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Aqua omnia sunt* 
 

ПЕРЕДМОВА 
 

“Основи перенесення вологи в зоні аерації” є спеціальною 
дисципліною, орієнтованою на підготовку бакалаврів геології, які 
спеціалізуються в галузі гідрогеології.  

Перенесення вологи в зоні аерації забезпечує найголовніші 
процеси живлення і розвантаження ґрунтових вод, а саме – 
інфільтрацію атмосферних опадів та евапотранспірацію; а звідси – 
і формування  запасів та хімічного складу ґрунтових і підземних 
вод (в залежності від властивостей зони аерації, геологічних, 
метеорологічних та деяких антропогенних факторів).  

Даний навчальний посібник знайомить із базовою 
термінологією дисципліни, основними закономірностями 
вологоперенесення в ненасиченій зоні, методами визначення 
параметрів, найбільш загальними математичними моделями 
інфільтрації, волого- та масоперенесення і можливостями 
практичного застосування отриманих знань. Основна увага 
приділяється теоретичним основам вологоперенесення в зоні 
аерації, режимам вологоперенесення, гідрофізичним 
характеристикам грунтів зони аерації, а також польовим і 
лабораторним методам кількісної оцінки природних чинників та 
коефіцієнтів вологоперенесення. Ці питання входять до комплексу 
гідрофізичних досліджень, за результатами яких виконують 
моделювання руху вологи в ненасичених і квазінасичених породах 
зони аерації.  

Вчення про вологоперенесення в зоні аерації безпосередньо 
пов’язане з такими базовими дисциплінами, як динаміка підземних 
вод, меліоративна гідрогеологія, основи міграції підземних вод 
тощо і є основою для формування навичок експериментально-
дослідницької роботи.  

На глибоке переконання авторів, при вивченні якої завгодно 
дисципліни слід ознайомитись не лише із тривіальними 
уявленнями, аксіоматичними і давно відомими твердженнями у 
даній галузі науки, але й скласти уяву про можливі шляхи її 

                                                 
*Вода існує скрізь  
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розвитку. Окрім суб’єктивного розуміння усталених теоретичних 
положень, автори спробували збагатити учбовий матеріал 
обговоренням проблемних, спірних питань і сучасних методів 
вирішення актуальних завдань у гідрофізиці і гідрогеології, 
наприклад таких як: визначення характеристик інфільтраційного 
потоку через зону аерації, фільтраційних втрат, механізмів та 
чинників вологоперенесення і живлення грунтових вод, 
особливості перенесення сольового складу порід. Окремі 
положення проілюстровано прикладами із власних досліджень 
авторів або результатами робіт у даній галузі колишніх 
співробітників і викладачів кафедри гідрогеології та інженерної 
геології Київського університету: І.Є. Жернова, А.Б. Ситникова, 
М.М. Муромцева, М.Є. Дзекунова, Б.А. Файбишенко, П.Є. Куща 
та інших. Перспективні напрямки досліджень у даній галузі 
викладено для стимулювання зацікавленості студентів до творчої  
наукової роботи. 

Сподіваємось, що книга буде цікавою також для широкого 
загалу спеціалістів з гідрогеології, ґрунтознавства, гідрофізики. 

Розділи 1-3 підготовлені О.Л. Шевченком – доцентом кафедри 
гідрогеології та інженерної геології геологічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
розділи 1.1.1, 1.2.2, 1.3.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7 – С.С. Коломійцем, 
завідуючим лабораторією гідрофізики в Інституті водних проблем 
і меліорації УААН, спільно із О.Л. Шевченком, розділ 4 та окремі 
доповнення до інших розділів – В.М. Бублясем, ст. науковим 
співробітником Інституту геологічних наук НАН України, розділ 
2.3 – співробітником ІГН НАНУ і недавнім студентом 
геологічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка В.Ю. Саприкіним 
та ін. Загальна редакція всіх розділів виконана О.Л. Шевченком. 

Автори щиро дякують В.В. Гудзенка, В.Ю. Саприкіна, Д.О. 
Бугая, О.В.Мокієнка, Т.Ю.Заверталюк за надану допомогу в 
підготовці матеріалів та оформленні навчального посібника, 
рецензентів, докторів геологічних наук А.О. Сухореброго та О.Є. 
Кошлякова за конструктивну редакційну роботу та цінні поради. 
Автори вдячні доценту кафедри гідрогеології та інженерної 
геології С.В. Корнєєнку за змістовні зауваження з грунтознавчих 
питань. 
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ВСТУП 
 

Інтерес до зони аерації, як важливої складової геологічного 
середовища, її ролі і місця в кругообігу води пов'язаний із 
становленням уявлень людства про утворення підземних вод. 
Питання виникнення ґрунтових і підземних вод вивчались 
багатьма дослідниками протягом усієї історії людства, починаючи 
з Платона і Аристотеля. Перші найгрунтовніші погляди даного 
напрямку досліджень викладені у творі римлянина Марка Вітрувія 
Поллія "De architectura”, у якому подано обгрунтовання 
інфільтраційної теорії утворення підземних вод, згідно з якою 
грунтові води і води джерел виникають з дощових та снігових вод, 
що просочуючись до водонепроникних шарів утворюють підземні 
води, які виходячи на денну поверхню, дають початок джерелам та 
струмкам. У подальшій історії погляди Марка Вітрувія Поллія 
одержують підтримку і визнання інших дослідників. 

У другій половині ХІХ сторіччя інфільтраційна гіпотеза, як і 
більшість тогочасних вірних, але описових гіпотез, не 
підтверджених експериментально, була поставлена під сумнів 
прихильниками так званої конденсаційної гіпотези утворення 
підземних вод, фундатором і найактивнішим послідовником якої 
був Отто Фольгер. Згідно цієї гіпотези грунтові води утворюються 
завдяки згущенню водяної пари з повітря атмосфери на певній 
глибині від поверхні землі, власне у зоні аерації. 

Наукова дискусія, що точилась протягом декількох десятиліть 
у ХІХ сторіччі між прихильниками інфільтраційної та 
конденсаційної гіпотез утворення підземних вод, породила 
широкий спектр експериментальних методів досліджень 
утримання та пересування вологи у дисперсному грунтовому 
середовищі, що стосувались, головним чином, фізики процесів 
взаємодії грунту з вологою [43]. Можна вважати що при цьому 
завершився перший етап розвитку гідрофізики зони аерації, 
пов'язаний із висуненням та обговоренням гіпотетичних уяв про 
вологоперенесення, і почався другий емпіричний етап – 
грунтовних експериментальних досліджень та становлення теорії 
даного напрямку. 

Початок кількісному відображенню процесів переміщення 
вологи в ненасичених грунтах був покладений у 1907 році 
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Е.Букінгемом, який сформулював поняття про певний капілярний 
потенціал вологи, як єдиний показник, що давав уявлення про стан 
вологи, зв'язок вологи з грунтом та закономірності її пересування.  

