
1 
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
Геологічний факультет 

Кафедра  гідрогеології та інженерної геології 
        

 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                  Заступник декана  
                  з навчальної роботи 

Демидов В.К. 

         ______________________ 

          «____»___________2014 р. 
 
 
 
 

РРООББООЧЧАА    ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

ОСНОВИ ПЕРЕНОСУ ВОЛОГИ В ЗОНІ АЕРАЦІЇ  
 
 
 
 
 

для студентів заочної форми навчання 
 

напрям підготовки  040103 «Геологія» 

блок «гідрогеологія та інженерна геологія» 

 
 
 
 
 
 
 
 

КИЇВ – 2014 



2 
 

Робоча програма   Основи переносу вологи в зоні аерації  
для студентів напряму підготовки 040103 «Геологія». 
«____» ______________ 2014 року – 81 с.  
 
Розробники: Шевченко Олексій Леонідович, кандидат технічних наук, 

доцент 
 
Робоча програма «Основи переносу вологи в зоні аерації» затверджена на 
засіданні кафедри гідрогеології та інженерної геології 
 
Протокол № 14 від «16» червня 2014 року 
Завідувач кафедри ____________________   (Кошляков О.Є.) 

               
«_____» ___________________ 2014 року 
 
 
 
Схвалено науково - методичною комісією геологічного факультету 
 
Протокол від «23» червня 2014 року № 9 
Голова науково-методичної комісії     ____________________       (Павлов Г.Г.) 
 
 «_____» _________________ 2014 року 
 
 
 

© Шевченко О.Л.  ,   2014 рік 
© ______________, 20___ рік 
© ______________, 20___ рік 



3 
 

ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Основи переносу вологи в зоні аерації» є 

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

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

Викладається у 6 семестрі 3 курсу бакалавратури в обсязі – 108 год.  

(3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 16 год., самостійна робота – 92  год. У 
курсі передбачено 2 змістових модулі та 1 контрольна модульна робота. 
Завершується дисципліна заліком в письмово-усній формі. 

Мета дисципліни  – надати студентам базові знання щодо гідрофізичних 
характеристик ґрунтів зони аерації, закономірностей волого- та 
масоперенесення в ненасиченій зоні, режимів вологоперенесення, засобів 
математичного описання цих процесів, навчити методам визначення параметрів 
вологоперенесення.  

Завдання – сформувати практичні навички з математичного описання 
процесів руху вологи через зону аерації та застосування польових і 
лабораторних  методів визначення коефіцієнтів волого- та масоперенесення, що 
пов’язано із освоєнням методів гідрофізичних досліджень, моделюванням руху 
вологи в ненасичених ґрунтах зони аерації, дослідним визначенням таких 
параметрів масоперенесення, як коефіцієнт дифузії та конвективного 
перенесення.  

Предметом вивчення є неповністю насичена вологою зона аерації, 
чинники, показники та параметри волого- та масоперенесення, методи 
визначення цих параметрів.    

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. 
Кожний з модулів складається з трьох тем. Вступ та перша тема передбачають  
одну годину, інші 2 теми першого модуля – одну лекцію. Другий модуль, що 
складається з трьох тем, вкладається у три години.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни „Основи перенесення вологи 
в зоні аерації” студенти повинні 

    знати:  
- особливості розподілу, переміщення та режиму вологи в зоні аерації; 
- параметри волого- та масоперенесення в зоні аерації, гідрофізичні 

характеристики ґрунтів зони аерації; 
- метеорологічні, ґрунтові, гідрохімічні та інші фактори, що обумовлюють 

зміни показників вологоперенесення; 
- прилади та методи визначення параметрів волого- та масоперенесення; 
- математичні моделі вологоперенесення. 
вміти:   
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- самостійно вибирати і застосовувати на практиці методи визначення 
гідрофізичних характеристик ґрунтів та параметрів вологоперенесення; 

- визначати параметри волого- та масоперенесення розрахунковим шляхом. 
 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців - 
дисципліна Спеціальна навчальна дисципліна „Основи перенесення вологи в 
зоні аерації” є складовою циклу професійної підготовки фахівців 
кваліфікаційного рівня бакалавра геології за спеціалізацією «гідрогеологія та 
інженерна геологія». Вона формує розуміння процесів, що забезпечують 
живлення ґрунтових вод за рахунок атмосферних опадів або фільтраційних 
втрат. Ця дисципліна безпосередньо пов’язана, продовжує і доповнює такі 
базові дисципліни, як „Методика гідрогеологічних досліджень”, „Динаміка 
підземних вод” і є основою для формування навичок експериментально-
дослідницької роботи. Дисципліна „Основи перенесення вологи в зоні аерації” є 
базовою для вивчення в подальшому таких дисциплін, як «Меліоративна 
гідрогеологія», „Планування експерименту”.  

 
Зв’язок з іншими дисциплінами: для опанування навчальної дисципліни 

необхідні знання з «Фізики», «Математики», «Хімії». Дисципліна „Основи 
перенесення вологи в зоні аерації” безпосередньо пов’язана, продовжує і 
доповнює такі базові дисципліни, як „Методика гідрогеологічних досліджень”, 
„Динаміка підземних вод” і є основою для формування навичок 
експериментально-дослідницької роботи. Ця дисципліна є базовою для 
вивчення в подальшому таких дисциплін, як «Меліоративна гідрогеологія», 
„Планування та аналіз наукового експерименту”. 

 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4,  у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми  5 – 8.  
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ 2  
Min. – 10 
балів 

Max. – 30 
балів 

Min. – 10 
балів 

Max. – 30 
балів 

Усна відповідь 1 4 1 4 
Домашні завдання (задачі) 4 8 3 8 
Модульна контрольна робота 1 5 18   
Модульна контрольна робота 2   6 18 
 
Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 20 балів,  не допускаються до іспиту і вважаються такими, що не 
виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом з даної 
дисципліни. 

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

 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 

залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

 
При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни; 

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

 
Шкала відповідності (за умови заліку) 

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 
90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ В ЗОНІ АЕРАЦІЇ 

 
 
Вступ. Тема 1. Особливості зони аерації. (11 год.) 

Зміст навчальної дисципліни “Основи перенесення вологи в зоні аерації” її 
історія розвитку, актуальність, галузі застосування, об’єкти досліджень, задачі 
та методи. Базові поняття та терміни, що стосуються ємнісних та водно-
фізичних властивостей порід. 

Поняття зони аерації. Функції зони аерації в загальній гідрогеологічній 
системі. Поняття гомогенних і гетерогенних середовищ. Гетерогенність зони 
аерації, її складові частини. Параметри та характеристики гетерогенності. 
Складові гетерогенної системи за розрізом зони аерації: кореневмісний шар, 
проміжний шар, шар капілярної кайми. 

Гідрофізичні властивості ґрунтів. Об’ємна вологість та щільність складення 
ґрунту. Ненасичений стан ґрунтів. Водовіддача, коефіцієнти водовіддачі та 
браку насичення. Особливості ненасичених ґрунтів зони аерації. Стани повітря 
в гетерогенній системі ґрунту. Квазінасичений стан ґрунтів та затиснене 
повітря. Категорії вологи та типи вологоємності.  

 
Тема 2. Сили водоутримання в ненасиченій зоні. (9 год.) 

Внутрішні сили, що обумовлюють водоутримуючу здатність  ненасиченого 
ґрунту (адсорбційні, капілярні та меніскові сили). Крива водоутримання. 
Всмоктуючий тиск і висота всмоктування. Основна гідрофізична 
характеристика. Поглинаюча властивість порід. Поглинаючий або обмінний 
комплекс. Ємність поглинання. Колоїди ґрунту. Ізотерма Ленгмюра. Коефіцієнт 
розподілу. 

Взаємодія вологи з ґрунтом та її стан в зоні аерації. Будова порового 
простору ґрунту. 

 
Тема 3. Закономірності пересування вологи в ненасичених ґрунтах. 
Показники та параметри вологоперенесення. (21 год.) 

Поняття вологоперенесення. Характеристика динаміки вологи за величиною 
гідродинамічного напору.  

Гідродинамічний напір в насичених і ненасичених ґрунтах. 
Епюра розподілу гідродинамічного напору по розрізу зони аерації. 
Епюра розподілу повного гідродинамічного напору за наявності області 

квазінасиченого стану ґрунтів. 
Вологоперенесення до межі насичення та інфільтрація. Капілярне підняття. 

Основний закон вологоперенесення та механізми руху вологи в ненасиченій 
зоні. Визначення напрямку вологоперенесення за співвідношенням h і z. 
Розподіл тисків порової вологи по розрізу ґрунту. Визначення висоти 
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капілярного підняття за Лапласом і Жюреном. Капілярний тиск, меніскові сили. 
Поверхневі явища на границях розділення фаз «рідина-повітря» та «тверді 
частинки-рідина» в капілярах ґрунту.  

Коефіцієнт вологоперенесення. Інтервали змін основних чинників, що 
визначають процес вологоперенесення. Режими вологоперенесення. 

Вчення про термодинамічний потенціал води. Градієнт потенціалу. Повний 
термодинамічний потенціал. 

Особливості осушення і насичення зони аерації. Поняття гістерезису.  
 

 
Змістовий модуль 2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ 
ВОЛОГО- ТА МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ 
 
Тема 4. Методи визначення параметрів вологоперенесення. (17 год.) 

Зміст польових і лабораторних дослідних робіт. Похибки дослідних робіт 
та способи їх запобігання. Дослідні майданчики та опорні режимні станції.  

Гідрофізичні характеристики ґрунтів зони аерації. Способи закладання 
датчиків в грунт. Обладнання шурфів для спостережень за вологоперенесенням.  

Методи визначення гідрофізичних параметрів (температури, тиску). 
Визначення всмоктуючого тиску та висоти всмоктування за допомогою 
тензіометрів. Види тензіометрів. Прямі методи: мембранного пресу та 
центрифугування. Сторонні методи визначення всмоктуючого тиску.  

Методи визначення об’ємної вологоємності ґрунтів та інших 
характеристик і залежностей між ними. Сторонні геофізичні методи. 
Визначення інших характеристик. Визначення параметрів вологоперенесення за 
даними дослідно-фільтраційних робіт. 
 
Тема 5. Математичні моделі вологоперенесення в зоні аерації. (17 год.) 

Моделі руху вологи в ненасичених ґрунтах зони аерації. Основні рівняння 
вологоперенесення в ненасичених ґрунтах. Чотири типи моделювання 
пористого середовища. Формули швидкості вологоперенесення. Основне 
рівняння вологоперенесення А.Клюта. Перетворення рівняння 
вологоперенесення через функції вологості ґрунту та висоти всмоктування. 
Приведення до функції гідродинамічного напору. 

Аналітичні та чисельні методи вирішення рівнянь вологоперенесення. 
Застосування чисельних методів. Застосування моделювання для вирішення 
задач вологопереносу. 

Особливості розрахунку вологоперенесення під час переходу ґрунтів з 
ненасиченого у квазінасичений та насичений стан. Врахування змін параметрів 
вологопереносу при переході ґрунту з ненасиченого у насичений стан. Системи 
рівнянь для спряжених моделей, що охоплюють зону аерації та зону повного 
насичення (нижче рівня ґрунтових вод). 
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Тема 6. Параметри масоперенесення в зоні аерації і методи їх визначення. 
(21 год.) 

Масоперенесення в ґрунтах при їх неповному насиченні. Види перенесення 
розчиненої речовини, а також механічні та біологічні види переносу речовин в 
ненасичених ґрунтах. Дифузійне перенесення речовини при повному і 
неповному насиченні. Визначення коефіцієнту концентраційної дифузії. 

Конвективне перенесення. Зв'язок дійсної швидкості перенесення 
розчиненої речовини із швидкістю фільтрації. Активна пористість. Ефективна 
пористість. Мікродисперсія. Модель поршньового витіснення. 

Закономірності міграції солей в породах за їх неповного насичення та  
математичні моделі масоперенесення. Основа рівнянь міграції солей – баланс їх 
маси. Диференційні рівняння конвективної дифузії. Розподіл концентрації іону 
по довжині потоку. Рівняння для визначення параметрів солеперенесення за 
експериментальними даними. Теорія солеперенесення в гетерогенно-блоковому 
середовищі. Коефіцієнт макродисперсії. Порівняння диференційних рівнянь 
балансу для насичених і ненасичених ґрунтів.  

Проблемні питання у сучасних підходах оцінки міграції вологи. Сучасні і 
перспективні методичні підходи до описання поведінки води в породах зони 
аерації. Інфільтраційна та конденсаційна теорії перенесення вологи в зоні 
аерації. Теорія змішаного живлення підземних вод. Електричні явища і їх вплив 
на водообмін та солеперенесення.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 

 
Кількість 

годин 
№ 

теми 
Назва теми 

лекції самост. 
робота 

 Змістовий модуль І  
Теоретичні основи вологоперенесення в зоні аерації 

  

1 Вступ. 
Тема 1. Особливості зони аерації.  

 
1 

2 
8 

2 Тема 2. Сили водоутримання в ненасиченій зоні.  1 8 
3 Тема 3. Закономірності пересування вологи в ненасичених 

ґрунтах. Показники та параметри вологоперенесення. 
1 20 

Модульна контрольна робота    2** 
Разом 3 40 

 Змістовий модуль ІІ  
Методи досліджень процесів волого- та 

масоперенесення 

  

4 Тема 4. Методи визначення параметрів вологоперенесення. 1 16 
5 Тема 5. Математичні моделі вологоперенесення в зоні 

аерації. 
1 16 

6 Тема 6. Параметри масоперенесення в зоні аерації і методи 
їх визначення.  

1 20 

Разом  52 
Всього 6 92 

 
Загальний обсяг 108  год., в тому числі: 
Лекції  –  6 год. 
Самостійна робота -  92  год. 
 
** - модульна контрольна  робота виконується за рахунок годин, відведених на 
самостійну роботу 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ В ЗОНІ АЕРАЦІЇ  

 
ТЕМА 1.  ОСОБЛИВОСТІ ЗОНИ АЕРАЦІЇ. (1 год.) 
Лекція 1. Характеристика зони аерації. Категорії вологи та типи 

вологоємності. 
План лекції:  

 Задачі та методи гідрофізики та навчальної дисципліни “Основи 
перенесення вологи в зоні аерації”. 

 Розташування і потужність зони аерації.  
 Функції зони аерації. 
 Гетерогенність зони аерації. 
 Показники що характеризують співвідношення твердої, газоподібної та 

рідкої фаз. 
 Шари зони аерації. 
 Капілярні та меніскові сили. 
 Гідрофізичні показники. 
 Насичений стан. 
 Ненасичений стан грунту. 
 В яких фізичних станах може перебувати повітря в зоні аерації? 
 Квазінасичений стан. 
 Сучасна класифікація категорій вологи Р.І. Злочевської  
 Найменша вологоємність  
 Визначення водовіддачі та браку насичення через вологоємність 
 

 
Вивчення перенесення вологи в зоні аерації є головною складовою режимно-

балансових спостережень та визначень балансу ґрунтових вод, що необхідно 
для прогнозування управління водним режимом. Основні методи досліджень 
вологопереносу полягають в лабораторних дослідах на фізичних моделях та 
натурних - на дослідних майданчиках. Отримані результати застосовуються при 
побудові прогнозних моделей солепереносу в меліорації, а також при 
визначенні швидкості та об’ємів забруднюючих речовин, що мігрують до рівня 
ґрунтових вод через зону аерації. 

Пріоритетними завданнями напрямку є отримання реальних показників 
водно-сольового режиму та параметрів вологоперенесення в ненасичених 
ґрунтах, забезпечення ними математичних моделей масоперенесення, балансу 
або прогнозу рівня ґрунтових вод для попередження підтоплення земель, 
забруднення ґрунтових вод та вирішення інших актуальних проблем. 

В основі вивчення вологоперенесення та водного режиму ґрунтів лежить 
традиційна в гідрогеології схема досліджень, що складається з польових 
спостережень, лабораторних випробувань та камерального аналізу даних, 
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моделювання і складання прогнозів. За допомогою цих методів вирішують 
наступні задачі. 

1) Виконання польових режимних спостережень для отримання інформації 
про водно-сольовий режим і баланс вологи в зоні аерації в цілому; 
закономірності водного режиму ґрунтів та динаміку переміщення розчинних 
солей в зоні аерації. Ці спостереження базуються на вимірюваннях вологості та 
використанні тензіометрів, які фіксують всмоктуючий тиск вологи. Крім того, 
вміст та рух вологи можна оцінити за допомогою геофізичних методів, які 
фіксують зміну електричних потенціалів та температурних градієнтів в різних 
горизонтах. Оцінка механізмів, що визначають особливості руху вологи 
дозволяє встановлювати кількість, стан і умови пересування вологи в ґрунті. 

2) Визначення параметрів вологоперенесення шляхом лабораторних 
випробувань ненасичених ґрунтів для вирішення рівнянь волого- і 
масоперенесення. 

3) Встановлення чинників, що впливають на вологоперенесення та вивчення 
закономірних зв’язків між ними і параметрами вологоперенесення. 

4) Формалізація процесів з використанням визначених параметрів 
вологоперенесення і фільтрації, в результаті чого отримують інформацію: 

- про напрямок руху вологи і розчинених в ній солей або забруднювачів 
техногенного походження, в будь якому перетині зони аерації і у 
фільтраційному потоці; 

- про вологість в будь якому перетині; 
- про запаси вологи в заданому інтервалі розрізу; 
- про вертикальні чи планові витрати потоку вологи в будь якому перетині; 
- про величину інфільтраційного живлення ґрунтових вод, або їх витрат на 

випаровування та донасичення ґрунтів зони аерації; 
- про час досягнення рівня ґрунтових вод інфільтраційним забрудненим 

потоком з поверхні та деякі інші відомості. 
На основі отриманих емпіричних залежностей прогнозують положення рівня 

ґрунтових вод та визначають ризик їх забруднення, підтоплення і засолення 
земель, що є достатнім обґрунтуванням доцільності проведення захисних 
заходів. 

Основними методами досліджень вологоперенесення є лабораторні досліди 
на фізичних моделях, а також польові дослідження на натурних моделях – 
дослідних майданчиках. Отримані результати застосовуються під час 
визначення інфільтраційного живлення ґрунтових вод, побудови прогнозних 
моделей солеперенесення в меліорації, а також при визначеннях швидкості 
просування, концентрацій і об’ємів розчинених забруднюючих речовин, що 
мігрують до рівня ґрунтових вод через зону аерації. По законах 
вологоперенесення відбуваються також фільтраційні втрати після наповнення 
іригаційних каналів (до початку стадії підпертої фільтрації). 

В гідросфері земної кулі зона еарації займає проміжну позицію між 
атмосферою, що містить пароподібну вологу та підземною гідросферою, що 
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починається з першого від поверхні насиченого водою шару або рівня 
грунтових вод. 

Розташування і потужність. Зона аерації знаходиться у верхній, аерованій 
частині земної кори і охоплює товщу від поверхні землі до рівня ґрунтових вод. 
Потужність її коливається в широких межах – від декількох сантиметрів на 
заболочених та підтоплених територіях до кількох сотень метрів в скельних 
масивах гірськоскладчастих областей.  

Функції зони аерації в загальній гідрогеологічній системі. Зону аерації, або 
зону неповного насичення, можна розглядати як окрему підсистему загальної 
гідрогеологічної системи, що забезпечує зв’язок між атмосферною вологою та 
основною зоною підземної гідросфери – зоною повного насичення. Взаємодія 
закритих гідрогеологічних об’єктів з відкритими водними об’єктами та 
атмосферною вологою відбувається шляхом волого- та солеобміну, 
теплообміну, газообміну і реалізується у вигляді таких природних процесів і 
явищ, як дифузія, конденсація, інфільтрація атмосферних опадів, транспірація 
вологи рослинністю, випаровування, перенесення тепла в ґрунті, різних 
хімічних та фізико-хімічних взаємодій та ін. Еволюція зони аерації відбувається 
під впливом певного комплексу фізичних та антропогенних (здебільшого 
меліоративних) чинників і умов. Тобто, з позицій термодинаміки, зона аерації є 
відкритою системою, оскільки у ній та через неї весь час протікають процеси 
обміну речовиною та енергією між зовнішнім, найбільш відкритим  
середовищем – атмосферою і постійним горизонтом ґрунтових вод. Навіть за 
відсутності опадів, відбувається постійний газообмін між вільним повітрям, що 
знаходиться в ґрунті та атмосферним повітрям. Наявність процесу аерації 
ґрунту є основним критерієм для виділення зони аерації.  

Гетерогенність зони аерації, її складові частини. Деякі параметри та 
характеристики гетерогенності. Очевидно, що зона аерації являє собою 
гетерогенну трьохфазну систему, компонентами якої є грунт (з мінеральними та 
органічними складовими), повітря і вода (у рідкому, пароподібному, а іноді і в 
твердому стані) з розчиненими у ній солями та газами.  

Гетерогенними називають середовища, в яких присутні поверхні розподілу, 
що відділяють одну від одної гомогенні частини. Гомогенними є середовища, в 
середині яких немає поверхонь, що розділяють макроскопічні об’єми речовин, 
які різняться своїми властивостями і складом. Незважаючи на присутність 
твердої і рідкої складових, пухкі повністю водонасичені породи більш-менш 
однорідного літологічного складу часто приймають як гомогенну систему, 
оскільки розділити тверду і рідку фази практично неможливо. 

Для характеристики співвідношення твердої, газоподібної та рідкої фаз 
використовують такі показники як пористість, активна пористість або 
коефіцієнт пористості.  

За компонентним складом гетерогенної системи в розрізі зони аерації можна 
виділити: кореневмісний шар, проміжний шар, шар капілярної кайми. 

Кореневмісний шар знаходиться у верхній частині зони аерації. Він 
найбільше збагачений органічними речовинами, які збільшують водоутримуючу 
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здатність грунту. Води, які тут знаходяться, переважно капілярні (капілярно-
підвішений тип). Вони тісно пов`язані з атмосферою, містять у собі велику 
кількість органічної речовини і мікроорганізмів та є джерелом живлення 
кореневої системи рослин.  

Нижче рослинного шару здебільшого міститься проміжний шар, що передує 
шару або зоні капілярної кайми. Тут значний об`єм пор (або тріщин гірських 
порід) заповнений повітрям із водяною парою. В залежності від грунтово-
кліматичної зони та напрямку ґрунтоутворюючого процесу, цей шар може бути 
ускладнений ілювіальним прошарком, ортштейнами, включеннями карбонатних 
конкрецій, засоленням, похованими прошарками органогенного грунту тощо, 
які посилюють неоднорідність грунту, змінюють розподіл в ньому водної та 
повітряної компонент. 

Шар капілярної кайми розміщується над горизонтом ґрунтових вод. 
Утворюється цей шар внаслідок підйому вільної води з насиченої зони по 
капілярним порам. Ця унікальна властивість води – протидіяти силі земного 
тяжіння, обумовлена адгезією (від латинського «adhaesio» – прилипання). Крім 
прилипання до стінок капіляру, яке описується капілярними силами, 
пов’язаними із властивостями твердої фази, молекули води самоущільнюються 
в граничному з повітрям шарі, створюючи меніски. Тобто, вода утримується в 
капілярах ще й за рахунок когезії («cohaeresco» - зчіплятися) або власних 
меніскових сил, що забезпечуються зчепленням молекул води між собою. 
Потужність капілярної кайми залежить від розмірів зерен і, відповідно, – пор та 
визначається висотою капілярного підняття для даних порід за певних 
температурних умов. Так, за температури 15 оС висота капілярного підняття в 
крупнозернистих пісках може скласти 0,22 м протягом 5 діб, а в глині – 12 м за 
16 місяців.  

Таким чином, положення капілярної кайми в пухких ґрунтах певного 
гранулометричного складу може змінюватись в часі не лише в залежності від 
коливання рівня ґрунтових вод, а й від температури та інших метеорологічних, 
геофізичних і хіміко-біологічних чинників. 

Під зоною аерації знаходиться зона повного насичення, яка починається від 
рівня ґрунтових вод (рис.1.1).  

Крім наведеного розподілу зони аерації за характером гетерогенності, в її 
межах виділяють підзони за ступенем зволоження та режимом вологи. Перед 
тим, як розглядати цей тип зональності, визначимось із основними поняттями та 
ознаками, які дозволяють виділяти  підзони. 

Функціональна взаємодія твердої фази ґрунту та води, - двох основних фаз 
гетерогенної системи зони аерації, описується цілим рядом показників та 
параметрів, які прийнято називати гідрофізичними. Для характеристики 
ступеню насичення порід вологою, незалежно від сил, що її утримують та 
фізичного стану води, використовують вже звичне поняття “вологості”. 
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Рис. 1.1. Гідрогеологічний розріз між річками Д і Б з виділенням зон за ступенем 

насичення та складових гідростатичного напору: І – зона повного насичення; ІІ – 
зона капілярної кайми в зоні аерації; ІІІ – ненасичена зона з перехідним і 
кореневмісним шаром; 1 – піски; 2 – водотривкі глини; горизонтальні стрілки 
вказують напрямок руху ґрунтових вод; пунктиром позначено контури русел річок, 
які є зовнішніми контурами живлення (р. Б) і розвантаження (р.Д); W – 
інфільтраційне живлення ґрунтових вод на ділянці їх транзиту; hв.А – п’єзометрична 
висота для точки А, ZA – висота розташування точки А, для якої виміряється напір 
НА; В – точка на водотривкій поверхні (п’єзометрична висота одна з найбільших); С 
– точка на рівні ґрунтових вод, на якій тиск дорівнює атмосферному, а п’єзометрична 
висота дорівнює нулю, Н – максимальний (в області живлення) і мінімальний (в області 
розвантаження) гідродинамічний напір; L – відстань між контурами живлення і 
розвантаження; на епюрі вологоємності: θм – молекулярна вологоємність; θк – 
капілярна; θп – повна.  

