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ВСТУП 
Дисципліна “Основи міграції підземних вод” є спеціальною дисципліною, орієнтованою на 

підготовку бакалаврів геології, які спеціалізуються в галузі гідрогеології. Дисципліна 
викладається на ІV курсі у VІІІ-му семестрі в обсязі 36 години, з них лекції 16 годин, 
самостійна робота – 20 годин. Форма підсумкового контролю – залік у VІІІ-му семестрі. 

 
Метою викладання дисципліни “Основи міграції підземних вод” є ознайомлення студентів, 

що навчаються за ОКР бакалавр геології за спеціалізацією гідрогеологія, із шляхами та 
механізмами перенесення підземної води та розчиненої в ній речовини в зоні повного 
насичення, а також найбільш поширеними підходами з оцінки міграції речовин в підземних 
водах, методами регіональних оцінок та прогнозування якості підземних вод і їх захищеності.  

До завдань курсу належить розгляд: теоретичних основ міграції забруднюючих 
компонентів в підземних водах, шляхів надходження речовин до підземних вод, методів оцінки 
захищеності та вразливості підземних вод, оцінки гідродисперсії, мікродисперсії та 
макродисперсії, конвективного переносу, часу проникнення забруднень на рівень підземних вод 
вертикальним шляхом; дифузійного перенесення, залежності інтенсивності міграції різних 
речовин у підземних водах від природних та техногенних факторів та ін. 

Предметом вивчення є насичене вологою геологічне середовище, мігруючі в ньому 
речовини; механізми міграції; параметри масоперенесення, методи визначення цих параметрів.  

 
Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни «Основи міграції 

підземних вод» студенти  повинні:   
знати:  

- що мігранти в підземних водах поділяються на нейтральні, такі що зазнають 
перетворень, а також такі, що суттєво впливають на щільність і в’язкість підземних вод; 

- механізми міграції та форми перенесення і розсіювання компонентів у 
гомогенному та гетерогенному середовищах; 

- розподіл водоносних систем за рівнями протікання міграційних процесів; 
- види схематизації міграційного потоку (просторові форми міграційних потоків та 

види їх мінливості в часі); 
- види та об’єми спеціальних досліджень (натурних випробувань) для визначення 

направленості міграційних процесів; 
- основні принципи побудови фізико-математичних моделей масоперенесення від 

поверхні землі, з підземних басейнів та по латералі; 
- поняття про детерміновані та стохастичні моделі; 
- особливості лабораторних методів вивчення умов та параметрів міграції 

підземних вод;  
вміти: 

- планувати та проводити дослідно-міграційні опробування та експерименти; 
- виконувати інтерпретацію індикаторних опробувань; 
- проводити спеціальні спостереження за забрудненням підземних вод; 
- визначати параметри сорбції та іонного обміну; 
- визначати параметри дифузії та конвективного переносу; 
- вибирати та застосовувати розрахункові схеми міграції для гомогенних та 

гетерогенних середовищ. 
 
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра геології за спеціалізацією гідрогеологія.   
Спеціальна навчальна дисципліна «Основи міграції підземних вод» є складовою циклу 

професійної підготовки фахівців кваліфікаційного рівня бакалавра геології за спеціалізацією 
гідрогеологія. Вона формує розуміння процесів, що забезпечують надходження та перенесення 
розчинених речовин і колоїдів у підземних водах, обумовлюючи, таким чином їх хімічний 
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склад в різноманітних природно-антропогенних обстановках. Ця дисципліна безпосередньо 
пов’язана, продовжує і доповнює такі базові дисципліни, як „Методика гідрогеологічних 
досліджень”, „Динаміка підземних вод”, “Гідрогеологічне моделювання”, “Гідрогеохімія”, 
“Спеціальні гідрогеологічні розрахунки”, «Гідрогеологія родовищ корисних копалин» і є 
основою для формування навичок експериментально-дослідницької роботи. Дисципліна 
«Основи міграції підземних вод» є базовою для вивчення в подальшому таких дисциплін, як 
“Методика еколого-геологічних досліджень”, „Планування експерименту”.  

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна „ Основи 
міграції підземних вод” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 
модулів.  

Результати  навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 
Форми поточного контролю:  

- аудиторні контрольні та тестові письмові роботи на протязі семестру - 20 балів; 
- усне опитування (відповіді з місця та у дошки) – 6 балів; 
- модульна контрольна робота (на семестр 2 контрольні роботи, одна з яких 

модульна, по 12 балів) - 34 бали; 
 

Підсумковий контроль: залік – 40 балів. 
За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка 

розраховується за наступною формулою: 
 Змістовий 

модуль 1 
(ЗМ1) 

Змістовий 
модуль 2 (ЗМ2) 

Комплексний 
підсумковий 

модуль  
(КПМ) - залік 

Підсумкова  
оцінка  
(ПО) 

Вагові 
коефіцієнти (%) 

 
30% 

k1=0,2 

 
30% 

k2=0,2 

 
40% 

kісп.=0,6 

 
100% 

Максимальна 
кількість балів 

 
100 

 
100 

 

 
100 

 
100 

Оцінка 
(бали) 

30 30 40 100 
(60 + 40) 

 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34  - «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-64 - «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
65-74 - «задовільно» («достатньо»); 
75-84 - «добре»; 
85-89 -  «добре» («дуже  добре»); 
90-100 -  «відмінно». 
 
Шкала відповідності 
 За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 

75 – 84 
4 добре 

65 – 74 3 задовільно 

35 – 64 
1 – 34 2 незадовільно 
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Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє 
арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 40 балів (тобто в сумі менше 36 
підсумкових балів), то  студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав 
всі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни „Основи 
міграції підземних вод”. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

Кількість годин № 
теми 

Назва теми 
лекції самост. 

робота 
 Змістовний модуль І  

«Теоретичні основи міграції речовин в підземних водах» 
  

1 Міграційні процеси і середовища їх протікання. Класифікації 
мігруючих в підземних водах речовин та джерел забруднення. 

6 6 

2 Розрахункові моделі міграції в комплексах гомогенних та 
гетерогенних водоносних порід 

4 5 

Модульна контрольна робота (2-га декада березня)  2 
Разом 10 11 

3 Методика міграційних розрахунків.  4 7 
4 Оцінка захищеності підземних вод від забруднень. 2 2 

Контрольна робота  (3-тя декада квітня)  2** 
Разом 6 9 

Всього 16 20 
 
Загальний обсяг 36  год, у тому числі:  
Лекцій – 16 год, 
Самостійна робота – 20 год. 

                                                
  Модульна контрольна робота проводиться лектором в позааудиторний час, під час самостійної роботи під 
керівництвом викладача 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. „ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІГРАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ВОД” 
 

ТЕМА 1. Міграційні процеси і середовища їх протікання. Класифікації мігруючих 
в підземних водах речовин та джерел забруднення. (6 год.) 

 
Лекція 1. Зміст і задачі навчальної дисципліни “Основи міграції підземних вод”.– 2 години. 
План лекції:  

 Задачі  навчальної дисципліни “Основи міграції підземних вод”; 
 Описання умов міграції. Характеристика водоносної системи та умов геофільтрації. 
 Розподіл водоносних систем міграції (гомогенні, гетерогенні)  та виділення рівнів 

протікання міграційного процесу. 
 Просторовий характер джерел забруднення. 
 Види мігрантів. 
 Міграційні властивості речовин, в т.ч. забруднювачів, що містяться або надходять 

до підземних вод.  
 

Підземні води представляють собою розчини, що містять, в залежності від геохімічної 
обстановки, практично всі елементи періодичної таблиці Менделєєва, в кількості, що 
обумовлюється хімічною активністю водовміщуючих та водотривких порід, умовами 
водообміну, тощо. Звідси, міграція підземних вод представляє собою комплекс складних 
процесів (до яких слід відносити також обмінні процеси з водовміщуючими породами) 
переміщення розчинених, колоїдних та завислих речовин у малорухливому водному 
середовищі або з потоком підземних вод. Переміщення і трансформацію (обмін і перетворення) 
компонентів підземних вод, що призводять до зміни їх складу, називають гідрохімічною 
міграцією або міграцією підземних вод. Під міграцією слід розуміти не рух всієї маси води, що 
ототожнюється з фільтрацією, а взаємне переміщення окремих компонентів підземних вод 
(хімічних, механічних, біологічних), що визначають їх склад і властивості. 

О.Є. Ферсман в свій час писав, що міграція елементів представляється основним і 
найбільш важливим предметом геохімічних досліджень, оскільки являє собою всю сукупність 
явищ природи, їх різноманіття та своєрідність. Під міграцією він розумів комплекс процесів, що 
ведуть до просторового перерозподілу хімічних елементів із зміною їх концентрації на даній 
ділянці середовища та накопиченням або розсіюванням на інших, суміжних ділянках. 

Міграція хімічних елементів в природних водах визначається як властивостями самих 
елементів (розчинність, здатність утворювати сполуки з іншими елементами і утворювати іони, 
іонні асоціації, комплекси і т.ін.) так і електрохімічними та термодинамічними параметрами 
природних систем або середовища міграції (окислювально-відновний потенціал, концентрація 
водневих іонів, температура, тиск та ін.). Мінливість цих параметрів в регіональному плані 
відбувається внаслідок збільшення з глибиною температури і тиску та розшарування підземної 
гідросфери на зони різного гідродинамічного режиму, що в значній мірі обумовлює характер 
геохімічного середовища. 

Теорія міграції підземних вод є теоретичною основою гідрогеологічних досліджень, 
спрямованих на оцінку, прогноз та дослідне вивчення процесів забруднення підземних вод. 

На межі тисячоліть ми стали свідками парадоксального явища: чим більше людина 
вдосконалює технології переробки і споживання природної сировини, чим більше виробляє 
новітніх матеріалів, тим більше вона стає залежною і безпорадною перед проблемами, 
пов’язаними з накопиченням побутово-промислових відходів, матеріалів, які важко вилучати та 
утилізувати.  

Науковий прогрес настільки швидко розвивається, що новітні прилади та матеріали, не 
встигаючи фізично зношуватись, старіють морально та перетворюються на сміття. Таким 
чином, цивілізація переводить природно адаптовану речовину, тобто ресурси Землі у величезні 
нагромадження штучного шламу, сміття та газу, які нікуди не зникають.  
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Середовище насичується все новими, не властивими для нього техногенними ізотопами, 
штучними сполуками, синтезованими речовинами, які не трансформуються, не руйнуються під 
дією природних процесів, але при цьому й не залучаються до тривалих циклів природного 
колооберту речовин. На жаль, серед штучних речовин є й такі, що швидко розкладаються до 
міграційно рухливих форм. Найбільш небезпечні з них ті, що не зв’язуються з часом в природні 
сполуки, а залишаються стійкими, комфортно почуваються в середовищі, інтенсивно 
переносяться і переходять в трофічні ланцюги.  

Таким чином, ноосфера першої половини минулого сторіччя, з її більш менш гармонійною 
до природи організацією, впорядкованістю та стриманим споживанням ресурсів, 
перетворюється на техносферу з практично неконтрольованим широкомасштабним 
спустошенням або виснаженням природних ресурсів та інтенсивним нагромадженням та 
циркуляцією техногенних продуктів людської діяльності.  

Природно, що поява великої кількості нових штучних сполук та переміщення значних 
об’ємів природних елементів і речовин в інші, не характерні для них геохімічні провінції, 
обумовила виникнення та розвиток нових напрямків в гідрогеохімії та екології.  

Наскільки прогнозовано відбувається перерозподіл техногенних речовин та елементів в 
суміжних середовищах, чи є певні закономірності міграції і накопичення цих елементів в 
підземних водах, яка вірогідність залучення до трофічних ланцюгів токсичних елементів та 
сполук? На ці актуальні нині питання неможливо відповісти без глибокого вивчення механізмів 
міграції речовин в гідросфері. 