Важливим етапом розвитку кількісних методів оцінки 
перенесення вологи у грунті став винахід В.Г. Корнєвим прилада 
для вимірювання всмоктуючої сили ненасиченого грунту, що у 
подальшому був названий тензіометром. Запропоновані 
викладачем Ленінградського університету В.Г. Корнєвим у роботі 
"Всасывающая сила почвы и принципы системы автоматического 
орошения почвы", що вийшла у 1925 р. [38] принципи та 
конструкції приладу для вимірювання здатності ненасиченого 
грунту до всмоктування води, а також системи підгрунтового 
зволоження, не знайшли на той час подальшого розвитку і гідного 
застосування у радянському народному господарстві, що 
спонукало автора до еміграції. 

В 1937 році радянський вчений С.І. Долгов запропонував 
замість термінів “капілярний тиск” та “всмоктуюча сила” 
запровадити поняття “всмоктуючого тиску”, яке б об’єднувало 
дію сорбційних і капілярних сил на енергетичний стан грунтової 
вологи. Останній термін вважається найбільш вдалим 
еквівалентом англійського терміну “tension”. В 1946 році С.І. 
Долгов представив класифікацію форм грунтової вологи, яка 
враховувала водно-фізичні константи, природу водоутримуючих 
сил, стан та якісну характеристику доступності вологи для рослин. 

Лише після тривалої перерви, наприкінці 60-х років ХХ 
сторіччя, з виходом у світ оглядової роботи О.М. Глобуса [22], в 
прикладній гідрогеології та ґрунтознавстві (переважно у 
меліоративному напрямку) на теренах колишнього СРСР почали 
широко застосовувати гідрофізичні методи досліджень 
ненасичених грунтів, які спирались на досвід експериментального 
використання гідрофізики, головним чином, іноземними авторами. 
З цього розпочався третій, сучасний етап розвитку даного 
наукового напрямку. 

У Радянському Союзі, в 60-80-ті роки ХХ сторіччя, потреба та 
розвиток гідрофізичних методів досліджень ненасичених грунтів, 
визначення закономірностей пересування вологи у грунтовому 
середовищі, були зумовлені необхідністю: наукового забезпечення 
широкомасштабних гідромеліоративних робіт із зрошення та 
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осушення, обгрунтування оптимального водного режиму для 
сільськогосподарських культур, мінімізації негативних наслідків 
іригації (заболочення, підтоплення і засолення), вирішення суто 
гідрогеологічних завдань щодо інфільтраційного живлення та 
евапотранспірації [17,23,27,29,30,33,41,46,48,51,55,56,66]. Без-
заперечними лідерами удосконалення кількісних методів 
досліджень гідрофізичних властивостей грунтів для управління 
їхнім водним режимом були фахівці Агрофізичного інституту 
(АФІ), Московського гідромеліоративного інституту (МГМІ), 
Московського держуніверститу ім. М.В.Ломоносова (МДУ), 
Київського держуніверститу ім. Т.Г.Шевченка (КДУ) та інші. 

В Україні школу фахівців-гідрофізиків було створено у 60-ті 
роки ХХ сторіччя професором І.Є.Жерновим на геологічному 
факультеті Київського держуніверститу ім. Т.Г.Шевченка. 
Розробка лабораторних методів досліджень гідрофізичних 
властивостей грунтів [26,66] була зумовлена необхідністю 
підвищення надійності прогнозування наслідків реалізації проектів 
зрошення земель на півдні України. Помітним кроком у 
прогнозуванні водного режиму первинно ненасичених водою 
грунтів зони аерації при зрошенні було створення у 70-х роках ХХ 
сторіччя обчислювальних програм AERATS та AERATS-2R за 
участю проф. І.Є.Жернова (КДУ), проф. В.М.Шестакова (МДУ) та 
доктора Л. Лукнера з Технічного університету Дрездена 
(Німеччина). Обчислення за цими програмами реалізувались на 
тогочасних ЕОМ та були трудомісткими, довготривалими і 
ресурсовитратними щодо підготовки вхідної інформації, що 
обмежувало масштаби і масовість таких розрахунків для різних за 
генезисом та літологічним складом грунтів і порід зони аерації. 

Розвиток ЕОМ, підвищення їхньої швидкодії істотно 
розширило можливості та доступність розрахунків водного 
режиму грунтів зони аерації, що збільшило попит на визначення 
гідрофізичних параметрів грунтів. На нинішньому етапі технічні 
можливості ПЕОМ вже не обмежують розрахунки водного режиму 
грунтів зони аерації, проте на перший план виходять економічні 
аспекти одержання гідрофізичних параметрів досліджуваних 
грунтів. 

На сучасному етапі застосування принципів сталого розвитку 
господарства та екологічного імперативу при використанні земель 
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дещо змінились прикладні аспекти вивчення процесів 
вологоперенесення у грунтах. У традиційних 
сільськогосподарських меліораціях грунтів основна увага 
приділяється не інтенсифікації сільськогосподарського 
виробництва, одержанню максимальної врожайності культур, а 
створенню такого водного режиму ґрунтового середовища, що 
забезпечує оптимальність ґрунтових режимів та відтворення 
ґрунтової родючості. Іншим екологічним аспектом є дослідження 
закономірностей розповсюдження через зону аерації з потоком 
вологи забруднюючих речовин – радіонуклідів, важких металів 
[10,13,23,61,67,74,89], пестицидів тощо. Також важливим 
прикладним напрямком досліджень вологості грунтового 
середовища є визначення джерел підтоплення, що призводить до 
погіршення фізичного стану грунтів (їх несучої здатності) та 
руйнування фундаментів і підземних споруд об’єктів культурно-
історичної спадщини (наприклад, печери Києво-Печерської лаври, 
підземний храм Деметри на горі Мітрідат та інші). 

Основні задачі напрямку та об’єкти досліджень. 
В сучасній постановці вивчення та кількісна оцінка процесів 

вологоперенесення в зоні аерації є складовою частиною вирішення 
проблем відновлення природних ресурсів підземних вод (шляхом 
інфільтраційного живлення), збереження їх якості і визначення 
ризиків забруднення від техногенних поверхневих джерел. Дещо 
менше залучаються нині методичні підходи цього напрямку 
гідрогеології при вирішенні проблеми управління та 
прогнозування режимів вологості ненасиченої зони зрошуваних та 
осушуваних земель з метою отримання гарантованих сталих 
врожаїв сільськогосподарських культур, а також при визначенні 
фільтраційних втрат з іригаційних каналів. Останніми роками це 
відбувається у зв’язку із зниженням державної зацікавленості до 
меліорації, що певною мірою обумовлене об’єктивними 
причинами, зокрема, реформуванням земельних відносин в 
аграрному секторі у бік його децентралізації та приватизації, 
зміною коньюнктури ринку сільськогосподарської продукції, 
загальною економічною кризою в країні і світі тощо. 

Тим не менш, вивчення водного режиму грунтів зони аерації 
залишається актуальним і необхідним при кількісних оцінках  
балансу грунтових вод, визначенні закономірностей пересування 
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вологи і речовин, що в ній містяться (радіонуклідів, важких 
металів, пестицидів та ін.) в різноманітних природно-техногенних 
умовах. Пріоритетними завданнями напрямку є отримання 
реальних показників водно-сольового режиму та параметрів 
вологоперенесення в ненасичених грунтах, забезпечення ними 
математичних моделей масоперенесення, балансу або прогнозу 
рівня грунтових вод для попередження підтоплення земель, 
забруднення грунтових вод та вирішення інших актуальних 
проблем. 