 
Ступінь насичення пухких порід характеризується водонасиченістю, що 

визначається часткою пор, зайнятих водою: 

порємоб
водиємобSH '

'
  

В породах, що повністю насичені водою, вологість (θ) дорівнює пористості 
(n) а  Sн = 1. 

Залежно від ступеню насичення виділяють ненасичений, насичений і 
квазінасичений стан грунтів.  

Насичений стан грунтів має місце тоді, коли їх вологість відповідає повній 
вологоємності. В цьому випадку в грунті утворюється двохфазна система 
частинки грунту – вода, повітря в порах грунту відсутнє. В порах міститься 
вільна (гравітаційна) вода, яка передає гідростатичний тиск і переміщується під 
впливом сили тяжіння.  

Здатність гірської породи пропускати через себе гравітаційну (вільну) воду, за 
наявності градієнту напору, характеризує її водопроникність. Ця здатність порід 
забезпечує процес фільтрації і характеризується коефіцієнтом фільтрації. Величина 
водопроникності залежить від літологічного складу, розмірів пор і тріщин гірських 
порід. Чим вони крупніші, тим легше вода проникає крізь них. Водопроникність, 
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як і фільтрація, властиві лише для порід, пори або тріщини яких повністю насичені 
водою.  

Іншою важливою характеристикою насичених грунтів є водовіддача. 
Водовіддача – це властивість водонасичених гірських порід віддавати воду 

шляхом вільного стікання під дією сили тяжіння (гравітаційна водовіддача) або 
при зниженні тиску (пружна водовіддача). Іншими словами, водовіддача 
характеризує ємнісні властивості гірських пород по відношенню до вільної вологи. 
Для кількісної характеристики водовіддачі використовується коефіцієнт вільної 
або гравітаційної водовіддачі (μ), який дорівнює відношенню об`єму води, що 
вільно витікає з породи (VГВ), до об`єму самої гірської породи (Vгр). Визначається в 
частках одиниці: 

гр

ГВ

V
V

         

Ненасиченим станом грунтів (зони аерації) називається такий, за якого в 
поровому просторі грунтів крім води міститься повітря, тобто грунти не 
повністю насичені водою. Вода і повітря при цьому можуть створювати 
безперервні фази, тобто порожні (заповнені повітрям) прохідні пори, що 
сполучаються з атмосферою. Заповнені водою відрізки пор (капілярів) також 
можуть розриватись проміжками заповненими повітрям, утворюючи підвішені 
капіляри. Вологість ненасичених грунтів завжди менша повної вологоємності, в 
них утворюється трифазна система. Вода в ненасичених грунтах не є вільною, 
не передає гідростатичного тиску і переміщується під впливом градієнтів, 
обумовлених спільною дією гравітаційного поля і внутрішніх капілярних та 
адсорбційних сил. 

Вода в ненасичених грунтах здатна пересуватись в двох формах – рідкій та 
пароподібній. 

Ємнісні властивості ненасичених ґрунтів визначаються коефіцієнтом нестачі 
або браку насиченості (μнн). Кількісно він дорівнює відношенню об'єму води, що 
іде на насичення грунту або гірської породи (VПВ), до об'єму цього грунту: 

гр

ПВ
нн V

V
         

Найважливішою особливістю ненасичених грунтів зони аерації, що відрізняє 
їх від насичених водою грунтів, є присутність в них повітря. Повітря, як одна із 
складових гетерогенної системи грунту, може бути у вільному, затисненому, 
розчиненому і адсорбованому стані. За умов порівняно високої вологості грунтів 
зони аерації і наявності в ній атмосферного тиску, адсорбованим і розчиненим 
повітрям, що містяться в незначній кількості, здебільшого можна знехтувати. 

Особливе значення має вільне повітря, яке міститься у прохідних порах, що 
сполучаються з атмосферою. Наявність такого повітря характеризує особливі 
властивості ненасичених грунтів зони аерації, пов’язані з їх кращою 
вологопровідністю. Нагадаємо, що крім води в рідкій фазі, у порах грунту, 
особливо у верхній частині розрізу, міститься разом із вільним повітрям 
пароподібна волога.  
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Присутність затисненого та ізольованого від атмосфери повітря, яке 
міститься в тупикових і замкнених порах і порожнинах (іноді в значній 
кількості – до 10% від об’єму), суттєво впливає на деякі властивості грунтів, 
головним чином – на їх водопроникність. Затиснене повітря залишається 
звичайно після первинного зволоження ненасичених грунтів, а також у зоні 
коливання рівня грунтових вод, наприклад, при роботі дренажу. Затиснене 
повітря в грунтах: а) відокремлене на бульбашки і знаходиться між частинками 
грунту у затисненому стані; б) не має зв’язку із атмосферним повітрям; в) зазнає 
такого ж самого гідродинамічного тиску, що й частинки грунту та вода на тому 
ж горизонтальному рівні; г) створює супротив руху води аналогічно скелету 
грунту; д) розчиняється або виділяється з води. У зв’язку з наявністю такого 
повітря виділяють квазінасичений стан ґрунтів. 

Квазінасиченим станом грунтів називається такий, за якого вони 
характеризуються всіма ознаками грунтів, що знаходяться в насиченому водою 
стані, але містять затиснене повітря. Тому грунти являють собою трьохфазну 
гетерогенну систему. Вологість квазінасичених грунтів менше повної 
вологоємності.  

Категорії вологи та типи вологоємності. Для оцінки характеру 
утримання та руху вологи в зоні аерації користуються рядом показників, або 
ґрунтово-гідрологічними константами. За визначенням А.А. Роде, ґрунтово-
гідрологічні константи являють собою певні граничні величини вологості, які 
відображають і певний тип її рухомості. А.А. Роде, використовуючи 
класифікаційні схеми форм ґрунтової вологи, розроблені різними авторами 
(Долгов С.І., Лебєдєв А.Ф., Андріанов П.І., Качинський М.А., Абрамова М.М. та 
ін.) запропонував шість найбільш представницьких констант, які відображають 
певний характер її руху: 1) максимальна адсорбційна вологоємність; 2) 
максимальна гігроскопічна вологоємність; 3) вологість стійкого в’янення 
рослин; 4) вологість розриву капілярів; 5) найменша вологоємність; 6) повна 
вологоємність породи. Вчення про категорії вологості було розвинуте для більш 
практичного застосування Є.М. Сергєєвим, який деталізував три основні 
категорії вологи, виділивши ряд підкатегорій: 1 – зв’язана вода (підкатегорії: 
адсорбційна – острівної адсорбції і полішарової адсорбції, гігроскопічна); 2 – 
слабозв’язана вода, або капілярна (роз’єднаних капілярів, підвішених капілярів і 
заповнених капілярів); 3 – вільна, або гравітаційна вода (імобілізована і 
гравітаційна). Близькою до категоризації Є.М. Сергєєва є більш сучасна 
класифікація Р.І. Злочевської (1988), згідно якої вода в грунтах може 
відноситись також до трьох основних категорій: зв’язаної, перехідного типу та 
вільної. Дана класифікація (табл. 1.1) вважається більш ґрунтовною, оскільки в 
ній категорії, види і різновиди води (в дужках) виділяються за природою і 
механізмами їх утворення. 

Кількісна характеристика грунтів вміщувати та утримувати в собі деяку 
кількість вологи в рідкому і/або пароподібному стані називається 
вологоємністю. На сьогодні, залежно від видів води, виділених за міцністю 
зв’язку із породою (вільна гравітаційна, капілярна та капілярно-підвішена, 
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плівкова, міцно зв’язана), здебільшого розрізняють (по мірі зменшення 
вологовмісту) чотири типи вологоємності: повну, капілярну, молекулярну 
(найменшу) та гігроскопічну. Від показника вологості вологоємність 
відрізняється врахуванням виду води в рідкому або пароподібному стані та сил, 
що цю вологу утримують. Зміни вологоємності по розрізу зони аерації пов’язані 
не стільки із наближенням до джерела зволоження (атмосферних опадів на 
поверхні або грунтових вод), скільки із змінами механічних властивостей 
грунту, пористості, вмісту гумусу тощо. Породи за здатністю вміщувати і 
утримувати вологу поділяються на вологоємні, слабовологоємні і невологоємні.  

 
Таблиця 1.1. Класифікація видів води в грунтах за Р.І.Злочевською. 

Категорія (тип) 
води 

Вид і різновиди 

1. Вода кристалічної решітки мінералів (конституційна, 
кристалізаційно зв’язана)  

Зв’язана 

2. Адсорбційна вода (острівної, мономолекулярної і 
полімолекулярної адсорбції) 

1. Осмотично поглинена вода Перехідного типу 
2. Капілярна вода (капілярної конденсації і капілярного 
всмоктування) 
1. Замкнена у вільних порах Вільна 
2. Текуча 

 
Зв’язана волога (табл. 1.1) забезпечує мінімальні за кількістю вологи види 

вологоємності: гігроскопічну, розриву капілярів, молекулярну та/або найменшу. 
Гігроскопічна вологоємність (θг) – це властивість частинок гірської породи 

притягувати з повітря пароподібну воду. Розрізняють два види гігроскопічності: 
неповну та максимальну. Під неповною гігроскопічністю розуміють ту кількість 
водяної пари, яка поглинається породою з повітря за даної його вологості. 
Максимальною гігроскопічністю називається максимальна кількість 
гігроскопічної міцно зв’язаної води, яку може поглинати порода з повітря за 
повного насичення його водяною парою (відносна вологість 94%). Для певного 
об’єму тієї чи іншої породи максимальна гігроскопічна вологоємність є 
величиною сталою, оскільки визначається питомою поверхнею частинок ґрунту. 
Звичайно, чим більше сумарна поверхня частинок породи, тим більше її 
гігроскопічність.  

Вологоємність розриву капілярів (ВРК) є граничною між найменшою 
вологоємністю і вологістю, що нездатна помітно рухатись в рідкому стані. В 
природних умовах рух вологи в стані ВРК досить повільний. За даними В.А. 
Ковди середня кількість вологи типу ВРК в різних за механічним складом і 
генетичним типом ґрунтах може коливатись в межах 40 – 60% від найменшої 
вологоємності.  

Молекулярна вологоємність (θм) – відповідає кількості фізично зв'язаної води, 
яка утримується на поверхні частинок породи електромолекулярними силами. 
Максимальна кількість води, що може утримувати в собі порода за рахунок сил 
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молекулярного притягування, відповідає величині максимальної молекулярної 
вологоємності даної породи (θмм). В поровому просторі при цьому знаходиться 
переважно плівкова і стикова вода. В глинистих породах кількість даної вологи 
може досягати 25-30%, а в піщаних – 5-7%. Якщо вологоємність розриву 
капілярів ототожнюється із верхньою границею між рухомою і слабо рухомою 
вологою, то θмм відображає нижню границю між рухомою і нерухомою вологою, 
що підпорядковуються термодинамічним силам. 

Зв’язана вода і волога перехідного типу разом забезпечують найменшу і 
капілярну вологоємності.  

Оскільки пухкі породи утримують воду не лише завдяки молекулярним силам, а 
й завдяки менісковим та капілярним силам і колоїдним зв’язкам (важкі породи, в 
першу чергу глини), то загальну кількість вологи, що залишається в породі після 
стікання всієї вільної (гравітаційної) води, незалежно від механізму утримання, 
прийнято називати інакше – найменшою вологоємністю (θнв). Не слід при цьому 
вважати, що найменша вологоємність обов’язково більша за максимальну 
молекулярну. Таке співвідношення виправдовується переважно для крупно 
дисперсних пухких відкладів. Так, з порівняння даних різних дослідників, для 
різнозернистих пісків θнв  дорівнює близько 16% (І.К. Гавіч), а θмм  10,2 % (А.В. 
Лебедєв), в той же час для глин: θнв = 22-35% і більше (А.А. Роде, І.К. Гавіч), а θмм 
=  44,85% (А.В. Лебедєв). Звичайно, слід зауважити, що наведені дані отримано з 
використанням різних методів для різних монолітів (або відсіяних фракцій), тобто 
вони носять орієнтовний характер. Дехто з авторів приймає значення цих двох 
показників грунтів рівними між собою. Оскільки підпор з боку грунтових вод для 
грунтів у стані найменшої, а особливо, молекулярної вологоємності відсутній, 
то і вологість таких грунтів менша, ніж в стані капілярної вологоємності. Тобто, 
найменша вологоємність забезпечується підвішеною вологою, а капілярна – 
переважно підпертою капілярною. Підвішена вологість утримується 
капілярними та сорбційними силами.  

Після досягнення грунтом величини максимальної молекулярної вологоємності 
(або найменшої вологоємності), відбувається втрата (віддача) грунтом додаткової 
вільної вологи під дією гравітаційних сил (див. гравітаційна водовіддача). Звідси, 
використовуючи поняття вологоємності, водовіддачу можна представити: для 
глинистих порід – як різницю між повною і найменшою вологоємністю:  

μ= θn  - θнв        
а для пісків, – як різницю між повною і максимальною молекулярною 

вологоємністю: 
μ= θn  - θмм        
В той же час, нестача насичення представлятиме собою різницю між повною і 

природною (θпр) вологістю:  
μнн =  θn  - θпр       
Очевидно, що у перших двох випадках різниця являє собою відносну 

кількість лише гравітаційної вологи. Оскільки природна вологість здебільшого 
менша за максимальну молекулярну або найменшу вологоємність і визначається 
відносною кількістю міцно зв’язаної вологи, то і величина коефіцієнту нестачі 
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насичення буде більшою за коефіцієнт вільної водовіддачі. Фізичний зміст 
цього явища полягає в тому, що в порах ненасичених порід (у випадку 
визначення μнн) міститься менше плівкової та капілярно-підвішеної води, ніж у 
таких самих породах, які тільки що звільнились від води.  

Капілярна вологоємність (θк) виражається максимальною кількістю води, яка 
утримується тільки в капілярних порах породи. У глинистих породах пори 
переважно капілярні, і тому капілярна вологоємність у них близька до повної. Цей 
вид вологоємності пов'язаний з підпором  з боку ґрунтових вод. 

Повна вологоємність (θn) відповідає максимальній кількості води, яка 
міститься в породі при повному насиченні її водою (визначається у відсотках по 
відношенню до об’єму грунту). Повна вологоємність стосується насиченої зони 
і тісно пов’язана з категорією гравітаційної або вільної (див. табл. 1.3) води, 
хоча в грунті присутні й усі інші категорії вологи. Дана категорія вологи є 
основною у русі рідкої фази порід. У ненасиченій зоні гравітаційна вода 
з’являється у верхніх шарах зони аерації у випадках швидкого танення снігу за 
неповного розмерзання ґрунту і при інтенсивних зливах. Процес проходження 
вологи через верхні шари ґрунту називається змочуванням. Змочування є 
початковим процесом інфільтрації.  
 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 
1. Ознайомитись із змістом робіт С.І. Долгова, А.М. Глобуса, А.А. Роде та 

А.В.Ликова. Визначити суперечності у поглядах цих дослідників. 
2.  Вивчити рівняння, що описують водовіддачу, брак насичення, капілярні 

сили та розподіл іонів та солей в зоні аерації. 
3. Порівняти зони аерації в пухких осадових відкладах не вкритих ґрунтом – пісках, 

супісках, суглинках; в органогенних ґрунтах з рослинним шаром та у скельних 
породах.  

4. Вивчити та вміти пояснити поняття повної вологоємності та найменшої 
молекулярної вологоємності. 

 
Література: 
1. Лыков А.В. Теория сушки. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1950. – С. 3-106. 
2. Роде А.А. Категории и формы почвенной влаги и водне свойства почв. 

Доклады V1 Международного конгресса почвоведов, 1-я комиссия 
физики почв. М., 1956. – С. 3-15. 

3. Роде А.А. Основы учения о почвенной влаге. Т.1., Т.2. – М.: 
Гидрометеоиздат, 1965-1969. С. 12-28. 

4. Глобус А.М. Экспериментальная гидрофизика почв. – Л.: Гидрометеоиздат, 
1969. – С. 4-24. 

5. Дзекунов Н.Е., Жернов И.Е., Файбишенко Б.А. Термодинамические методы 
изучения водного режима зоны аэрации. М.: Недра, 1987. – С. 3-7. 

6. Жернов И.Е. Динамика подземных вод. - К.: Вища школа, 1982. – С. 324. 
7. Гавич И.К. Гдрогеодинамика. М.: Недра, 1988. – С. 136-159. 
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Контрольні запитання до теми: 
1. На які етапи можна поділити хронологію розвитку вчення про 

перенесення вологи в зоні аерації? 
2. Охарактеризуйте сучасний етап розвитку напрямку «вологоперенесення в 

зоні аерації». 
3. Які прикладні задачі стоять перед даним напрямком гідрогеології та 

ґрунтознавства? 
4. Назвіть основні методи досліджень волого перенесення. 
5. Які природні явища та процеси протікають в зоні аерації? 
6. Які окремі шари можна виділити в зоні аерації? 
7. Поясніть в чому відмінності між гомогенним і гетерогенним 

середовищами. 
8. В яких фізичних станах може перебувати повітря в зоні аерації? 
9. Який стан ґрунтів називається ненасиченим ? 
10. Який стан ґрунтів називається квазінасиченим? 

 
 

ТЕМА 2. СИЛИ ВОДОУТРИМАННЯ В НЕНАСИЧЕНІЙ ЗОНІ (1 год.) 
 

Лекція 2. Грунт та його водоутримуючі властивості. – 1 години. 
План лекції:  
 Формування гідростатичного напору в зоні повного насичення. 
 Внутрішні і зовнішні сили в зоні аерації. 
 Водоутримуюча здатність. Внутрішні сили, що обумовлюють 

водоутримуючу здатність ґрунту. 
 Всмоктуючий тиск і висота всмоктування.  
 Основна гідрофізична характеристика ґрунту. 
 
 

Водоутримуючі сили, оскільки вони забезпечуються власне водовміщуючим 
середовищем, тобто ґрунтом, та властивостями самої води, прийнято називати 
внутрішніми, в той час як сили, що сприяють видаленню вологи із заданого 
об’єму ґрунту (або зони аерації в цілому) – зовнішніми. Головна зовнішня сила – 
гравітаційна сила Землі суттєво перешкоджає водоутриманню та забезпечує рух 
вільної вологи. Оскільки вільна волога, що підпорядковується зовнішнім силам, 
з’являється лише після перевищення найменшої вологоємності, то очевидно, що 
внутрішні сили переважають в ґрунтах з вологістю, яка менша за найменшу 
вологоємність, зовнішні – при перевищенні останньої.  

Усі внутрішні сили залежать від складу ґрунту та, певною мірою, від 
фізичного стану, хімічного складу і мінералізації води. Тому найміцніші зв’язки 
між молекулами води та частинками ґрунту забезпечуються переважно 
електростатичними силами, а мінімальна кількість вологи в повітряно-сухих 
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ґрунтах обумовлює гігроскопічну вологоємність. За максимальної молекулярної 
вологоємності так само діють лише електромолекулярні сили, волога перебуває 
в нерухомому стані, що практично виключає застосування законів 
термодинаміки та вологоперенесення. 

Як ми вже знаємо, вище рівня ґрунтових вод знаходиться ненасичена зона, 
тобто зона аерації. Якщо на її поверхню надходить шар води Но, то відбувається 
поступове низхідне просочування вологи під переважаючою дією сил гравітації. 
Але цей шар води не обов’язково повністю просочиться крізь грунт до рівня 
ґрунтових вод. Якщо шар води достатньо малий порівняно з потужністю зони 
аерації, то волога затримається в зоні аерації. Сили, що стримали низхідне 
пересування вологи, виявляються в цьому випадку більшими за гравітаційні. 
Вони пов’язані з сорбційними властивостями ґрунту, а також дипольною 
будовою молекул води (наявністю нескомпенсованих зарядів Н+), тобто 
відповідають внутрішнім силам системи «скелет ґрунту - волога». Вони 
складаються з адсорбційних сил твердої фази ґрунту та капілярних і меніскових 
сил, і забезпечують водоутримуючу здатність ненасиченого ґрунту. 
Залежність водоутримуючої здатності від вологості породи характеризують 
кривою водоутримування. 

При низхідному просочуванні водоутримання головним чином 
забезпечується адсорбційними силами, тобто електростатичними силами 
окремих частинок породи. Адсорбційні сили утримують молекули води навколо 
частинок породи, створюючи міцели з шарами води з різним ступенем 
зв’язності. Міцно зв’язана, гігроскопічна або адсорбційна волога, завжди 
присутня в ґрунтах від стану їх повного насичення до повітряно сухого стану.  

Внутрішні сили здатні протидіяти силам гравітації і навіть змушують воду 
підійматись по капілярах над рівнем ґрунтових вод. При цьому грунт повинен 
мати гідрофільність, що дає змогу воді проникати в капіляри, змочувати їх і 
утримуватись на стиках частинок у вигляді манжет. Такий ефект забезпечується 
так званими капілярними та менісковими силами, що більше залежать від 
властивостей самої води. Наприклад, капілярні сили зростають по мірі 
підвищення мінералізації води.  

В капілярах вода утворює увігнуті меніски, тиск під якими менше 
атмосферного. Сукупність адсорбційних і капілярних сил визначає всмоктуючу 
силу породи, або її всмоктуючий тиск. В ненасичених грунтах цей тиск 
позначають символом P, рк , Pt, або ψ. Він виражає дію внутрішніх сил і завжди 
є від’ємним по відношенню до атмосферного тиску, який приймається за нуль. 
Саме тому цей тиск в ненасичених грунтах, за аналогією з умовами 
розрідженого повітря (вакууму), називається всмоктуючим тиском.  

Міцно зв’язана вода утримується поверхневими силами елементарних 
частинок, які виміряються тиском від 50 до 100 000 атмосфер (в залежності від 
фізичного і хімічного стану, мінерального складу колоїдів і елементарних 
частинок породи та кількості молекулярних шарів вологи навколо цих 
частинок). Волога дифузного шару колоїдів і глинистих частинок може 
утримуватись із силою 10 – 50 атм. Стикова вода і вода дрібних капілярів 
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(фунікулярна вода), об’єм якої може сягати 18 – 23%, утримується  
всмоктуючим тиском в межах 1 – 10 атм.  

Висота водяного стовпчика hв (рис. 1.2), еквівалентна всмоктуючому тиску 
Pв, називається висотою всмоктування. 


вв

в
P

g
P

h





        (1.1) 

де ρ – густина води, г/см3; g – прискорення вільного падіння, м/с2. Знак мінус 
означає, що тиск всмоктування менший за атмосферний, а сили що його 
обумовлюють (капілярні, адсорбційні, осмотичні та ін.), перевищують силу 
земного тяжіння (або протилежно направлені до неї). Для повністю насичених 
водою порід Pв = 0, а за малої вологості  Pв = 1…10 МПа. Для прісної води Pв 
чисельно дорівнюватиме висоті всмоктування. 

Виходячи з рівнянь (1.8) і (1.9), всмоктуючий тиск Pв можна приймати для 
ненасиченої зони як аналог гідростатичного тиску P. 

Залежність всмоктуючого тиску Pв від вологості (θ) називають основною 
гідрофізичною характеристикою (ОГХ). Оскільки висота всмоктування 
уособлює всмоктуючі сили, що забезпечуються адсорбцією, капілярним 
підняттям і менісковими силами, які власне й утримують воду в породі, то 
графічна залежність Pв або hв від θ (і навпаки) буде являти собою вже згадувану 
криву водоутримування (рис. 1.2).  

Слід відмітити, що в природних умовах, на відміну від лабораторних (див. 
рис. 1.3),  зневоднення порід на глибинах 1-3 м інколи сягає менше 1% вагових 
(полігон «Лютіж» під Києвом) [10]. 

Основна гідрофізична характеристика, або крива водоутримування дозволяє 
оцінювати енергетичний стан води в грунті і пов’язувати з вологістю не тільки 
вищеозначені параметри (Pв, hв), а й величини гідродинамічного напору (Н) та 
інші параметри вологоперенесення, про які йтиметься далі.  

Адсорбційні електромолекулярні сили більшою мірою працюють на 
водоутримання. Робота внутрішніх адсорбційних сил, пов’язаних з електричним 
зарядом поверхні частинок грунту, по відношенню до розчинених у воді 
речовин описується поглинаючою властивістю порід, яка в першу чергу 
характерна для дисперсних різновидів. Частинки грунту завдяки цій властивості 
захоплюють іони і молекули речовин із розчину або з повітря, що їх оточує. 
Поверхня частинки має від’ємний заряд, і на ній сорбуються катіони або 
молекули із явно вираженою дипольною будовою, в т.ч. молекули води. 
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Рис. 1.2. Основні гідрофізичні характеристики (залежності об’ємної вологи 

від всмоктуючого тиску), отримані в режимі зневоднення від повного насичення 
монолітів піщаних порід зони аерації в лабораторних умовах. Цифри на кривих 
– номери монолітів з дослідної ділянка полігону «Лютіж» (Бублясь В.М., 
Дзекунов М.Є.). 