Дисципліна “Основи міграції підземних вод”, як і перегляд проблеми забруднення 
підземних вод, складається з трьох основних розділів: 

1. Характеристика водоносної системи та умов міграції (геофільтрації); 
2. Міграційні властивості речовин, в т.ч. забруднювачів, що містяться або надходять до 

підземних вод, просторовий характер джерел забруднення; 
3. Механізми міграції, характеристика міграційних процесів і їх моделювання. 
Характеристика водоносної системи та умов міграції підземних вод 
Перший розділ розглядає практичні аспекти проблеми забруднення підземних вод, тобто 

ступінь їх вразливості та умови захищеності від забруднень в природних умовах та за умов 
експлуатації водоносного горизонту, або родовища твердих корисних копалин, що з ними 
пов’язане. Умови захищеності водоносних горизонтів від забруднення за характерними 
ознаками порід зони аерації та слабопроникного шару, що екранує водоносний горизонт, 
можна об’єднати у два загальних випадки: 

1) в зоні аерації і серед екрануючих відкладів основне місце займають слабопроникні 
відклади глинистого складу, що обумовлює добру захищеність; 

2) глинисті відклади відсутні, або мають досить обмежене поширення, що обумовлює 
погану захищеність. 

Вимагають визначення та описання також літолого-генетичні характеристики 
водовміщуючих комплексів, оскільки саме вони відіграють основну роль в перенесенні 
забруднень, тобто визначають його швидкість або інтенсивність міграції (через фільтраційні 
параметри) та забезпечують стримуючу функцію (за рахунок сорбційних здібностей). 

Гідродинамічна характеристика водоносної системи повинна надаватись у відповідності 
до відомих принципів типізації геофільтраційних умов (стосовно водовміщуючих порід, що 
відіграють основну роль у перенесенні забруднень), з підвищенням вимог до деталізації цієї 
характеристики за наступними напрямками: 

- виділення серед основних фільтруючих комплексів прошарків (зон) порід із суттєво 
підвищеними коефіцієнтами дійсної швидкості руху підземних вод – з врахуванням 
можливого підвищення рівня за рахунок фільтрації з технічних водойм; 

- оцінка вертикальної проникності порід на ділянках розташування поверхневих джерел 
забруднення і на ділянках можливого підтягування до підземних дренажних споруд, або 
водозаборів, глибинних розсолів. 
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Узагальнена характеристика фільтраційної мінливості водовміщуючих комплексів, які 
відіграють основну роль в перенесенні забруднень, включає розподіл їх: 

- за ступенем однорідності: а) однорідні (квазіоднорідні); б) впорядковано-неоднорідні 
(шаруваті); в) неоднорідні невпорядкованої будови; 

- за ступенем прояву тектонічних порушень: а) комплекси, в яких крупні диз’юнктивні 
порушення не відіграють суттєвої ролі для фільтраційного процесу; б) комплекси, в яких 
ця роль суттєва. 

За характером гетерогенності водоносної системи та рівнями протікання міграційного 
процесу виділяються: а) відносно однорідні гомогенні системи з однорівневим протіканням 
міграційного процесу (однорідні піщані або глинисті комплекси, порівняно рівномірно 
тріщинуваті скельні породи); б) гетерогенні системи з дворівневим протіканням міграційного 
процесу (впорядковано-шаруваті комплекси піщано-глинистих порід, комплекси тріщинуватих 
напівскельних порід при наявності окремих зон подрібнення, різко підвищеної тріщинуватості 
тощо); в) гетерогенні системи з багаторівневим протіканням міграційного процесу (комплекси 
піщано-глинистих порід неупорядкованої будови, комплекси тріщинувато-пористих порід, 
ускладнені окремими  зонами подрібнення, різко підвищеної тріщинуватості тощо). 

Мігрантами в підземних водах є істинні або колоїдні розчинені, суспензієподібні або 
емульговані тверді, рідкі і газоподібні речовини. Елементарною формою міграції розчинених 
речовин у воді є не вільні іони, а комплексні сполуки. Під комплексними розуміють відносно 
стабільні електронейтральні або заряджені сполуки, які утворені іоном металу (центральний 
іон) і одним чи декількома іонами або електронейтральними молекулами (лігандами). Ліганди 
поділяють на монодентатні і полідентатні.  

Вільні іони металів гідратують у воді, утворюючи аквакомплекси, які знову слугують 
вихідною формою для утворення інших типів комплексів. До суспензій відносять, крім 
мінеральних зависей, також мікроорганізми. Емульгованими мігрантами є нерозчинні у воді 
частинки рідин, такі як нафта і мінеральні олії. 

Характеристика джерел забруднення та забруднюючих компонентів. 
Характер розміщення джерел забруднення відносно водоносного горизонту (або 

схематизованої області фільтрації) визначає граничні умови, шлях та час пересування 
забруднень до водоносного горизонту або водозабору. Джерела забруднення можна поділити на 
такі що: а) розміщені на поверхні; б) розміщені нижче водоносного горизонту – під водотривом 
(високомінералізовані, некондиційні води); в) розміщені на границі і пов’язані з водним 
об’єктом (річка, канал), який може, в залежності від метеорологічних або техногенних умов 
періодично виступати в ролі джерела живлення і осередку розвантаження підземних вод. 

За типологічними ознаками виділяють джерела: а) локальні – точкові (свердловина), б) 
лінійні (канал, річка), в) площинні (шламосховище, підземний басейн розсолів, солевідвал, 
тощо). 

За ступенем гідродинамічного впливу на підземні води (в залежності від викликаних змін в 
структурі початкового потоку) джерела поділяються на: а) гідродинамічно активні; б) 
гідродинамічно пасивні. 

Гідродинамічний зв’язок джерела з підземними водами (для поверхневих джерел, а також 
для підземних – техногенного походження) або з виробками що осушуються (для підземних 
джерел природного походження) може бути: а) досконалим і б) недосконалим – за ступенем 
і/або характером розкриття.  

Режими дії джерела забруднення в часі поділяються на: а) безперервні; б) дискретні 
(циклічні); в) умовно миттєві. 

Характеристика забруднюючих компонентів (розчинів) включає описання їх фізичних і 
хімічних властивостей і показників біологічної активності. Виділяють: а) стоки, які за 
фізичними властивостями слабо відрізняються від пластових вод; б) стоки, що мають помітні 
відмінності в щільності і/або в’язкості від аналогічних показників пластових вод.  

Оскільки серед токсичних речовин до складу промстоків можуть входити також патогенні 
мікроорганізми, то виділяють особливу групу бактеріально забруднених стічних вод. 
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Найбільший інтерес представляють наступні системи міграції, виділені за різними 
ознаками умов міграції забруднень (В.А. Мироненко,1988): 

1) за характером джерела забруднення – поверхневі джерела промстоків та підземні 
басейни некондиційних вод природного та техногенного походження; 

2) за характером структури міграційного потоку – ореоли розтікання та області 
інфільтрації забруднень; 

3) за характером мігруючих забруднень – трасери, фізично нейтральні стоки, важкі або 
легкі стоки.  

Поверхневі джерела переважно носять техногенний характер, мають досить чіткі планові 
границі, розташовані на безпечній віддалі від техногенних контурів розвантаження підземних 
вод, яка суттєво перевищує потужність водоносного комплексу. Це визначає розвиток 
забруднення в умовах планової фільтрації (міграції). Склад води таких джерел суттєво 
відрізняється від вихідного складу підземних вод. Іх дія дуже залежить від захисних 
властивостей природних покривних або техногенних відкладів і переважно обмежується 
порівняно невеликі глибини проникнення основної маси забруднень. . 

Міграція з підземних басейнів природних некондиційних (високомінералізованих) вод 
обумовлюється головним чином техногенними чинниками – водовідбором та його 
інтенсивністю. Підземні джерела некондиційних вод техногенного характеру подібні до 
поверхневих джерел, але, як правило, наближені до контурів техногенного розвантаження. 

Для поверхневих джерел виділяють два характерних види ореолів забруднення – ореоли 
розтікання і ореоли розсіювання. Перші супроводжуються підпорядкованим розвитком 
планової поперечної дисперсії, характерні для гідродинамічно активних джерел забруднення 
(басейнів промстоків), інтенсивність фільтрації з яких помітно переважає розрахункові витрати  
природного потоку. У розвитку ореолів другого виду, які характерні для гідродинамічно 
пасивних джерел (сильно екрановані басейни, проммайданчики, сухі відвали та ін..), 
інтенсивність інфільтрації з них помітно поступається розрахунковим витратам природного 
потоку, а поперечна дисперсія відіграє головну роль. Крім цих видів площинних областей 
міграції, окремо можна виділити області низхідної інфільтрації, що безпосередньо прилягають 
до джерела поширення забруднюючих речовин. 

За наявності некондиційних вод у нижніх добре проникних шарах водоносного комплексу, 
що експлуатуються недосконалими за ступенем розкриття свердловинами (виробками), 
міграція носить переважно профільний субвертикальний характер. Можливе також пружне 
віджимання некондиційних вод з підстилаючих слабопроникних товщ і/або перетікання через 
них розчинів з низькою якістю із суміжних горизонтів. За таких умов в експлуатаційному 
комплексі зберігається переважно плановий характер міграції підземних вод змішаного складу.  

Виділяють три типи мігрантів, що поширюються із стічними водами: 1) трасери 
(нейтральні стоки); 2) хімічно активні, але фізично нейтральні; 3) фізично активні (важкі, або 
навпаки, легкі) стоки.  
Література [1, 2] 

 
Завдання для самостійної роботи (1 год.): 

1. Чим міграція підземних вод відрізняється від фільтрації? Пригадайте основні закони 
фільтрації підземних вод. Співставте поняття гетерогенності середовища міграції з 
принципами та видами схематизації умов фільтрації підземних вод. 

2. Пригадайте з курсу «Гідрогеологія родовищ корисних копалин» поняття техногенезу та 
варіанти негативного впливу гірничорудних підприємств на підземні води. 

3. Сформулюйте задачі дисципліни. 
4. Самостійно розгляньте безперервні, дискретні  та умовно миттєві режими дії джерел 

забруднення в часі. 
Література [1,2,4] 
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Лекція 2. Механізми міграції, характеристика міграційних процесів – 2 години. 
План лекції: 

 Рівні вивчення міграційних процесів 
 Основні механізми міграції та розсіювання речовини в підземних водах. 
 Молекулярно-дифузійні процеси  
 Конвективне перенесення  
 Гравітаційна конвекція 
 Повздовжня гідродисперсія 
 Поперечна дисперсія 
 Характеристика міграційних потоків. 

 
При дослідженні міграційних проблем доцільно розрізняти мікроскопічний, 

макроскопічний і регіональний рівні вивчення міграційних процесів. 
З точки зору можливих фізико-механічних перетворень і процесів взаємодії 

забруднюючих компонентів (розчинів) з підземними водами і з гірськими породами, мігранти 
поділяються на а) нейтральні в фізичному і хімічному відношенні - трасери, б) схильні до 
фізико-хімічних або/і мікробіологічних перетворень і взаємодій, але не здатні спричинити 
суттєву зміну вихідної щільності – в’язкості підземних вод (фізично нейтральні стоки), в) ті, що 
суттєво впливають – через високу концентрацію компонентів – на щільність та в’язкість 
підземних вод (важкі  та легкі стоки). 

За переважаючими механізмами міграції (в гетерогенній системі, в різних її елементах 
можуть домінувати різні механізми міграції) виділяються: а) молекулярно-дифузійний, б) 
конвективний; в) дисперсійно-конвективний перенос. 