В основі вивчення вологоперенесення та водного режиму 
грунтів лежить традиційна в гідрогеології схема досліджень, що 
складається з  польових спостережень, лабораторних випробувань 
та камерального аналізу даних, 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- та 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; 
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- про вологість в будь якому перетині; 
- про запаси вологи в заданому інтервалі розрізу; 
- про 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 грунтових вод та визначають ризик їх 
забруднення, підтоплення і засолення земель, що є достатнім 
обґрунтуванням доцільності проведення захисних заходів. 

Дані про водно-фізичні властивості грунтів використовуються 
або для їхньої класифікації, або для розробки жорстких схем 
регулювання водного режиму грунтів (наприклад, величини 
необхідного зниження рівня грунтових вод – норми осушення, або 
для встановлення норм і термінів поливу та визначення поточного 
вмісту вологи у кореневмісному шарі). Проте сучасний рівень 
розвитку агроекологічної науки вимагає розгляду системи «грунт – 
рослина – атмосфера» як динамічного організму, що 
характеризується в загальному випадку різними значеннями 
вологості, вологопровідності і водного потенціалу в різних точках 
грунтового профілю, в різні моменти часу. При вирішенні 
екологічних задач необхідно враховувати і описувати динаміку 
поля вологості й потенціалу вологи в грунті, а звідси й динаміку 
поля концентрації корисних і шкідливих хімічних сполук.  

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

Щоб вирішувати ці та подібні їм складні задачі користуються 
системним підходом, який забезпечує комплексне вивчення 
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складових елементів об’єкту досліджень (ненасиченої зони 
грунтів), процесів, що протікають у ньому, а також, в разі його 
«відкритості», - процесів обміну речовиною та енергією між ним 
та зовнішнім середовищем (тобто умов на границях). В нашому 
випадку будемо розглядати процеси утримання та перенесення 
вологи в ненасиченій зоні за наступними розділами: 

- середовище та умови вологоперенесення (характеристика 
зони аерації); 

- механізми і сили вологоутримання в ненасиченій зоні та їх 
головні характеристики, стан вологи в зоні аерації; 

- процеси та закони вологоперенесення, їх математичне 
описання 

- методи визначення параметрів волого- та масоперенесення;  
- можливі чинники і механізми перенесення вологи в 

ненасиченій зоні. 
В останньому розділі підручника розглядаються актуальні, 

перспективні для подальших досліджень, на сьогоднішній день ще 
досконало не вивчені питання. 
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І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ В 
ЗОНІ АЕРАЦІЇ 

 
1.1.  Загальна характеристика зони аерації та основні водно-

фізичні властивості порід ненасиченої зони.  
 
В гідросфері земної кулі зона еарації займає проміжну позицію 

між атмосферою, що містить пароподібну вологу та підземною 
гідросферою, що починається з першого від поверхні насиченого 
водою шару або рівня грунтових вод. 

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.  

 
1.1.1. 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 грунті, 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 грунтових 
вод. Навіть за відсутності опадів, відбувається постійний 
газообмін між вільним повітрям, що знаходиться в грунті та 
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атмосферним повітрям. Наявність процесу аерації грунту є 
основним критерієм для виділення зони аерації. Таким чином, 
якщо з поверхні лежать щільні глинисті слабопроникні породи, які 
утримують але майже не пропускають вологу та повітря, можна 
казати про відсутність зони аерації.  

 
1.1.2. Гетерогенність зони аерації, її складові частини. Деякі 

параметри та характеристики гетерогенності.  
 
Зона аерації являє собою гетерогенну трифазну 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 за 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.  

Пористість n визначається відношенням об’єму пор (Vпор) до 
об’єму породи (Vп): 

n = Vпор / Vп 
Коефіцієнт пористості являє собою відношення об’єму пор 

до об’єму скелету породи (Vс)  : 
ε = Vпор / Vс 
За компонентним складом гетерогенної системи в розрізі зони 

аерації можна виділити: кореневмісний шар, проміжний шар, шар 
капілярної облямівки. 

Кореневмісний шар знаходиться у верхній частині зони аерації. 
Він найбільше збагачений органічними речовинами, які 
збільшують водоутримуючу здатність грунту. Води, які тут 
знаходяться, переважно капілярні (капілярно-підвішений тип). 



 17

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 облямівки. 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 облямівки 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 облямівки 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. За даними А.Л. Ковалевського [35] тривалість формування 
зони капілярної облямівки, після встановлення певного рівня 
ґрунтових вод, напряму залежить від дисперсності відкладів (табл. 
1.1), яка визначає розмір і конфігурацію порового простору. 
Залежність висоти капілярного підняття від розміру частинок і пор 
має обернений характер (табл. 1.2).   

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

 
Таблиця 1.1. Висота зони капілярної облямівки та тривалість її 

встановлення в породах різного типу [35] 
 

Тип пухких утворень Висота, м Час, діб 
Пісок:   
крупнозернистий (0,5-1,0 мм) 0,17 4 
дрібнозернистий (0,1-0,2 мм) 0,43 8 
тонкозернистий  (0,05 – 0,1 мм) 1,06 72 
Супісок 1,2 – 3,5 дані відсутні 
Суглинок 3,5 – 6,5 дані відсутні 
Дрібнозернистий пісок з глиною 7,0 – 9,5 350-475 
Глина  6,5 – 12,0 180-480 

 
Таблиця 1.2. Співвідношення розміру частинок грунту та 

висоти капілярного підняття [2]. 
 

Грунт Розмір 
частинок, мм 

Висота капілярного 
підняття, м 

Пісок 
середньозернистий 

0,25 – 0,50 0,15-0,35 

Пісок дрібнозернистий 0,10 – 0,25 0,35-1,0 
Супісок 0,05 – 0,1 1,0-1,5 
Суглинок 0,005 – 0,5 1,5-3,0 
Глина < 0,005 3,0-4,0 

 
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 їз основними поняттями та ознаками, які 
дозволяють виділяти  підзони. 

Функціональна взаємодія твердої фази грунту та води, - двох 
основних фаз гетерогенної системи зони аерації, описується цілим 
рядом показників та параметрів, які прийнято називати 
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гідрофізичними. Для характеристики ступеню насичення порід 
вологою, незалежно від сил, що її утримують та фізичного стану 
води, використовують вже звичне поняття “вологості”. 

 
      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 облямівки в зоні 
аерації;            ІІІ – ненасичена зона з перехідним і кореневмісним 
шаром; 1 – піски;        2 – водотривкі глини; горизонтальні стрілки 
вказують напрямок руху грунтових вод; пунктиром позначено контури 
русел річок, які є зовнішніми контурами живлення (р. Б) і 
розвантаження (р.Д); W – інфільтраційне живлення грунтових 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 грунтових 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.  