 
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. 
Поглинаюча здатність грунтів характеризується ємністю поглинання, тобто 

кількістю адсорбованих катіонів, що приходяться на 100 г породи. Чим більша 
дисперсність породи, тим більша її питома поверхня і відповідно – ємність 
поглинання.  

Фізична поглинаюча властивість грунту – це позитивна або від’ємна 
адсорбція частинками грунту цілих молекул різних речовин, в т.ч. й води. Вона 
залежить не лише від сумарної поверхні твердих частинок, але і від вологості 
грунту та швидкості руху водного потоку. З мінеральних сполук, за К.К. 
Гедройцем, позитивно поглинаються лише луги. Від’ємна молекулярна 
адсорбція характерна для розчинних мінеральних солей та неорганічних кислот. 
За від’ємної адсорбції сильніше притягуються до поверхні частинок молекули 
води, тому в розчині, який безпосередньо прилягає до поверхні твердих 
частинок грунту, концентрація солей буде нижчою, ніж в оточуючому розчині.  

Але поглинання здійснюється не лише зовнішньою поверхнею, тобто 
шляхом адсорбції, певна частина катіонів вилучається з розчину і шляхом 
абсорбції. Останній процес значною мірою забезпечується колоїдами 
водонасиченої зони грунту, для яких характерна наявність внутрішньої поверхні 
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міжпакетних просторів. Колоїди грунту – це найдрібніші частинки грунту 
розміром від 0,2 до 0,001 мкм, які утворюють з ґрунтовою вологою колоїдні 
розчини (золі) і у такому вигляді пересуваються з одного шару грунту в інший 
та, накопичуючись, утворюють ущільнені прошарки. Вони поглинають з 
розчинів іони амонію, калію, кальцію, магнію та інші, запобігають їх 
вимиванню, сприяють утворенню структури грунту. Колоїди складаються з 
органічних, мінеральних і органо-мінеральних сполук. Саме в колоїдно-
дисперсному вигляді представлена основна маса органічної речовини грунту. 
Вміст колоїдної фракції складає від 2% в легких до 50% у важких ґрунтах. 

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

рd
г bC
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де Кd і b – емпіричні константи. Якщо для певного діапазону концентрацій 
приймати b=0 (ізотерма Генрі), то параметр Кd  набуває значення коефіцієнту 
розподілу. 
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

1. Визначити та вивчити за літературними даними коефіцієнти 
розподілу важких металів для різних типів порід. 

2. Повторити матеріал, що стосується водоутримання ґрунтами 
вологи. 

Література: 
1. Гавич И.К. Гдрогеодинамика. М.: Недра, 1988. – С. 136-159.  
2. Кац Д.М., Пашковский И.С. Мелиоративная гидрогеология. – М.: ВО 

“Агропромиздат”, 1988. – С. 111-114. 
 
Контрольні запитання по темі: 
1. Чим обумовлюється існування всмоктуючого тиску в ґрунтах? 
2. Як пов’язані між собою висота всмоктування і всмоктуючий тиск 

(запишіть рівняння)? 
3. Що таке основна гідрофізична характеристика? 
4. Чим обумовлена поглинаюча здатність порід? Дайте визначення 

поглинаючого комплексу ґрунту. 
5. Дайте визначення ємності поглинання. 
6. Що являє собою обмінний комплекс ґрунтів? 
7. Охарактеризуйте колоїди ґрунту. Яка їх роль у водонасиченій зоні ґрунтів? 
8. Що описує ізотерма Ленгмюра? Запишіть рівняння. Чому дорівнює 

коефіцієнт розподілу? 
10. Які сили забезпечують водоутримуючу здатність ґрунту? 
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ТЕМА 3. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕСУВАННЯ ВОЛОГИ В 
НЕНАСИЧЕНИХ ҐРУНТАХ. ПОКАЗНИКИ ТА ПАРАМЕТРИ 

ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ. (1 год.) 
Лекція 3. Умови пересування вологи в ненасичених ґрунтах. Рушійні сили 

та закономірності вологоперенесення. Основний закон волого перенесення. 
– 1 година. 
План лекції:  

 Пересування вологи в ненасичених ґрунтах. Визначення 
вологоперенесення та інфільтрації вологи. 

 Види та інтенсивність інфільтрації. 
 Виведення основного закону волого перенесення. 
 Коефіцієнт вологоперенесення.   
 Визначення напрямку вологоперенесення. 
 Інтервали змін основних чинників, що визначають процес 

вологоперенесення. 
 Кількісне вираження меніскових сил. 
 Висота та швидкість підйому води в капілярах. 
 Формула Жюрена. 
 Визначення висоти капілярного підняття через кут змочування та 

радіус капіляра. 
 Поверхневі явища на границях розділення фаз «рідина-повітря» та 

«тверді частинки - рідина» в капілярах грунту. 
 Області зони аерації за характером розподілу вологи та режимом 

вологоперенесення. 
 Зв'язок коефіцієнта вологоперенесення із коефіцієнтом фільтрації. 
 Епюра вологості для зони аерації неоднорідного складу. 
 Повний потенціал вологи та його складові. 
 Види  та інтенсивність інфільтрації. 
 
 
Розподіл вологи у поровому просторі ґрунту має неперервний перехід від 

одного фізичного стану до іншого (пара-рідина), а також від найменших значень 
гігроскопічної вологоємності до повної вологоємності (ПВ), тобто до повного 
заповнення водою всього порового простору і перетворення трифазної системи 
ґрунту зони аерації у двофазну – “тверді частинки – рідина”. По мірі зростання 
вологонасичення порового простору ґрунту зменшується сила зв’язку вологи з 
його скелетом та змінюється конфігурація водного тіла, яка обумовлена 
будовою порового простору. 

За класифікацією академіка П.А. Ребіндера, сила зв’язку вологи із скелетом 
ґрунту слабшає при переході від хімічного зв’язку до фізико-хімічного і 
механічного. Хімічно зв’язана волога найсильніше зафіксована у структурі 
мінералів ґрунту, – так званих кристалогідратів, і не завжди може бути видалена 
висушуванням. Утворення фізико-хімічних зв'язків (адсорбційного, 
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осмотичного та агрегатного) супроводжується виділенням теплоти змочування 
ґрунту та зміною властивостей речовини.  

Як вже згадувалось вище, граничний стан ґрунтової вологи, від якого 
починають діяти закони вологоперенесення, пов'язаний з так званою 
вологоємністю розриву капілярів (ВРК). За вологоємності, яка вища за ВРК 
капілярні сили не лише утримують вологу в грунті а й забезпечують її 
рухливість. Від цього стану починають діяти закони термодинаміки та 
вологоперенесення.   

Зміни вологості грунту з глибиною зони аерації зображуються у вигляді епюр, 
вертикальною віссю для яких виступає глибина (z), а віссю абсцис – вологість (θ). 
Якщо розвернути (”покласти”) епюру і замінити вісь глибини віссю зміни тиску, 
то отримаємо залежність θ =f(P), яку називають основною гідрофізичною 
характеристикою грунту (рис. 1.3). На цій кривій визначаються водно-фізичні 
константи, що мають фізичну інтерпретацію і широко використовуються в 
агрофізиці. 

Для розуміння фізики процесів взаємодії вологи з дисперсним ґрунтом 
необхідно розглянути будову його порового простору. 

Ненасичені грунти, на відміну від насичених, яким властива 
водопроникність, характеризуються вологопровідністю, що являє собою 
здатність грунту в умовах неповного насичення пор пропускати, за наявності 
градієнту всмоктуючого тиску (або потенціалу грунтової вологи), вільну 
(капілярно-підвішену, капілярну, інфільтраційну), фізично зв’язану (плівкову) 
воду і повітря. Якщо водопроникність насичених грунтів забезпечує фільтрацію 
води, то вологопровідність ненасичених – вологоперенесення. 

Вологоперенесенням називають процес руху вологи в трьохфазному 
середовищі зони аерації, який являє собою переміщення вільної і молекулярної 
вологи під дією гравітаційних і сорбційних (молекулярних і капілярних) сил.  

Якщо шар води на поверхні грунту занадто потужний для того, щоб 
ненасичений шар міг вмістити всю вологу, то надлишок останньої, після 
рівномірного насичення грунту, стіче до грунтових вод, що приведе до 
підвищення їх рівня. Переміщення води вниз обумовлено перевищенням 
водоутримуючої здатності грунту після насичення його до найменшої 
вологоємності (або максимальної молекулярної вологоємності). Нагадаємо, що 
найменшою вологоємністю або граничною польовою вологоємністю в 
меліоративній гідрогеології називають стан вологості грунту після стікання всієї 
гравітаційної вологи. Тобто, це максимальна вологість, що забезпечується 
підвішеною вологою, яку грунт може втримати після стікання всієї вільної 
вологи за відсутності шаруватості і підпору з боку грунтових вод. Очевидно, що 
водоутримуюча здатність обернено залежить від вологості (або від висоти шару 
води на поверхні грунту). Внутрішні (водоутримуючі) сили домінують лише до 
межі найменшої вологоємності, а далі, чим більша вологість, тим більш дієвими 
стають сили гравітації. Стікання води після досягнення грунтом найменшої 
вологоємності характеризує водовіддачу, яка виражається коефіцієнтом 
гравітаційної водовіддачі μ.  
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Насичення вологою грунту до найменшої вологоємності, при переважанні 
внутрішніх сил, будемо називати вологоперенесенням до межі насичення, а 
низхідне переміщення вільної вологи під дією переважаючих зовнішніх сил 
(гравітації) – інфільтрацією, як одним з різновидів вологоперенесення. 
Очевидно, що вологоперенесення тим інтенсивніше, чим більша вологість.  

По мірі зростання вологонасичення дисперсної системи ґрунту зменшується 
сила стабілізації вологи каркасом ґрунту. Крива, що поєднує силу стабілізації 
вологи (Р) з величиною об’ємного вологонасичення θ=f(P), як ми вже знаємо, 
називається основною гідрофізичною характеристикою ґрунту (ОГХ) або 
кривою його водоутримуючої здатності. На цій кривій визначаються водно-
фізичні константи, що мають фізичну інтерпретацію і широко 
використовуються в агрофізиці. 

Крім вологості інтенсивність вологоперенесення залежить від радіусу 
капілярів. Слід розрізняти капілярне підняття, яке визначається дією 
внутрішніх сил (має обернену залежність від радіусу капілярів) та інфільтрацію 
і латеральне вологоперенесення (за вологості в межах від найменшої 
вологоємності до повної), що підпорядковуються зовнішнім силам та прямо 
пропорційні розмірам капілярів. Фактично рухомою вважається волога крупних 
і середніх капілярів із рівнем зволоження вище максимальної молекулярної або 
найменшої вологоємності, що складає більше 20 - 30 % (від об’єму зразка)  у 
породах піщано-суглинистого складу. 

Напір Н у точці В, яка розташована вище рівня грунтових вод, описується 
рівнянням: 

zhH  ,                                   (1.2)  
де h – висота всмоктування, знак “-“ вказує на те, що вектор напрямку 

спрямований обернено до сили тяжіння. Перша складова з правої сторони 
рівняння (1.2) виражає дію внутрішніх (водоутримуючих) сил, а друга (z) – 
характеризує дію гравітаційних сил.  

Якщо вологість по розрізу постійна і дорівнює найменшій  вологоємності 
(θн.в.), то дія сорбційних сил наближено оцінюється половиною висоти 
капілярного підняття, а градієнт і швидкість руху визначаються з формули 
Дарсі (тобто переважає механізм переміщення вологи під дією гравітаційних 
сил). Такий процес називають інфільтрацією. Очевидно, що дію основних сил 
при вологоперенесенні математично можна виразити так само, як дію процесу 
фільтрації у вертикальній площині: 

 
;grad Hk  

або     z
Нk



      (1.3) 

де Н – напір підвішеної вологи, м; k – коефіцієнт вологоперенесення, 
м/добу; z – геометрична висота розташування точки (або елементарного об’єму 
води), в якій вимірюється напір, над площиною порівняння, м. Залежність (1.3) 
пов’язує швидкість вологоперенесення υ з градієнтом напору, за умов 
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нестиснення води та недеформованості порового простору геофільтраційного 
середовища. 

Підставивши в рівняння (1.3) замість Н вираз (1.2), і записавши його в 
диференціальній формі, отримаємо рівняння вертикального перенесення вологи 
в ненасичених грунтах: 

 






  1

dz
dhk        

або  k
dz
dhk       (1.4) 

Мінус обумовлений від’ємним значенням висоти всмоктування в рівнянні 
(1.2) та протилежним до гравітаційної фільтрації спрямуванням процесу під 
переважаючою дією внутрішніх сил. Тобто, так само, як і в рівнянні (1.2), перша 
складова з правої сторони рівняння виражає дію внутрішніх, але на цей раз, – 
переважно капілярних та меніскових сил (оскільки є вектор швидкості), а друга 
(k) – характеризує дію гравітаційних сил. 

За аналогією з формулою Дарсі, останнє рівняння називають основним 
законом вологоперенесення в ненасиченій зоні.  

З рівняння (1.4) випливає, що за неповного насичення порід зони аерації 
вологоперенесення в них відбувається не лише за наявності градієнта висоти 

всмоктування, але і в тих випадках коли він рівний нулю: 0
dz
dh . У цих 

ситуаціях вологість по розрізу постійна, дія на вологу внутрішніх, в першу 
чергу сорбційних сил, відсутня, отже перенесення вологи відбувається лише під 
дією сил гравітації (υ = k). Такий стан характерний для грунтів, у яких вологість 
дорівнює найменшій вологоємності, що, при надходженні нових порцій вологи, 
забезпечуватиме її низхідне перетікання (інфільтрацію) до рівня ґрунтових вод 
практично без затримки, тобто без зміни вологості. 

Якщо ж градієнт висоти всмокутування не дорівнює нулю, то за 
співвідношенням h і z можна визначити напрямок вологоперенесення. 

Якщо величина z, що характеризує дію гравітаційних сил, буде більшою за 
h, і dh/dz < 1, то другий член рівняння (1.4) буде більшим за перший і υ буде 
додатньою. Тобто рушійним механізмом вологоперенесення буде гравітаційна 
сила. У випадку, коли h більше  z і  dh/dz > 1, перший член рівняння більший, 
тобто внутрішні сили переважатимуть, а швидкість υ буде від’ємною. В цьому 
разі волога рухатиметься переважно вгору під дією капілярних сил.  

Всмоктуючий тиск P в ненасичених грунтах є величиною від’ємною і 
визначається ступенем вологості грунту. На границі ненасиченого і насиченого 
грунту (яка є вільною поверхнею фільтраційного потоку) ця величина рівна 
нулю. Всмоктуючий тиск вимірюється в паскалях, але якщо питома вага прісної 
води  1 Н/м3, то величина всмоктуючого тиску чисельно дорівнює висоті 
всмоктування h.  
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Потік вологи в ненасичених грунтах відбувається проти градієнту тиску, 
тобто так само, як і в насичених грунтах – від більшого напору до меншого. Для 
ненасиченого стану, повний гідродинамічний напір Нн.н. < z, оскільки: 

hzH нн .. , а для насиченого, навпаки гідродинамічний напір Н більший z на 
величину п’єзометричної висоти (висоти стовпчика води над певною точкою), 
оскільки: H - hp = z. Так само як тиск в насиченій зоні більший ніж в 
ненасиченій то і Н > Hн.н.. Тоді і рух вологи буде відбуватись знизу вгору – від 
рівня грунтових вод. Оскільки ненасичена зона може вважатись дзеркальним 
відображенням насиченої зони відносно рівня грунтових вод, то рух вологи 
відбувається тут від точок з найменшим від’ємним значенням напору, або із 
області з меншим всмоктуючим тиском, до точки з більшим від’ємним 
значенням напору, тобто в область із більшим всмоктуючим тиском. Маючи 
епюру розподілу гідродинамічного напору по розрізу зони аерації, легко 
визначити напрямок руху вологи. Ухил границі такої епюри дасть уяву про 
напрямок руху вологи в зоні аерації. Якщо границею епюри є вертикальна лінія 
(напір постійний), це вказує на рівноважний стан вологи в грунті, тобто 
відсутність руху (рис. 3.1). Відхилення границі епюри вліво від вертикальної 
лінії (кут нахилу більше 90о від дзеркала грунтових вод) вказує на висхідний рух 
вологи, вправо (кут нахилу менший за 90 о) – на низхідний рух. 

 

 
Рис. 3.1. Графік для визначення напрямку руху вологи в зоні аерації однорідного 

складу за ухилом епюри повного гідродинамічного напору (повного потенціалу 
вологи): І – рівноважний стан (рух відсутній); ІІ – низхідний рух вологи; ІІІ – 
висхідний рух вологи; ІV – лінія, що вказує на зміну гравітаційної складової; ▼1 – 
поверхня землі, де z =0 (вісь абсцис); ▼2 – рівень грунтових вод (Р = 0). Ннн. – повний 
гідродинамічний напір в ненасиченій зоні; Р – всмоктуючий тиск, γ – питома вага 
води, h – висота всмоктування, z – вертикальна координата відносно площини 
порівняння, за яку прийнято поверхню землі. 
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Розглянемо, як за епюрою зміни повного гідродинамічного напору в межах 
зони аерації двошарової будови можна визначити напрямок руху вологи, а за 
епюрою вологості –  стан грунтів зони аерації (рис. 3.2). За ухилом границі 
епюри 1 або за співвідношенням величин повного гідродинамічного напору в 
суміжних перетинах визначається висхідний у нижній частині і низхідний у 
верхній частині розрізу рух вологи. Нахилена під кутом 45о лінія 2 графіку 
(3.2,а) уособлює зміну величини z (Р=0). Якщо значення напору Н лежать 
ліворуч (вище) прямої z (що відповідає значенню│Н│> │z│), де тиск менший 
за атмосферний (Р<0), то грунт характеризується ненасиченим станом, зона 
поширення якого на графіку позначена цифрою 3. Якщо значення напору Н 
лежать в області праворуч (нижче) прямої z (що відповідає значенню 
│Н│<│z│), де тиск більший за нуль, то грунт знаходиться у квазінасиченому 
або насиченому стані, який на графіку позначений цифрою 4. 

Визначення залежності коефіцієнта вологоперенесення в породах 
непорушеної структури (монолітах) зони аерації від всмоктуючого тиску 
порової вологи в режимі зневоднення зразка від його повної водонасиченості 
показують, що в різних генетичних горизонтах і на різних дослідних ділянках 
швидкість руху вологи є різною, але основна маса рухомої в породах вологи 
(біля 90%) переміщується в піщаних породах за від’ємних тисків, що 
знаходяться в межах 5-15 кПа, а в суглинистих породах – 5-50 кПа. 

 

 
Рис. 3.2. Графіки для визначення напрямку руху вологи і стану грунтів зони аерації 

двошарової будови: а – епюра повного гідродинамічного напору; б – епюра вологості; 
1 – епюра змін гідродинамічного напору по глибині зони аерації; 2 – епюра змін 
гравітаційної складової напору; 3 – зона від’ємних значень тиску (зона всмоктуючого 
тиску); 4 – зона позитивного гідростатичного тиску; 5 – граничні перетини, в яких 
тиск дорівнює нулю; 6 – низхідний рух вологи; 7 – висхідний рух вологи; 8 – рух 
вологи відсутній; ПВ1 і ПВ2 – повна вологоємність легкого і важкого суглинку. 

 
Область розвитку квазінасиченого стану грунту, в якій має місце низхідний 

рух вологи, відповідає області так званої «верховодки». Границі її визначаються 
перетинами, в яких епюра напорів перетинає лінію z, тобто тиск дорівнює нулю 
(точки 5 на графіку 3.2,а). В цих точках перетину епюри з прямою 2, де │Н│= z,  
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розподіл вологи над рівнем грунтових вод відповідає залежності Н(θ) і рух 
вологи відсутній (υ = 0, тобто 0




z
H ). 

В природних умовах низькі тиски порової вологи притаманні горизонтам, 
розміщеним над капілярною каймою, а також верхнім горизонтам. В середній 
частині товщі порід зони аерації, в більшості випадків, переважають тиски 20 - 
40 кПа, але за таких тисківрух вологи у рідкому стані в породах піщаного і 
супіщаного складу припиняється. У породах суглинистого складу рух вологи 
можливий і за всмоктуючих тисків 50-70 кПа, але у дуже малій кількості. 

Виходячи із представлених і багато інших, відомих на сьогодні, прикладів 
можна заключити, що всмоктуючі порові тиски не завжди відображають 
характер руху вологи, оскільки величини всмоктуючих тисків з однієї сторони 
відображають обмежену кількість вологи в породах, а з іншої, не завжди є 
показником руху вологи в певному напрямку. Існує багато прикладів, коли 
волога рухається в сторону пониженого тиску, тобто у горизонт із підвищеною 
вологістю. Крім того, на точність вимірювання всмоктуючого тиску в польових 
умовах впливає велика кількість чинників, які врахувати в повній мірі дуже 
складно. 

Дослідження особливостей руху води в породах зони аерації за допомогою 
хлорного індикатора показують, що швидкість низхідного потоку рідкої фази 
може складати біля 6 м на рік, за умови співставних значень швидкостей руху 
води та іонів хлору (дослідні роботи проводились у роки із опадами вищими за 
норму – біля 600 мм). Проте, судячи із ряду фізичних ознак хлору і даних 
експериментальних досліджень, його молекули можуть рухатись значно 
швидше, ніж рідка фаза порід. Так, при потужності зони аерації в межах 10м 
волога із поверхні до водоносного горизонту досягне приблизно через 2 роки, 
але на практиці ми спостерігаємо підняття рівня ґрунтових вод після 
сніготанення, або значних опадів через 2-3х тижневий термін (в породах 
піщаного складу на полігоні «Лютіж», де проводились експерименти).  

Із наведених прикладів випливає, що в умовах помірного клімату рух вологи 
у рідкому стані під впливом ньютонівських сил в породах піщаного і 
суглинистого складу зони аерації є обмеженим. Це свідчить про існування й 
інших механізмів та форм перенесення вологи. Наприклад, під дією 
електричного струму водневі молекулярні, міжмолекулярні (і навіть сорбційні) 
зв’язки будуть послаблені (розірвані) і вода, як плівкова, так і капілярна може 
рухатись в сторону поля протилежного за знаком. 

Таким чином, в ненасиченій зоні поровий простір заповнений водою і 
повітрям, а вода утримується силами натягу (від’ємним тиском); водоутримання 
грунтом забезпечується внутрішніми (капілярними та адсорбційними) силами, а 
вологоперенесення – спочатку, по мірі насичення вологою, капілярними і, 
меншою мірою, адсорбційними силами, а з деякої межі вологості (вище 
найменшої вологоємності) – переважно зовнішніми, тобто гравітаційними 
силами. При цьому слід зауважувати, що остання стадія характеризує низхідний 
вектор переміщення вологи, тобто інфільтрацію, а вологоперенесення під дією 
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лише внутрішніх сил (переважає за низької вологості) відбувається як у 
висхідному так і у низхідному напрямках (об’єктивно кажучи – у всіх 
напрямках від джерела зволоження). 

Вологість грунту є визначальною вихідною характеристикою, від якої 
залежать не лише сили водоутримання в ненасиченій зоні а і всі показники 
вологоперенесення.  

Капілярне підняття. Рушійною силою перенесення вологи є енергія здатна 
перемістити елементарний об’єм води на певну відстань. Наприклад, така 
енергія виникає за наявності області з меншим потенціалом вологи, що 
адекватно області з більшим всмоктуючим тиском. Тобто, чим більше 
відрізняється всмоктуючий тиск від атмосферного, тим більшим буде 
розрідження, обумовлене дією нескомпенсованих електромолекулярних сил, і 
тим більшою буде висота всмоктування. Оскільки всмоктуючий тиск і висота 
всмоктування обернено пропорційні до вологості, то, зрозуміло, що рідина буде 
рухатись швидше до області з найбільшим всмоктуючим тиском і з найменшою 
вологістю. Наприклад, тиск 85 кПа є більшим всмоктуючим тиском, ніж 95 кПа, 
оскільки відрізняється від атмосферного, який дорівнює 100 кПа, на 15 одиниць, 
в той час як в другому випадку – лише на 5. Якщо атмосферний тиск приймати 
за 0, то в першому випадку всмоктуючий тиск дорівнюватиме – 15, а в другому 
– 5 кПа, тобто більше значення під мінусом означає більший всмоктуючий тиск: 
|15| > |5|. Таким чином, вода у ненасиченій зоні, як і в насиченій, рухається від 
області з більшим абсолютним позитивним тиском до області з меншим тиском. 
Різниця тисків піднімає воду в капілярах на висоту hк, рівну за Лапласом 
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          (1.5) 

до тих пір, поки не встановиться рівновага, за якої капілярний тиск (Рσ) 
врівноважиться з атмосферним. Тут σ – питома сила поверхневого натягу на 
границі рідина-повітря, що дорівнює для води 8 Па . см (або 0,0735 г/см) – цей 
параметр уособлює меніскові сили; R1 та R2 – радіуси кривизни водного меніску 
у взаємоортогональних напрямках його поверхні; γ – об’ємна вага води. 
Оскільки висота капілярного підняття (hк) повязана із капілярним тиском 
рівнянням (1.9), то можна записати: 
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            (1.6) 

У звичайній двохфазній системі Рσ  являє собою різницю між тиском на 
незволожену сторону (Р2) від поверхні розділу волога-повітря (див. рис. 1.10) і 
тиском на зволожену сторону, тобто атмосферним тиском (Р1). Якщо 
атмосферний тиск дорівнює нулю, то Рσ  прирівнюється до тиску вологи (Р2). 