Дифузія виникає під дією різниці хімічних потенціалів розчинів, тобто за наявності 
градієнту концентрації. Молекулярно-дифузійні процеси, що включають у себе баро-, термо-, 
само- і концентраційну дифузію властиві гідрогеодинамічно пасивним середовищам, які 
відповідають умовам відсутнього або досить утрудненого водообміну. Серед перерахованих 
видів найбільш значимою є концентраційна дифузія, що протікає в розчині або на границі 
твердої й рідкої фаз і обумовлена різницею концентрацій окремих елементів і їхніх сполук. В 
результаті відбувається вирівнювання концентрації розчиненої речовини у водному середовищі. 
Інтенсивність визначається градієнтним законом Фіка і контролюється, при інших рівних 
умовах, значенням коефіцієнту молекулярної дифузії (DМ). В глинистих породах на дифузію 
може накладатися осмос. 

Інтенсивність молекулярної дифузії кількісно оцінюється швидкістю дифузії, яка дорівнює 
кількості речовини, що проходить за деякий проміжок часу через поперечний переріз в умовах, 
коли різниця концентрацій речовини на відстані х рівна С (перший закон Фіка): 

dh
dCDSN          (2.1) 

де N – кількість речовини, що дифундує, г/с; S – площа перерізу дифузійного потоку, см2; 
h – довжина шляху перенесення; D – коефіцієнт дифузії, см2/с, який визначається кількістю 
речовини, що дифундує через одиницю поверхні при градієнті концентрації  dC/dh рівному 1. 

На відміну від вільного розчину при дифузії в пористому середовищі середній шлях що 
проходить молекула дуже відрізняється від прямої. Тоді: 


nD

D м ,        (2.2) 

де  n – пористість; χ – звивистість, значення якої знаходиться в межах 1,21…1,57.  
Конвективне перенесення речовини в розчиненому, рідше колоїдному стані або у вигляді 

зависей, відбувається при інфільтрації атмосферних опадів, або з латеральними потоками 
безнапірних та напірних вод і характерне для ґрунтів із промивним режимом, пористих і 
тріщинуватих середовищ. Механічне перенесення під дією гідравлічного градієнту є основною 
формою міграції компонентів у водоносних пластах. У фізично однорідних рідинах таке 
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перенесення протікає спільно з фільтраційним потоком із його середньою дійсною швидкістю, 
тобто інтенсивність і траєкторії переміщення розчиненої речовини при конвекції визначаються 
полем швидкостей фільтрації і активною пористістю (тріщинуватістю). Конвекція у 
тріщинуватих породах протікає набагато інтенсивніше, ніж в пористих.  Забруднюючі речовини 
можуть мігрувати у вигляді водорозчинних сполук і твердих частинок, що переносяться з 
потоком води механічно. Так частинки розміром 0,5-20 мкм здатні переміщуватися через пори 
ґрунту з потоком вільної (гравітаційної) вологи, а частинки меншого розміру – при переміщенні 
плівкової вологи. 

Наприклад, для стронцію-90 переважає механізм конвективного переносу в розчині, а з 
видів дифузії – концентраційна дифузія в розчині. Для цезію, що легко поглинається твердою 
фазою ґрунту, характерна дифузія в подвійному дифузійному шарі. Частка участі поглинених 
іонів 137Cs у загальному дифузійному потоці в дерново-підзолистому легкосуглинистому ґрунті 
становить близько 95%; а дифузія 90Sr у поглиненому стані в тому ж ґрунті – 1-8%. 

Вимушена конвекція (фільтрація) відіграє головну роль у переносі розчиненої речовини 
разом з розчинником у верхніх гідрогеодинамічних зонах артезіанських басейнів, що 
характеризуються високою проникністю порід, гідравлічними градієнтами й швидкостями руху 
підземних вод. 

Гравітаційна конвекція обумовлена різницею в щільності між вихідними пластовими і 
техногенними розчинами. На межі розділу мінералізованих і прісних вод проявляється 
додаткова вертикальна складова швидкості фільтрації. При поршньовому витісненні прісної 
води мінералізованим розчином щільнісна (гравітаційна) конвекція сприяє деформації фронту 
витіснення: відбувається більш швидке переміщення важкої рідини по підошві пласта і 
уповільнення переміщення границі розділу поблизу покрівлі – фронт приймає похиле 
положення (для легких стоків ситуація має зворотний характер). 

Повздовжня гідродисперсія (механічна дифузія) потоку речовини виникає внаслідок 
хаотичного розподілу швидкостей руху окремих струменів рідини в порах і тріщинах. Вона, як і 
дифузія, призводить до утворення на фронті розділу перехідної зони з поступово зростаючою 
концентрацією. Цей процес характеризується коефіцієнтом гідродисперсії (Dv), який в 
загальному випадку є лінійною функцією швидкості фільтрації Dv =δυ, де δ – константа 
повздовжньої мікродисперсії, яка відображає геометрію невпорядкованого порового або 
тріщинного простору гірських порід; значення її корелюють із розміром елементарних 
складових фільтруючої породи. В добре проникних і відносно однорідних пористих 
середовищах звичайно нехтують дифузійним перенесенням і гідродисперсією на фоні 
домінуючої конвекції; в глинистих породах – навпаки. В тріщинуватих породах, в залежності 
від характеру розмірів окремих блоків породи, параметр δ змінюється в значно більш широких 
межах – від кількох десятків сантиметрів до десятків метрів. 

Процес підпорядковується закону Фіка, але ефективний коефіцієнт дифузії D замінюють 
сумарним коефіцієнтом мікродисперсії D’: 

  DDDD  '         (2.3) 
де δ – структурний параметр (константа повздовжньої мікро дисперсії), який має 

розмірність довжини і відповідає приблизно розміру однієї шпарини.(приблизно 3…7 . 10-4 м 
для пісків і 1,6…3 .10-3  для супісків). Враховувати мікродисперсію слід тоді, коли δυ стає 
співставним з коефіцієнтом дифузії, тобто при υ > 10-2 м/добу. 

Поперечна дисперсія виникає за наявності концентраційного градієнту в напрямках, 
ортогональних основному перенесенню. Вона може відігравати провідну роль при масо 
перенесенні в яких завгодно водоносних комплексах. Вона є важливим чинником формування 
обємних ореолів розсіювання, а також забезпечує обмін речовиною між окремими елементами 
фільтруючого середовища, що розрізняються за інтенсивністю транзитного перенесення 
(наприклад, в гетерогенних шаруватих пластах). Експериментальні дані свідчать про наявність 
залежності близької до лінійної між коефіцієнтом поперечної мікродисперсії і швидкістю 
фільтрації υ; однак константа поперечної мікро дисперсії приблизно в 10-20 разів нижча за 
значення δ. 
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Якщо конвективно-дисперсійне перенесення відбувається в середовищах, гомогенних за 
ємнісними і фільтраційними властивостями, де дисперсійно-дифузійний обмін речовиною 
протікає на одному елементарному мікрорівні  (що визначається геометрією пор або тріщин), то 
в цілому процес можна назвати мікродисперсією у фільтраційному потоці.  

Основну роль у перенесенні речовини у водообмінних системах відіграє її механічне 
перенесення потоком води, що фільтрується крізь породу. Оскільки частина середовища 
зайнята частинками породи, реальна, або, як її називають, дійсна швидкість перенесення U 
пов’язана із швидкістю фільтрації υ  наступним співвідношенням: 

аn
U 

          (2.4) 

де nа – активна пористість, що визначає частку пор, які сполучаються між собою. 
Однак, у зв’язку з тим, що мігруюча речовина може сорбуватись породою, її фронт буде 

відставати від фронту водного потоку, або мітки що не сорбується. Для врахування сорбції 
вводять поняття ефективної пористості nе , яка дещо більша за активну, оскільки враховує 
загальну місткість породи по відношенню до речовини. Ефективна пористість визначається з 
рівняння: 

р

тв
ае С

Сnn         (2.5) 

Характеристика міграційного потоку включає уявлення: а) про топологію області 
міграції в плані і в розрізі (в тому числі про глибину залягання); б) про ступені розсіювання 
речовини в межах ореолу забруднення (ореоли розтікання або ореоли розсіювання); в) про 
мірність міграційного потоку (одномірний, двомірний в плані, двомірний в розрізі, 
трьохмірний); г) про умови на границях області міграції (умови першого, другого та третього 
роду); д) про характер мінливості міграційного потоку у часі (стаціонарний та нестаціонарний 
потоки). 

 

Література [1,2,8,11] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Пригадайте формули, якими описують процеси конвективного перенесення та 
конвективної дифузії. 

2. Для яких гідродинамічних і гідрохімічних зон (з курсу «Регіональна гідрогеологія та 
гідрогеологія України» більш характерний механізм конвективного перенесення 
речовини, а для яких – дифузії? 

Література [1,2,4,6] 
 
 

Лекція 3. Процеси фізико-хімічних перетворень речовини в підземних водах.– 2 години. 
План лекції: 

 Міжфазові взаємодії 
 Сорбція, ізотерма сорбції 
 Іонообмінні процеси 
 Внутрішньофазові перетворення (комплексоутворення, деструкція хімічних 

сполук). 
 

Міграція супроводжується процесами фізико-хімічного перетворення речовини у 
водоносних пластах. Ці процеси здатні  не тільки контролювати загальну інтенсивність міграції, 
вони обумовлюють глибоку метаморфізацію початкового складу розчинів. При цьому 
виділяються: 1) процеси міжфазової взаємодії, що реалізуються на границі розділу рідини і 
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мінерального скелету, 2) внутрішньо фазові процеси (реакції), що протікають в об’ємі порової 
рідини. До перших відносяться сорбція, іонний обмін, осадження (розчинення), вилуговування, 
до других – реакції комплексоутворення, деструкції, радіоактивного розпаду та деякі інші. 

З процесів міжфазової взаємодії розглядаються поняття сорбції (адсорбції) та іонообмінні 
процеси, які тісно пов’язані між собою. 

Сорбція (адсорбція) – концентрування речовини із розчину на поверхні мінеральних 
агрегатів.  

Поглинаюча властивість дисперсних порід обумовлюється наявністю адсорбційних сил, 
пов’язаних з електричним зарядом поверхні частинок. Частинки завдяки цьому захоплюють 
іони і молекули води та речовин із розчину або з повітря, що оточують частинки. Поверхня 
частинки має від’ємний заряд і на ній сорбуються катіони, або молекули з явно вираженою 
дипольною будовою, саме молекули води. Зміна складу катіонів, що сорбовані частинкою, 
носить обмінний характер. Частина катіонів витісняється з адсорбційного шару і переходить у 
розчин, а на їх місце приходять інші. Система, що включає частинку і адсорбційний шар 
називається поглинаючим, або обмінним, комплексом (ПК), а процеси, що відбуваються при 
контакті частинки з розчином – катіонним обміном. Здатність катіонів до обміну зростає із 
зменшенням їх валентності. 

Але поглинання здійснюється не лише зовнішньою поверхнею, тобто шляхом адсорбції, 
якась частина катіонів вилучається з розчину шляхом абсорбції. Останній процес значною 
мірою забезпечується колоїдами водонасиченої зони ґрунту, для яких характерна наявність 
внутрішньої поверхні міжпакетних проміжків.  

Між іонами розчину і поглинаючого комплексу встановлюється рівновага, яка 
визначається ізотермою сорбції. Для описання сорбції в загальному вигляді використовують 
ізотерму Ленгмюра, яка визначає вміст катіонів в поглинаючому комплексі грунту (Сг) в 
залежності від їх концентрацій в поровому розчині (Ср): 

p

р
г bC

КС
C




1
        (3.1) 

де К і b – емпіричні константи. Якщо для певного діапазону концентрацій приймати b=0 
(ізотерма Генрі), то параметр К  набуває значення коефіцієнту розподілу: 

 
р

г
p С

CK          (3.2) 

За формою графіків залежності Сг від Ср виділяють два основних типи ізотерм – лінійний 
та нелінійний. Сорбція із малоконцентрованих розчинів звичайно підпорядковується лінійній 
ізотермі Генрі. 