 
“Вміст води, як частки за об’ємом (що відповідає поняттю 

об’ємної вологості θ,%) – це об’єм води, що випаровується за 
висушування при 105 °С, поділений на загальний об’єм грунту 
вихідного складення” та помножений на 100 [97]: 
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В породах, що деформуються і набухають та змінюють свій 
об’єм, простіше використовувати показник вагової вологості або 
вологості на суху масу. “Вологість на суху масу (θ , %) – це маса 
води, що випаровується за висушування при 105 оС, поділена на 
суху масу грунту та помножена на 100” [98]: 

%100=
ñ

â

m
m

q  

Ступінь насичення пухких порід характеризується 
водонасиченістю, що визначається часткою пор, зайнятих водою: 

ïîð

â
H

V

V
S =  

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, як і фільтрація, властиві лише для порід, пори або 
тріщини яких повністю насичені водою.  

Перехід грунтів від насиченого до ненасиченого стану  
характеризується  гравітаційною водовіддачею. 

Гравітаційна водовіддача – це властивість водонасичених грунтів 
(порід) віддавати воду шляхом вільного стікання під дією сили 
тяжіння. Іншими словами, водовіддача характеризує ємнісні 
властивості гірських порід по відношенню до вільної вологи. Для 
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кількісної характеристики водовіддачі використовується коефіцієнт 
вільної або гравітаційної водовіддачі (μ), який дорівнює відношенню 
об`єму води, що вільно витікає з породи (VГВ), до осушеного об`єму 
гірської породи (Vгр). Визначається у частках одиниці: 

гр

ГВ

V

V
=        (1.1) 

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

гр

ПВ
нн

V

V
=        (1.2) 

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 
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такого повітря характеризує особливі властивості ненасичених 
грунтів зони аерації, пов’язані з їх кращою вологопровідністю. 
Разом із вільним повітрям у порах грунту, особливо у верхній 
частині розрізу, міститься пароподібна волога.  

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 
[67]. 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 трифазну гетерогенну систему. Вологість 
квазінасичених грунтів менше повної вологоємності.  
 

1.1.3. 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 [54], 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 
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розриву капілярів; 5) найменша вологоємність; 6) повна 
вологоємність породи [54]. Вчення про категорії вологості було 
розвинуте для більш практичного застосування Є.М. Сергєєвим 
[26], 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. 1.3) вважається більш 
ґрунтовною, оскільки в ній категорії, види і різновиди води (в 
дужках) виділяються за природою і механізмами їх утримання. 

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, здебільшого 
розрізняють чотири типи вологоємності (по мірі зменшення 
вологовмісту): повну, капілярну, молекулярну (найменшу) та 
гігроскопічну. Від показника вологості вологоємність 
відрізняється врахуванням фізичного стану води (рідкий або 
пароподібний) та сил, що цю воду 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.  

Зв’язана волога (табл. 1.3) забезпечує мінімальні за кількістю 
вологи типи вологоємності: гігроскопічну, розриву капілярів, 
молекулярну та/або найменшу. 
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Таблиця 1.3. Класифікація видів води в грунтах (за Р.І.Злочевською) 
та типи вологоємності, що їм відповідають (кожен наступний тип 
вологоємності включає усі попередні види води). 

 
Категорія 
(тип) води 

Вид і різновиди Тип 
вологоємності 

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

 

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

Гігроскопічна; 
 
Молекулярна; 
Розриву капілярів 

Перехідного 
типу 

1. Осмотично 
поглинена вода 

 
Найменша 
 
Капілярна 
 
 

2. Капілярна вода 
(капілярної конденсації і 
капілярного всмоктування) 

Вільна 1. Замкнена у вільних 
порах 

Повна 

2. Текуча 
 

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 грунту. 
Звичайно, чим більше сумарна поверхня частинок породи, тим 
більше її гігроскопічність.  

Молекулярна вологоємність (θм) – відповідає кількості фізично 
зв'язаної води, яка утримується на поверхні частинок породи 
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електромолекулярними силами. Максимальна кількість води, що може 
утримувати в собі порода за рахунок сил молекулярного притягування, 
відповідає величині максимальної молекулярної вологоємності даної 
породи (θмм) [43]. 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% [52]. 
Якщо θмм відображає нижню межу між слаборухомою і нерухомою 
вологою, то вологоємність розриву капілярів ототожнюється із 
верхньою межею між рухомою і слаборухомою вологою. 

Вологоємність розриву капілярів (ВРК) [47] 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 [52] середня 
кількість вологи типу ВРК в різних за механічним складом і 
генетичним типом ґрунтах може коливатись в межах 40 – 60% від 
найменшої вологоємності.  

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

Оскільки пухкі породи, а особливо важкі, в першу чергу глини, 
утримують воду не лише завдяки молекулярним силам, а й завдяки 
менісковим та капілярним силам і колоїдним зв’язкам, то цю загальну 
кількість вологи, що залишається в породі після стікання всієї вільної 
(гравітаційної) води, незалежно від механізму утримання, віднесену до 
об’єму цієї породи, прийнято називати найменшою вологоємністю (θнв) 
(в меліоративній гідрогеології її ще називають граничною 
польовою вологоємністю). Не слід при цьому вважати, що найменша 
вологоємність обов’язково більша за максимальну молекулярну. Таке 
співвідношення виправдовується переважно для дрібно дисперсних 
глинистих відкладів. Для різнозернистих пісків θнв  дорівнює близько 
16% (І.К. Гавіч), що несуттєво відрізняється від значення θмм , для 
глин: θнв = 22-35% (А.А. Роде, І.К. Гавіч).  

Зважаючи на те, що 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, крім 
зв’язаної категорії вологи, забезпечується підвішеною вологою, а 
капілярна – переважно підпертою капілярною. Підвішена вологість 
утримується капілярними та сорбційними силами.  
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Після досягнення ненасиченим грунтом величини максимальної 
молекулярної вологоємності (або найменшої вологоємності), 
відбувається втрата (віддача) грунтом додаткової вільної вологи під 
дією гравітаційних сил. Звідси, використовуючи поняття 
вологоємності, гравітаційну водовіддачу можна представити: для 
глинистих порід як різницю між повною і найменшою вологоємністю:  

 
μ= θn  - θнв       (1.3) 
 
а для пісків, – як різницю між повною і максимальною 

молекулярною вологоємністю: 
 
μ= θn  - θмм       (1.4) 
 
В той же час, нестача насичення являтиме собою різницю між 

повною і природною (θпр) вологістю:  
 
μнн =  θn  - θпр      (1.5) 
 
Оскільки θнв глин суттєво більша за θмм пісків, то водовіддача 

глин менша а їх водоутримуюча здатність значно більша ніж у 
пісків.  

Величина коефіцієнту нестачі насичення є більшою за 
коефіцієнт вільної водовіддачі для тих самих грунтів. Це випливає 
з порівняння формул (1.1) та (1.2), оскільки VПВ > VГВ. Також 
природна вологість  θпр  здебільшого менша за θнв і, згідно формул 
1.3 та 1.5,  μнн  > μ.  Фізичний зміст цього явища полягає в тому, що 
в порах ненасичених порід перед їх зволоженням (у випадку 
визначення μнн) міститься менше плівкової та капілярно-підвішеної 
води, ніж у таких самих породах, які осушуються після повного 
насичення.  