Висота та швидкість підйому води в капілярних порах характеризують 
капілярні властивості гірських порід. Дрібні пори в породах мають 
властивості капілярних трубок, в яких діють меніскові сили. Ці сили 
перевищують сили тяжіння, тому вода спроможна підніматися в порах на ту чи 
іншу висоту (hк), яка залежить від гранулометричного складу пухкої породи. 
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Якщо верхній грунтовий шар моделювати у вигляді системи циліндричних 
трубок-капілярів різного діаметру, які не перетинаються, але мають постійний 
по всій довжині перетин, тобто сталий радіус, то висоту капілярного підняття 
можна визначити за формулою Жюрена:  

м
к Rgg

Ph











 2 ,    (1.7) 

де Рσ – капілярний тиск, пов'язаний із кривизною водного меніску на границі 
поділу рідина-повітря; σ – капілярна постійна для води (те ж саме, що в 
рівняннях (1.5-1.6)),  Rм – головний (усереднений) радіус меніска води в 
капілярі; ρ – густина (щільність) води; g – прискорення сили гравітації.  

Слід враховувати, що формула (1.7) справедлива за умови, що радіус 
меніска знаходиться в прямій залежності від радіуса капіляра (rк):  

Rм = rк / cos Ω,  де Ω – кут змочування.  
Тоді, для наближених розрахунків справедлива залежність 
 hк = 0,3 / dк , де dк – діаметр капіляра, або 

к
к r

h 15,0
       (1.8) 

Найбільш точні значення з цієї залежності для hк  можна отримати за 
температури 20о С та при повному змочуванні стінок капіляра. 

 Поверхневий шар рідини має надлишкову потенційну енергію. Величина 
цієї потенційної енергії, віднесена до одиниці площі поверхні розділу, 
називається поверхневим натягом () і вимірюється в г/см, Па . см, або  
ерг/см2.  

Молекулярний тиск (Рм) залежить від кривизни поверхні рідини, якщо радіус 
цієї кривизни є порівнюваним з радіусом дії молекулярних сил. Молекулярний 
тиск для увігнутої поверхні (Рувіг) менший за нормальне значення для пласкої 
поверхні (Рпл) на величину Рσ, а для опуклої поверхні – більший за пласку на 
туж саму величину Рσ, яка називається капілярним тиском. Для увігнутої 
поверхні Рσ < 0, тобто капілярний тиск від’ємний, а для опуклої поверхні 
капілярний тиск додатній (Рσ > 0).  

Виникнення опукло-увігнутих поверхонь розділу рідина-повітря обумовлене 
взаємодією рідини з твердими частинками скелету грунту. 

Поверхня розділу тверді частинки-рідина. На границі розділу системи тверді 
частинки-рідина головним чином діють три сили: поверхневий натяг твердого 
тіла по відношенню до оточуючої пари (σ1-3), поверхневий натяг рідини по 
відношенню до її насичуючої пари (σ2-3) і поверхневий натяг твердого тіла по 
відношенню до рідини (σ1-2). Джерелом водяної пари є, в першу чергу, повітря, 
що міститься у верхньому шарі грунту, товщиною, скоріш за все, не більше 20-
40 см, по-друге – приземний шар атмосфери. 

Кут, що утворюється дотичною, проведеною до поверхні краплі рідини у 
точці розділу з поверхнею твердого тіла, називається кутом змочування, або 
крайовим кутом (Ω) 
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Якщо враховувати кут змочування стінок капіляра, та замінити в рівнянні 
(1.7) радіус меніска на його залежність від радіуса капіляра, то рівняння для 
визначення висоти капілярного підняття може бути записане у вигляді: 

 

gr
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 cos2

,    (1.9) 

Очевидно, що висота капілярного підняття тим більша, чим більше 
поверхневий натяг води і чим менші радіус капіляра та густина води. В окремих 
випадках, наприклад для кварцових пісків, або при повному змочуванні стінок 
капіляра коли Ω = 0 і cos Ω =1, Rм  може дорівнювати rк , тобто в рівнянні (1.7) Rм  
можна замінити на  rк. 

За однакових радіусів капілярів об’єми затисненого повітря суттєво 
відрізняються, що відчутно впливає на всмоктуючий тиск та висоту 
всмоктування. За однакового об’єму затисненого повітря (Vз.п. = 3%) 
найменшою висотою всмоктування відзначаються чорноземи на 
легкосуглинистій основі при радіусах капілярів близько 4,0.10-3 см, далі, по мірі 
зменшення радіуса капілярів і збільшення висоти всмоктування, – піски – 
каштанові легкосуглинисті грунти – чорноземи з радіусом капілярів  0,37 . 10-3 см 
– лес. 

Крім вищеперерахованих чинників, на висоту і швидкість капілярного 
підняття впливають також хімічний і мінералогічний склад та структурно-
текстурні особливості породи, рівень сформованості системи пор та ін. 

Капілярна волога може пересуватись також у вигляді пари від осередків з 
великою вологістю до ділянок з меншою вологістю. Тиск пари над меніском 
мікрокапіліра також залежить від радіуса капіляра (чим більший радіус 
капіляра, тим більший тиск пари), тому рідина буде випаровуватись з меніска 
капіляра більшого радіуса, з наступною конденсацією пари в капілярах меншого 
радіусу (там де менший тиск), тобто буде мати місце дифузія пари в напрямку, 
протилежному градієнту вологості. Таким чином, в капілярно-пористому 
середовищі грунту може одночасно протікати дифузія пари і капілярний рух 
рідини. 

У капілярах, розмір яких співставлюється з радіусом дії капілярних сил (у 
нашому випадку rк = δ), тиск насичуючої пари над меніском рідини (Рм) буде 
відрізнятися від тиску пари над пласкою поверхнею Рн на величину, що 
пропорційна капілярному тиску. Позначивши відносну пружність насичуючої 
пари над меніском рідини 
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Ця формула справедлива для діапазону радіусів капілярів 0,5*10-7< rк <10-4 
см. За умов, коли rк > 10-4 cм, тиск насичуючої пари над меніском з точністю до 
0,1% дорівнює тиску насичуючої пари над пласкою поверхнею. 
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Це явище використовують для диференціації мікропористості капілярних сил 
та визначення їх питомої внутрішньої поверхні при дослідженні ізотерми 
сорбції. 

Для грунтів зони аерації це явище обумовлює капілярну конденсацію вологи 
у мікропорах, що визначає їх гігроскопічну вологість. 

Тобто, в залежності від пружності пари у поровому просторі грунту, буде 
встановлюватися динамічна рівновага рідина-пара, при якій будуть заповнені 
рідиною пори певного розміру. Природно, що враховуючи наявність 
полімолекулярного шару адсорбованої вологи (δ), у разрахунках слід спиратись 
не на величину радіуса капіляра, а на величину (rк -δ), а такі розрахунки мають 
сенс лише для пор, в яких rк > δ. На основі цього розрізняють мікрокапілярні 
пори з 510 кr см та макрокапілярні пори 510 кr см. 

Особливості розподілу та руху вологи по зоні аерації однорідного і 
неоднорідного складу. За однорідного складу зони аерації достатньо великої 
потужності (не менше 10 м) і сталого положення вільної поверхні грунтових вод 
в природних умовах, в зоні аерації, згідно виділяють три характерних підзони, 
або області: нижню, середню та верхню. Границі цих трьох областей 
відбивають екстремуми епюри розподілу вологості по зоні аерації.  

Верхня область (І) починається з поверхні землі і поширюється вниз на 
глибину, яка визначається властивостями грунту та кліматичними умовами. Цю 
область називають ще областю активного водообміну, оскільки в її межах 
відбувається активна взаємодія грунтової вологи з атмосферою. І.С. 
Пашковський називає її зоною сезонних коливань вологості і призначає їй 
потужність  від 1…1,5 м (від поверхні) в глинах, до 5…10 м у легких породах. 
Вплив метеорологічних факторів в цій області проявляється в тому, що з 
поверхні землі надходять атмосферні опади або ж волога видаляється при 
фізичному випаровуванні. У зв’язку з цим в межах області вологість грунту в 
часі і по глибині змінюється в широких межах, а напрямок пересування її в різні 
періоди часу може бути низхідним і висхідним. Загальний вертикальний 
характер вологоперенесення порушується у приповерхневій частині зони аерації 
глибиною 0,4-1,0 м за рахунок наявності тріщин, всмоктування води корінням 
рослин, різкої анізотропності властивостей ґрунтів. Нерідко тут виникає  
складний просторовий потік з домінуючим рухом по окремих вибіркових 
шляхах і наступним більш рівномірним поширенням по монолітній частині 
грунту. В цілому в даній області спостерігається різко неусталений рух вологи. 

Середня область характеризується невисокою і порівняно стабільною 
вологістю. Як ми вже знаємо, якщо вологість по розрізу постійна (θ = соnst), то 

0
dz
dh , (де h – висота всмоктування), що свідчить про відсутність дії внутрішніх 

(адсорбційних і капілярних) сил. В цьому випадку швидкість 
вологоперенесення v  дорівнюватиме коефіцієнту вологоперенесення k , який за 
С.Ф. Авер’яновим, пов'язаний з коефіцієнтом фільтрації наступною залежністю: 

n
фkk        (1.11) 
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де kф  – коефіцієнт фільтрації; n – показник ступеня, який за С.Ф. 
Аверьяновим звичайно змінюється у межах від 3 до 4 (хоча, згідно 
експериментальних даних, він може набувати різних значень, наприклад, для 
грунтів степової зони України n = 0,5…2,2) в діапазоні всмоктуючих тисків 

(висоти всмоктування) від -1 до -3 м водного стовпчика;  – капілярна 
насиченість, або приведена вологість: 

внп

вн

.

.









      (1.12) 

тут θ – фактична (виміряна) вологість; θн.в. – найменша, або максимальна 
молекулярна вологоємність, θп – повна вологоємність. 

Тобто, в середній області переважатиме низхідний рух вологи (за рахунок 
домінуючої дії гравітаційних сил), якщо з верхньої області будуть надходити 
нові порції води. Вологість залишається постійною за відсутності живлення 
згори або якщо це живлення стале в часі. Вологість також може змінюватись в 
часі, якщо змінюється величина живлення, рівно настільки, щоб пропустити 
низхідний потік вологи. Зміни вологості головним чином пов’язані не з 
сезонними, а з більш тривалими кліматичними циклами. Таким чином, 
вологість весь час рівна або близька найменшій вологоємності (прагне до неї), а 
режим вологоперенесення стаціонарний, або близький до нього. Звідси 
правомірно середню область назвати областю транзиту вологи. Потужність цієї 
області змінюється в широких межах і залежить від загальної потужності зони 
аерації. За малої потужності зони аерації і відповідних кліматичних умов, ця 
область може бути відсутня; тоді верхня область переходить безпосередньо у 
нижню. 

Нижня область (ІІІ) починається від вільної поверхні ґрунтових вод, на 
границі якої вміст вологи в ґрунті відповідає повній вологоємності.  Вологість, 
по мірі наближення до верхньої межі області, поступово зменшується, і на межі 
переходу до середньої області досягає певної постійної величини. Тобто в 
межах цієї області, що охоплює шар капілярної кайми, відбувається умовний 
перехід від насиченого до ненасиченого стану. Вологість цієї області достатньо 
висока і слабо змінюється в часі, однак волога не знаходиться в стані спокою. 
Оскільки, завдяки підпору від рівня ґрунтових вод, вологість більша за 
найменшу вологоємність, тут переважає низхідний рух вологи. Слід 
враховувати також, що в умовах арідного клімату, при заляганні рівня 
ґрунтових вод вище критичного, спостерігається й активне висхідне 
підтягування вологи під впливом випаровування та кореневої системи рослин. 
Потужність цієї області може суттєво змінюватись під впливом різноманітних 
факторів на її границях. 

Згідно багаторічних спостережень за режимом всмоктуючих тисків і 
вологості при зрошенні, в умовах потужної зони аерації, в ній виділяють зони: 
добових (до 0,5-1,0, рідше 1,5 м); сезонних (від 1,0-1,5 до 6-8 м), річних та 
багаторічних (глибше 8 м) коливань вологості. Зона добових коливань в 
залежності від метеорологічних умов, режиму зрошення і ходу сумарного 
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випаровування відрізняється найбільшою динамічністю: зміни об’ємного 
вологовмісту досягають 10-11%.  

В зоні сезонних та річних коливань рух вологи в основному низхідний. Тому 
цю зону й називають зоною транзиту. Під впливом опадів і поливів режим 
всмоктуючих тисків має циклічний характер: періоди зволоження, пов’язані з 
просуванням фронту промачування, змінюються розтягнутими в часі періодами 
осушення. Зміни об’ємного вологовмісту в цій зоні, складеній суглинками, 
досягають 3,5-4,5%. 

Уяву про рух інфільтраційної вологи можуть дати ізоплети вологості 
(гідроізоплети), тобто лінії, які з’єднують точки з однаковою величиною 
вологості. При однорідній будові зони аерації ізолінії висоти всмоктування 
співпадають з ізоплетами вологості. При неоднорідній будові гідроізоплети не 
співпадають із значеннями висоти всмоктування. 

За неоднорідної будови зони аерації розподіл в ній вологи суттєво 
ускладнюється. Наприклад, за шаруватої будови та наявності шарів різного 
літологічного складу утворюється складна епюра вологості і порушується 
розподіл вологості, характерний для зони аерації однорідної будови (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Епюра 
розподілу вологості 
по глибині 
шаруватої зони 
аерації:  

1 – поверхня 
землі; 2 – дзеркало 
грунтових вод. 
 

В шарах, представлених чистим піском, вологість значно менша, ніж в 
шарах, що представлені глинистими пісками або суглинками. На площинах 
нашарування, в межах шарів з переважанням пилуватих глинистих фракцій, 
утворюються області підвищеної вологості, а над слабо-проникними прошарками 
утворюються скупчення підпертої вологи.  

Якщо потужність окремих прошарків достатньо велика, то в кожному з них 
можуть утворюватись області, які відповідають областям ІІ і ІІІ в зоні аерації 
однорідної будови. При цьому нижня границя області ІІІ буде відповідати 
контакту із прошарком іншого літологічного складу.  

Очевидно, що процес волого-перенесення є неусталеним, відповідно і 
коефіцієнт волого-перенесення є величиною непостійною, на відміну від 
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коефіцієнта фільтрації, що характеризує певний тип порід із сталими 
характеристиками скелету – літологічним і гранулометричним складом та 
пористістю. 

Таким чином, у значній за потужністю зоні аерації можна умовно виділити 
щонайменше три зони за характером режиму вологоперенесення: 

- зона сезонних коливань вологості, глибина якої змінюється від 1…1,5 м в 
глинах до 5…10 м в легких породах; 

- зона транзиту; (судячи із фактичного розподілу вологи по глибині 
достатньо потужних зон аерації, часто може бути відсутньою, лише в окремих 
випадках в середній частині простежуються інтервали більш менш витриманої 
вологості, які однак зміщуються по сезонах року);  

- зона капілярної кайми, де зміни вологості обумовлені коливаннями рівня 
грунтових вод. 

Показники та параметри вологоперенесення. Складові енергетичного 
стану вологи в зоні аерації. При описанні динаміки поля вологості й 
потенціалу вологи в грунті, або визначенні динаміки поля концентрацій 
корисних і шкідливих хімічних сполук, необхідно мати просторово-часове поле 
деяких гідрофізичних характеристик грунту, що замінюють (і одночасно 
включають в себе) набір характеристик, які належали раніше до водно-фізичних 
властивостей грунту. Описання такого просторово-часового поля, або розподілу 
гідрофізичних характеристик грунтів, можна досягти лише схематично. Але 
необхідним етапом на шляху до таких побудов є отримання ряду грунтово-
гідрофізичних функцій, що характеризують зв’язок рушійних сил переносу 
вологи, провідностей, водоутримуючої здатності грунту, перш за все, з вмістом 
вологи в ньому, а далі – з такими чинниками, як щільність, температура, 
концентрація солей тощо.  

Таким чином, необхідно підкреслити два моменти, що стосуються 
гідрофізичних характеристик грунтів. Перший полягає в тому, що це 
функціональні зв’язки, а не точкові величини або константи, хоча подібні 
функції і можуть містити особливі в математичному сенсі точки, еквівалентні 
колишнім константам. Другий момент полягає в тому, що головним, якщо не 
єдиним, призначенням вказаних функцій є їхнє використання в математичних 
моделях. Такі моделі містять більш-менш детальний формалізований опис 
грунтово-гідрогеологічних або агрометеорологічних процесів. 

Гідрофізика грунтів базується на термодинамічному підході, що об’єднує 
групу методів, в основі якого лежить вчення про термодинамічний (хімічний) 
потенціал води. Останній є універсальним показником (критерієм, властивістю, 
характеристикою), що відображає взаємодію води з тілом, у якому вона 
міститься. Він може бути в однаковій мірі успішно використаний для всіх 
частин єдиної екологічної системи «грунтові води – грунт – рослина – 
атмосфера». Градієнт потенціалу – рушійна сила перенесення вологи і солей – 
обумовлює всі види їхнього руху як в цілому в системі, що розглядається, так і в 
будь-якій з її частин.  
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В основу термодинамічного підходу покладено вчення про потенціал 
грунтової вологи і вологопровідності грунтів. Внаслідок взаємодії з грунтом 
вода змінює свій енергетичний стан. Для оцінки такого стану застосовують 
один із термодинамічних потенціалів, а саме ізобарно-ізотермічний потенціал, 
або вільну енергію Гібса. Вільна енергія Гібса залежить від маси (або об’єму) 
кожного компонента, що входить у багатокомпонентне тіло. Через це зазвичай 
енергію Гібса використовують у вигляді питомої величини, що зветься хімічним 
потенціалом. Але оскільки хімічний потенціал характеризує стан компонента за 
відсутності зовнішніх сил, а грунтова волога завжди перебуває під їхнім 
впливом, то хімічний потенціал стосовно грунтової вологи домовилися називати 
потенціалом води (потенціалом грунтової вологи). 

Оскільки волога та розчинені в ній речовини знаходяться під дією градієнтів 
концентрації, осмотичного, теплового, електричного, магнітного і 
гравітаційного полів, складно врахувати, під дією яких саме сил пересувається 
волога. Тому вирішили визначати єдину об’єднуючу силу, яка обумовлює 
рівновагу і рух вологи за сукупної дії різних механізмів її перенесення і один 
сумарний коефіцієнт, що характеризує проникність ненасиченого грунту для 
вологи. В якості єдиного енергетичного показника, який дозволяє представити 
стан вологи в грунтах та закономірності її руху, було вибрано гідрофізичну 
функцію, яка характеризує переміщення вологи під дією різних сил у вигляді 
роботи. Ця функція саме і є повним термодинамічним потенціалом вологи. 
Якщо припускати, що ґрунти зони аерації практично не деформуються, а дія 
більшості перерахованих сил незначна, то повний потенціал вологи  можна 
представити у вигляді : 

... ogpt eeee       (1.13) 
де ep – потенціал порової води, або тензіометричний потенціал; eg – 

гравітаційний потенціал; eо – потенціал осмотичного тиску вологи. 
Повний потенціал вологи et – це робота, яка повинна бути витрачена (в 

розрахунку на 1 г чистої води) для того, щоб обернено і ізотермічно перенести в 
задану точку ґрунту нескінчено малу кількість води з об’єму чистої води, яка 
знаходиться під атмосферним тиском і на умовному висотному рівні 
порівняння. 

Потенціал тензіометричного тиску вологи ep, або потенціал тиску, - робота, 
яка повинна бути затрачена (в розрахунку на 1 г чистої води) для того, щоб 
обернено і ізотермічно перенести в задану точку ґрунту нескінченно малу 
кількість води з об’єму, який містить розчин, тотожний за складом з ґрунтовим 
розчином, і який знаходиться на тому ж висотному рівні і за однакового 
зовнішнього газового тиску, що і у заданій точці в ґрунті, в ґрунтову вологу у 
цій точці. 

Потенціал вимірюється в одиницях роботи, віднесеної до одиниці маси, тобто 

m
Ae p 


 . При віднесенні кількості роботи до маси перенесеної води одержуємо 

одиницю потенціалу – Дж/кг, ерг/г, а при віднесенні її до об’єму перенесеної 
води – одиницю тиску – кПа, атм, бар, мм рт. ст. Потенціал вимірюється 
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(практично всіма методами) безпосередньо в одиницях тиску. Співвідношення 
між різними одиницями виміру потенціалу і тиску виражається в наступному 
вигляді:  –1 атм = –10 м вод.ст. = –1,02·106 дн/см = – 9,81·101 кПа =  – 9,81·10-2 
Дж/г = – 9,81·101 Дж/кг. 

Робота з переміщення деякого об’єму води v  масою m  з області тиску 
1P  в 

область тиску 2P  дорівнює vPPA  )( 21 . Прийнявши 02 P  і враховуючи, що 
vm  /  являє собою величину густини води  , отримаємо 


P

m
v

P
m

vPP
e p 










)( 21    (1.14) 

В системі одиниць СІ одиницею виміру потенціалу є робота сили в 1 Н на 
шляху в 1м, віднесена до одиниці маси, тобто Дж/кг. Розмірність потенціалу 
тиску – м2/с2. 

Гравітаційний потенціал вологи (eg) – робота, яка повинна бути витрачена (в 
розрахунку на 1 г чистої води) для того щоб обернено та ізометрично перенести 
нескінченно малу кількість води з об’єму, що містить розчин, тотожний за 
складом з грунтовим розчином, і такий що знаходиться на умовному висотному 
рівні порівняння за атмосферного тиску, в подібний об’єм, що знаходиться на 
висотному рівні заданої точки в грунті. Гравітаційний потенціал визначається 
як робота сили тяжіння, віднесена до маси. Тобто  

gz
m

mqzeg  ,     (1.15) 

де z  – відстань від площини порівняння до точки на заданій глибині; g – 
прискорення вільного падіння. Підставимо значення ep і eg, отримані по 
формулах (1.14) і (1.15) в рівняння (1.13), знехтувавши осмотичним 
потенціалом: 

gzPet 
      (1.16) 

Одиницею виміру тиску (Р) в системі одиниць СІ є тиск в 1 ньютон на 1 
квадратний метр (Н/м2), який назвали паскалем (Па). 

Поділивши всі частини  рівняння (1.16) на g, отримаємо: 

zP
g
et 


,      (1.17) 

що відповідає вже відомому виразу для гідростатичного напору, тобто  

Н
g
et   












 м
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22     (1.18) 

et можна виразити через всмоктуючий тиск і висоту всмоктування (повний 
напір порового розчину): 

gzhet )(       (1.19) 
Інфільтрація. Коефіцієнт вологоперенесення не є постійним, а істотно 

залежить від вологості. В неповністю насичених породах зони аерації рух води 



41 
 
носить назву вологоперенесення; а в особливому випадку – коли вологість вища 
за найменшу вологоємність, цей процес набуває низхідного характеру, тобто 
підпорядковується гравітаційним силам, і називається інфільтрацією. Для 
протікання інфільтрації повинна з’явитись вільна (гравітаційна) волога, яка 
зазвичай надходить у вигляді атмосферних опадів або фільтраційних втрат з 
відкритих водних об’єктів. У грунтах з вологістю, яка не досягає найменшої 
вологоємності, вода не є вільною, не передає гідростатичного тиску і 
переміщується під дією градієнтів, обумовлених спільним впливом 
гравітаційного поля і внутрішніх сил, але останні при цьому переважають. Коли 
ж переважають гравітаційні сили, що підпорядковують собі вільну вологу, 
відбувається інфільтрація. Оскільки волога просувається згори, а 
нижчезалягаючі шари грунту менш зволожені (часто вологість менша за 
найменшу вологоємність), то спочатку її руху допомагають внутрішні 
молекулярно-капілярні сили, що виникають під дією градієнту потенціалу 
вологи. 

Якщо вологи, яка надходить на поверхню грунту, недостатньо для того, щоб 
забезпечити інфільтраційне живлення грунтових вод, то вона залишається в зоні 
аерації у вигляді капілярно-підвішеної води і утримується завдяки тому, що 
різниця між тиском під верхнім (Рв) і нижнім меніском (Рн) дорівнює або дещо 
більша за добуток висоти стовпчика води (hк)  на її об’ємну вагу (γ): 

кнв hPP  ,    (1.20) 
При цьому, вектор тиску Рв  спрямований вгору – в напрямку зменшення 

вологи, а тиску Рн  – вниз, також в напрямку градієнта вологості. 
Оскільки  

в
в R

Р 2 ,   

н
н R

P 2
       (1.21) 

і, за співвідношення радіусів кривизни менісків Rн > Rв   очевидно, що Рн < Рв 
(волога перебуває в підвішеному стані або рухається вгору), то з рівняння (1.20) 
можна вивести формулу: 

кhP  ,     (1.22) 
яка розкриває зв'язок між всмоктуючим капілярним тиском (ΔР – величина, 

на яку тиск на нижньому меніску менший за тиск на верхньому меніску) і 
висотою підвішеного стовпчика води в капілярі (hк). В рівняннях (1.21) σ 
означає силу поверхневого натягу меніску. 