Ізотерма Ленгмюра дає основу для описання взаємозалежної сорбції на породі із 
багатокомпонентних розчинів. При незмінній повній сорбційній ємності породи (Έ) 
концентрації і-того компоненту Сгі і Срі  виявляються пов’язаними між собою ізотермою: 

ірі

ірi
гі СК

CK
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1
 ,       (3.3) 

характер якої визначається парціальними коефіцієнтами Кі (константа, яка визначає вид 
ізотерми) і повним компонентним складом розчину. 

У випадку, коли швидкість сорбційного процесу лімітується швидкістю дифузійної або, 
стосовно умов фільтрації у водоносних пластах, конвективно-дифузійної міграції речовини, 
рівняння кінетики звичайно виражають в наступній формі (Ф.М. Бочевер, Н.М. Лапшин, А.Є. 
Орадовська, 1979): 

)( NКC
t
N

рр 

  ,       (3.4) 

N – кількість сорбованої речовини (практично дорівнює Сг); Cр- поточна концентрація 
розчину;   і Кр – кінетичні коефіцієнти:  – коефіцієнт (константа) швидкості сорбції; Кр – 
коефіцієнт розподілу речовини в рівноважних умовах.  
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Останнє рівняння є досить прийнятним для прогнозів руху різних видів забруднень в 
підземних водах. Воно застосовується також для описання обернених процесів – десорбції та 
інших процесів вилучення речовини із сорбованого стану та збагачення ним розчину, описання 
кінетичної стадії як сорбційних, так і обмінних процесів, яка передує початку рівноважного 
стану в системі 

Іонообмінні процеси, що активізуються при зміні фізико-хімічної обстановки у водоносних 
горизонтах, захоплюють звичайно катіонний склад системи розчин – порода і сприяють 
глибокій трансформації якісного складу розчину. При цьому загальна концентрація елементів 
може залишатись незмінною. Іонообмінні процеси впливають перш за все на макроіонний 
склад. 

Для розвитку міграційних процесів в підземних водах особливе значення має ізоморфізм 
мінералів, - коли окремі структурні елементи решітки, заміщуючись, утворюють основу для 
формування ємності іонного обміну породи. 

Розчинність твердих речовин при постійних температурі та тиску є величина постійна в 
даному розчиннику і визначається добутком розчинності, що представляє собою добуток 
молярних концентрацій іонів даної речовини в насиченому розчині. Правило добутку 
розчинності справедливе лише для слаборозчинних речовин. Воно дозволяє розрахувати 
концентрацію одного з іонів слаборозчинної солі по відомій концентрації іншого іону. 

У відповідності до закону діючих мас, розчинність речовини (АВ ↔ А+В) регулюється 
константою рівноваги: 

  
 AB

BAK


         

[A+] [B-] = const = L  - функція температури і тиску. Чим менша L, тим менш розчинна 
речовина. 

Рівноважний стан частіше за все доцільно апроксимувати ізотермою іонного обміну, що 
відображає співвідношення між концентраціями однойменних компонентів на породі (в складі 
її обмінного комплексу) і в розчині.  

Найважливішим інтегральним параметром, що описує особливості міграції того або іншого 
забруднювача в геологічному середовищі, є фактор затримки (Retardation Factor - RF). Феномен 
затримки мігранта являє собою уповільнення швидкості руху розчиненої речовини відносно 
швидкості розчинника, яке виникає при русі рідини в пористому середовищі. Головною причиною 
уповільнення є взаємодія речовини (трасера) із середовищем, через яке відбувається фільтрація 
розчину. Інтенсивність цієї взаємодії визначається фізичними (наприклад, сумарна площа поверхні 
частинок, обумовлена ступенем роздробленості або консолідованості породи) і хімічними 
властивостями трасера та середовища. Найбільш типовим видом взаємодії можна вважати іонний 
обмін між трасером і ґрунтовим іонообмінним комплексом.  

За деяких термодинамічних умов та літологічного складу породи можлива незворотна сорбція 
трасера геологічним середовищем. У природі цей феномен реалізується у вигляді різноманітних 
геохімічних бар'єрів, де за рахунок випадання з розчинів концентруються ті або інші хімічні 
елементи, що утворюють іноді навіть родовища промислового значення. 

Комплексоутворення відображає формування в природних розчинах, поряд із 
дисоційованими іонами. Іонних і молекулярних асоціацій (в тому числі органічних) різного 
ступеню складності, які називаються комплексними сполуками. До таких перед усе відносяться 
стійкі заряджені або електронейтральні утворення, які складаються з іону металу і іону, групи 
іонів або електронейтральних молекул (лігандів). Найпростіші реакції комплексоутворення 
неорганічних сполук протікають шляхом послідовного приєднання до центральних іонів 
лігандів ( при одночасно протікаючи обернених реакціях дисоціації проміжних сполук) за 
схемою: 

kjiji LMkLM )( ,      (3.5) 
і = 1,...,m ; j = m+1, … m+l (де m та  l – число іонів – комплексоутворювачів і лігандів). 
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Деструкція хімічних сполук – це різні фізико-хімічні перетворення, які виражаються у 
послідовному розпаді (розкладі) нестійких водорозчинних компонентів розчину. Вона може 
протікати спонтанно (наприклад, радіоактивний розклад) або обумовлюватись  впливом 
зовнішніх чинників (наприклад, окиснення, гідроліз, біологічний розклад). Загальний підхід до 
описання деструкції базується на використанні рівнянь формальної кінетики для не оберненого 
процесу. Наприклад, для спонтанного розпаду компоненту справедлива лінійна залежність між 

інтенсивністю розпаду 
t

C розп
г




 ( розп
гC  - кількість речовини, що розпалася в одиничному об’ємі 

породи) та його залишковою концентрацією Ср  в рідкій фазі: 

p

розп
г nC
t

CnI 



        (3.6) 

Література [1, 2, 6,7]. 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Пригадати (з курсу «Основи вологопереносу в зоні аерації») що таке «внутрішні сили» і 
на що вони впливають. В яких законах і рівняннях вони враховані? 

2. Самостійно розглянути процеси взаємодії води і твердої речовини (в тому числі 
вивітрювання) та процеси залучення речовин водовміщуючих порід до міграції: 
гідратацію, розчинення, коагуляцію і пептизацію, комплексоутворення, гідроліз.  

Література [1,9] 
 
 

ТЕМА 2.Розрахункові моделі міграції в комплексах гомогенних  та гетерогенних 
водоносних порід. (4 год.) 

Лекція 4. Схеми поршньового витіснення та одномірної (повздовжньої) мікродисперсії. 
Розрахункові моделі міграції, що враховують фізико-хімічні перетворення речовин. 

– 2 години. 
План лекції:  
 Розрахункова схема поршньового витіснення 
 Розрахункова схема одномірної (повздовжньої) мікродисперсії. 
 Рівноважні сорбційні процеси 
 Особливості описання кінетичних процесів 
 

Розрахункова схема поршньового витіснення потребує мінімальної інформації про 
міграційні параметри: якщо її використання дійсно обґрунтоване, то достовірність оцінок 
залежить лише від якості визначення активної пористості (поряд із фільтраційними 
властивостями середовища і структурою фільтраційного потоку). 

Для того, щоб визначити просторове положення фронту поршньового витіснення на момент 
часу t, достатньо  побудувати гідродинамічну сітку руху і розрахувавши швидкість фільтрації υ 
вздовж характерних ліній току, знайти довжини пробігу lo мічених частинок із виразу: 


t

o dt
n

l
0

1
         (4.1) 

Можна вирішити обернену задачу, тобто знайти часову координату  tо фронту поршньового 
витіснення, тобто час його просування вздовж траєкторії міченої частинки на віддалі L: 


L

o
dlnt

0 
         (4.2) 
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Спираючись на представлені залежності отримують основні співвідношення для типових 
форм фільтраційних потоків. При плоскопаралельній фільтрації в напрямку осі х отримуємо: 

xo = υt/n;      to = xn/υ       (4.3) 

Якщо початковий розподіл концентрації не має строгої границі розділу, то на основі схеми 
поршньового витіснення розраховується пересування окремих ізоліній концентрації (сі = const). 

В складно збурених фільтраційних потоках область конвективного перенесення розчинів, 
що надходять в пласт, обмежується так званими нейтральними лініями току, положення яких 
знаходять з аналізу фільтраційної схеми. 

Розрахункова схема одномірної (повздовжньої) мікродисперсії. 
Якщо зміни щільності незначні, а процесами поперечної дисперсії можна знехтувати, то 

аналіз основних закономірностей мікро дисперсії доцільно обмежити розглядом найпростіших 
одномірних міграційних потоків. За незмінної швидкості υ і постійних параметрах пористості 
та дисперсії процес описується у вигляді диференційного рівняння: 

2

2

x
cD

x
c

t
cn












        (4.4) 

При постійній концентрації на вхідній границі та однорідній початковій умові отримуємо 
фундаментальне рішення: 








 


nDt
ntxerfcc

/2
/

2
1         (4.5) 

де c =(С - Со) / (Со - Со) – відносна концентрація. 

Це рішення можна поширити (на основі принципу суперпозиції) і на інші граничні умови. 
Робиться висновок, що для однорідних пористих порід повздовжні дисперсійні ефекти в 

натурних умовах відіграють вторинну роль, і з практичної точки зору прийнятна розрахункова 
схема поршньового витіснення. Для гомогенних тріщинуватих порід характерне значне 
розсіювання за рахунок гідро дисперсії, а розміри перехідної області співрозмірні з масштабом 
області перенесення. Достовірність прогнозу буде визначатись, перед усе, надійністю 
експериментальної оцінки ємнісного параметру – пористості, а для тріщинуватих порід 
необхідні хоча б орієнтовні оцінки константи повздовжньої мікродисперсії ζ.  

Рівноважні сорбційні процеси розглядаються для двох типів розчинів – простого та 
складного складу. Перші містять активні компоненти, ступінь і характер участі яких в фізико-
хімічних реакціях не залежить від змін вмісту в цих розчинах інших компонентів, тобто 
формально вони еквівалентні однокомпонентним системам. Складні розчини потребують 
врахування взаємодії між компонентами в рідкій (реакції комплексоутворення) і/або твердій 
(взаємозалежна сорбція, іонний обмін) фазах. 

При однокомпонентній сорбції з розчину за лінійним або нелінійним законами, з 
нехтуванням дисперсними ефектами, прямокутний фронт перенесення переміститься із 
швидкістю: 

;
)( nnп 


     

c
Cn тв




       (4.6) 

 
ΔС = Со - Со,  ΔСтв=Со - Со ; Со  та Со – концентрації компонентів на породі, рівноважні 

граничній cо та початковій Со концентраціям  в розчині Со > Со. Таким чином, сорбція  може 
бути врахована в розрахункових залежностях для схеми поршньового витіснення заміною 
активної пористості (п) на ефективну пористість (ємність): 

пе = п + Δп 
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Для лінійної ізотерми Генрі Δп=Кр, для ізотерми Ленгмюра: 
Δп=ЕК / [(1+KСo ) (1+KСo)],      (4.7) 
де Е - повна сорбційна ємність породи 
Аналогічно враховуються сорбційні процеси і в схемі мікродисперсії, однак в цьому варіанті 

розрахункова ємність виявляється залежною – при нелінійній ізотермі – від поточної 
концентрації: 

п' = п + f’(Ср), 
де f’(С) – похідна від функції ізотерми сорбції, в даному випадку, для ізотерми Ленгмюра  
f’ = KЕ / (1+KСр)2  
Оскільки рівноважні іонообмінні процеси допускають ізотермічне представлення, то вони 

можуть розглядатись в подібній постановці. При цьому взаємне витіснення розчинів різного 
складу може призвести до утворення між ними перехідної зони із змішаним типом вод, в яких 
містяться як катіони поглинаючого комплексу, так і катіони розчину, що вноситься в пласт. 

