічних вишукувань в процесі розвідки родовищ твердих корисних 
копалин. 

66. Дослідження в комплексі еколого-геологічних вишукувань. 
67. Мета, планування, масштаби та об’єкти еколого-геологічних досліджень. 
68. Зміст і основні задачі еколого-геологічних вишукувань під час розвідки 

родовищ твердих корисних копалин. 
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