Більш очевидна різниця між радіусами кривизни менісків для шаруватих 
грунтів, в яких підвішена капілярна вода залишається і після проходження 
інфільтраційного фронту. 

Коли до підвішених капілярів згори надходить додаткова волога, то 
рівновага, що описується рівнянням (1.20), порушується. Спочатку верхній 
меніск прогинається вниз, що спонукає нижній, випуклий угору меніск 
вирівнюватись, тобто Rн > Rв. Надалі збільшення висоти стовпчика води веде до 
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вигинання нижнього меніску вниз до випуклої форми, що неминуче призводить 
до скидання вниз надлишку води, яка перейде до підпертої зони капілярної 
кайми, а згодом – і до грунтових вод, від чого рівень їх підніметься. 

Отже, першою ознакою того, що відбуватиметься низхідне переміщення 
капілярної вологи є співвідношення Рв < Рн + g. Це означає, що стовп води в 
капілярі перевищує величину капілярного підняття (hк). Подібні випадки в 
природних умовах можуть бути тільки в моменти надходження вологи із 
атмосфери в достатній кількості. Більшу частину року, особливо при 
переважанні процесів випаровування (Рв > Рн + g) волога в капілярах буде 
рухатися вгору – до поверхні ґрунтового покриву, або залишатиметься в 
рівновазі. 

Виділяють два види інфільтрації: вільне просочування і нормальну 
інфільтрацію.  

Вільне просочування – це рух вільної води зверху вниз по найбільших порах 
під дією сил тяжіння.. Більша частина порового простору залишається 
ненасиченою водою, і в ній зберігається циркуляція атмосферного повітря і 
пари води. Вільне просочування найчастіше спостерігається при випадінні 
дощу.  

Нормальна інфільтрація простежується в зоні аерації, коли поровий простір 
ґрунту насичений водою повністю, і рух вільної води згори вниз відбувається 
суцільним потоком. Всередині цього потоку рух води протікає за механізмом 
фільтрації, а на зовнішньому його контурі, де він входить у сухі породи зони 
аерації, виникають капілярні сили. Такий рух спостерігається, наприклад, під 
днищами зрошувальних каналів, що заповнюються водою. На нижній границі 
потоку гравітаційні і капілярні сили діють в одному  вертикальному  
напрямку, а на бокових його границях капілярні сили всмоктування 
спрямовані горизонтально і сприяють плановому розтіканню потоку. 

Відношення шару води (або її кількості), що пішов на живлення ґрунтових 
вод, призвівши до відповідного збільшення їх рівня, до шару води, який 
початково випав на поверхню грунту у вигляді дощу, або штучного поливу, 
називають коефіцієнтом інфільтрації. Цей параметр, за рівної кількості опадів 
та температури на поверхні грунту, головним чином залежить від вологості 
ґрунтів зони аерації, її потужності і складу. 

Інтенсивність інфільтрації залежить від водопровідних властивостей 
грунтів. Погана проникність грунтів обмежує інфільтрацію води і тим самим 
призводить до ненасиченості, створюючи екстремальний водний режим. У 
сильно засолених грунтах інфільтрація також утруднена. Як вже зазначалось, 
величина висоти всмоктування (h) при інфільтраційному просуванні вологи 
залежить від вологості порід зони аерації. Якщо орієнтовно прийняти початкову 
вологість порід по всьому розрізу зони аерації незмінною і рівною або дещо 
більшою за максимальну молекулярну вологоємність, то, згідно Н.Н. Біндеману, 
величина висоти всмоктування приблизно може бути виражена через висоту 
зони капілярного підняття в породі (Нк): 

кНh 5,0       
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'
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кH        

де Vк – об’єм вологи у капілярній зоні; μ’ – коефіцієнт ємності. 
Для вивчення процесу інфільтрації визначають розподіл по розрізу зони 

аерації величини всмоктуючого тиску Р або висоти всмоктування h і будують 
ізолінії рівних всмоктуючих тисків. Висоту всмоктування або еквівалентний до 
неї всмоктуючий тиск часто називають потенціалом вологи, і тоді ізолінії h 
виступають як ізолінії потенціалу вологи.  

Вертикальна одномірна інфільтрація виникає під каналами та річками при 
глибокому заляганні грунтових вод. За достатньої кількості води у водоймі або 
на поверхні землі в зоні аерації виникає суцільний низхідний інфільтраційний 
потік, рух якого визначається дією сил гравітації, гідростатичного і капілярного 
тисків. За відсутності достатньої для заповнення порового простору кількості 
води формується вільне просочування у вигляді окремих струменів, що 
рухаються вниз під дією власної ваги, що відповідає інфільтраційному 
живленню від атмосферних опадів (рис.3.4,а). Переміщення вологи за таких 
умов оцінюється з позицій вологоперенесення. 

 

 
Рис. 3.4. Схема видів інфільтраційного процесу (а – вільне просочування 

(«підземний дощ»), б – нормальна інфільтрація): 
1 – зона повного насичення, 2 – зона аерації, 3 – окремі струмені води що 

інфільтрують; 4 – зона, в якій пори повністю заповнені водою і діє гідростатичний 
напір та капілярне всмоктування; 5 – зона дії лише капілярного всмоктування (hк); 6 – 
контакт відносно сухих порід зони аерації та інфільтраційного потоку. 

 
Якщо припустити, що градієнт інфільтраційного потоку (І) дорівнює 

одиниці, то коефіцієнт вологоперенесення (k) дорівнюватиме швидкості 
вологоперенесення ( kI ), а інфільтраційні витрати (Qw) наближено можна 
визначити за формулою, аналогічною до формули  Дарсі: 

IkFQ ww  ,     (1.23) 
де Fw – площа поперечного перетину інфільтраційного потоку в плані, по 

нормалі до якої відбувається інфільтрація. Якщо відомі інфільтраційні витрати з 
каналу (їх можна наближено розрахувати гідрометричним методом за різницею 
витрат каналу між його двома поперечними створами), то швидкість 
інфільтрації легко знайти з формули:  
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 ,      (1.24) 

в якій  Fw
 = ВL, де В – ширина низхідного потоку, що інфільтрує, у 

вертикальній площині (див. рис. 3.4 б), а L – довжина потоку в плані (або 
довжина каналу в плані). 

Проте, в природі градієнт інфільтраційного напору завжди більший за 
одиницю, що випливає з рівняння: 

h
hhh

h
hHI кoк 




     (1.25) 

де I – середній градієнт напору, який визначає інфільтраційний рух, hк – 
висота капілярного всмоктування; hо – глибина води у водоймі (каналі) або на 
поверхні землі з якої відбувається інфільтрація (рис. 3.4, б); h – глибина від дна 
річки або каналу, на яку профільтрувався низхідний потік, ΔН – гідростатичний 
напір. У зв’язку із збільшенням h та зменшенням hо, градієнт поступово 
зменшується, відповідно зменшується і швидкість інфільтрації. Тобто 
інфільтраційний потік має нерівномірний характер: спочатку його інтенсивність 
зростає по мірі переходу від стадії вільного просочування до стадії нормальної 
інфільтрації, що супроводжується витісненням повітря із пористого середовища 
та заповненням його водою. Однак, при цьому відбуваються також і втрати 
вільної вологи на насичення зони аерації, тобто перехід вологи у зв’язаний стан, 
і якщо не поновлювати рівень води в каналі, то гідростатичний тиск буде 
знижуватись, а потенціал внутрішніх або всмоктуючих сил зростатиме. 
Швидкість інфільтрації правильніше розглядати як швидкість всмоктування (υв), 
що забезпечується внутрішніми, переважно капілярними, і зовнішніми – 
гравітаційними силами. Очевидно, що при розрахунках υв слід вводити 
параметри, які характеризують ці сили. С.Ф. Авер’янов запропонував ввести для 
орієнтовної оцінки швидкості всмоктування новий параметр – коефіцієнт 
всмоктування (b), що характеризує дію сорбційних і капілярних сил в процесі 
змочування ґрунтів під дном каналу: 











t
bkв 1 ,     (1.26) 

де k – коефіцієнт вологоперенесення, що визначається з рівнянь (1.11, 1.12), t 
– час, за який інфільтраційний потік досягне рівня грунтових вод. Порівнюючи 
рівняння (1.26) із основним законом вологоперенесення можна ототожнити k із 
втіленням гравітаційних сил, а 

t
kb  – із внутрішніми силами. Коли в діапазоні h 

під каналом пори повністю насичуються водою (тобто θ = θп), b можна 
визначити  наступним чином: 
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    (1.27) 

де Нк  – приведена  висота капілярної зони (див. рівн. (1.22)). 
Фільтраційні витрати на одиницю довжини каналу Qt (м2/добу) 

дорівнюватимуть: 
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bQQ фt      (1.28) 

де фQ  – витрата за припущень, що границі безмежно віддаляються 
(необмежений у плані пласт) (м2/добу). Вона розраховується з рівняння: 
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   (1.29) 

Во – ширина каналу по урізу води (м) при глибині заповнення ho, (рис. 3.4, б). 
Ширина інфільтраційного потоку під каналом (В) являє собою частину рівняння 
(1.29):  
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Об’єм втрат на вільну фільтрацію з каналу (Vв, м2) отримують шляхом 
інтегрування виразу (1.25) по t : 

BkttkbVв )5,0(      (1.31) 
В умовах тривалої стадії всмоктування об’єм насичення дорівнюватиме: 

ннoв  H V  ,     (1.32) 
де Но - початкова глибина від дна каналу до рівня ґрунтових вод, μнн – брак 

або нестача насичення ґрунтів зони аерації, що визначається як різниця між 
повною вологоємністю (θп) та початковою природною вологістю ґрунтів (θпр) 
під дном каналу до початку його заповнення. У виразі (1.31) можна знехтувати 
першим членом після розкриття дужок, і при В = 1 м та з врахуванням виразу 
(1.32) отримаємо тривалість першої стадії фільтраційних втрат з каналу (стадії 
вільної фільтрації): 

k
Ht ннo ,     (1.33) 

Під час виконання гідрогеологічних прогнозів на меліорованих територіях 
використовують, як правило, значення інфільтраційного живлення грунтових 
вод в показових (репрезентативних) точках, які екстраполюються на весь масив. 
Нанесення на карти розподілу інфільтраційного живлення ґрунтується на 
вивченні вологоперенесення в зоні аерації представничих балансових 
майданчиків. Враховуючи, що в природних умовах для зони річних коливань 
вологості (глибше 8 м) характерне в основному вологеперенесення при 
постійному режимі вологості, картування інфільтраційного живлення можливе 
на основі зйомок і разових замірів всмоктуючих тисків в цій зоні, вивчення 
гідрофізичних характеристик, що відповідають певним літологічним 
горизонтам, а також наступних розрахунків витрат вологи.  

Для регіональної оцінки величини інфільтраційного живлення при зрошенні 
використовують комплексну методику, що передбачає: детальне дослідження 
вологоперенесення в зоні аерації на представничих майданчиках, зйомку 
гідрофізичних характеристик і вивчення полів вологості по мережі 
радіометричних свердловин, обладнаних на зрошуваних полях в межах 
однорідних за природними умовами районів. 
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Завдання для самостійної роботи (20 год.): 
1. Вивчити та зобразити на малюнку класифікацією академіка П.А. Ребіндера 

що стосується гідрофізичних констант грунту та співвідношення фаз у 
його гетерогенній системі. 

2. Проаналізувати розрахункову схему вологоперенесення, аналітичні рівняння, 
що описують висоту всмоктування та тиск всмоктування, а також типові 
криві потенціалу вологи (висоти всмоктування) для суглинків, супісків та 
піску? 

3. Поясність, як за допомогою епюри гідродинамічного напору можна 
визначити напрямок руху вологи. Спробуйте намалювати епюру для зони 
аерації трьохшарової будови. 

4. Замалювати схему, що пояснює залежність висоти підняття рідини у 
капілярі від його радіусу. 

5. Вивчити і запам’ятати рівняння, що описують висоту капілярного 
підняття. Визначити умови їх застосування. 

6. Якою залежністю коефіцієнт вологоперенесення пов'язаний з коефіцієнтом 
фільтрації ?  

7. Визначити повний потенціал вологи через визначення інших потенціалів. 
8. Визначити: фільтраційні витрати (Qt), об’єми фільтраційних втрат з 
погонного метру зрошувального каналу після його наповнення (Vв) з виразу 
(1.32) та час закінчення етапу вільної інфільтрації з каналу, використовуючи 
дані таблиці 1.2. Попередньо слід визначити коефіцієнт вологоперенесення, 
потужність капілярної зони Нк з рівняння 1.22, b - коефіцієнт всмоктування з 
рівняння 1.27 а також ширину низхідного потоку В. Для визначення часу, за 
який вода що фільтрується з каналу, досягне ґрунтових вод (вираз 1.33) слід 
визначити нестачу насичення ґрунтів зони аерації. Початкову глибину від дна 
каналу до рівня ґрунтових вод для даного випадку приймемо з розрахунку: 

0,2 кo hhH      (1.34) 
Інші вихідні дані по варіантах представлено в таблиці 1.2. 
 
Таблиця 1.2. Вихідні дані для розрахунків фільтраційних втрат шляхом 

вільної інфільтрації з каналу. 
 

Варіант hк, м hо, м h, м Во, м L, м θп θпр θнв kф, м/доб Показник 
ступеня, n 

1 0,4 2,2 4 8,3 20 0,3 0,19 0,21 0,42 0,6 
2 0,35 2,5 4,5 10 50 0,41 0,31 0,18 0,7 0,65 
3 0,45 1,8 4,3 7,5 100 0,45 0,33 0,23 0,4 0,7 
4 0,41 2 3,7 8 60 0,47 0,29 0,21 0,35 0,75 
5 0,5 2,3 4,2 7,8 70 0,36 0,21 0,22 0,26 0,8 
6 0,53 2 4 9 150 0,42 0,28 0,26 0,17 1,3 
7 0,32 2,1 4,4 8,5 100 0,3 0,22 0,19 0,68 0,65 
8 0,46 2,4 5 8,1 200 0,33 0,18 0,2 0,45 0,7 
9 0,43 2,5 4,7 7,7 150 0,29 0,2 0,16 0,9 0,56 
10 0,3 2,3 4,3 7,5 120 0,35 0,23 0,16 1,1 0,5 
11 0,37 2,5 4 6,9 130 0,36 0,22 0,17 0,95 0,5 
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Варіант hк, м hо, м h, м Во, м L, м θп θпр θнв kф, м/доб Показник 
ступеня, n 

12 0,36 2,2 4,2 7,9 100 0,4 0,27 0,17 0,8 0,6 
13 0,39 1,9 4,1 9,5 90 0,37 0,33 0,18 0,55 0,75 
14 0,42 1,7 3,6 11 80 0,31 0,17 0,18 0,65 0,58 

 
Остаточні результати (Qt, Vв) необхідно отримати для заданої довжини 

каналу (L). 
Порівняйте значення швидкості інфільтрації, отримане з рівняння kI , де І 

визначається з рівняння (1.25) із значенням швидкості отриманим з рівняння 
(1.26); коефіцієнт вологоперенесення в першому і в другому випадках 
визначається з рівнянь (1.11, 1.12). 

 
Література : 
1. Жернов И.Е. Динамика подземных вод. - К.: Вища школа, 1982. – С. 286-

289. 
2. Гавич И.К. Гдрогеодинамика. М.: Недра, 1988. – С. 136-159. 
3. Глобус А.М. Почвенно-гидрофизическое обеспечение агроэкологических 

математических моделей.– Л.: Гидрометеоиздат, 1987.– С. 124-147. 
4. Ситников А.Б. Динамика влаги и солей в почвогрунтах зоны аэрации. – 

К.: Наук. думка, 1986. –  С. 32-44. 
 

Контрольні запитання по темі 3: 
2. Яким видам вологоємності відповідає фізико-хімічний зв'язок вологи з 

грунтом, механічний зв'язок? 
3. Назвіть головну умову існування бульбашки затиснутого повітря у 

рівноважному стані. 
4. Якого виду пори утворюються при гексагональній упаковці зерен ґрунту? 
5. Чим відрізняється вологоперенесення від фільтрації? 
6. Сформулюйте і запишіть основний закон вологоперенесення. 
7. Від чого залежить інтенсивність вологоперенесення? 
8. Яким рівнянням описується повний гідростатичний напір у ненасиченій 

зоні? Чим він відрізняється від гідростатичного напору в насиченій зоні? 
9. В яких випадках швидкість вологоперенесення є позитивною, а в яких 

вона умовно від’ємна?  
10. Порівняйте формули Лапласа та Жюрена. Чим вони відрізняються? 
11. Як співвідносяться молекулярні тиски рідини на увігнутих, пласких та 

опуклих поверхнях? Що являє собою капілярний тиск? 
12. Які головні сили діють на границі розділу системи тверді частинки-рідина 

і як вони позначаються? 
13. Взаємозв’язок між якими показниками можна назвати фундаментальною 

властивістю ненасиченого ґрунту? 
14. Яким чином можна визначити висоту капілярного підняття рідини через 

поверхневий натяг рідини по відношенню до її насичуючої пари? 



48 
 

15. Дайте визначення повного потенціалу вологи. В яких одиницях він 
визначається? 

16. Що являє собою потенціал тензіометричного тиску вологи? 
17. Дайте визначення гравітаційного потенціалу вологи. 
18. Напишіть вирази для тензіометричного та гравітаційного потенціалів. 
19. Пов’яжіть потенціал порової води, гравітаційний потенціал і потенціал 

осмотичного тиску вологи одним рівнянням. 
20. Дайте визначення поняттю «інфільтрації». 
21. Чим відрізняються вільне просочування від нормальної інфільтрації? 
22. Дайте характеристику «потенціалу вологи». 
23. Яка рушійна сила інфільтрації? Запишіть формулу для градієнту 

інфільтраційного напору і поясніть її складові. 
24. Який параметр запропонував С.Ф.Авер’янов для орієнтовної оцінки 

швидкості всмоктування? 
 

Типове завдання модульної контрольної роботи №1 
1. Які природні чинники вологоперенесення можна назвати 

детермінованими, а які вірогіднісними ? 
2. Що описує коефіцієнт розподілу? 
3. Як співвідносяться коефіцієнт вологоперенесення і коефіцієнт фільтрації? 
4. Поясніть явище  гістерезису. 
 

Контрольні запитання до змістового модуля I 
1. Які природні явища та процеси протікають в зоні аерації? 
2. Які окремі шари можна виділити в зоні аерації? 
3. Які області за характером розподілу вологи виділяють в зоні аерації? 

Надайте їх характеристику. 
4. Що характеризує водовіддача? 
5. Які види вологоємності розрізняють? 
6. Чим визначається водоутримуюча здатність породи? 
7. Дайте визначення водопроникності. 
8. Дайте визначення поняттю “колоїди грунту”. Який вміст колоїдної 

фракції в легких та у важких грунтах? 
9. Які елементи призводять до диспергації та агрегації (структуризації) 

грунту? 
10. Які сили забезпечують водоутримання грунтом? 
11. Що таке капілярність і як визначають висоту капілярного підняття ? 
12. Поясніть в чому відмінності між гомогенним і гетерогенним 

середовищами. 
13. Який стан грунтів називається ненасиченим ? 
14. Який стан грунтів називається квазінасиченим? 
15. Які природні чинники вологоперенесення можна назвати 

детермінованими, а які вірогіднісними ? 
16. Що визначає ізотерма Ленгмюра? 
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17. Що описує коефіцієнт розподілу? 
18. Що таке вологоперенесення, інфільтрація, вільне просочування? Чим 

вони відрізняються? 
19. Як співвідносяться коефіцієнт вологоперенесення і коефіцієнт 

фільтрації? 
20. Від чого залежить інтенсивність інфільтрації? 
21. Дайте визначення повного потенціалу вологи. 
22. Як визначається потенціал тиску і в яких одиницях він вимірюється? 
23. Дайте визначення гравітаційного потенціалу вологи. 
24. Поясніть фізичний зміст поняття “всмоктуючий тиск”. Як він 

співвідноситься з атмосферним тиском? 
25. Наведіть формулу для визначення висоти всмоктування. Що таке 

“основна гідрофізична характеристика”? 
26. Як впливають зміни вологості на коефіцієнт вологоперенесення? 
27. Які зони виділяють за характером режиму вологоперенесення? 
28. Як залежить швидкість вологоперенесення від вологості, коефіцієнту 

вологоперенесення, та висоти всмоктування? Напишіть формулу 
зв’язку. 

29. Як будують і для чого використовують епюру розподілу 
гідродинамічного напору? 

30. За яким рівнянням можна визначити час осушення або насичення  порід 
зони аерації при зміні рівня грунтових вод? 

31. Які принципові відмінності між коефіцієнтами водовіддачі та 
насичення? 

32. Поясніть явище  гістерезису. 
 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ 

ВОЛОГО- ТА  МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ 
 
ТЕМА 4. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 

ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ. (1 год.) 
Лекція 4. Методика гідрофізичних досліджень та оцінка природних 
чинників вологоперенесення. Визначення висоти всмоктування за 
допомогою тензіометрів. – 1 година. 
План лекції:  

 Зміст польових і лабораторних дослідних робіт. 
 Похибки дослідних робіт та способи їх запобігання.  
 Дослідні майданчики та опорні режимні станції.  
 Гідрофізичні характеристики грунтів зони аерації, які слід визначати. 
 Способи закладання датчиків в грунт.  
 Обладнання шурфів для спостережень за вологоперенесенням. 
 Методи визначення гідрофізичних параметрів (температури, тиску). 
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 Визначення всмоктуючого тиску та висоти всмоктування за 
допомогою тензіометрів.  

 Види тензіометрів. 
 Методи мембранного пресу та центрифугування (прямі методи). 
 Сторонні методи визначення всмоктуючого тиску. 
 Капіляриметричний метод і метод центрифугування. 
 Випаровувач-конденсометр. 
 Щільність підземної пароподібної вологи і розчину. 
 Визначення інших характеристик (відносної вологості повітря, 

відкритої пористості, глибини промерзання, затисненого повітря, 
структури грунту). 

 Визначення параметрів вологоперенесення за даними дослідно-
фільтраційних робіт. 

 

Польові і лабораторні дослідні роботи включають прямі та сторонні методи 
визначень. Прямі методи пов’язані з безпосередніми вимірюваннями параметрів 
приборами, наприклад, об’ємних витрат вологи ємностями, тисків води – по 
рівноважному стану в датчику такої самої фази води, сторонні – ґрунтуються на 
вимірюванні параметрів процесів дещо іншої фізичної природи, ніж шукані, але 
їх значення і зміни в конкретних умовах кількісно пов’язані з параметрами що 
визначаються. До сторонніх відносять розрахунки параметрів по емпіричних 
залежностях або загальнобалансових розрахунках, а також шляхом рішення 
обернених задач методами, що застосовуються для прогнозування при 
математичному моделюванні. Відмітимо, що параметри, розраховані способом 
обернених задач, для яких вихідними даними є результати режимних 
спостережень, достовірні, якщо правильно виконані спостереження та відомі 
погрішності методу, що застосовується. 

Методика дослідних робіт, призначених для кількісних досліджень повинна 
передбачати: 
- обґрунтування вибору методу, конструкції та способу встановлення 

вимірювальних пристроїв і датчиків, 
- об’єм і послідовність виконання дослідних робіт; 
- характер первинної обробки і оформлення отриманих результатів; 
- обґрунтування достовірності результатів виконаних експериментів і 

режимних спостережень. 
З поняттям достовірності пов’язана оцінка похибок всіх видів дослідних 

робіт, доведення точності визначень для однозначного вирішення поставлених 
завдань.  

Похибки дослідних робіт обумовлені точністю приладу, характером 
взаємозв’язку вимірювальних датчиків з об’єктом, що випробовується, 
порушеннями природного середовища, установкою приборів і невідповідністю 
лабораторних умов природним; похибками способів первинної обробки 
результатів, в тому числі, характером усереднення інтерполяційними і 
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інтерпретаційними прийомами, а також точністю картографічних побудов 
(якщо такі потрібні). 

Вважається, що виконання дослідних робіт найбільш доцільне на основі 
детерміністичного підходу, який передбачає: застосування рівнянь з істинними 
параметрами; натурних експериментів та спостережень; прямих методів 
визначення параметрів; рішення обернених задач. 

Багатоцільові комплексні кількісні дослідження в зоні аерації найбільш 
доцільно виконувати на дослідних майданчиках або опорних режимних 
станціях (полігонах). Від режимної станції дослідний майданчик відрізняється 
вузько цільовою направленістю дослідних робіт, виконання яких необхідно 
продовжувати не менше одного року. Розташування натурних полігонів і 
дослідних майданчиків обґрунтовується районуванням території за характером 
природних і господарських умов. 