При взаємозалежній сорбції відмінності в параметрах окремих компонентів обумовлюють 
різні швидкості їх пересування, що призводить до формування рухливих зон, із яких кожна 
нижче розташована за потоком містить на один компонент що сорбується менше попередньої. 
При цьому компоненти, що найбільш активно сорбуються і рухаються з мінімальною 
швидкістю, частково витісняють з поглинаючого комплексу породи раніш сорбовані 
компоненти з меншими енергіями поглинання, що може обумовлювати збільшення 
концентрацій останніх від зони до зони. 

Процеси комплексоутворення також можливо врахувати в розрахункових ємнісних 
параметрах середовища. Наприклад комплексоутворення металу буде протікати за схемою  

kjiji LMkLM )(        (4.5) 

таким чином, що концентрація вільних іонів металу, що приймають участь в сорбції, завжди 
менша його сумарної концентрації. Припускаємо також, що комплексні сполуки і вільні ліганди 
не сорбуються на породі. Тоді міграція такого багатокомпонентного розчину приведе до 
формування двох зон: прикордонної зони вихідного розчину, що містить всі комплекси (4.5) та 
іон металу, а також передової аніонної зони, збідненої на іони металу і його комплексні 
сполуки. Швидкість міграції передового фронту визначається дійсною швидкістю руху 
підземних вод і контролюється активною пористістю (n). Для визначення швидкості 
пересування фронту зони вихідного розчину використовується вираз для ефективної ємності: 

)1( 111

11
1 Те сКn

nEKnn



  ;  Δn1 = 1/(1+Bc1)     (4.6) 

Фізично це означає, що у випадку комплексоутворення додаткова ємність порід 
зменшується – в порівнянні з граничним варіантом (пе = п + Δп) – в (1+Вс1) разів за рахунок 
донасичення породи в процесі розпаду комплексів металу на фронті вихідного розчину. 

Особливості описання кінетичних процесів 
Найбільш опрацьованими є моделі однокомпонентних сорбційних процесів, які переводять 

до вигляду лінійних рівнянь для інтенсивності поглинання речовини із розчинів:  

)( NКC
t
N

рр 

         (4.7) 

Для випадку одномірного перенесення, коли допускається нехтування гідродисперсією і 
молекулярною дифузією, рішення фундаментальної задачі (постійні початкові і граничні 
умови) має вигляд: 

),( FС р  ,        (4.8) 

де η=   х/υ; τ =   (t - xn/υ)/Kp; F(η, τ) – табульована функція. 
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Аналіз вирішення наведеного рівняння (4.8) свідчить, що незважаючи на відсутність 
гідродисперсійних ефектів розсіювання, поблизу фронту перенесення виникає перехідна зона,  
обумовлена кінетикою сорбційного процесу, інтенсивність якого для різнойменних точок 
фронту витіснення змінюється. Розв’язок рівняння (4.8) при t > 10 Kp /δ  має рішення близьке до 
вирішення рівняння одномірної мікродисперсії (4.4), коли параметри n i D замінюються на 
ефективні коефіцієнти: 

пе = п + Кр;       2
р

22
р

е )К(
К

 D



n


     (4.9) 

Гідродисперсія веде до додаткового розсіювання компонентів, що сорбуються. Спираючись 
на відповідні рішення одномірних задач перенесення і їх асимптотичних уява, можливо 
показати, що кінетику обмінних процесів слід враховувати лише при короткотривалій міграції, 
яка реалізується в лабораторних умовах або при польових експериментах, причому вплив 
кінетичного фактора на режим розсіювання при υ/( ; ζ) < 0,1 може бути більш відчутним, ніж 
дія мікродисперсії (ζ) в пористих породах. 

Більш складно враховувати кінетику нелінійних іонообмінних процесів. Разом з тим, аналіз 
регіональних закономірностей міграції доцільно обґрунтовувати моделями рівноважного 
іонного обміну. 

В розрахункових моделях мікродисперсії деструкція враховується як незворотна реакція 
першого порядку, інтенсивність якої І визначається з рівнянням (3.6). Якщо впливом гідро 
дисперсії можна знехтувати, то в розрахунках одномірного перенесення використовують 
рівняння (Бочевер Ф.М., Лапшин Н.М., 1979): 

 

)exp(

xnс  ,        (4.10) 

яка справедлива для ділянок концентраційної хвилі 
n
tx 

  (при х >υt / n концентрація 

Ср.=0). У відповідності до цього рішення, за фронтом перенесення концентрація залишається 
постійною протягом всього періоду міграції. 

 

Література [2] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Наведіть приклади сорбційних процесів. Якими параметрами вони описуються? Від чого 
залежать? 

2. Вирішити задачу міграції по схемі поршньового витіснення (за наданими даними). 
Література [2, 4,11] 
 

Лекція 5. Фізико-математичні моделі масоперенесення в гетерогенних водоносних 
комплексах - 2 години. 
План лекції:  
 Стратифіковані комплекси пористих порід 
 Комплекси квазіоднорідних тріщинно-пористих порід 
 Гетерогенні комплекси невпорядкованої будови 

 
Фізико-математичне описання міграції в гетерогенних системах потребує використання 

розрахункових моделей макродисперсії, що враховують відмінності у фільтраційних 
параметрах і умовах масообміну між окремими структурними елементами. Розглядаються два 
основних типи водоносних систем:: 
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1) гетерогенні упорядкованої будови, приурочені до пористих, упорядковано 
стратифікованих порід; 

2) гетерогенні неупорядкованої будови, приурочені до тріщинувато-пористих колекторів 
(сюди ж відносимо комплекси пористих порід, які містять чисельні слабопроникні включення, 
невитримані ні за площею ні в розрізі).  

Стратифіковані комплекси пористих порід. 
Специфіка міграції визначається флуктуацією поля горизонтальних швидкостей фільтрації 

по потужності потоку, яка створює передумови для виникнення перепадів концентрацій вхрест 
нашаруванню. При цьому молекулярна дифузія і поперечна гідродисперсія (а в ряді випадків і 
вертикальна конвекція) є факторами, наприклад направленими на вирівнювання концентрації 
між елементами з різною проникністю: завдяки цим процесам інтенсивність масопереносу в 
менш проникних шарах збільшується, а в більш проникних – зменшується. 

Найпростішим прикладом детермінованої стратифікаційної системи слугує двошаровий 
пласт. Ранні етапи міграції в шарах характеризуються незалежним-пошаровим-переносом; тому 
координати фронтів можуть розраховуватися за схемою поршневого витискання, а розмір зони 
відносного зміщення фронтів ΔхП

*, яка формується, збільшується пропорційно часу і різниці 
пошарових дійсних швидкостей фільтрації: 

 
ΔхП

* = (v1/n1 – v2/n2) t        (5.1) 
Така розрахункова схема завідомо справедлива, поки виконується критерій  
t < tП ≈ 0,05m1

2n1
2/(

2
D n2), де 

2
D - коефіцієнт поперечної дисперсії; індекси 1 та 2 

відносяться до більш та менш проникним шарам відповідно. Звідси отримуємо, що для розрізу, 
представленого чергуванням шарів піщано-глинистих порід, потужність близько метру, час tП 
вимірюється звичайно сотнями діб; для тонкошаруватого розрізу (потужність окремих шарів не 
перевищує перших десятків сантиметрів) час tП складає доби – десятки діб. 

Пізніше взаємодія шарів проявляється досить суттєво. Так, в окремому випадку, добре 
проникного шару, який контактує зі слабо проникним (v2=0), воно описується рівнянням 
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Формула справедлива, поки виконується передумова про необмежену ємність слабо 
проникного шару, яка контролюється критерієм 2

2
2/ nmtD рM < 0,3÷0,5 ( рt  - час, відраховується 

від часу 0t  приходу фронту поршневого витискання в розрахункову точку  
х= v1 t0/n1 )         (5.3) 
 
При переході до багатошарових товщ детерміновані моделі виявляються 

малоефективними, оскільки реально не можуть буди отримані вертикальні розподіли 
необхідних параметрів, в першу чергу фільтраційних. Тому тут заслуговують на увагу 
стохастичні моделі міграційного процесу: розглядаючи міграційні параметри як випадкові 
функції вертикальної координати z, можна звести опис процесу масоперенесення до 
еквівалентної моделі з перемінним коефіцієнтом дисперсії D*, виражений через статичні 
властивості середовища. В загальному випадку розрахункові значення параметру D* в значній 
мірі залежать від масштабу розгляду, але, як і в попередніх випадках, можна виділити два 
характерних граничних режими. 

Масштаби розсіювання в статистично стратифікованих середовищах набагато більші, ніж 
в однорідних породах: значення δ* вимірюється метрами, тобто на декілька порядків 
перевищують характерні значення константи мікродисперсії δ в однорідних пористих грунтах. 

Комплекси квазістаціонарних тріщинно-пористих порід 
Розробка розрахункових моделей міграції в тріщинно-пористих колекторах традиційно 

відштовхується від еквівалентних рівномірних систем: різкі відмінності в проникності і ємності 
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тріщин між блоками, з одного боку, і в межах блоків породи – з іншої, дозволяє враховувати 
лише два основних механізми переносу – конвективний у тріщинах і молекулярно-дифузійний 
у блоках. Відповідно, показниками інтенсивності міграції у тріщинах будуть швидкість 
фільтрації (v) і активна тріщинуватість (n), а у пористій матриці – коефіцієнт молекулярної 
дифузії у блоках (DM), їх пористість (n0) і усереднені геометричні характеристики (такі як 
розмір блоку mб та його форма). 

Відповідна модель макродисперсії описується трьома основними розрахунковими 
схемами – необмеженої ємності, зосередженої ємності та граничної асимптотичної схеми 
макродисперсії (яка зводить гетерогенне середовище до гомогенного), кожна з яких 
справедлива в своєму просторово–часовому діапазоні. Всі вони нехтують макродисперсією по 
тріщинам і конвекцією в блоках, що для широкого кола задач цілком допустимо. 

Для початкових моментів часу (t<<mб
2n0/DM) розрахункова схема передбачає, що пористі 

блоки мають необмежену ємність (впливу молекулярної дифузії підлягають лише зони пористої 
матриці, які безпосередньо прилягають до тріщин).  

Для гетерогенних комплексів порід невпорядкованої будови характерна наявність 
прошарків, лінз і інших включень із різною геометрією й проникністю, випадковим чином 
розподілених по площі й у розрізі. Застосування в цих умовах детермінованих моделей вимагає 
часто нереально великого об'єму вихідної інформації, що конкретизує міграційні й фільтраційні 
параметри в межах всієї області, на яку поширюється прогноз. Аналіз модельних оцінок, а 
також результатів дослідно-міграційних випробувань і спостережень показує, що характер 
планових концентраційних полів часто не узгоджується із класичною теорією гідродисперсії, а 
інтерпретація відповідних вихідних кривих дає значення розрахункових міграційних параметрів 
(зокрема, константи δ*), що сильно залежать від масштабу області процесу, який розглядається. 
Необхідні для прогнозних розрахунків вихідні параметри можуть бути отримані лише в умовах 
експлуатаційних спостережень або при великомасштабних експериментах, коли дослідним 
збуренням охоплюється область, яка багаторазово перевищує характерний розмір елементів 
неоднорідності. 
 
Література [1,2,8] 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): 

1. Ознайомитись із міграційною моделлю знезалізнення в підземних водах. Знати, які 
процеси перетворення двохвалентного заліза найбільш поширені в підземній гідросфері. 
Законспектувати матеріал в зошиті. 