Капілярна вологоємність (θк) виражається максимальною 
кількістю води, яка утримується тільки в капілярних порах породи 
(див. рис. 1.1). У глинистих породах пори переважно капілярні, і тому 
капілярна вологоємність у них близька до повної. Цей вид 
вологоємності пов'язаний з підпором  з боку грунтових вод. 

Повна вологоємність (θn) відповідає максимальній кількості 
води, яка міститься в породі при повному насиченні її водою 
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(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.  

Таким чином, можна зробити висновок, що в зоні аерації за 
станом зволоження грунти можуть бути в ненасиченому і 
квазінасиченому станах. Ненасичені породи зони аерації містять, 
крім води, повітря, що обумовлює трифазну гетерогенність 
системи, а їх природна вологість змінюється в межах від 
гігроскопічної до капілярної. 

 
Запитання для самоконтролю: 
1. Що являють собою гетерогенні і гомогенні системи? 

Наведіть приклади. 
2. Дайте визначення водонасиченості та об’ємної вологості. 
3. Чим відрізняються коефіцієнти гравітаційної водовіддачі і 

браку насичення ? 
4. У яких станах перебуває в грунтах повітря? 
5.Чим характеризується квазінасичений стан грунтів? 
6. Дайте визначення максимальної молекулярної, 

гігроскопічної і найменшої  вологоємності. 
7. Поясніть таку властивість грунту як вологопровідність. Для 

яких середовищ вона характерна? 
 
 

1.2. Сили водоутримання в ненасиченій зоні. 
 
Для того, щоб краще зрозуміти та описати чинники 

водоутримання, а надалі і чинники вологоперенесення в зоні аерації, 
спочатку згадаємо, яким чином формується гідростатичний напір в 
зоні повного насичення. 
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В нерухомій рідині атмосферний тиск передається (згідно 
закону Паскаля) без змін у всі точки об’єму рідини, що міститься в 
безнапірному водоносному горизонті з вільною поверхнею. 
Надлишковий по відношенню до атмосферного тиск у будь якій 
точці А статичного об’єму вільної порової води визначається лише 
вагою розташованого вище стовпа води висотою hp (рис.1.2):  

pp ghhP g ==      (1.6)  

де Р – гідростатичний тиск, тобто тиск в 1 ньютон на 1 
квадратний сантиметр (Н/см2); γ – об’ємна вага води, Н/см3; ρ – 
густина води, г/см3; g – прискорення вільного падіння, см/с2. 
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Рис. 1.2. Розрахункова 
схема до аналізу 
формування гідроста-
тичного напору (нижче 
площини «0») і волого-
перенесення (вище 
площини «0»): лінія І-ІІ 
– водотривка поверхня; 
- hв – висота 
всмоктування в точці 
В; hp – п’єзометрична 
висота в точці А; Рв – 
всмоктуючий тиск; Р – 
гідростатичний тиск; γ 
– об’ємна вага води;  

Н – гідродинамічний напір; Z – висота розміщення точки А, в якій 
визначається п’єзометрична висота, над площиною порівняння. 

 
Слід зауважити, що в реальних умовах арідних областей 

(степова зона України) густина води з глибиною збільшується за 
рахунок збільшення мінералізації, тому рідина є неоднорідною, а 
гідростатичний тиск в ній визначається виразом: 

 

=
ph
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0
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де z – вертикальна координата. 
Механічна енергія деякого одиничного об’єму нерухомої 

рідини з постійною густиною над точкою А (див. рис.1.1, 1.2) 
визначається її потенційною складовою і вимірюється роботою, 
яку потрібно виконати, щоб подолати дію двох сил:  

1) гравітації (для того, щоб підняти цей об’єм рідини на висоту 
z відносно обраної площини порівняння (І-ІІ);  

2) гідростатичного тиску Р, що діє в цьому об’ємі.  
В якості показника потенційної енергії одиниці ваги рідини 

використовується гідростатичний напір Н, який вимірюється в 
метрах і визначається за залежністю: 

 

z
P

z
g

P
zhH p ===

g
,   (1.8)  

де hp  – висота стовпчика води, що характеризує частку 
потенційної енергії, пов’язаної з дією гідростатичного тиску 
(п’єзометрична висота); z – геометрична висота до точки 
положення об’єму води над площиною порівняння, що 
еквівалентна роботі з подолання сили гравітації. 

Очевидно, щоб перенести і зберегти одиничний об’єм 
нерухомої рідини в точці В над рівнем грунтових вод (лінія «0») 
необхідно докласти роботу не лише із подолання сил гравітації, а й 
щодо утримання цього об’єму в рівновазі у поровому просторі 
грунту. Тепер ознайомимось із силами, які це утримання 
забезпечують. 

 
1.2.1. Органо-мінеральна складова грунту та її водоутримуючі 

властивості.  
 
У розділі 1.1. розглянуто види вологоємності, які визначаються 

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

Усі внутрішні сили залежать від складу грунту та, певною 
мірою, від фізичного стану, хімічного складу і мінералізації води. 
Тому найміцніші зв’язки між молекулами води та частинками 
грунту забезпечуються переважно електростатичними силами, а 
мінімальна кількість вологи в повітряно-сухих грунтах 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 грунтових 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 грунтових 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 грунту, а також дипольною будовою 
молекул води (наявністю позитивних зарядів Н+), тобто 
відповідають внутрішнім силам системи «скелет грунту - волога». 
Вони складаються з адсорбційних сил твердої фази грунту та 
капілярних і меніскових сил, і забезпечують водоутримуючу 
здатність ненасиченого грунту. Залежність водоутримуючої 
здатності від вологості породи характеризують кривою 
водоутримання. 

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 грунтах 
від стану їх повного насичення до повітряно сухого стану.  
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Внутрішні сили здатні протидіяти силам гравітації і навіть 
змушують воду підійматись по капілярах над рівнем грунтових 
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 
із зменшенням мінералізації води. Капілярна волога утримується в 
грунті з силою близько 0,34-31,0 ат (1 технічна атмосфера = 1 
кгс/см2, 9,8 Н/см2 або 98,07 кПа). Рослини ж можуть використати 
вологу, яка утримується грунтом із силою до 15 ат (близько 1515 
кПа). 

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 [27,28, 59-
61], рк [20,21], Pt [99], або ψ [33]. 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, називається 
всмоктуючим тиском.  

Міцно зв’язана вода утримується поверхневими силами 
елементарних частинок, які виміряються тиском від 5 до 10 000 
МПа (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 1 – 5 МПа. Стикова вода і вода дрібних капілярів 
(фунікулярна вода), об’єм якої може сягати 18 – 23%, утримується  
всмоктуючим тиском в межах 0,1 – 1 МПа [16].  

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

g
вв

в

P

g

P
h


=


=      (1.9)    

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 
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(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 водоутримання (рис. 1.3).  

 
 
Рис. 1.3. 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.). 
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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 водо- 
утримування, 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 
водоутримання та вологоперенесення, про які йтиметься далі.  