До гідрофізичних характеристик, які слід визначати на опорній режимній 
станції відносять: 

1) всмоктуючий тиск; 
2) хемоосмотичний тиск; 
3) щільність розчину і води в ньому, його хімічний склад; 
4) радіоактивний склад грунту і води, об’ємну активність; 
5) щільність пароподібної підземної  вологи; 
6) конвективну об’ємну швидкість перенесення води; 
7) відносну вологість пароподібної підземної вологи; 
8) всмоктуючий тиск вологи в підземному повітрі; 
9) пористість грунтів; 
10) температуру грунтів; 
11) дифузійну об’ємну швидкість перенесення вологи і солей;  
12) глибину промерзання грунтів; 
13) поправочні коефіцієнти на стан поверхневого шару води або грунту, з 

яких відбувається випаровування або конденсація, 
та деякі інші. 
Необхідні для спостережень датчики встановлюють в зоні аерації лише за 

допомогою вертикальних свердловин і шурфів, причому дослідні шурфи 
займають ключову позицію в гідрофізичних дослідних роботах по зоні аерації. 
Глибина шурфа визначається його призначенням, гідрогеологічними та 
техногенними особливостями ділянки. Стінки шурфа ізолюються та 
закріплюються на всю глибину. Пристінне кріплення повинне мати 
теплоізоляцію, не допускати фільтрації та вологоперенесення води, мати гарну 
ізоляцію та зчіплення в затрубному просторі, що попереджатиме вертикальне 
перенесення води; бути жорстким та стійким, щоб витримати  можливий тиск 
підземної води і випирання грунту при набуханні, виключити ефекти корозії, 
електропари, можливі хімічні реакції. Для ізоляції шурфів використовують 
залізобетонні та бетонні кільця, наглухо з’єднані за допомогою спеціального 
бітуму. 
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Основним гідрофізичним методом вважається тензіометричний, оскільки 
він дозволяє отримати обширну і досить надійну інформацію про режим волого- 
і солепереносу та кількісну характеристику основних складових водно-
сольового балансу зони аерації і грунтових вод. Тензіометр – пристрій для 
виміру висоти всмоктування або всмоктувального тиску вологи в ненасичених 
грунтах зони аерації. Представляє собою порожній керамічний зонд герметично 
з’єднаний з вакуометром або манометром. У ненасичений грунт вводять 
порожнистий пористий зонд, з’єднаний з манометром. Принцип роботи 
тензіометру ґрунтується на досягненні рівноваги між тиском вологи в грунті і 
тиском води в зонді тензіометра. Для визначення висоти всмоктування всю 
систему заповнюють водою, яка повинна витіснити повітря через 
повітрявловлювач. Вода із системи через шпарини в кераміці буде 
всмоктуватись породою до тих пір, поки тиск у вимірювальній системі не 
врівноважиться із всмоктуючим тиском. Після цього висоту всмоктування 
визначають за формулами: 

 h = 13,6 Δz + z2 – z1 , 
при вимірюванні ртутним манометром (Δz – різниця у висоті ртуті в правому 

і лівому колінах манометру), або 
1ZPh    ,       

де P – показник вакуометру. 
Залежність висоти всмоктування від вологості визначають або безпосередньо 

в польових умовах за даними режимних спостережень, або в лабораторних 
умовах на спеціальних приборах  - пресах Л.Д. Річардса або капіляриметрах.  

Стінки зонда вільно пропускають воду й розчинені в ній речовини, але вони 
непроникні для часток грунту і об’ємного потоку газу. Газонепроникність 
стінок зонда  зберігається до певної межі. Під цією межею, що зветься тиском 
барботування, розуміють такий тиск у тензіометрі, при якому спостерігається 
спочатку проскакування, а потім і потік вільного повітря в тензіометр. Тому 
тиск барботування визначає межі роботи тензіометра і нижню границю 
вологості грунтів, котру можна виміряти за його допомогою. Для роботи 
тензіометра в повному доступному діапазоні вимірів тиск барботування 
повинен бути не меншим від 100 кПа. Друга важлива експлуатаційна 
характеристика зонда – швидкість фільтрації в нього води за умови постійного 
розрідження. Зазвичай використовуються зонди, що забезпечують витрату не 
меншу від 1мл/хв при перепаді тиску 100 кПа. Вони виготовляються з 
керамічного матеріалу шляхом випалювання і мають максимальний розмір пор 
не більший від 1 мкм.   

Отже, зонд і вимірювальна система націло заповнені водою, манометричний 
тиск у момент введення зонда в грунт дорівнює нулю. Завдяки водонасиченим 
стінкам зонда грунтова волога і вода, що заповнює прилад, сполучаються між 
собою і можуть пересуватися в напрямку більш низького потенціалу вологи. 
Оскільки потенціал води в ненасиченому грунті від’ємний, тобто нижчий від 
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потенціалу вільної води, прийнятого за нуль, то вода із зонда пересуватиметься 
в грунт, що, як видно з рисунка, викличе зниження тиску в зонді. 

Необхідними елементами будь-якої конструкції тензіометра є пористий зонд 
із заповненою водою з’єднувальною системою, вимірник і газова пастка. 
Пористий зонд може мати будь-яку форму, але бажано, щоб його розміри були 
малими в порівнянні з об’єктом дослідження, а відношення робочої (пористої) 
поверхні зонда до його об’єму було якомога більшим.  

Вимірниками тиску в тензіометрах зазвичай служать рідинні (ртутні) 
манометри або вакуумметри. Основною вимогою, що висувається до вимірної 
системи тензіометра, є жорсткість, тобто досягнення рівноваги за умови 
мінімального вологообміну з середовищем, яке вивчається, оскільки такий 
вологообмін змінює той параметр – вологість, у функції від якого вимірюється 
потенціал вологи. Як правило, вологообмін має не перевищувати 1мл на 100 кПа.  

Третім необхідним елементом тензіометрів є газові пастки. Загальний 
газовий тиск в атмосфері грунту більший, ніж у рідині, що заповнює тензіометр. 
Хімічний потенціал молекул газів, що утворюють повітря, в зонді і вимірній 
системі тензіометра виявляється нижчим, ніж у ґрунтовій атмосфері. Під 
впливом цього градієнта потенціалу молекули газів повітря дифундують із 
ґрунтової атмосфери у воду, яка заповнює тензіометр. Тут, особливо при 
коливаннях температури і тиску, газ може виділятися у вільному вигляді. 
Бульбашки газу внаслідок своєї стисливості порушують жорсткість гідравлічної 
системи тензіометра, збільшують вологообмін приладу з ґрунтом і викликають 
похибки у вимірах. Для попередження цього тензіометри заповнюються 
старанно дегазованою (кип’яченою) водою і обладнуються газовими пастками, 
які перехоплюють бульбашки повітря. Пастки дозволяють видалити повітря, що 
виділяється, і заповнити тензіометр водою без виймання його з ґрунту. 

Для вимірювання всмоктувального тиску вологи на порівняно невеликій 
глибині використовуються ґрунтові тензіометри. Якщо тензіометр 
встановлюється у значно висохлих ґрунтах, то надійні виміри всмоктувального 
тиску можна одержати до глибини 3 м, а у зволожених ґрунтах – до 5 м. Ці 
обмеження пов’язані з тим, що трубка, котра з’єднує зонд із вимірником тиску, 
заповнена водою. Стовп води у трубці створює додатковий від’ємний тиск, який 
підсумовується з всмоктувальним тиском. Наприклад, за величини 
всмоктувального тиску від – 60 до –70 кПа достовірні дані можуть бути 
отримані, якщо довжина з’єднувальної трубки не більша від 2 м. При закладенні 
зондів на глибину 3–4 м, тобто при досягненні сумарного тиску менше –100 
кПа, відбудеться розрив суцільності води, і практично вимір виконати стає 
неможливим. 

Ґрунтові тензіометри складають на поверхні і потім встановлюють у 
свердловину. Для уточнення результатів спостережень на одній глибині можна 
встановлювати два-три пористих зонди. Повітряна пастка виготовляється з 
прозорого матеріалу (скла), щоб можна було контролювати наявність води в 
системі тензіометра. Об’єм уловлювача повітря 50-70 см3. Для видалення 
повітря, заповнення вловлювача водою і підключення манометра у вловлювачі 
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повітря повинно бути три відводи. Для зарядження тензіометра його 
заповнюють водою. Для цього в ньому створюється розрідження від –30 до –40 
кПа, яке підтримується через верхній відвід вловлювача повітря; у нижній 
відвід подається дегазована вода. Після цього протягом 4-5 год. тиск у 
тензіометрі приводиться до тиску порової вологи шляхом збільшення або 
зменшення розрідження на 3-5 кПа, залежно від зміни тиску в той чи інший бік 
(за показами манометра) від заданого.  

Вимірником може служити U-подібний ртутний манометр-вакуумметр, 
з’єднаний з уловлювачем повітря. В цьому випадку всмоктувальний тиск 
визначається за формулою 2211 hhP   , де 1 – щільність ртуті; 1h – висота стовпа 
ртуті; 2 – щільність води; 2h – висота стовпа води в тензіометрі. 

При організації польових спостережень за режимом ґрунтової вологи 
встановлюється гідрофізичний пост, обладнаний кількома тензіометрами. Зонди 
таких тензіометрів (в т.ч. глибинних) розташовуються на заданих глибинах 
вздовж перетину зони аерації. Після встановлення зонда на певну глибину 
свердловина тампонується грунтом. Тензіометрична система (пористий зонд, 
з’єднувальні трубки, повітровловлювач і вакуумметр) заповнюється водою 
через перший відвід, при цьому другий відвід служить для виходу повітря із 
системи. Після заправлення системи водою обидва відводи перекриваються 
заглушками. Протягом деякого часу (як правило, не менше однієї доби) 
потенціали вологи в тензіометрі і в грунті врівноважуються між собою. При 
цьому ртутний манометр покаже сумарну величину тиску, який створюється 
всмоктувальним тиском ґрунтової вологи вP  і підвішеним стовпом води 
( водz hh  ). Глибина встановлення зонду zh  відома, величина водh  вимірюється 
лінійкою, показники вакуумметра ртh  визначаються по шкалі. Отримані таким 
чином значення використовуються для розрахунку гідравлічного потенціалу H і 
всмоктувального тиску вP  у точці встановлення зонда: 

водрт hhH   (м вод.ст.)                       
водzртв hhhP   (м вод.ст.)        

Слід зазначити, що отримані величини матимуть від’ємні значення. 
Частота вимірів показників вакуумметрів визначається динамікою процесу 

перерозподілу вологи і в середньому становить 2 рази на тиждень. 
Принцип дії поплавкового тензіометру заключається в тому, що під дією 

мінливого тиску в системі тензіометру зменшується або збільшується об’єм 
повітря, яке попередньо залишають у поплавку, внаслідок чого поплавок тоне 
при підвищенні тиску або підіймається при його зниженні. 

За результатами вимірів та обчислень гідравлічних потенціалів на різних 
глибинах зони аерації можна оцінити напрямок руху вологи (як відомо, вона 
пересувається від більшого потенціалу до меншого). Для цього зазвичай 
будують епюру гідравлічного потенціалу. 

Значення всмоктувального тиску дозволяють визначити вологість грунтів у 
точках закладення зондів тензіометрів, оскільки всмоктувальний тиск 
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функціонально пов’язаний з вологістю ( )( вP ). Для кожного типу грунтів ця 
залежність є індивідуальною і визначається експериментальним шляхом.  

Методи визначення об’ємної вологоємності грунтів та інших 
характеристик і залежностей між ними. Термоваговий метод заснований на 
лабораторному висушенні зразків за великих температур (105 оС): за різницею 
маси зразку, що практично не містить рідкої вологи після висушення, та 
первинної маси зразку (за відомої питомої ваги рідкої фази, що випарувалась і 
об’єму зразка) визначають об’ємний вологовміст. 

Геофізичний метод вимірювання об’ємного вологовмісту базується на 
сторонніх пасивних вимірюваннях цього показника датчиками іншої фізичної 
природи, що ґрунтуються на залежностях електроємнісних, електропровідних, 
електромагнітних та інших властивостей грунту, що досліджується, від його 
об’ємного вологовмісту. 

Проби розчину з ненасичених грунтів зони аерації відбирають за допомогою 
методу вакуумних витяжок з використанням тиску вологи в грунтах більше від 
– 80 кПа. Для цього користуються глибинним пробовідбірником.  

Пробовідбірник являє собою керамічний пористий зонд, верхній кінець якого 
з’єднаний з патрубком, перекритим гумовою пробкою. Крізь неї введені дві 
поліетиленові або металеві трубки діаметром 2-3 мм. Перша трубка призначена 
для відбору водних розчинів із зонда, а друга – для відведення повітря. Вільні 
кінці обох трубок виводяться на денну поверхню. Там водопідйомна трубка 
вводиться крізь пробку в посудину для відбирання проб, а повітропровідна 
трубка перекривається заглушкою.   

Із посудини для відбирання проб виводиться також допоміжна трубка для 
з’єднання з вакуумним насосом при створенні розрідження в системі. Після 
створення розрідження вона перекривається заглушкою для збереження 
герметичності в системі.  

Під впливом створеного розрідження волога з грунту починає крізь пори 
зонду надходити в зонд і накопичуватися в його нижній частині. При цьому 
необхідно дотримуватися наступних умов: 1) пори зонда повинні бути 
насиченими водою; 2) зовнішня поверхня стінок зонда повинна перебувати в 
тісному контакті з грунтом.  

Протягом деякого часу (залежно від величини всмоктувального тиску і 
провідностей грунту й стінок зонда) поровий розчин заповнює порожнину 
зонда. Тепер необхідно видалити розчин у посудину для відбирання проб. Якщо 
зонд перебуває на глибині, меншій від 8 м, то досить відкрити повітропровідну 
трубку. Тоді під дією атмосферного тиску поровий розчин із зонда по 
водопідйомній трубці перейде в посудину для відбирання проб. Якщо глибина 
закладення зонда більша від 8 м, то через повітропровідну трубку нагнітається 
повітря для витіснення розчину із зонда в посудину для відбирання проб.  

Один спостережний пункт (свердловина) може бути обладнаний кількома 
подібними пробовідбірниками, розташованими на різних глибинах зони аерації. 
Періодично відбираючи проби розчинів із кожного пробовідбірника і піддаючи 
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їх хімічному аналізу, можна оцінити просторовий розподіл і динаміку хімічного 
складу порової вологи у дослідних межах.   

Капіляриметричний метод ґрунтується на принципі витіснення вологи з 
капілярних пор породи через мембранний фільтр, що має пори меншого 
розміру. Витіснення води із зразка здійснюється розрідженням в системі 
капіляриметра, яке створюється за допомогою форвакуумного насосу. На 
відміну від тензіометру, характер роботи капіляриметру активний. 

В основі методу центрифугування лежить умова нерозривності руху вологи 
через пористе середовище. Для визначення коефіцієнту волого перенесення 
підготовлений зразок розміщують в центрифузі і шляхом створення певної 
швидкості обертання створюють розподіл вологості по довжині зразка що 
центрифугується. За відомих значень розподілу вологості у зразку на різні 
моменти часу і тривалість центрифугування, розраховують значення 
коефіцієнту волого перенесення. 

Випаровувач-конденсометр містить ємність для досліджуваного зразка з 
отвором для встановлення датчиків температури, хімічного складу, тиску 
водних розчинів солей, оточений по периметру нагрівачем. Далі за малюнком 
студентам показуються складові частини прибору і пояснюється їх призначення 
а також послідовність роботи пристрою та спосіб отримання шуканих 
параметрів. 

Щільність підземної пароподібної вологи визначають з відомого рівняння 
після визначення температури та тиску пароподібної вологи. Щільності 
розчину, води у розчині та розчинених речовин визначають шляхом 
перерахунку результатів хімічних аналізів відповідних речовин при їх апробації.  

Далі студентам коротко викладається інформація про способи визначення 
інших гідрофізичних характеристик: відносної вологості повітря, відкритої 
пористості, глибини промерзання, затисненого повітря, структури грунту та ін. 

Дослідно-фільтраційні роботи для визначення параметрів 
вологоперенесення ґрунтуються на штучному зволоженні порід зони аерації. 
Основні дані для визначення параметрів вологоперенесення надає період після 
наливу води. Одночасні спостереження за вологістю та висотою всмоктування в 
тензіометрах дозволяють побудувати залежність висоти всмоктування від 
вологості. Коефіцієнт вологоперенесення розраховують шляхом аналізу 
синхронних профілів вологості. 

 
Завдання для самостійної роботи (16 год.): 
1. Вивчити досвід багаторічних гідрофізичних спостережень на 

гідрогеологічній станції «Феофанія». 
2. Ознайомитись із сторонніми методами визначення всмоктуючого тиску. 
3. Вивчити методи мембранного пресу та центрифугування. 
4. Ознайомитись із методами визначення тиску набухання. 
5. Намалювати схему мігрометру - прибору для визначення нелінійних 

залежностей коефіцієнту вологоперенесення від всмоктуючих тисків, та 
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вивчити послідовність роботи на ньому. Як розраховується коефіцієнт 
вологоперенесення за даними отриманими за допомогою  мігрометру? 

 
Література: 

1. Дзекунов Н.Е., Жернов И.Е., Файбишенко Б.А. Термодинамические 
методы изучения водного режима зоны аэрации. М.: Недра, 1987. – С. 24-
121. 

2. Глобус А.М. Почвенно-гидрофизическое обеспечение агроэкологических 
математических моделей.– Л.: Гидрометеоиздат, 1987.– С. 74-129. 

3. Ситников А.Б., Головченко Ю.Г., Ткаченко К.Д. Гидрогеологическая 
станция «Феофания»: многолетние исследования и результаты. – К., 2003. 
– С. 117-152. 

4. Ситников А.Б. Динамика влаги и солей в почвогрунтах зоны аэрации. – 
К.: Наук. думка, 1986. –  С. 45-56. 

5. Хэнкс Р.Дж., Ашкрофт Дж. Л. Прикладная физика почв. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1985. – С.49-113. 

 
Контрольні запитання по темі: 
1. Назвіть методи визначення всмоктуючого тиску та висоти всмоктування. 
2. Із чого складається випаровував-конденсометр? 
3. Яким чином можна встановити залежність об’ємного вологовмісту від 

тиску розчину і природних чинників? 
4. Для чого використовують мігрометри? 
 

 
 
ТЕМА 5. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ В ЗОНІ 
АЕРАЦІЇ. (1 год.) 
 
Лекція 5. Моделі руху вологи в ненасичених ґрунтах зони аерації. Основні 
рівняння вологоперенесення в ненасичених ґрунтах. – 1 година. 
План лекції:  

 Чотири типи моделювання пористого середовища.  
 Передумови теорії вологопереносу. 
 Формули швидкості вологопереносу. 
 Основне рівняння вологопереносу А.Клюта. 
 Перетворення рівняння вологопереносу через функції вологості 

грунту та висоти всмоктування. Приведення до функції 
гідродинамічного напору. 

 Лінеаризація рівнянь вологопереносу М.М. Веригіним, П.Я. 
Полубариновою-Кочиною та ін. 

 Застосування чисельних методів. 
 Застосування моделювання для вирішення задач вологопереносу. 
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 Врахування змін параметрів вологопереносу при переході ґрунту з 
ненасиченого у насичений стан.  

 Системи рівнянь для спряжених моделей, що охоплюють зону аерації 
та зону повного насичення (нижче рівня грунтових вод). 

 
 

Тепер можна звернутися до питання про вибір математичної моделі руху 
вологи в ненасичено-насичених грунтах. Вивчення вологопереносу в 
математичному вигляді дуже складне. Всі параметри процесу залежать від 
вологості, тобто від шуканої функції, внаслідок чого диференційні рівняння 
мають нелінійну форму. Вологоперенесення можна схематизувати до 
одномірного по вертикалі процесу. Здебільшого вирішують окремі задачі для 
насиченої зони і для зони аерації, хоча є можливість вирішити суміщену модель. 

В локальних моделях, які здебільшого розглядаються, потужність зони 
аерації співставна з розмірами геофільтраційних потоків в плані. Тому при 
складанні короткострокових прогнозів необхідне детальне врахування для 
верхньої частини зони аерації процесів евапотранспірації, діяльності кореневої 
системи рослин, просочування опадів, формування поверхневого стоку та інших 
складних взаємодій капілярної та гравітаційної вологи. Випаровування та 
конденсація вологи є причиною багатьох явищ, які спостерігаються в зоні 
аерації. 

У відповідних наукових працях рівняння вологопереносу записувалося в 
термінах вологості, всмоктувального тиску, потенціалу вологи 
(термодинамічного потенціалу) і гідродинамічного напору. Оскільки ми 
розглядаємо перенесення вологи в ненасичено-насичених грунтах, то 
найправильнішим видається користуватися рівнянням, в якому шуканою 
функцією приймається гідродинамічний напір.  

Багатьма вченими на основі теоретичних і експериментальних даних 
доведено, що в ненасичено-насичених грунтах дійсним є узагальнений закон 
Дарсі. 

Рівняння вологопереносу можна отримати, якщо в рівняння балансу маси 
підставити залежність kgradHv   : 

)()( kgradHdiv
t
HH 

 ,        

де t  – час; k – коефіцієнт вологоперенесення. 
Математична модель, що апроксимує такий складний об’єкт як зона аерації, 

повинна відтворювати відношення між основними елементами, описувати 
характер найбільш важливих, з точки зору дослідника, зовнішніх та внутрішніх 
зв’язків. Математичне моделювання дозволяє не тільки виявляти відношення 
між параметрами, які характеризують об’єкт, але й перетворювати ці 
відношення, прогнозувати їх зміни. 

Найпростіша модель вологоперенесення розглядає водовміщуюче 
середовище як ізотропне, гомогенне, нестискуване та таке, що має стабільну 
температуру. В’язкість рідини, що переміщується, не змінюється. Тобто, процес 
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перенесення вологи обумовлений лише градієнтами капілярного і 
гравітаційного потенціалів. В цьому випадку модель вологоперенесення 
представляє собою квазілінійне диференційне двомірне рівняння у часткових 
похідних параболічного типу одного з наступних видів: 
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де Н – напір, м;  - вологість в частках від об’єму грунту; k() – коефіцієнт 
вологоперенесення, м/добу; () – диференційна вологоємність або коефіцієнт 
питомої ємності порід зони аерації, т/м. Друге рівняння вперше було отримано 
А. Клютом на початку 1950-х р.р.  

Розглядаючи умови зв’язку безнапірного водоносного горизонту з 
атмосферою за відсутності дренажу, вологоперенесення можна представити як 
одновимірне вертикальне. В цьому випадку отримуємо рівняння 
нестаціонарного вологопереносу в насичено-ненасичених ґрунтах з 
врахуванням біологічного фактору: 
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де z і t  – просторова і часова координати; )(Hk  – коефіцієнт 
вологоперенесення; ),( tz  – функція, що сумарно характеризує відбір вологи 
кореневою системою рослин і фізичне випаровування; )(H  – коефіцієнт ємності 
грунту; H – гідродинамічний напір;   – об’ємна вологість грунту. У останніх 
рівняннях не враховується перенесення вологи в пароподібному стані.  

В теорії вологоперенесення найбільш часто досліджується математична 
модель у формі рівняння : 
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лінеаризація якого полягає в тому, що коефіцієнти рівнянь замінюються 
постійними або функціонально пов’язаними з вологістю величинами і рівняння 
набуває вигляду рівняння теплопровідності або іншого вигляду. 

Далі наводяться приклади лінеаризації (заміни нелінійно перемінних величин 
постійними) наведеного рівняння А.В. Лєбєдєвим та М.М. Вєригіним.  

Полубариновою-Кочиною і Кулабуховою було застосовано метод малого 
параметру, який оснований на лінеаризації рівняння шляхом заміни дійсних 
кривих Dw(θ) і k(θ) відрізками дотичних відповідних графіків, які проведено у 
лівій кінцевій точці. В подальшому було досліджено також варіанти рішення 
або лінеаризації в правій точці або в середній точці інтервалу зміни вологості; 
останній варіант виявився найбільш близьким до чисельного рішення. 

Найбільш надійним і достатньо точним методом вирішення задач 
вологопереносу в грунтах зони аерації є метод скінчених різниць, який 
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ґрунтується на дискретизації процесу вологоперенесення і застосування для 
розрахунків персональних комп’ютерів. 

Особливості розрахунку вологоперенесення під час переходу ґрунтів з 
ненасиченого у квазінасичений та насичений стан.. У природних умовах 
процеси вологоперенесення в зоні аерації та фільтрації підземних вод у 
насиченій зоні  відбуваються у тісному взаємозв’язку. Під час аналізу різних 
аномалій у змінах водопроникності грунтів особливу увагу слід приділяти 
впливу затисненого повітря. Від його кількості суттєво залежить коефіцієнт 
фільтрації грунтів, що знаходяться у квазінасиченому стані.  

Швидкість, з якою рідина рухається крізь насичений пористий грунт (або 
інший матеріал), визначається коефіцієнтом фільтрації (kф) (hydraulic 
conductivity). Для гомогенних та ізотропних матеріалів цей параметр може бути 
виражений наступним  рівнянням: 


 gkk ws

ф        

де ks – гідравлічна проникність (hydraulic permeability), ρw – густина рідини 
(fluid density); g – прискорення вільного падіння, см/с2; τ – динамічна в’язкість 
(fluid dynamic viscosity). Гідравлічна проникність є первинною функцією 
розподілу пор за розміром, їх зв’язку між собою та звивистості порового 
простору. В гранульованих матеріалах топологія порового простору 
визначається розподілом зерен за певним розміром, їх упаковкою і 
зцементованістю. Моделі вологоперенесення можуть бути описані в термінах 
характеристики порового простору або в термінах характеристик твердих 
мінеральних зерен. 