2. Підготуватись до письмової модульної роботи за переліком питань, наведеним нижче. 
Література [1,2] 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи  

1. Що представляє собою процес комплексоутворення? Наведіть приклади реакцій. 
2. В чому полягає принцип моделі поршньового витіснення? 
3. Які показники інтенсивності міграції у тріщинах та у пористій матриці слід розглядати 

при вивченні міграції в тріщинно-пористих колекторах? 
 

 
Контрольні запитання до змістового модуля I 

1. Які задачі  навчальної дисципліни “Основи міграції підземних вод”? 
2. Що слід розуміти під міграцією і чим вона відрізняється від фільтрації? 
3. Чим визначається міграція хімічних елементів в природних водах ? 
4. Чим обумовлена добра і погана  захищеність грунтових (підземних) вод? 
5. За якими напрямками деталізується гідродинамічна характеристика водоносної системи? 
6. В яких ознаках враховується фільтраційна мінливість водовміщуючих комплексів? 
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7. Які водоносні системи виділяються за характером гетерогенності та рівнями протікання 
міграційного процесу? 

8. Які найбільш поширені види мігрантів зустрічаються в підземних водах? 
9. На які типи поділяють мігранти за здатністю до фізико-хімічних перетворень? 
10. Що представляє собою процес комплексоутворення? Наведіть приклад реакції. 
11. Які речовини називають лігандами? 
12. Як поділяються джерела забруднення за характером розміщення? 
13. Як поділяють джерела забруднення за типологічними ознаками?  
14. Як поділяють джерела забруднення за ступенем гідродинамічного впливу на підземні 

води? 
15. Які виділяють режими дії джерел забруднення в часі?  
16. Які системи міграції забруднень виділяються за В.А. Мироненко? 
17. Чим характеризуються ореоли розтікання і ореоли розсіювання? 
18. В чому полягає процес дифузії? Від яких параметрів середовища він залежить? 
19. Як записується перший закон Фіка? 
20. Чим відрізняється дифузія у пористому середовищі від дифузії у вільному водному 

середовищі? 
21. Від яких параметрів залежить дифузійне перенесення? 
22. Який процес називають конвективним перенесенням? Яким рівнянням воно 

виражається? 
23. Наведіть рівняння конвективної дифузії. 
24. В чому особливість гравітаційної конвекції? 
25. Що представляє собою гідродисперсія? 
26. За яких умов виникає і до чого призводить повздовжня гідродисперсія? 
27. В чому полягає принцип моделі поршньового витіснення? 
28. Який процес описує ізотерма Ленгмюра? Напишіть залежність. 
29. В чому полягають особливості  взаємозалежної  сорбції? 
30. Які два типи водоносних гетерогенних систем виділяють? 
31. Які показники інтенсивності міграції у тріщинах та у пористій матриці слід розглядати 

при вивченні міграції в тріщинно-пористих колекторах? 
32. Що представляє собою добуток розчинності?  
33. Що являє собою деструкція хімічних сполук і яким рівнянням її можна описати? 
34. За якою схемою можна розрахувати переміщення міграційних фронтів у двошаровому 

пласті? 
35. Опишіть розрахункову схему одномірної (повздовжньої) мікродисперсії. 
36. В чому полягають (як формуються) ефекти розсіювання в гетерогенних водоносних 

комплексах? 
37. За яких умов можна отримати необхідні вихідні параметри для прогнозних розрахунків 

міграції в гетерогенних комплексах порід невпорядкованої будови? 
38. Надайте коротку характеристику рівноважним сорбційним процесам. 
39. В чому особливість взаємозалежної сорбції? 
40. В чому полягає специфіка міграції в стратифікованих комплексах пористих пород? 
41. Коротко опишіть міграційну модель знезалізнення в підземних водах. 
42. В чому полягають особливості міграції в комплексах квазістаціонарних тріщинно-

пористих пород? 
 

 
ТЕМА 3. Методика міграційних розрахунків. (4 год.) 

Лекція 6. Обґрунтування розрахункових схем  – 2 години. 
План лекції:  

 Загальний підхід до обґрунтування розрахункових схем. Етапи міграційних 
розрахунків. 
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 Схематизація геофільтраційних умов  
 Схематизація процесів масоперенесення 

 
Оцінка поточної ситуації й довгостроковий прогноз якості підземних вод вимагають досить 

чітких даних про процес міграції забруднень в умовах конкретного об'єкта й про можливі 
теоретичні моделі, що описують цей процес: досвід показує, що в противному випадку 
допускаються серйозні прорахунки навіть у якісному розумінні тенденцій забруднення ПВ, а 
отже, і в принципових схемах водоохоронних заходів. 

Відображення всієї сукупності визначальних факторів у єдиній розрахунковій моделі є 
звичайно завданням виняткової складності. До того ж завжди існує невизначеність вихідних 
даних про процес, а також дефіцит необхідної для його всебічного опису вихідної 
(геофільтраційної) інформації. Все це змушує орієнтуватися на свідомо спрощені математичні 
схеми й робить необхідними різноманітні розвідницькі оцінки. Спрощення йде звичайно по 
декількох взаємозалежних напрямках: ранжирування моделей за приоритетністю того або 
іншого процесу на різних етапах масоперенесення; зниження мірності моделі за допомогою 
просторової фрагментації масового потоку; використання асимптотичних наближених моделей, 
що ефективно враховують в узагальнених параметрах або неоднорідність і гетерогенність 
водоносного комплексу, або різнорідні механізми фізико-хімічного перетворення стоків (не 
виключене також параметричне узагальнення цих двох видів взаємодії). 

При побудові моделі доцільно дотримуватися рангового принципу, тобто орієнтувати її 
щораз на вивчення якого-небудь одного елементарного процесу або на визначення одного, у 
крайньому випадку двох міграційних параметрів. В основі ранжирування по значимості 
процесу лежить аналіз чутливості. При цьому повинні широко використовуватися дані 
незалежних лабораторних випробувань, натурних експериментів і, головне, матеріали 
попередніх спостережень - як гідрохімічних, так і геофільтраційних. При прогнозах 
забруднення не слід захоплюватися принципом прямої екстраполяції даних попередніх 
спостережень, побудовою різного роду регресивних моделей. Така модель припускає, що 
закладена в ній інформація інваріантна стосовно типу завдання (розв'язуваної при побудові 
моделі, з одного боку, і при наступному прогнозуванні - з іншого), а це стосовно до процесів 
забруднення ПВ систематично не виконується, хоча б внаслідок гетерогенності. 

Важливі закономірності формування полів ЗПВ вдається звичайно встановити вже на рівні 
аналізу просторової структури фільтраційного потоку. Так, на основі оцінки внеску 
зосередженої інфільтрації з поверхневого техногенного басейну в загальну витрату 
регіонального потоку підземних вод можлива попередня диференціація розрахункових моделей 
по їхній мірності. Однак у загальному випадку необхідно значно більш детальне подання в 
розрахунковій схемі гідродинамічних умов міграції, без чого не може бути забезпечена 
коректність рішення прямих і, тим більше, зворотних задач міграції. У ще більшому ступені 
точність завдання на моделі фільтраційної картини контролює результати оцінок забруднення 
дренованих горизонтів від підземних басейнів некондиційних вод. 

Ефективним шляхом спрощення моделі є нехтування по можливості хоча б однією 
складовою дисперсійного переносу. За рідкісними винятками, це дозволяє звести реальний 
просторовий масовий потік до двовимірного або навіть одномірного. Крім того, з огляду на те, 
що процеси переносу речовини розвиваються набагато повільніше фільтраційних, допускається 
розглядати міграцію компонентів на фоні стаціонарного (квазістаціонарного) фільтраційного 
поля. 

Розгляд питання схематизації геофільтраційних умов розпочинається із схематизації 
просторової мінливості й анізотропії фільтраційних властивостей водоносних шарів. Найбільші 
труднощі пов'язані з геофільтраційним обґрунтуванням профільної структури моделей 
масоперенесення, що, на відміну від широкого кола завдань геофільтрації (що допускають 
планову постановку), повинна відбивати реальний розподіл витрати фільтраційного потоку по 
окремих, часто вимірюваних усього лише першими метрами профільних елементах 
водоносного шару: міграційний прогноз по осереднених показниках проникності шару може 
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розглядатися лише як грубе наближення, що не дає, до того ж, у багатьох випадках необхідного 
запасу надійності. 

Подібні труднощі можуть виникати й стосовно до однорідних шарів, якщо взяти до уваги 
профільну анізотропію реальних водоносних комплексів. Її роль у розрахунковій схемі тим 
помітніше, чим вище ступінь деформації сітки руху в розрізі водоносного горизонту й 
відповідно, чим більш відчутний вертикальна складова швидкості фільтрації. Облік 
анізотропних властивостей набуває виняткового значення у двох ситуаціях: 1) при оцінці 
міграції вод різної густини від поверхневих басейнів, коли в шарі одержують розвиток процеси 
гравітаційної диференціації речовини, і 2) при вивченні процесів субвертикальної міграції 
глибинних розчинів від підземних басейнів природного походження. Відомо, однак, що для 
геофільтраційних прогнозів у рамках планових завдань гідродинаміки профільна анізотропія 
являє собою другорядний інтерес. 

При схематизації просторової структури фільтраційного потоку в завданнях геофільтрації 
широко використовується передумова Дюпюі (яка допускає нехтування нормальною до 
нашарування компонентою швидкості фільтрації). Доцільність такого підходу не виключається, 
хоча й із серйозними обмеженнями, і при аналізі міграційних процесів: планова фільтраційна 
модель дозволяє в першому наближенні побудувати сітку руху й оцінити усереднені швидкості 
конвективного переносу. Зокрема, у районі водозабору вдається оконтурити в плані зону порушення 
природного гідрохімічного режиму підземних вод за рахунок конвекції (без врахування дисперсійних 
ефектів): ця зона захоплення обмежена так званими нейтральними лініями току; при цьому слід 
підкреслити, що зона захоплення не збігається в загальному випадку з областю впливу водозабору, а 
помітно менше її. 

Основні аспекти схематизації процесів міграції зводяться до наступного: 1) схематизація 
впливу процесів масопереносу на розрахункову схему фільтрації; 2) схематизація фізико-
хімічної взаємодії підземних вод з гірськими породами, а також фізико-хімічних перетворень, 
що протікають безпосередньо в підземних розчинах; 3) виявлення відносної значимості 
окремих механізмів конвективно-дисперсійного переносу; 4) обґрунтування доцільних рівнів 
розгляду міграційних процесів у гетерогенних водоносних комплексах - з аналізом можливості 
віднесення гетерогенних комплексів до квазігомогенних; 5) схематизація структури 
міграційного потоку; 6) схематизація граничних умов міграції; 7) схематизація розвитку 
міграційного процесу (у цілому) в часі. 

При подальшому розгляді ключових аспектів міграційної схематизації будемо 
відштовхуватися головним чином від моделей міграції трассера, до яких можуть бути 
зведені й більшість випадків переносу за наявності міжфазових процесів фізико-
хімічної взаємодії.  

Схематизація впливу массопереноса на розрахункову схему фільтрації повинна 
виходити в першу чергу з оцінки можливого впливу мігруючих компонентів на 
щільність і, в меншому ступені, в'язкість підземних вод.  

При схематизації фізико-хімічних процесів загальні допущення, традиційні для 
гідродинамічної теорії міграції, зводяться до наступного: 1) термодинамічні умови— 
апріорно задані (найчастіше вважаються постійними), незалежно від міграційного процесу; 2) 
міграція кожного з компонентів розглядається окремо, без врахування їх взаємного впливу — і 
в розчині, і на мінеральній фазі; 3) хоча для пластових (особливо забруднених) розчинів 
характерні різноманітні хімічні стани елементів, що в них містяться, всі оцінки проводяться 
лише для домінуючих міграційних форм із відомими термодинамічними параметрами. 