Адсорбційні електромолекулярні сили більшою мірою 
працюють на утримання вологи. Якщо ж утримуючу здатність 
грунту розглядати по відношенню до іонів речовин розчинених у 
воді, то вона описується поглинаючою властивістю грунту 
(породи). Поглинаюча властивість в першу чергу характерна для 
дисперсних різновидів порід і так само обумовлена наявністю 
внутрішніх сил, пов’язаних з електричним зарядом поверхні 
частинок грунту. 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, у тому числі молекули води. 

Зміна складу катіонів, що сорбовані частинкою, носить 
обмінний характер. Частина катіонів витісняється з адсорбційного 
шару і переходить у розчин, а на їх місце приходять інші. Система, 
що включає частинку і адсорбційний шар, називається 
поглинаючим, або обмінним комплексом (ПК), а процеси, що 
відбуваються при контакті частинки з розчином – катіонним 
обміном. 

Здатність катіонів до обміну зростає із зменшенням їх 
валентності. 

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 
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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 міжпакетних 
просторів. Колоїди грунту – це найдрібніші частинки грунту 
розміром від 0,2 до 0,001 мкм, які утворюють з грунтовою 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 грунтах. 

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
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,      (1.10)   

 
де Кd і b – емпіричні константи. Якщо для певного діапазону 

концентрацій приймати b=0 (ізотерма Генрі), то параметр Кd  
набуває значення коефіцієнту розподілу. 
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Слід враховувати, що ємність поглинання певного грунту 
практично не змінюється. 

Отже, головними силами, що відповідають за утримання 
вологи в грунті, є електромолекулярні (внутрішні) сили, які власне 
і обумовлюють всмоктуючий тиск. Адсорбційна сила є однією з 
основних складових водоутримуючої здатності грунтів. 

Водоутримуюча здатність визначається щільністю, 
гранулометричним складом, питомою поверхнею, вмістом 
органічних речовин в грунті. В зоні повного насичення (нижче 
рівня грунтових вод) утримується максимальна кількість води, яку 
може вмістити порода, але тут вона залежить вже від іншої 
характеристики грунту – його пористості. 

Капілярні та меніскові сили можуть забезпечувати не лише 
водоутримання а й вологоперенесення у висхідному напрямку 
всупереч силам гравітації.  

Водоутримувальну здатність грунту можна оцінити за 
величиною найменшої вологоємності, яка вказує на кількість 
вологи, що утримується внутрішніми силами грунту без впливу 
підпору з боку грунтових вод. 

 
Запитання для самоконтролю: 
1. Чим обумовлюється існування всмоктуючого тиску в 

грунтах? 
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 грунту. 
5. Дайте визначення ємності поглинання. 
6. Що являє собою обмінний комплекс грунтів? 
7. Охарактеризуйте колоїди грунту. Яка їх роль у 

водонасиченій зоні грунтів? 
8. Що описує ізотерма Ленгмюра? Запишіть рівняння. Чому 

дорівнює коефіцієнт розподілу? 
9. Які сили забезпечують водоутримуючу здатність грунту? 
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1.2.2. Взаємодія вологи з грунтом та її стан в зоні аерації. 
Будова порового простору грунту. 

 
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. 

За класифікацією академіка П.А. Ребіндера *[53], 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, 
осмотичного та агрегатного) супроводжується виділенням теплоти 
змочування ґрунту та зміною властивостей речовини.  

Механічний зв'язок це, головним чином, капілярний зв'язок з 
дисперсним матеріалом, який має зворотний характер. Як вже 
згадувалось вище (див. розд. 1.1.2), 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 (рис. 1.4) капілярні сили не 
лише утримують вологу в грунті а й забезпечують її рухливість.   

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. 1.4). 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. 

 



 
Рис. 1.4. Співвідношення фаз у гетерогенній системі грунту зони аерації при зміні вологонасичення  

та основні водно-фізичні константи: ММВ – максимальна молекулярна вологоємність; ВВ – вологість в’янення; 

ВРК – вологість розриву капілярів; НВ - найменша вологоємність; ПВ – повна вологоємність; q=f(P) - крива 
водоутримучої здатності грунту. 

* класифікації форм зв’язку вологи з матеріалом за схемою акад. П.А. Ребіндера [53] 



Будова порового простору ґрунту. Уяву про будову порового 
простору ґрунту дає розподіл порового простору модельного 
середовища із зерен (куль) однакового розміру (рис. 1.5). Ці кулі 
можуть бути укладені по різному. Від виду їх укладання залежить 
величина і форма пор. 

 
 

    
а)       б)  

Рис. 1.5. Схема укладки зерен грунту: а) кубічна; б) 
гексагональна. 

 
Пористість такого середовища із зерен однакового розміру не 

залежить від діаметру частинок, а залежить тільки від виду 
упаковки зерен. При найпухкішій кубічній укладці пористість за 
геометричними розрахунками складає 47,64 % об’єму (рис. 1.5, а), а 
при найщільнішій гексагональній укладці пористість становить 
25,95 % (рис. 1.5, б). 

Для кубічної упаковки зерен радіус найбільшої кулі, вписаної 
між частинками, становить rmax=0,732R від радіусу частинки 
модельного середовища, а радіус вписаної кулі у найвужчому 
місці становить rmin=0,414 R. Для кубічної упаковки куль поровий 
простір може бути представлений у вигляді множини так званих 
чоткових капілярів, поперечний переріз яких змінюється у  
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При гексагональній упаковці між кулями утворюються пори 
двох видів – тетраедричні (утворені 4-ма кулями) та ромбоїдальні 
(утворені 6-ма кулями). На кожну ромбоїдальну пору приходиться 
дві тетраедричні. Співвідношення радіусів вписаної пористості 
при цьому становить rmax=0,288R, а rmin=0,155R при 
співвідношенні  
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При гексагональній укладці зерен поровий простір у будь-
якому напрямку також може бути представлений множиною 
капілярів нерегулярного перетину (чоткової природи). 

Нерегулярність перетину цих капілярів обумовлює специфіку 
заповнення їх капілярною вологою. На рис. 1.6. представлена 
схема переходу стикового стану вологи (стан затиснутої води) у 
чотковий стан затиснутого повітря. 

 
 

Рис. 1.6. Схема переходу 
стикової води  (стан 
затиснутої вологи) до стану 
затиснутого повітря [46]:  rа  - 
радіус меніску на контакті з 
атмосферою, rзп. – радіус 
бульбашки затисненого 
повітря. 

 
 
 
 
 

Умовою існування бульбашки затиснутого повітря у 
рівноважному стані є рівність радіусів кривизни, що обмежує цю 
бульбашку (rзп), з радіусом кривизни менісків рідини на контакті з 
атмосферою за межами елементарної пори що розглядається [36]: 
rзп= rа. Як відомо з геометрії порового простору, ця умова для 

елементарної пори виконується при maxmin rrr a  . Якщо 

узагальнюючий меніск на контакті з атмосферою rа стає більшим 
за rmax, тобто продовжується процес зволоження ґрунту, бульбашка 
затиснутого повітря набуває достатнього газового тиску і з неї 
виникає дифузійний потік газу через рідину до атмосфери. 