Еквівалентна канальна модель Кожені і Кармана, припускає, що потік у 
пористому середовищі може бути представлений у вигляді потоку через пучок 
капілярів. Уявімо, що кожен капіляр представляє собою незалежний шлях через 
зразок, де ефективна довжина (La) шляху більша, ніж еквівалентна 
макроскопічна довжина зразка (L). Звивистість визначається як χ = (La/L)2. За 
умов ламінарного потоку грузлої рідини крізь капіляри, рівняння фільтрації 
буде наступним: 

a
nrk h

s

2

        

тут n – об’ємна пористість, долі одиниці; а – форм-фактор «труби» потоку, 
безрозмірне число, що змінюється від 1,7 до 3,0; rh – гідравлічний радіус, м-1, χ – 
звивистість порового (капілярного) середовища. 

Загальною мірою гідравлічного радіуса є величина, обернена до площі 
питомої поверхні (Sp), яка визначається відношенням площі поверхні пор до їх 
об’єму. Більш того, звивистість може бути визначена через електричний форм-
фактор F із наступного співвідношення: 

nF
L
La 
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La – ефективна довжина шляху по системі звивистих капілярів (або один 
довгий капіляр) через зразок грунту, м; L – довжина зразка, м; n – об’ємна 
пористість, долі одиниці. 

Електричний формуючий фактор є внутрішньою мірою мікроструктури 
(мікрогеометрії) грунту і використовується як індикатор гідравлічної 
звивистості. Значення ступеню m залежить від щільності породи (тому цей 
показник називають індексом зцементованості) і змінюється від 1,3 для 
неущільнених пісків до 2,0 для щільних пісковиків. Електричний формуючий 
фактор Арчі також виразив через ефективну електричну провідність (σeff)  
водонасичених порід: 

eff

wF



         

Використовуючи попередні вирази можна також записати: 

2
1

p
s aFS

k          

Ця форма рівняння більш практична, оскільки F і Sp – фізичні властивості, що 
легко визначаються, тобто можуть бути виміряні, тоді як χ і rh - теоретичні 
параметри, які не можна безпосередньо встановити. 

Моделі проникності, що грунтуються на розмірах зерен, припускають, що ks 
залежить від квадрату ефективних розмірів зерен. В моделі Хазена коефіцієнт 
фільтрації (гідравлічна провідність) задається рівнянням: 

2
10Cdkф   ,       

де ефективний розмір зерен d10 відповідає таким розмірам зерна, за яких 10% 
зразка більш тонкозернисті; коефіцієнт С залежить від сортування зерен. 
Модель Хазена може бути застосована для осадових порід, для яких d10 
змінюється від 0,1 до 3,0 мм. Більш сучасні моделі базуються на розмірах зерен, 
враховують ефект сортування зерен і пористості (наприклад модель Nelson, 
1994). 

Вологопровідність неповністю насичених порід і грунтів, або коефіцієнт 
вологоперенесення (k), є функцією коефіцієнта фільтрації (kф), так само, як і 
вологості (рівня насичення) та водоутримуючих властивостей грунту. 

Водоутримуюча функція θ(h) описує відношення між вологістю і капілярним 
підняттям (h), або всмоктуючим тиском (Р). Для капілярних трубок радіусом r 
капілярне підняття визначається з рівняння: 

grh w /cos2      
де ζ – поверхневий натяг між водою і повітрям, і β – кут контакту між ними; 

ρw – густина води, г/см3; g – прискорення вільного падіння, см/с2. Форма функції 
вологоутримання грунту визначається в першу чергу розподілом розмірів пор - 
через крупні пори відбувається дренування при менших тисках, через дрібні - 
при більших.  
Завдання для самостійної роботи (16 год.): 
1. Виведіть рівняння вологопереносу підставивши в рівняння балансу формулу 
для швидкості вологопереносу.  
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2. З основного рівняння вологопереносу знайдіть коефіцієнт вологопереносу. 
3. Проаналізувати: в чому недоліки схематизації основного диференційного 
рівняння вологоперенесення А.В. Лєбєдєвим та М.М. Вєригіним?  
4. Запишіть та проаналізуйте систему диференційних рівнянь, що описують 
спряжену модель при двошаровій будові водоносного горизонту і границею IV 
роду в покрівлі горизонту. 
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Контрольні запитання по темі 5. 
1. Що характеризує параметр «гідравлічна проникність»? 
2. Які можливі підходи, або в яких термінах можуть бути описані моделі 

вологоперенесення ? 
3. Що собою являє такий показник як «відносна водопровідність»? 

 
 

ТЕМА 6. ПАРАМЕТРИ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В ЗОНІ АЕРАЦІЇ І 
МЕТОДИ ЇХ ВИВЧЕННЯ. (1 год.) 

Лекція 6. Масоперенесення в грунтах при їх неповному насиченні. – 1 
година. 
План лекції:  

 Види перенесення розчиненої речовини, а також механічні та 
біологічні види переносу речовин в ненасичених грунтах.  

 Дифузійне перенесення речовини при повному і неповному насиченні. 
 Визначення коефіцієнту концентраційної дифузії. 
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 Зв'язок дійсної швидкості перенесення розчиненої речовини із 
швидкістю фільтрації. Активна пористість. 

 Ефективна пористість. 
 Мікродисперсія. 
 Модель поршньового витіснення. 
 Основа рівнянь міграції солей – баланс їх маси. 
 Диференційні рівняння конвективної дифузії. 
 Розподіл концентрації іону по довжині потоку. 
 Рівняння для визначення параметрів солепереносу за 

експериментальними даними. 
 Теорія солепереносу в гетерогенно-блоковому середовищі. Коефіцієнт 

макродисперсії. 
 Порівняння диференційних формул балансу для насичених і 

ненасичених ґрунтів. 
 Напрямки сучасних досліджень  
 П’ять видів води в грунт (за А.Ф. Лебедєвим). 
 Причини низької ефективності оцінки масообміну в зоні аерації. 
 Інфільтраційна теорія 
 Конденсаційна теорія 
 Теорія змішаного живлення підземних вод. 
 Електричні і електромагнітні поля в літосфері 
 Теоретичне обґрунтування недостатньо досліджених механізмів руху 

вологи в дисперсних геологічних системах 
 Рух вологи під впливом електричного струму 
 
 
Масоперенесенням, на відміну від вологоперенесення, будемо називати 

перенесення розчинених у воді солей, хоча часто ці процеси ототожнюють, або 
об’єднують поняттям «міграції». 

Головними чинниками процесів солеобміну між грунтами зони аерації та 
грунтовими водами є інтенсивність інфільтрації і глибина залягання грунтових 
вод. 

Дифузійне перенесення речовини. Дифузія характерна для 
гідрогеодинамічно пасивних середовищ і представляє процес вирівнювання 
концентрації розчиненої речовини за рахунок хаотичного руху молекул та іонів. 
Її протікання в розчині або на границі твердої і рідкої фаз обумовлене 
градієнтом або різницею концентрацій окремих елементів та їх сполук в 
суміжних об’ємах.  

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 h рівна С (перший закон Фіка): 
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dh
dCDSN   

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 , 

де Dм – коефіцієнт молекулярної дифузії; n – пористість; χ – звивистість, 
значення якої знаходиться в межах 1,21…1,57.  

При неповному насиченні порід водою замість пористості слід поставити 
об’ємну вологість:  

'
мD

D   

Звивистість в даному випадку буде більшою, ніж при повному насиченні, 
оскільки міграція речовини буде відбуватись по тонких плівках, що охоплюють 
частинки породи. 

Конвективне перенесення 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 

        

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
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Сnn  ,      

де Ств – концентрація мігранта в твердій фазі (сорбована частина), мг/дм3, Ср 
– концентрація мігранта в розчині, мг/дм3. 

Інша важлива особливість перенесення речовини в потоці – розмазування її 
фронту. В однорідному пористому середовищі цей процес, що називається 
мікродисперсією, відбувається в результаті молекулярної дифузії, але головним 
чином, – в результаті нерівномірності локальних швидкостей течії рідини, що 
пов’язано з дією адсорбції поблизу стінок капілярів та її відсутністю в 
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центральній частині великих капілярів. Концентрація хімічного компоненту у 
розчині, що вводиться у насичений або квазінасичений грунт, змінюється в часі 
та в проміжку від межі введення розчину до «голови» потоку (на відстані х) за 
S-подібною кривою (рис. 6.1). Ця крива відображає утворення та розвиток в часі 
перехідної зони між областями поширення різних за хімічним складом розчинів. 
Перехідна зона являє собою відрізок, на якому концентрація рідини що 
вводиться змінюється від Со (початкова концентрація) до 0. Ширина перехідної 
зони збільшується в часі, що є результатом типового прояву дисперсії. 

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

 
1'  DD       

 
де δ1 – структурний параметр, 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 δ1υ стає 
співставним з коефіцієнтом дифузії, тобто за умови  υ > 10-2 м/добу. 

 
Рис. 6.1. Розвиток перехідної зони між розчином, що вводиться та прісною 

водою, яка міститься в порах (дисперсія). 
 
В реальних умовах процеси мікродисперсії можуть помітно проявлятися 

лише в піщаних і грубоуламкових породах, в яких значення швидкості 
фільтрації достатньо високі. 

При визначенні солеперенесення у водоносних горизонтах, де воно 
поширюється на великі відстані, можна нехтувати розмазуванням фронту і 
розглядати схему поршньового витіснення. Згідно останньої, всі частинки 
розчину переміщуються в потоці підземних вод з однаковою швидкістю. При 
цьому, якщо в потоці не було чіткої границі розділу, то кожна ізолінія 
концентрації буде переміщуватися із тією ж швидкістю U. 

Закономірності міграції солей в породах при їх неповному насиченні та  
математичні моделі міграції (масопереносу). Зона аерації – фізично 
неоднорідна гетерогенна трьохфазна багатокомпонентна система. 
Водовміщуюче середовище (грунти) анізотропні (частіше шаруваті) і здатні 
деформуватись.  

Рівняння міграції солей розраховують на основі балансу їх маси. При цьому 
приріст витрат маси якого-небудь іону в одиниці об’єму породи або розчину 
прирівнюють до змін його вмісту в цьому об’ємі. Оскільки інтенсивність 
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перенесення солей визначається сумою конвективної q1= υC і дифузійної q2 = - 
D 

dx
dC  витрат, при υ=const отримаємо рівняння конвективної дифузії для 

насичених порід: 
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Дані обробки дослідів з витіснення, особливо при польових експериментах, 
що виконуються  у великих масштабах, показують, що значення коефіцієнту D 
можуть бути суттєво більшими, ніж це можна очікувати з теорії мікродисперсії. 
Пояснити це можна теорією солеперенесення в гетерогенно-блоковому 
середовищі. Для такого середовища характерна наявність слабопроникних 
блоків, які пронизані каналами і тріщинами. В каналах і тріщинах, що мають 
відносно малий об’єм, солеперенесення здійснюється переважно конвективним 
шляхом; в блоках, що мають суттєво меншу проникність – дифузійним. В 
початковий період часу дифузія охоплює тільки периферійну частину слабо 
проникних блоків, що дозволяє розглядати схему дифузії в них як в 
необмеженому середовищі. Цей період для блоків розміром приблизно 10 см 
може бути достатньо великим і складати сотні діб. Але для агрегатів, що мають 
розмір 1 см, він буде в 100 разів меншим і складатиме добу або частки доби. 

За межами застосовності моделі необмеженого середовища використовують 
схему зосередженої ємності, яка для великих моментів часу переходить в 
гомогенну модель з ефективним коефіцієнтом D”, який називають 
коефіцієнтом макродисперсії, підкреслюючи тим самим його залежність від 
макроструктури порід. 

За неповного насичення порід концентрація солі в поровому розчині (С) 
залежить від вологості (θ): чим більша вологість тим менша концентрація. При 
цьому вміст солей в розчині  Qs  визначаємо з формули: 

dzCQs  , 
де z – довжина відрізка (елемента) низхідного потоку.  
Тоді рівняння сольового балансу матиме вигляд:  
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де ε* – зміна вмісту солей в обмінному комплексі і в твердій фазі, а qs – 
приток солей в елемент потоку dz. 

Ряд послідовних перетворень останнього рівняння при ε* = 0, дозволяє 
отримати рівняння конвективної дифузії вигляду: 
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яке, при заміні θ на n, а z на х майже повністю відповідає рівнянню, 
отриманому для насичених грунтів. Для зони аерації очевидно, що приріст 
вологості пов’язаний із нарощуванням швидкості вологоперенесення (υв), яка 
звичайно повільніша за швидкість фільтрації. На основі експериментів та 
статистичної моделі солеперенесення доведено, що при зменшенні вологості 
грунтів від повної вологоємності коефіцієнт конвективної дифузії спочатку 
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збільшується, досягаючи максимуму, а потім, при наступному зменшенні 
вологості, зменшується. При зменшенні вологості грунтів зменшується об’єм 
порового розчину, в якому відбувається перенесення розчинених речовин. Отже, 
зменшується і потік речовини, тому, за постійного градієнту концентрації 
зменшується коефіцієнт молекулярної дифузії іонів, – як однієї із двох основних 
складових конвективної дифузії. 

Теоретичні підходи до визначення рушійних сил у  перенесенні вологи в 
зоні аерації. Фізичні та фізико-хімічні стани води в зоні аерації настільки 
різноманітні, а процеси взаємодії її з іншими складовими гетерогенного 
середовища грунту настільки неоднозначні та складні, що особливості руху 
вологи в породах покривних відкладів продовжують викликати зацікавленість 
багатьох вчених. Їх дослідження можна розділити за рядом напрямків: 1) вода, 
як особлива високоактивна фізико-хімічна речовина, що приймає участь у 
різноманітних фізичних і хімічних процесах; 2) вода, як потужна транспортна 
геохімічна система, що забезпечує переміщення різних речовин в геологічному 
середовищі; 3) вода, як невід’ємна біологічна речовина; 4) вода, як продукт 
харчування, який постійно оновлюється в різних якостях; 5) вода, як основний 
індикатор зміни екологічного стану навколишнього середовища. Всі дії в 
геосфері вода виконує в активному різноманітному русі. Найбільшу активність, 
і найбільш відчутну для людини дію вода проявляє в граничних шарах 
атмосфери і літосфери. Саме таким шаром і є зона аерації. 

Вода (водні розчини) в породах не є однорідною. Вона відрізняється за 
фізичним станом, хімічним складом та вмістом у поровому або тріщинному 
середовищі. Різні її порції на різних ділянках можуть мати різні фізичні і хімічні 
властивості – термодинамічний потенціал, густину, в’язкість, питомий об’єм, 
хімічний склад і хімічну активність, рухомість молекул, дифузійний і 
осмотичний тиск, електропровідність, електромагнітну проникність тощо. Ці 
характеристики обумовлені характером взаємозв’язку молекул води із твердою, 
рідкою і газовою фазами порід. А.Ф. Лебєдєв, вивчаючи стан і властивості води 
в пухких (піщаних) породах, виділяв 5 видів води: 1) вода в твердому стані – 
кристалізаційна і хімічно зв’язана; 2) вода в формі пари, яка рухається як газ в 
місця із меншою пружністю; 3) гігроскопічна вода, яка являє собою пару, 
адсорбовану частками породи під дією молекулярних сил; 4) плівкова вода, яка 
вкриває шар гігроскопічної вологи і рухається як рідина від частинок із 
товстими плівками до частинок із тонкими плівками; 5) гравітаційна вода, яка 
рухається під дією сил тяжіння. С.А. Вериго, виділяє три категорії води у 
ґрунтах, які мають суттєві відмінності за фізичними, хімічними, і міграційними 
властивостями: зв’язану (сорбційну), капілярну і гравітаційну (вільну). 

Рівень кількісної і якісної оцінки водообміну між поверхневими і 
підземними водами на сьогодні є недостатнім для вирішення ряду наукових і 
практичних задач. Основним недоліком сучасної гідрофізики зони аерації є 
недосконалість теоретичних обґрунтувань природи і закономірностей руху 
вологи.  
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Серед причин невисокої ефективності оцінки масообміну в зоні аерації А.Б. 
Ситников виділяє: 1) неусталений просторовий характер перенесення води в 
зоні аерації; 2) рух води в гетерогенній, багатокомпонентній, трифазній системі, 
яка постійно змінюється; 3) вплив на вологоперенесення ландшафтних 
характеристик – кліматичних умов, особливостей поверхні ґрунтового покриву, 
рослинності; 4) придатність існуючих методів кількісної обробки результатів 
режимних спостережень і експериментів лише для порівняно простих умов у 
зоні аерації. Пізніше було виділено ще кілька ускладнюючих дослідження 
факторів: 1) мікрорельєф – особливо  складні і неоднозначні умови 
інфільтраційного живлення підземних вод спостерігаються в межах замкнених 
форм мікрорельєфу; 2) літологічна диференціація і невитриманість відкладів, 
обумовлена давніми і сучасними термодинамічними процесами (кріогенними, 
просадочними при висиханні і геохімічними); 3) наявність напружено-
деформаційних зон, що мають глибинне походження (структурні елементи 
геологічного середовища); 4) відсутність методичних розробок оцінки 
параметрів перетікання вологи у піщаних ґрунтах; 5) складність обліку 
перетікання води на схилах та ін. Крім того, існують ще чинники, значення яких 
у вологоперенесенні вивчене недостатньо. Це вплив на вологообмін в 
геологічному середовищі: 6) мікроструктури покривних відкладів 
рівнинних територій; 7) компенсаційних електричних струмів між атмосферою і 
літосферою; 8) електричних потенціалів, які виникають у результаті 
тектонічних рухів і зміни напружено-деформаційного стану порід та ін. 

Для функціональної оцінки геологічної складової у вологоперенесенні 
велике значення має встановлення повного комплексу домінуючих факторів, які 
впливають на рух води в ненасиченому і насиченому геологічному середовищі. 
До основних чинників, що впливають на рух вологи в дисперсних породах 
відносять: енергетичні властивості самої породи – сорбційні і капілярні; 
властивості води і водних розчинів – сили поверхневого натягу, осмотичні і 
дифузійні; дію зовнішніх сил – гравітації, температури, змін вологості та ін. 

Поведінка води в породах зони аерації підпорядковується дуже складним 
закономірностям ймовірнісного характеру і може бути описана в термінах 
різних методичних підходів: 1) воднобалансового – за зміною запасів вологи по 
прибутковій і витратній складових; 2) гідродинамічного – за швидкістю і 
щільністю водних потоків; 3) термодинамічного – за коливаннями тисків 
порової вологи; 4) електродинамічного – за змінами електричних потенціалів в 
певних шарах зони аерації. Але, навіть за наявності великої кількості 
теоретичних розробок, методологічних підходів та результатів польових і 
лабораторних досліджень, гідрофізичній науці на сьогодні не вдається 
переконливо пояснити низку явищ, пов’язаних із рухом вологи в зоні аерації. 
Ряд дослідників, вивчаючи закономірності руху вологи в ненасичених породах 
виявили порушення закону Дарсі. Hadas A., виконуючи експериментальні 
дослідження, встановив, що із зменшенням вологості порід відхилення від 
закону Дарсі збільшується. Зафіксовані випадки руху вологи із менш 
зволожених шарів до ділянок із більшою вологістю. Так, К.Д. Ткаченко на 
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київському полігоні «Феофанія» встановив, що коливання рівня капілярної 
кайми, в більшості випадків, має протилежну варіацію у порівнянні із варіацією 
рівня ґрунтових вод. Іншими дослідниками також неодноразово зафіксовано, що 
під час і після дощу рівень ґрунтових вод знижується. Порушується класична 
схема руху вологи в зоні аерації в холодні пори року, коли часто спостерігається 
інфільтрація замість висхідних потоків. Проблематичним також є пояснення 
руху вологи в зоні аерації в посушливих районах (районах із від’ємним 
балансом вологи в ґрунтовому покриві), де інфільтрація в класичному розумінні 
практично відсутня.  

В сучасній гідрофізиці панує два найбільш поширених теоретичних 
напрямки пояснення міграції переважаючих рухомих фаз вологи в зоні аерації, 
завдяки яким розкриваються механізми руху відповідно рідкої і пароподібної 
вологи. Це конденсаційна та інфільтраційна теорії живлення підземних вод. 
На практиці різні дослідники надають перевагу якійсь одній із теоретичних 
розробок для територій із певними фізико-географічними умовами (аридних, 
гумідних), хоча кожна із них має ряд недоліків при поясненні низки 
гідрофізичних і гідрогеологічних явищ.  

Інфільтраційна теорія базується на уявленні про інфільтраційне живлення 
за рахунок атмосферних опадів під впливом різниці тиску порової вологи в 
породах між окремими шарами зони аерації. Рух води в даному разі буде 
направлений у низхідному напрямку – від порід із низьким від’ємним 
потенціалом (всмоктуючим тиском) в сторону порід із високим від’ємним 
потенціалом, або від ділянок із вологістю, вищою за найменшу вологоємність, 
до ділянок із вологістю, яка дорівнює або менша за найменшу вологоємність. 
Проте, після досягнення області найменшої вологоємкості, при контакті із 
капілярною каймою, вода вільно рухається до рівня грунтових вод під дією 
гравітаційних сил. Фактично рухомою вважається волога крупних і середніх 
капілярів за умов, якщо зволоження складає не менше 70 % від повного 
насичення у породах піщано-суглинистого складу.  

Конденсаційна теорія пояснює походження підземних вод, виходячи із 
руху пароподібної вологи в зоні аерації від шару із більшою пружністю пари до 
шару із меншою пружністю і подальшою її конденсацією. Основні теоретичні 
положення про переміщення пароподібної вологи в ґрунтах розроблені А.Ф. 
Лебедєвим. Він спирався на фізичні закони газів, використовуючи, в основному, 
значення пружності водяної пари, яка залежить переважно від температури – 
при збільшенні температури пружність водяної пари збільшується. Отже, в 
місцях температурних градієнтів напрямок руху пари буде направлений від 
відносно теплих горизонтів до відносно холодних. А оскільки в літній період 
верхні шари зони аерації прогріваються більше, то напрямок руху води буде 
носити низхідний характер, а в холодні пори року висхідний. 

Газова суміш, яка на 95% складається із пароподібної вологи є найбільш 
мобільною фазою в пористих і тріщинуватих породах. Рух ґрунтового повітря 
визначається сукупністю факторів взаємодії рідкої, твердої і газоподібної фаз. 
Вважається, що основним механізмом переміщення газів в пухких породах зони 
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аерації є дифузія – переміщення молекул газу під впливом градієнта 
концентрації. Конвективний (за рахунок температурного градієнту), 
гравітаційний і баричний механізми мають другорядне значення. 

Потік газової речовини (Q), що протікає через одиницю площі пористого 
середовища за одиницю часу визначають за рівнянням молекулярної дифузії, 
виведеним із закону Фіка: 

z
CDQ s 


  ,    

де Ds – коефіцієнт молекулярної газової дифузії,  dc – різниця концентрації 
газу між певними точками (мг/см3), і dz – відстань по глибині між даними 
точками у товщі порід. Але на практиці розрахункові і реальні потоки 
ґрунтового газу і безпосередньо вологи часто сильно відрізняються. Так, у 
визначеннях концентрації кисню і вуглекислого газу спостерігається 
протилежний напрямок руху – найбільший вміст кисню у поровому повітрі 
простежується у верхніх горизонтах зони аерації, а СО2 –  на верхній границі 
капілярної кайми. 

Є.М. Благовєщенський, вивчаючи закономірності руху пароподібнї вологи в 
умовах пустелі, на дослідних ділянках розміщених на барханних пісках в 
Хівинському районі, помітив ряд парадоксальних явищ. Більшість із них 
стосувалася прибуткової і витратної частин балансу вологи в натурних умовах. 
Так, за даними режимних спостережень за вологістю пісків до глибини 7 м 
виявлено, що в лютому, при опадах 21 мм запас вологи в дослідній товщі 
збільшився на 26 мм, в березні, при опадах 24 мм – на 33 мм, в квітні при опадах 
12 мм запас вологи зменшився на 7 мм; а в травні, коли суттєво піднявся 
температурний градієнт і волога за законами термодинаміки повинна рухатись в 
нижні горизонти, при опадах 6 мм запас вологи зріс до 34 мм. Цікаво, що 
подібні невідповідності опадів і запасу вологості виявлялись і на інших ділянках 
і також у період лютий – травень і, частково, жовтень – грудень. На базі цих 
досліджень Є.М. Благовєщенський виділяє в річному циклі 3 періоди 
збільшення запасу вологи і 3 періоди із її зменшенням, не пояснюючи природи 
цих явищ. 

Не менш цікавими фактами у матеріалах досліджень Є.М. Благовєщенського 
є формування постійних горизонтів з певною вологістю: на глибині 1-2 м – 
«мертвий» горизонт із дуже низькою вологістю і на глибині 3-5 м – горизонт із 
стабільно підвищеною вологістю. На думку Є.М. Благовєщенського 
пароподібна волога рухається у напрямку зони конденсації всупереч закону 
Фіка. 