З найважливіших спрощуючих передумов із приводу міжфазової фізико-хімічної взаємодії 
підземних вод з гірськими породами виділимо наступні: 1) нехтування кінетикою реакцій, 2) 
апроксимація залежностей інтенсивності реакцій від концентрацій відповідних компонентів 
ізотермами обміну. 

Що стосується реакцій, які протікають безпосередньо в підземному розчині 
(деструкція, радіоактивний розпад та ін.), те вони звичайно носять яскраво виражений 
кінетичний характер. Як правило, задовільна апроксимація досягається в рамках 
моделей фізико-хімічної кінетики першого порядку; у цьому випадку реакції 
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перетворення розчинів в пласті легко враховуються єдиним показником - узагальненим 
коефіцієнтом деструкції (розпаду). 

Розрахункові схеми, в яких нехтують гідродисперсією (схеми поршньового 
витіснення), дають запас надійності при оцінках значень концентрації уздовж 
траєкторій фільтрації, що виходять із джерела забруднення, але одночасно занижують 
час настання початкової стадії забруднення і розміри області, охопленої 
забрудненням. Можливість широкого використання схем поршньового витіснення не 
викликає сумніву при оцінці висхідного підтоку глибинних минерализованных вод до 
контурів дренажу: вплив гідродисперсії тут помітно згладжується різночасовим 
підтягуванням до водозаборів розчинів з різних гідрохімічних зон. 

Схематизація міграційного процесу в гетерогенних водоносних комплексах вимагає 
послідовного розгляду змінюючих один одного в просторі і в часі режимів 
масопереносу, в яких на перший план виходять різні механізми міграції (конвекція, 
механічна дисперсія, молекулярна дифузія, фізико-хімічні взаємодії). 

Першочерговим аспектом міграційної схематизації структури потоку є переведення 
реального, найчастіше тривимірного, процесу переносу трасера до двовимірних або одномірних 
моделей, що досягається фрагментацією процесу в просторі і часі. При аналізі подібної 
можливості й шляхів її реалізації необхідно сукупно враховувати багато факторів, серед яких, 
поряд з характером фільтраційної картини, основними є: 1) ступінь розвитку поперечної 
(планової й профільної) дисперсії; 2) неоднорідність (гетерогенність) середовища; 3) характерні 
відстані й час переносу. 

Говорячи про постановку граничних умов міграції, особливо підкреслимо, що для пластів 
невеликої довжини, коли основні риси міграційного процесу починають швидко визначатися 
впливом вихідної границі, неприпустимо проводити схематизацію на базі розвідницьких оцінок 
для розрахункових моделей необмеженого шару. Ця обставина має принципове значення для 
ореолів розсіювання. 

Очевидно, що принципи міграційної схематизації відрізняються істотно більш високою 
складністю, ніж звичні принципи геофільтраційної схематизації, і лише в рідких випадках 
можуть бути зведені до жорстких кількісних критеріїв. З іншого боку, при вивченні 
міграційних процесів, як правило, набагато сильніше позначається дефіцит необхідної вихідної 
інформації, причому головним обмежуючим моментом найчастіше виявляється недостатня 
обґрунтованість фільтраційної схеми. Тому, проводячи власно міграційну схематизацію, треба 
принаймні початкові її кроки зв'язувати, по можливості, з найбільш грубими й простими 
моделями міграції (звичайно, це моделі міграції трасера в асимптотичних режимах переносу), 
постійно пам'ятаючи про дотримання відповідності моделі якості інформації; з появою нової 
інформації робляться наступні кроки міграційної схематизації — відповідно до 
загальноприйнятих принципів адаптації й зворотного зв'язку. 

 
Література [2] 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): 
1. З’ясувати та вивчити принципи складання теоретичних гідрогеоміграційних моделей та 
гідрогеоміграційної схематизації за Лукнером Л. і Шестаковим В.М. ? Законспектувати в 
зошиті. 
Література [1] 
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Лекція 7. Основні аналітичні залежності.– 2 години. 
План лекції:  

 Міграція трасера від відкритого джерела забруднення. 
 Моделі для аналізу планових міграційних потоків 
 Профільні двомірні і одномірні гетерогенні моделі 
 Профільні моделі для комплексів стратифікованих пористих порід 
 Одномірні моделі перенесення речовини в тріщинувато-пористих пластах. 
 
Асимптотичний режим переносу, для якого справедливі моделі що 

розглядаються, допускає осереднення концентрації речовини по потужності шару або 
в межах квазігомогенних елементів, що виділяються. 

Для прогнозів забруднення підземних вод від гідродинамічно активних джерел можуть 
широко використовуватися розрахунки за попередньо виділеними лініями (стрічкам) 
току, дисперсійним перерозподілом речовини між якими нехтують. Таким чином, 
наприклад, у рамках квазіодномірних схем поршньового витіснення по формулах (4.1) і 
(4.2) або по залежностях, що випливають з їх кінцево-різницевих рішень, знаходять 
просторово-тимчасові характеристики фронту витіснення lo(ψi) і to(ψi).  

Для оцінок характерного часу міграції від точкового джерела (питомою інтенсивністю 
qo) до розрахункової точки з координатами (х, у) можна використовувати формулу: 
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Розрахунки по стрічках току можуть бути деталізовані оцінками ролі поздовжніх 
гідродисперсійних ефектів, що приводять до змішування стічних і пластових вод на 
фронті їхньої взаємодії. 

Для ділянок, прилеглих до басейну, виправданий розгляд двовимірних потоків у 
квазістаціонарній постановці. У найпростіших випадках точкового або лінійного джерел при 
цьому корисно розраховувати координати деяких характерних точок нейтральної лінії току, що 
визначають: 1) максимальне просування трасера у напрямку проти природного потоку 
підземних вод (хо); 2) поперечне (конвективне) «рознесення» компонентів у напрямку, 
ортогональному напрямку вихідного потоку — поблизу границь джерела (у°) і на досить 
значній віддалі від нього. видаленні (у ). Значення х°, у° і у  в умовах планової задачі 
розраховують: для точкового джерела: 
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(lo – половина довжини лінійного джерела). 
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Планові моделі міграції враховують ефекти поперечного розсіювання. Останні, вочевидь, 
найбільш відчутно проявляються при міграції від пасивних у гідродинамічному відношенні 
джерел, що слабо спотворюють структуру природного фільтраційного поля. Просторове 
положення фронту поршньового витіснення в будь-який момент t знаходять із співвідношення t 
= tо, де tо визначається з рівняння (4.3). Концентрація на фронті витіснення Ср(у, tо) 
визначається із відповідним чином трансформованих стаціонарних рішень. 

Профільні двовимірні й одномірні гетерогенні моделі передбачають диференціацію 
значень концентрації уздовж вертикалі. Застосування профільних двовимірних моделей саме й 
обумовлюється необхідністю врахування такої диференціації, викликаної: 1) профільною 
неоднорідністю водоносних товщ, яка звичайно визначає гетерогенний характер міграційного 
процесу в цілому, 2) профільної двовимірністю фільтраційного процесу, 3) надходженням вод 
іншого складу по площі поширення водоносного шару, 4) деформацією профільної структури 
масового потоку поблизу басейнів промстоків, істотно недосконалих за ступенем розкриття 
водоносних комплексів, коли сам характер граничних умов визначає неоднорідність 
гідрохімічного розрізу. Втім, останнє завдання, що вимагає звичайно залучення математичного 
моделювання, становить інтерес лише для ранніх стадій розвитку ореолів розсіювання: поблизу 
басейнів з помітною гідродинамічною активністю досить швидко відбуваються «рознос» 
забруднень по профілю пласта конвективним шляхом - внаслідок сильної профільної 
деформації сітки руху підземних вод. Що ж стосується першої задачі, то її часто можна 
вирішити й на базі одномірних моделей, у яких гетерогенність середовища враховується або 
простим розчленовуванням на гомогенні елементи - для ранніх стадій процесів, або через 
ефективні параметри поздовжньої макродисперсії - для пізніх стадій. 

Дослідження завдань міграції в профільній постановці має першорядне значення для 
комплексів стратифікованих пористих порід. При описанні міграції в стратифікованих 
комплексах тріщинуватих порід ці моделі не знаходять настільки широкого застосування: якщо 
навіть у розрізі й спостерігається закономірна зміна проникності, то відносно високі показники 
поперечної (профільної) дисперсії обумовлюють досить швидке вирівнювання концентраційних 
профілів по глибині водоносних комплексів, і подібна фільтраційна неоднорідність часто 
ефективно враховується в розрахункових параметрах поздовжньої дисперсії. 

Першим етапом побудови розрахункової моделі неоднорідного середовища, що носить по 
суті схематизований характер, є подання досліджуваних порід у вигляді впорядковано-
шаруватої товщі. У цьому випадку витримані профільні зони пласта можуть розглядатися в 
якості базових розрахункових елементів, причому відносно невисока детальність профільного 
розчленовування розрізів, що досягається на практиці, дозволяє, як правило, обмежитися 
моделями двох-тришарових пластів. 

У початковий період міграції у стратифіковано розчленованій товщі процес цілком 
описується просторово-тимчасовими характеристиками lo(ψi,j) і to(ψi,j) фронтів поршньового 
витіснення в кожному з j-х виділених шарів. Для більш пізніх моментів, коли все більше 
значення має обмін речовиною між сусідніми шарами, аналіз процесу зручно виконувати на 
основі граничних розрахункових схем необмеженої або зосередженої ємності. При цьому 
попередня планова й профільна фрагментація фільтраційного потоку лініями току ψi,j дозволяє, 
зневажаючи поперечною дисперсією між фрагментами, використовувати квазіодномірні 
варіанти цих схем, ввівши у відповідні аналітичні залежності (5.2) та в схему зосередженої 
ємності характерний час: 

)( , jioo tt           (7.4) 
На тривалих етапах міграції поперечна дисперсія й перетікання приводять до 

вирівнювання концентраційного профілю в шарі, що допускає розгляд процесу в 
рамках осереднених асимптотичних моделей; розрахунковими параметрами при цьому 
є сумарна ємність порід п* (параметр, близький до середньозваженої за потужністю 
шару пористості) і коефіцієнт поздовжньої макродисперсії δ*, у якому ефективно 
враховуються всі кінетичні механізми міжшарової взаємодії. При цьому, завжди слід 
пам'ятати, що такого роду осереднені (квазігомогенні) схеми, застосовні на етапах 
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міграції, по тривалості нерідко виходять за період експлуатації об'єкта; на ділі ж, у 
багатьох випадках, настання асимптотичного режиму прискорюється реальною 
тривимірністю фільтраційного потоку. Тому такі моделі можуть вважатися основними 
при аналізі міграції в нерозчленованій стратифікованій товщі, що характеризується 
випадковим розподілом проникності окремих шарів у розрізі. 

Аналіз перенесення в тріщинувато-пористих шарах, що звичайно не мають 
витриманих по площі водотривких профільних зон, може ефективно проводитися на базі 
одномірних моделей, причому вони зберігають своє значення й для потоків, змінених 
впливом планової поперечної дисперсії. 

Література [4,8] 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

1) Скласти огляд по профільних двовимірних і трьохмірних гетерогенних моделях міграції 
забруднюючих речовин. Навести приклади їх застосування. 

2) Розглянути планові однорідні та гетерогенні моделі. 
3) Як визначають і в яких випадках застосовують фактор затримки? 

Література [2,8] 

 
 

ТЕМА 4. Оцінка захищеності підземних вод від забруднень (2 години). 
Лекція 8. Критерії та методи оцінки захищеності підземних вод від забруднення. – 2 

години. 
План лекції:  

 Огляд існуючих методів оцінки захищеності та вразливості підземних вод 
 Індексно-рейтингові методи 
 Параметричні методи 
 Методи з використанням моделювання 
 Новітня методика з врахуванням зон швидкої міграції  
 Оцінка захищеності та вразливості грунтових вод 
 Оцінка захищеності та вразливості напірних водоносних горизонтів. 
 