За умови minrra  , тобто при зменшенні вологонасичення, 

бульбашка затиснутого повітря з’єднується з атмосферою, після 
чого елементарна пора переходить до області стикової вологи 
(затиснутої води (див. рис.1.6.). 

rзп

ra
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У реальних ґрунтах структура порового простору значно 
складніша через наявність дисперсних часток різного розміру, але 
закономірності регулярного перетину капілярів і умови їх 
заповнення водою зберігаються. Перехід від області затиснутої 
води до області затиснутого повітря відбувається при значеннях 
водонасичення, близьких до найменшої вологоємності (НВ). Адже 
константа НВ – це об’ємна вологість, що забезпечується  
адсорбованою та підвішеною вологою, яку грунт може втримати 
після стікання гравітаційної води, за відсутності шаруватості і 
підпору з боку грунтових вод. 

Для монодисперсних ґрунтів, наприклад піску, значення НВ 
визначається однозначно і швидко, однак у полідисперсних 
ґрунтах і породах цю водно-фізичну константу визначити значно 
складніше, як за часом стікання гравітаційної вологи, так і за 
точністю визначення через низку об’єктивних чинників. 

 
Запитання для самоконтролю:  
1. Яким видам вологоємності відповідає фізико-хімічний 

зв'язок вологи з грунтом, механічний зв'язок? 
2. Назвіть головну умову існування бульбашки затиснутого 

повітря у рівноважному стані. 
3. Якого виду пори утворюються при гексагональній упаковці 

зерен грунту? 
 
 
1.3. Вологоперенесення 
 
Ненасичені грунти 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 [21]. Якщо водопроникність насичених грунтів забезпечує 
фільтрацію води, то вологопровідність ненасичених – 
вологоперенесення. 

Вологоперенесенням називають процес руху вологи в 
трьохфазному середовищі зони аерації, який являє собою 
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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). 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 
НВ характеризує водовіддачу (μ).  

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.  

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. 
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Таким чином, внутрішні (всмоктуючі) сили ненасичених 
грунтів відповідають як за водоутримання (головним чином це 
проявляється при осушенні грунту), так і за вологоперенесення (на 
початку зволоження грунту). Ці сили найкраще проявляються за 
вологості, яка менша або дорівнює найменшій вологоємності. 
Звідси, всмоктуючий тиск, що уособлює внутрішні сили 
(адсорбцію, меніскові та капілярні сили) обернено залежить від 
вологості. Цю залежність називають основною гідрофізичною 
характеристикою. 

До зовнішніх сил в першу чергу відноситься сила гравітації. 
Вона головним чином забезпечує вологоперенесення після появи в 
грунті вільної вологи. Внутрішні і зовнішні сили при низхідному 
(гравітаційні сили переважають, але адсорбція стримує рух), а 
особливо, при висхідному русі (до зовнішніх сил, що його 
обумовлюють можна віднести всмоктуючу силу коренів рослин та 
випаровування) конкурують між собою. 

Волога, за її збільшення від рівня найменшої вологоємкості, 
здатна переміщуватись у будь-якому напрямку без розриву 
капілярів під впливом усіх внутрішніх і зовнішніх сил. А в разі 
зниження вологості до стану розриву цільності капілярів, рух її 
забезпечується лише внутрішніми (термодинамічними) силами і 
суттєво послаблюється. 

 
 
1.3.1. Основний закон вологоперенесення та механізми руху 

вологи в ненасиченій зоні. 
 
Повернемось до рис. 1.2. і розглянемо перенесення вологи 

вище осі «0» у вертикальному напрямку (по координаті z). Як 
видно з рисунка, напір Н у точці В, у  відповідності з виразом (1.8), 
описується рівнянням: 

 
zhH = ,                                    (1.12) 

 
де h – висота всмоктування, що визначається з виразу (1.9), 

знак “-“ вказує на те, що вектор напрямку спрямований обернено 
до сили тяжіння. Перша складова з правої сторони рівняння (1.12) 
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виражає дію внутрішніх (водоутримуючих) сил, а друга (z) – 
характеризує дію гравітаційних сил.  

Якщо вологість по розрізу постійна і дорівнює найменшій  
вологоємності (θн.в.), то градієнт і швидкість руху вологи 
визначаються з формули Дарсі (тобто переважає механізм її 
переміщення 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

Н
k

D

D
=      (1.13) 

 
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 (1.13) пов’язує 
швидкість вологоперенесення υ з градієнтом напору, за умов 
нестиснення води та недеформованості порового простору 
геофільтраційного середовища. 

Підставивши в рівняння (1.13) замість Н вираз (1.12), і 
записавши його в диференціальній формі, отримаємо рівняння 
вертикального перенесення вологи в ненасичених грунтах: 

 









= 1

dz

dh
k        

або  k
dz

dh
k =     (1.14) 

Мінус обумовлений від’ємним значенням висоти 
всмоктування в рівнянні (1.12) та протилежним до гравітаційної 
фільтрації спрямуванням процесу під переважаючою дією 
внутрішніх сил (див. рис. 1.2). Тобто, так само, як і в рівнянні 
(1.12), 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. 
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За аналогією з формулою Дарсі, останнє рівняння називають 
основним законом вологоперенесення в ненасиченій зоні.  

З рівняння (1.14) 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 НВ, що, при надходженні нових порцій вологи, 
забезпечуватиме її низхідне перетікання (інфільтрацію) до рівня 
грунтових 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 (1.14) буде більшим за перший і υ буде додатньою. Тобто 
рушійним механізмом вологоперенесення знову 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.  

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 (рис. 1.7), 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 [10] –  -5…-50 кПа.  
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Рис. 1.7. Графіки залежності коефіцієнта вологоперенесення 
від всмоктуючого тиску порової вологи, що отримана в режимі 
зневоднення насичених зразків на полігоні «Лютіж». Цифри на 
кривих – номери зразків, що відібрані: А - в центральній зоні, Ф - 
фоновій зоні, П - перехідній зоні западини. 

 
 
В природних умовах низькі тиски порової вологи (або високі 

всмоктуючі тиски) 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 тисків, судячи із 
представлених графіків, рух 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 (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Графік залежності об’ємної вологи суглинистих 
порід зони аерації від всмоктуючого тиску, отриманий в режимі 
зневоднення від повного насичення зразка непорушеної структури 
(1-4 – номера монолітів). Дослідна ділянка №4 Явкінської 
зрошувальної системи [27]. 

 
Для більш повної уяви про особливості руху рідини у зоні 

аерації наведемо приклад розподілу всмоктуючих тисків на 
полігоні «Лютіж» (рис. 1.9). Рік спостережень (1996) 
характеризується значною інтенсивністю опадів у літній період 
(близько 400 мм за червень-серпень). Графіки відображають 
вертикальний розподіл тисків порової вологи за: 1) весняний 
період – дні із найвищою вологістю порід, 2) літній період – дні із 
мінімальною вологістю 3) осінній період – дні із максимальною 
вологістю і 4) літній період – дні із максимальною вологістю. 
Навіть даний консервативний приклад показує, що тільки весною 
(кінець березня) вологість порід зони аерації мала можливість 
протягом кількох днів рухатись у низхідному напрямку (до 
водоносного горизонту). Більшу частину року, і особливо в роки із 
опадами нижче норми, порові тиски у верхніх горизонтах значно 
перевищують тиски нижніх горизонтів, що свідчить про 
неможливість руху вологи у низхідному напрямку. Крім того, 
починаючи із глибини 3,5-5,5 м у річному і багаторічному вимірі 
тиски порової вологи порід мають майже однакові значення, або 
зміни настільки незначні, що унеможливлюють розрахунки руху 
вологи. 
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Рис. 1.9. Характер розподілу всмоктуючих тисків в породах 

зони аерації фонової ділянки полігону «Лютіж» у дні з різною 
вологістю (найвищою весною, влітку, восени і мінімальною 
влітку, 1996 р.). 
 