Описаний характер розподілу вологи по профілю зони аерації 
підтверджується в ряді інших робот. Так, А.А. Леонтьєв пише, що в результаті 
обстеження задернованих пісків з глибокими ґрунтовими водами в Кизилкумах 
і Каракумах вдалося виявити «висячі горизонти вологості» на глибині 1,0 – 1,5 
м потужністю 0,2 – 1,0 м. 

Формування горизонтів із підвищеною і низькою вологістю на певних 
глибинах в пустельних, напівпустельних і степових районах більшість 
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дослідників пояснювали особливостями конденсації пароподібної вологи, що 
надходить, як із атмосфери, так і з глибоких горизонтів, не маючи принципових 
пояснень причин стабільного їх існування за нестабільного зволоження 
поверхні. 

В роботі Н.А. Огільві наводяться дані, які свідчать, що середня багаторічна 
температура порід зони аерації може бути вищою за середню багаторічну 
температуру повітря  до 70 С (за більш сучасними даними по станції «Феофанія» 
– на 0,9-1,50, а за даними на полігоні «Лютіж» – у межах 1-20). Ці дані 
показують, що загальний річний температурний градієнт спрямований із шару 
поверхневих відкладів в атмосферу. Згідно даних А.Ф. Лебєдєва за вологості 
ґрунтів вищої від максимальної гігроскопічної вологоємності, вологість 
порового повітря досягає точки роси – 100%, тобто пружність водяних парів у 
ґрунтах у більшості випадків вища за пружність водяних парів в приземному 
шарі повітря. За таких умов загальний рух вологи повинен бути направлений із 
ґрунтів в атмосферу, що унеможливлює процес поповнення ґрунтових вод за 
рахунок атмосферних опадів.  

Якщо взяти за основу конденсаційну теорію для територій із від’ємним 
балансом зволоження ґрунтового покриву, залишаються за межами пояснення 
механізми руху солей і різного роду легкорозчинних хімічних елементів та 
органо-мінеральних сполук, які містяться у генетичних горизонтах ґрунтів і 
порід зони аерації. Крім того, із атмосферними опадами і вітром щорічно 
надходить певна кількість солей (в тому числі і морського походження) на 
поверхню ґрунту, але природного їх засолення за історичний період розвитку не 
спостерігається (за виключенням ділянок із високим рівнем ґрунтових вод і 
штучного зрошення).  

Особливо складною вбачається проблема руху вологи на територіях із 
помірно-низьким зволоженням (степові райони України) за глибокого залягання 
ґрунтових вод (10 м і глибше). За даних умов надзвичайно складно пояснити 
природу живлення ґрунтових вод лише інфільтраційною і конденсаційною 
теоріями. На таких ділянках спостерігається постійний горизонт із низькою 
вологістю (нижче максимальної молекулярної вологоємкості), який був 
встановлений ще Г.Н. Висоцьким у 1898 р.  Через цей горизонт неможливий рух 
вологи в рідкому стані, хоча рух солей простежується. 

У лісостеповій зоні дана проблема також існує, оскільки повне 
промочування порід зони аерації на цих територіях спостерігається тільки у 
роки із високою водністю (раз на декілька років) і переважно на ділянках із 
неглибоким заляганням ґрунтових вод. Проте, живлення грунтових вод першого 
водоносного горизонту відбувається постійно (із різною інтенсивністю) 
протягом року. Більше того, спостерігається рух солей (вірніше їх перерозподіл) 
по всьому профілю зони аерації. 

Очевидно, що в природних умовах відбуваються явища, які важко пояснити 
окремо конденсаційною або інфільтраційною теоріями. 

Теорія змішаного живлення підземних вод. Ряд дослідників для пояснення 
особливостей живлення ґрунтових вод в помірно аридних зонах залучає теорію 
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змішаного живлення на якісному рівні, оскільки встановити кількісні показники 
фазових переходів (які постійно змінюються) і об’єми переміщення вологи у 
кожній фазі окремо в породах зони аерації існуючими методами практично 
дуже важко (скоріше неможливо). Для виходу із цього складного становища 
Г.Н. Висоцький запропонував гіпотезу сконцентрованої на певних ділянках 
інфільтрації, обумовленої западинним мікрорельєфом, де збирається основна 
маса талих і дощових вод. Проте дану гіпотезу не можна було застосувати до 
територій, де западинний мікрорельєф не має значного поширення.  

Електричні явища в атмосфері і літосфері та їх вплив на вологообмін 
та солеперенесення. Глобальне значення електричних полів атмосфери і 
літосфери знаходиться в одному ряду із гравітаційними, тепловими, ядерними і 
магнітними енергіями, які управляють усіма процесами в геосфері. В геосфері 
виділяють два потужних шари, які генерують електричні потенціали різні за 
знаком, – астеносфера і іоносфера. Між цими шарами відбувається постійний 
обмін енергіями з різною інтенсивністю в часі і просторі. У високих шарах 
атмосфери, що знаходяться на висотах 100-800 км (найбільш чітко виражено на 
висотах 300-400 км) сформовано специфічний шар в якому під сильним 
впливом космічних і ультрафіолетових променів Сонця протікають інтенсивні 
реакції збудження, дисоціації і іонізації молекул і атомів існуючих там газів 
(NO+, N+, Н+ та ін.). Елементарні частинки із електричним зарядом під впливом 
змінного магнітного і електромагнітного поля, а також дії гравітаційних сил 
будуть мати направлений рух. Величина сили електричного струму в окремих 
шарах може досягати кілька сотень ампер.  

Наявність в атмосфері іоносферних шарів з високою провідністю приводить 
до поляризації нижніх шарів тропосфери. З іншого боку, в межах літосфери, 
точніше у верхніх шарах мантії (астеносфери) під впливом великих тисків, 
температури і радіоактивного випромінювання відбуваються фазові поліморфні 
перетворення і хімічна перебудова мантійної речовини із вивільненням значної 
кількості електронів, які ймовірно є причиною формування у межах 
астеносфери потужного електричного шару із від’ємним зарядом. 

Під впливом іоносфери у верхньому шарі осадової товщі формуються поля 
із від’ємними зарядами, а в нижній частині цього шару, під впливом 
електричних полів астеносфери, – позитивні заряди (рис. 6.2). У результаті, в 
діелектричних шарах, складених щільними кристалічними породами, мають 
місце поляризаційні заряди, а в шарах, що проводять електричний струм 
(астеносфера, осадовий шар) – індукційні заряди. За логікою даної схеми 
осадовий шар знаходиться між двома шарами із діелектричними властивостями 
– тропосферою і кристалічною літосферою. Такий принцип розподілу 
електричних зарядів в геосфері нагадує два послідовно з’єднаних конденсатори. 
Подібне з’єднання конденсаторів характерно тим, що зміна електроємності в 
одному із конденсаторів приводить до зміни ємності іншого – відбувається 
перерозподіл наведених і поляризаційних зарядів в залежності від певного 
фізичного стану ізоляційних шарів (атмосфери і літосфери). Найбільш активні 
прояви взаємодії заряджених шарів будуть відбуватися на ділянках з 
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порушеною щільністю порід, або із зміною їх напружено-деформаційного 
стану.  

 

 
 
1 – заряди, 2 – 
іоносфера, 3 – нижній 
шар атмосфери, 4 – 
осадові породи, 5 – 
кристалічні породи, 6 
– астеносфера, 7 – 
конденсатор, 8 – опір 
(r) 

 
Рис. 6.2. Розподіл електричних зарядів в шарах, що мають властивості 

провідників електричного струму і еквівалентна схема конденсаторів із 
можливим перетіканням (взаємообміном) енергії через окремі ізоляційні шари 
(С1, С2). 

Крім глобальних електричних полів, в атмосфері і літосфері присутня велика 
кількість локальних збудників електричних полів. 

В літосфері протікають різного роду геодинамічні процеси (механічні, 
теплові, геохімічні, радіоактивні), в результаті яких виникають електричні 
потенціали, що впливають на рух різного роду флюїдів. Виникнення 
електричних струмів у геологічному середовищі, що примушують переміщатися 
високорухомі фази порід, ймовірно, пов’язано, як із вертикальними 
тектонічними рухами, так і з горизонтальними напружено-деформаційними 
коливаннями під впливом зміни швидкості обертанням Землі навколо своєї осі і 
припливно-відпливними гравітаційними силами Місяця і Сонця, де одна і та ж 
ділянка літосфери протягом доби, місяця, року зазнає певних деформацій, 
завдяки яким у верхніх шарах літосфери виникають збуджені електричні 
потенціали (поля). В земній корі (особливо в покривних відкладах осадової 
товщі) виявлено велику кількість електричних і електромагнітних полів, 
обумовлених проявами різних геохімічних і геофізичних процесів. За даними 
А.А. Воробйова, електричні заряди в породах можуть виникати під впливом 
багатьох, різних за генезисом, постійно діючих чинників: гідростатичного 
тиску, радіоактивного випромінювання, температурних градієнтів, градієнтів 
концентрації порових розчинів, збурення земного магнітного поля, коливання 
електромагнітних полів атмосфери тощо. 

Породи поверхневих відкладів, атмосфера і гідросфера, в тому числі і опади, 
містять радіоактивні елементи, які при розпаді іонізують повітряні аерозолі. 
Інтенсивність іонізації, крім кількості радіоактивних елементів, залежить від 
складу й кількості аерозолів і молекул води, величина яких із наближенням до 
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земної поверхні збільшується. Отже іонізація у порах порід зони аерації 
відбувається більш інтенсивно. 

Найбільш поширеними чинниками збудження локальних електричних 
струмів в приземній атмосфері є сонячна радіація (добові величини сонячного 
сяйва), характер поверхні (рельєф, ґрунти, рослинний покрив, характер 
зволоження), опади, температурний режим, особливості зміни повітряних мас 
(теплі – холодні) тощо. 

Електроосмос і електрохімічні процеси вивільняють окремі молекули і 
атоми із кристалічних решіток мінералів, а рідка фаза під впливом названих 
факторів переміщує їх, в основному, у низхідному напрямку до водоносного 
горизонту. В річному циклі спостерігаються зміни напрямку руху електрично 
заряджених часток у висхідному і низхідному напрямках. В місцях із 
домінуванням висхідних потоків порових розчинів часто формуються різного 
роду новоутвореня – стягненя (конкреції, ортзанди, ортштейни, бобовини, 
журавчики та ін.). Необхідно підкреслити, що різні хімічні елементи (іони) 
будуть рухатись не завжди із швидкістю руху рідкої фази. Іони можуть рухатись 
із більшою швидкістю, ніж вода, так як вони під впливом електричних струмів 
можуть рухатись окремо в самому водному середовищі (за умови високого 
рівня насичення порід водою).  

Термодинамічними методами можна описати гідродинамічну систему зони 
аерації і окремі її складові за допомогою макроскопічних перемінних складових 
(температури, всмоктуючого тиску, об'ємної вологості на певних ділянках і 
сольового складу порових розчинів) тільки на дуже короткий час із сталими 
показниками. А.М. Глобус підкреслює, що дана схема може дати бажаний 
результат тільки тоді, коли процеси енергомасообміну на певній ділянці в 
цілому і між окремими його компонентами будуть відбуватись настільки 
повільно, що система і її компоненти в кожний даний момент будуть 
знаходитись безкінечно близько до стану рівноваги. В інших випадках, при 
значних швидкостях зміни вказаних складових, немає можливості 
застосовувати рівняння моделі побудованої за термодинамічним принципом.  

Оскільки термодинамічні сили мають певні обмеження у переміщені 
вологи у ненасичених породах, то логічно постає питання ролі електричних 
струмів як транспортуючого агента. Крім різного роду зовнішніх електричних 
і електромагнітних проявів в геосфері (розглянутих вище), існують і внутрішні 
чинники, що впливають на гідрокінетичні процеси. 

Основною причиною впливу внутрішніх електричних сил на рух молекул 
води в певному напрямку є саме середовище – породи покривних відкладів та їх 
склад. Кожна елементарна частинка високо дисперсних осадових порід має 
електричний заряд. Величина і знак цього заряду залежить від складу і ступеня 
дисперсності окремої частинки, а внутрішню енергетику порід складає сумарна 
величина цих потенціалів. Породи зони аерації, у більшості випадків, являють 
собою дисперсну систему, в якій поверхнева енергія (E) вимірюється добутком 
поверхневого натягу () на границі рідка - тверда фази на величину сумарної 
поверхні елементарних частинок порід (F): 
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E=  ∙ F.       
Основи електрокінетичних явищ, або внутрішня енергетика порід базується 

на класичних уявленнях про подвійні електричні шари, що виникають на межі 
елементарних частинок порід і рідкої, або газоподібної фази. При компенсації 
електричних зарядів на границі розділу твердих частинок з водним розчином 
або повітрям ґрунту формується другий електричний шар іонів із знаком «+». 
Представлений цей шар адсорбованими іонами (переважно катіонами) і 
водними плівками. Молекули води, що знаходяться в дифузному шарі, як 
дипольні заряджені системи можуть виконувати роль іона і, перебуваючи в 
умовах певного електромагнітного поля і різниці потенціалів між поверхневими 
і глибокими горизонтами, рухатися в сторону шару із протилежно зарядженими 
іонами (рис. 6.3.). 

 

 
 
1 – порода, 2 – 
потенціал 
визначальний шар, 3 
– міцно зв’язана вода 
і катіони, 4 – 
дифузний шар, 5 – 
простір пори, де 
можуть вільно від 
сорбційних сил 
переміщатись гази і 
порові розчини. 

Рисунок 6.3. – Схема електроосмотичного руху молекул води і іонів в 
рідкому стані і в рідкому стані пароподібній формі і поровому просторі під 
впливом зовнішнього електричного поля. 

 
Всі внутрішні і зовнішні електричні явища мають суттєвий вплив на 

молекули води в рідкому і пароподібному стані індукційного і поляризаційного 
характеру. 

Внутрішній механізм руху вологи полягає у збудженні додатнього знаку 
молекули води від’ємними зарядами мінеральної частини порід, що змушує 
переміщуватись, відносно вільно (слабо зв’язані молекули води) в сторону поля 
із від’ємними зарядами. В разі зміни знаку заряду поля під впливом зовнішніх 
електричних сил, напрямок руху вологи змінюється. 

В період зниження сорбційної сили дисперсного комплексу порід рух вологи 
може прискорюватись. Молекули води в даному разі будуть знаходитись, в 
основному, під впливом зовнішніх гравітаційних та електричних сил. 
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Рух вологи під впливом електричного струму може відбуватися як в 
пароподібній формі, так і в рідкому стані. Але, судячи із даних характеру зміни 
вологості порід і рівнів ґрунтових вод на зміну величини і знаку електричних 
потенціалів, у загальній масі води, що надійшла до водоносного горизонту, 
пароподібна волога має відносно більшу вагу. Це пояснюється ще і тим, що 
кількість енергії, яку необхідно витратити на переміщення молекули води у 
пароподібному стані значно менша, ніж для того, щоб звільнити і перемістити 
молекулу води у рідкому стані, а тому швидкість руху і кількість переміщеної 
вологи у пароподібному стані буде набагато більша. 

Серед чинників, що впливають на рух води в породах, як показують дані 
останніх досліджень, велике значення мають електрокінетичні явища, які 
виникають в породах зони аерації, генеровані атмосферою і літосферою. Суть 
цих явищ полягає у переміщенні розчинів і окремих молекул у напрямку руху 
електричних зарядів за певних величин різниці електричних потенціалів, 
здатних на переміщення рідкої, твердої (високодисперсної) і газоподібної фаз 
порід. Явище електрокінетики з переміщення рідкої фази називають 
електроосмосом, газоподібної – електродифузією, а твердої фази – 
електрофорезом. Ефекти електроосмосу і електрофорезу було відкрито ще у 
1809 р. професором Московського університету Ф.Рейсом, а пізніше процеси 
впливу електрики на дисперсні пухкі породи досліджувалися Е.Г. Чаповським. 
Було виявлено факт руху води в порах породи під впливом постійного 
електричного струму у напрямку від аноду до катоду. Внутрішні сили, що 
викликають рух рідкої фази порід, діють в основному на тонкий дифузний шар. 
За межами дифузного шару вільні від сорбційних сил молекули води можуть 
рухатись під впливом широкого спектру зовнішніх сил – температурних, 
гравітаційних, електричних, капілярних градієнтів тощо. А на сорбційно 
залежну воду можуть впливати тільки електричні і ядерні сили. 

Завдяки зовнішнім електричним силам окремі молекули води можуть 
збільшувати сорбційні сили по відношенню до базальних частинок порід, або 
зменшувати. Тобто, за певного енергетичного стану, молекули води можуть 
легко залишати свої матриці і вільно пересуватись у поровому просторі порід, 
або створювати міцні зв’язки із мінеральною фазою порід. У більшості 
випадків, за наявності електричних градієнтів, молекули води і розчинені в ній 
природні та штучні складові порід, як електрони в провіднику, будуть рухатись 
в певному напрямку.  

За даними експериментальних досліджень була розроблена схема впливу 
іонів певного знаку на рух вологи в зоні аерації. На земній поверхні протягом 
більшої частини року переважають іони із додатними зарядами, особливо в 
теплу пору року в періоди із високою вологістю. З глибиною в ґрунті кількість 
додатних іонів зменшується, а від’ємних – збільшується. За такого стану між 
поверхневими і глибокими шарами зони аерації формується різниця 
електричних потенціалів, в результаті чого виникає напруга, яка змушує іони 
рухатись у напрямку зарядів із від’ємним знаком. Електрокінетичні явища – 
електроосмос і електрофорез в дисперсних грунтах на сьогодні досліджені 
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достатньо повно. Відомо, що рух води в ґрунтах під впливом постійного 
електричного струму має напрямок від аноду до катоду. У нашому випадку в 
якості аноду виступає поверхня ґрунтового покриву, а катоду – більш глибокі 
шари відкладів близькі до рівня грунтових вод. У результаті ми маємо загальну 
схему впливу електричних струмів на міграцію води в зоні аерації – в теплий 
період року переважає низхідний напрямок, а в зимовий період часто 
спостерігається висхідний напрямок руху вологи. 

Рух іонів у породах зони аерації має тісний зв’язок із рідкою фазою. Із 
газовою складовою переміщуються тільки ті іони, які мають можливість 
переходити у повітря вільних від рідкої фази пор: вуглекислий газ, азот, кисень, 
водень. Іони, що знаходяться у поровому розчині можуть рухатись, як із 
швидкістю рідкої фази порід (під впливом термодинамічних сил), так в межах 
рідкої фази із швидкістю, що значно перевищує швидкість руху води (під 
впливом електричних сил).  

На рух вологи в зоні аерації мають певний вплив і електричні струми, що 
генеруються самим геологічним середовищем. Подібне явище було зафіксоване 
у другій половині липня і першій половині серпня 2007 р. Так, без явних 
електричних змін в атмосфері, вологість порід і РҐВ різко знизилися при 
значних опадах у червні-липні. При цьому еманації радону в западинній формі 
збільшувалися майже у 2 рази порівняно із середніми літніми значеннями. Дані 
факти свідчать про наявність суттєвих геодинамічних процесів. 

Домінуюча роль електрики в переміщенні вологи підтверджується 
результатами спеціально проведених робіт, які відображають ефекти впливу 
статичних електричних струмів у транспортуванні молекул води (катіонів і 
аніонів) у рідкому і газоподібному стані. 

 
Завдання для самостійної роботи (20 год.). Відповісти на питання та виконати 
аналіз: 

1. Чим відрізняється дифузія у вільній воді, в насичених і неповністю 
насичених водою грунтах? Порівняйте кількісні значення коефіцієнтів 
дифузії. 

2.  Що таке мікродисперсія і коли необхідно її враховувати? Намалюйте 
схему міграції при конвективному перенесенні з дисперсією.  

3. Що таке перехідна зона і як визначити довжину перенесення речовини 
фільтраційним потоком? 

4. Виведіть рівняння конвективної дифузії для насичених грунтів. 
5. Виведіть рівняння конвективної дифузії для ненасичених грунтів. 
6. Проаналізуйте рівняння для визначення параметрів солеперенесення за 

експериментальними даними. Як за допомогою графіку залежності 
концентрації від часу (при фіксованій відстані переносу) можна 
визначити ефективну пористість та коефіцієнт дифузії? 

7. Проаналізуйте модель поршньового витіснення. 
8. Пояснити основні принципи конденсаційної теорії вологоперенесення. 
9. В чому полягає теорія змішаного живлення підземних вод? 
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10. Проаналізувати: які сильні і слабкі сторони всіх трьох теорій? 
11. Виділити ефекти впливу різних за природою електричних потенціалів на 

переміщення рідкої і твердої фаз порід. 
12. Які струми є найбільш вагомими у переміщенні вологи? 
13. Чому рівні ґрунтових вод можуть знижуватись у післядощовий період? 
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Контрольні запитання по темі 6. 
1) Чим відрізняються математичні моделі, які враховують густину або 

в’язкість розчинів від тих, що їх не враховують? 
2) Назвіть головні чинники процесів солеобміну. 
3) Що являє собою дифузія? Як кількісно оцінити інтенсивність 

молекулярної дифузії ? 
4) Порівняйте дифузію у вільному розчині та в пористому середовищі при 

повному і неповному насиченні. 
5) Наведіть рівняння конвективної дифузії для неповністю насичених порід 

зони аерації. Поясніть параметри. 
6) Що таке мікродисперсія і від чого вона залежить? 
7) Поясніть схему зосередженої ємності. Що представляє собою коефіцієнт 

макродисперсії? 
8) Поясніть схему поршньового витіснення соленосних розчинів. 
9) Під впливом яких чинників генеруються електричні потенціали в зоні 

аерації? 
10) Які питання гідрофізики на сьогодні вважаються маловивченими? 
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Перелік запитань на залік.  

1. Які області за характером розподілу вологи виділяють в зоні аерації? Надайте 
їх характеристику. 

2. Пояснити поняття вологоперенесення та інфільтрації. Навести рівняння 
напору, всмоктуючого тиску та висоти всмоктування. 

3. Всмоктуючий тиск і висота всмоктування. Наведіть формулу для визначення 
висоти всмоктування. Намалюйте розрахункову схему до аналізу 
вологоперенесення. 

4. Водоутримуюча здатність грунтів (способи її визначення). Адсорбційні та 
капілярні сили. 

5. Поняття вологоперенесення. Його зв’язок з напором. 
6. Основна гідрофізична характеристика ненасиченої зони. Як впливають зміни 

вологості на коефіцієнт вологоперенесення? 
7. Фізичний зміст коефіцієнту розподілу. 
8. Дайте визначення повного та гравітаційного потенціалу вологи. Як 

визначається потенціал тиску і в яких одиницях він вимірюється? 
9. Які зони виділяють за характером режиму вологоперенесення? 
10. Як залежить швидкість вологоперенесення від вологості, коефіцієнту 

вологоперенесення, та висоти всмоктування? Напишіть формулу зв’язку. 
11. Як будують і для чого використовують епюру розподілу гідродинамічного 

напору? 
12. За яким рівнянням можна визначити час осушення або насичення  порід зони 

аерації при зміні рівня ґрунтових вод? 
13. Поясніть явище  гістерезису. 
14. Які методи визначень включають польові та лабораторні дослідні 

гідрофізичні роботи? 
15. Якими причинами обумовлені похибки дослідних робіт? Як їх уникати та 

враховувати? 
16. Які гідрофізичні характеристики слід визначати під час дослідних робіт? 
17. Принцип дії тензіометра. Які складові частини тензіометру? Які є види 

тензіометрів? 
18. Як визначити всмоктувальний тиск? 
19. Для чого будують епюру гідравлічного потенціалу? 
20. В чому полягає принцип дії поплавкового тензіометру ? 
21. Як відбирають проби розчину з ненасичених грунтів зони аерації ? 
22. Поясніть принцип капіляриметричного методу. 
23. З чого складається і для чого використовується випаровувач-конденсометр? 
24. Як визначити щільність підземної пароподібної вологи? 
25. Які параметри можна визначити шляхом проведення дослідно-фільтраційних 

робіт? Послідовність виконання дослідно-фільтраційних робіт. 
26. Що являє собою найпростіша математична модель вологоперенесення? 

Наведіть формулу. 



80 
 

27. Наведіть рівняння нестаціонарного вологопереносу в насичено-ненасичених 
грунтах з врахуванням біологічного фактору. Поясніть параметри. 

28. Назвіть головні чинники процесів солеобміну. Що представляє собою 
дифузія? Як кількісно оцінити інтенсивність молекулярної дифузії ? 

29. Поясніть в чому відмінності між гомогенним і гетерогенним середовищами. 
30. Порівняйте дифузію у вільному розчині та в пористому середовищі при 

повному і неповному насиченні. Наведіть формули. 
31. Що представляє собою конвективне перенесення? Наведіть формулу 

швидкості конвективного перенесення. 
32. Наведіть рівняння конвективної дифузії для неповністю насичених порід 

зони аерації. Поясніть параметри. 
33. Що таке мікродисперсія і від чого вона залежить? 
34. Поясніть схему зосередженої ємності. Що представляє собою коефіцієнт 

макродисперсії? 
35. Поясніть схему поршньового витіснення соленосних розчинів. 
36. Пояснити основні принципи конденсаційної теорії вологоперенесення. 
37. Роль яких струмів є найбільш вагомою у переміщенні вологи? 
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