Найбільш широкого застосування моделі міграції речовин з фільтраційними 
(інфільтраційними) потоками знайшли при оцінках ризиків забруднення підземних вод 
експлуатаційного (господарсько-питного) значення. 

Для з’ясування ступеню захищеності підземних вод від забруднення оцінюють вплив різних 
гідрогеологічних і фізико-хімічних умов та факторів, які впливають на захищеність 
(вразливість) підземних вод. Результатом такої оцінки є розподіл досліджуваної території на 
райони або зони з різним ступенем захищеності (вразливості) у відносних показниках. Такі 
райони повинні приблизно відповідати районам або зонам відносної однорідності 
гідрогеологічних умов і фільтраційно-міграційних параметрів геологічного середовища, що 
представляють собою найбільш значимі чинники захищеності підземних вод: умови 
інфільтрації, характеристики проникності і ємності зони аерації і насичених порід водоносних 
горизонтів, тощо. Висновки про ступінь захищеності підземних вод повинні враховуватись при 
розміщенні промислових та сільськогосподарських об’єктів. 

Система оцінки захищеності підземних вод за В. М. Гольдбергом базується на врахуванні 
чотирьох показників: 1) глибини залягання рівня ґрунтових вод (потужності зони аерації); 2) 
літологічного складу порід зони аерації; 3) потужності слабопроникних відкладів у розрізі зони 
аерації; 4) фільтраційних властивостей порід зони аерації й насамперед слабопроникних 
відкладів. 

Захищеність водоносного горизонту від забруднення з поверхні В.М. Гольдберг визначає як 
перекритість водоносного горизонту відкладами, насамперед слабопроникними, що 
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перешкоджають проникненню в нього забруднюючих речовин з поверхні землі. Він 
запропонував ввести поняття схильності підземних вод до забруднення П, що пропорційна 
модулю техногенного навантаження на даній території Мт (у тис. тонн випадань забруднюючих 
речовин на 1 км2 території на рік) і обернено пропорційна захищеності: 

П = 


ТМП   

де ε - безрозмірний показник захищеності підземних вод, який оцінюється в балах. Найменш 
захищеними є підземні води верхнього горизонту в умовах, коли зона аерації складена відносно 
добре проникними відкладами, і в її розрізі відсутні шари слабопроникних порід. Збільшення 
глибини залягання рівня підземних вод хоча й покращує їх захищеність, але вплив цього 
фактору на захищеність істотно менший, ніж наявність у розрізі слабопроникних відкладів. 

Як основний параметр оцінки захищеності підземних вод В. М. Гольдберг приймає 
фільтраційний час досягнення tw, за який забруднені води, що надходять (інфільтрують) з 
поверхні землі досягнуть рівня підземних вод. Для верхнього (безнапірного) водоносного 
горизонту цей час оцінюється для двох наступних схем. 

1) Фільтрація забруднених (стічних) вод з поверхневих басейнів з постійним рівнем Нс. Час 
фільтрації визначається за формулою Цункера: 
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де Но - висота стовпа стічних вод у сховищі (в оцінках захищеності звичайно приймається 
середнє значення Но = 5 м), k і т - відповідно коефіцієнт фільтрації й потужність зони аерації, п 
- пористість. 

Скидання забруднених вод на поверхню землі з постійною витратою Qс, (м3/добу), що 
відповідає швидкості інфільтрації wс= Qс /F, де F(м2) - площа приймаючої забруднення 
поверхні. При такій схемі, у випадку якщо wс < k (k - коеф. фільтрації порід зони аерації для 
однорідного розрізу), час фільтрації до рівня підземних вод визначається за формулою: 
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У випадку коли формується змінний у часі стовп забруднених вод на поверхні, час 
надходження забруднень на рівень підземних вод визначається за іншою формулою. 

Безпосередньо за розрахунковим значенням часу tw В. М. Гольдберг виділив 6 категорій 
кількісної оцінки захищеності, беручи за основу категоризації максимальний час існування 
забруднювача, рівний 400 добам, що відповідає бактеріальному забрудненню (часу виживання 
більшості бактерій) і забрудненню окремими видами пестицидів. 

Бальна оцінка захищеності безнапірних вод виконується на основі аналізу фільтраційного 
часу досягнення підземних вод по градаціях потужності зони аерації (глибини залягання 
підземних вод) і потужності шарів слабопроникних відкладів у зоні аерації для трьох видів 
відкладів: а) супіски, легкі суглинки; б) змішані різновиди груп а і в; в) важкі суглинки й глини. 
При цьому умовно за 1 бал приймається час фільтрації через зону аерації потужністю т = 10 м з 
коефіцієнтом фільтрації k = 2 м/добу, або, наприклад, через шар слабопроникних відкладів 
(супісків) з коефіцієнтом проникності 0,02 м/добу і потужністю 2 м. Відповідно до цього 
допущення визначаються бальні рейтинги потужностей зони аерації (до 40 м) і сумарної 
потужності слабопроникних відкладів трьох видів (до 20 м). 

Оцінка захищеності напірних підземних вод по В. М. Гольдбергу виконується з урахуванням 
потужності й літології вищезалягаючого роздільного шару, його коефіцієнту фільтрації, а також 
різниці рівнів вищезалягаючого (безнапірного) і досліджуваного водоносних горизонтів, що 
визначає низхідний або висхідний напрямок перетікання через роздільний шар. 

Якісна оцінка захищеності виконується з урахуванням градацій потужності 
слабопроникного роздільного шару, відношення потужності роздільного шару до його 
коефіцієнту фільтрації, що показує час вертикальної фільтрації через роздільний шар при 
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одиничному вертикальному градієнті напору, витриманості роздільного шару по площі, і 
напрямку перетікання. 

Кількісна оцінка захищеності напірних підземних вод за В. М. Гольдбергом виконується за 
допомогою розрахунку часу фільтрації забруднених вод з вищезалягаючого горизонту через 
роздільний шар (при низхідному перетіканні), що визначається за формулою: 
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де п - пористість роздільного шару (звичайно приймається рівною 0,01). 
К. Е. Пітьєва пропонує ввести поняття "геохімічна захищеність" підземних вод, що 

визначається рядом фізико-хімічних процесів, спрямованих на видалення забруднюючих 
речовин з підземних вод, тобто всіх видів сорбції забруднювачів з розчинів у пористому або 
тріщинному середовищі. У поняття геохімічної захищеності К. Е. Пітьєва включає: 

- ідентифікацію фізико-хімічних процесів по ланцюжку надходження забруднювачів у 
підземні води; 

- їхню кількісну оцінку; 
- оцінку потенційної можливості прояву даних процесів у різних умовах і об'єктах, що 

забезпечують захищеність підземних вод. 
Література [3,5,10] 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): 
1. Ознайомитись і засвоїти метод гідрогеологічного районування за ступенем захищеності 

та вразливості підземних вод. Дати приклади захищених, умовно захищених і незахищених 
водоносних горизонтів в межах Київської області. 

2.  Вивчити і розуміти визначення таких понять: адвекція, час існування забруднення, фактор 
затримки, захисний потенціал; захисна ємність, захищеність підземних вод; покровна 
захищеність; повна захищеність підземних вод; потенціал забруднення; вразливість. 

3. Оцінити схильність підземних вод до забруднення (П), дати кількісну оцінку захищеності 
підземних вод за часом фільтрації забруднених вод до заданого водоносного горизонту і 
визначити категорію їх захищеності (за В. М. Гольдбергом) – за індивідуальним 
завданням. 

Література [3] 

 
Перелік запитань на залік. 

1. Назвіть основні аспекти схематизації процесів міграції.  
2. На які типи поділяють мігранти за здатністю до фізико-хімічних перетворень? 
3. В чому полягає процес дифузії? Від яких параметрів середовища він залежить? 
4. Як записується перший закон Фіка? 
5. Які механізми міграції речовин в підземних водах виділяють? Чим вони відрізняються? 
6. Чим відрізняється дифузія у пористому середовищі від дифузії у вільному водному 

середовищі? 
7. Який процес називають конвективним перенесенням? Яким рівнянням воно 

виражається? 
8. Наведіть рівняння конвективної дифузії. 
9. В чому особливість гравітаційної конвекції? 
10. Що представляє собою гідродисперсія? 
11. За яких умов виникає і до чого призводить повздовжня гідродисперсія? 
12. Який процес описує ізотерма Ленгмюра? Напишіть залежність. 
13. В чому полягають особливості  взаємозалежної  сорбції? 
14. Які два типи водоносних гетерогенних систем виділяють? 
15. Які показники інтенсивності міграції у тріщинах та у пористій матриці слід розглядати 
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при вивченні міграції в тріщинно-пористих колекторах? 
16. Що представляє собою добуток розчинності?  
17. Що являє собою деструкція хімічних сполук і яким рівнянням її можна описати? 
18. За якою схемою можна розрахувати переміщення міграційних фронтів у двошаровому 

пласті? 
19. Опишіть розрахункову схему одномірної (повздовжньої) мікродисперсії. 
20. В чому полягають (як формуються) ефекти розсіювання в гетерогенних водоносних 

комплексах? 
21. За яких умов можна отримати необхідні вихідні параметри для прогнозних розрахунків 

міграції в гетерогенних комплексах порід невпорядкованої будови? 
22. Надайте коротку характеристику рівноважним сорбційним процесам. 
23. В чому особливість взаємозалежної сорбції? 
24. Як визначають і в яких випадках застосовують “фактор затримки”? 
25. В чому полягає специфіка міграції в стратифікованих комплексах пористих пород? 
26. В чому полягають особливості міграції в комплексах квазістаціонарних тріщинно-

пористих пород? 
27. В чому полягають індексно-рейтингові методи? 
28. В чому особливість параметричних методів оцінки захищеності та вразливості підземних 

вод? За яких умов вони застосовуються? 
29. Які ви знаєте методи моделювання для оцінки захищеності та вразливості підземних 

вод? 
30. В чому особливості нової  методики оцінки захищеності та вразливості підземних вод (за 

В.М. Шестопаловим)? 
31. Яким методом доцільно виконувати оцінку захищеності та вразливості напірних 

водоносних горизонтів? 
32. В чому полягає принцип моделі поршньового витіснення? 
33. За якими напрямками виконується спрощення  математичних схем міграції підземних 

потоків? 
34. Які показники інтенсивності міграції у тріщинах та у пористій матриці слід визначати 

при вивченні міграції в тріщинно-пористих колекторах? 
35. Коли найбільш відчутно проявляються ефекти поперечного розсіювання? 
36. Яким чином можна виконати прогноз забруднення підземних вод від 

гідродинамічно активних джерел? 
37. Яка формула може бути застосована для розрахунку часу надходження 

забруднення від точкового джерела (планова схема)? 
38. За якими принципами описується процес міграції у стратифіковано розчленованій 

товщі?  
39. Опишіть метод гідрогеологічного районування за ступенем захищеності та вразливості 

підземних вод. 
40. Які чотири показники слід врахувати при застосуванні системи оцінки захищеності 

підземних вод за В. М. Гольдбергом?  
41. За допомогою якого рівняння можна визначити час міграції (фільтрації) забруднених 

(стічних) вод з поверхневих басейнів?  
42. Пояснити поняття адвекції. 
43. Пояснити поняття: час існування забруднення, захисний потенціал; захисна ємність. 
44.  Пояснити поняття: захищеність підземних вод; покровна захищеність; повна 

захищеність підземних вод. 
45.  Пояснити поняття: потенціал забруднення; вразливість підземних вод. 
46. Пояснити принципи бальної оцінки захищеності безнапірних вод. 
47. Наведіть рівняння, за яким можна розрахувати час надходження забруднених вод до 

напірного водоносного горизонту через роздільний шар. 
48. Що слід розуміти під поняттям геохімічної захищеності (за К. Е. Пітьєвою)? 
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