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 
всмоктуючого тиску, тобто у горизонт із більш високою 
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 [70], 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 
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– 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 грунтових 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 впливом електричних 
струмів кількість переміщеної у низхідному напрямку капілярної 
та зв’язаної вологи буде значно більшою, ніж за рахунок 
термодинамічних сил, про що йтиметься мова у розділі 4. 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; 
водоутримання грунтом забезпечується внутрішніми (капілярними 
та адсорбційними) силами, а вологоперенесення – спочатку, по 
мірі насичення вологою, капілярними і, значно 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 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.  

Можна підсумувати, що вологоперенесення - це процес руху 
вологи в зоні аерації, який являє собою переміщення вільної і 
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молекулярно-зв’язаної вологи під дією гравітаційних і сорбційних 
(молекулярних і капілярних) сил. Процес розвивається в 
трифазному середовищі, і його параметри (коефіцієнт 
вологоперенесення та напір) залежать від вологості порід. 
Вологоперенесення в неповністю насичених грунтах 
забезпечується дією внутрішніх і зовнішніх (гравітаційних) сил. 
Оскільки вони по різному залежать від вологості (внутрішні – 
обернено, а зовнішні – напряму), то і протидія між ними при 
збільшенні вологості грунту зростає.  

 
Запитання для самоконтролю:  

1. Чим відрізняється вологоперенесення від фільтрації? 
2. Від чого залежить інтенсивність вологоперенесення? 
3. Що означає «основна гідрофізична характеристика грунту»? 
4. Яким рівнянням описується повний гідростатичний напір у 

ненасиченій зоні? Чим він відрізняється від гідростатичного 
напору в насиченій зоні? 

5. Запишіть основний закон вологоперенесення. Поясніть: які 
параметри входять до основного рівняння. 

6. В яких випадках швидкість вологоперенесення є 
позитивною, а в яких вона умовно від’ємна?  

 
1.3.2. 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 
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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 тиском до області з 
меншим тиском. Різниця тисків піднімає воду в капілярах на 
висоту hк, рівну за Лапласом 









=

21

11

RR
hк

g

          (1.15) 

до тих пір, поки не встановиться рівновага, за якої капілярний 
тиск (Рσ) врівноважиться з атмосферним (Р1). 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 (рис. 1.10); γ – 
об’ємна вага води. 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 [73]: 

Рσ  = Р2  - Р1 
Якщо атмосферний тиск дорівнює нулю, то Рσ  прирівнюється 

до тиску вологи (Р2). 
Оскільки висота капілярного підняття (hк) повязана із 

капілярним тиском рівнянням (1.9), то для правильного 
циліндричного капіляра, у якого R1 = R2,  можна записати: 
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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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Рис. 1.10.  Рівновага тисків на поверхнях розподілу повітря-вода в капілярах. Р1 - атмосферний тиск; Р2 
- тиск вологи; R1 та R2 – радіуси кривизни водного меніску; σ1,2dn, σ1,2ds - сили натягу вздовж осей n і s 

поверхні водного меніску.  



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:  
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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 (1.15-1.16)),  Rм – головний 
(усереднений) радіус меніска води в капілярі; ρ – густина 
(щільність) води; g – прискорення сили гравітації.  

Слід враховувати, що формула (1.17) 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 
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Найбільш точні значення з цієї залежності для hк  можна 
отримати за температури 20о С та при повному змочуванні стінок 
капіляра. 

Якщо враховувати кут змочування стінок капіляра, та 
замінити в рівнянні (1.17) радіус меніска на його залежність від 
радіуса капіляра, то рівняння для визначення висоти капілярного 
підняття може бути записане у вигляді: 
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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, 
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або при повному змочуванні стінок капіляра коли Ω = 0 і cos Ω =1, Rм  
може дорівнювати rк , тобто в рівнянні (1.17) 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, – 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 мікрокапіляра 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 [46]. Таким чином, 
в капілярно-пористому середовищі грунту може одночасно 
протікати дифузія пари і капілярний рух рідини. 

 
1.3.3. Поверхневі явища на границях розділення фаз «рідина-

повітря» та «тверді частинки- рідина» в капілярах грунту. 
 
Для розуміння взаємодії вологи з дисперсним грунтовим 

середовищем необхідно розглянути закономірності поверхневих 
явищ на границях розділення фаз «тверді частинки- рідина» та 
«рідина-повітря», бо саме сили поверхневої природи міжфазних 
поверхонь визначають основні властивості енергомасообміну цієї 
гетерогенної системи.  

Поверхня розділу рідина-повітря. Граничний шар, що розділяє 
рідину і насичену пару (рис. 1.11) має товщину, яка 
обумовлюється радіусом дії молекулярних сил (R). 
Нескомпенсованість молекулярних взаємодій діполей води у 
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цьому шарі призводить до виникнення величезного молекулярного 
тиску, спрямованого вглиб рідини, який для води становить 11000 
атмосфер (з рівняння Ван-дер-Ваальса). Тобто, 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.  

 

 
 
Рис. 1.11. Схема 
міжмолекулярних 
взаємодій на 
границі розділу 
рідина-повітря:  - 
поверхневий 
натяг; R - радіус 
дії молекулярних 
сил. 

 
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, 
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скоріш за все, не більше 20-40 см, по-друге – приземний шар 
атмосфери [55-57] 

Кут, що утворюється дотичною, проведеною до поверхні 
краплі рідини у точці розділу з поверхнею твердого тіла, 
називається кутом змочування, або крайовим кутом (Ω) (рис. 1.12). 

 Рис. 1.12. Крайовий кут рідини що змочує і не змочує 
тверду поверхню та схема взаємодії поверхневих сил [46]: σ1-2 - 
поверхневий натяг твердого тіла по відношенню до рідини; σ1-3 - 
поверхневий натяг твердого тіла по відношенню до оточуючої 
пари; σ2-3 - поверхневий натяг рідини по відношенню до її 
насичуючої пари;  Ω - кут змочування. 
 

Рівноважний стан цієї системи можливий за умови рівності 
діючих сил: 

 
σ1-3  = σ2-3 cos Ω + σ1-2     (1.20) 
 
Величина cos Ω = В називається мірою змочування рідиною 

поверхні твердого тіла: 
 

32

2131



 
=




В       (1.21) 

 
Якщо 0 ≤ Ω ≤ 90о  - змочування буде додатнім, а тверде тіло 

ліофільним. Якщо 90о ≤ Ω ≤ 180о, то змочування приймається 
від’ємним, а тверде тіло – ліофобним.  
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Для найпоширенішого грунтоутворювального мінералу – 
кварцу, Ω = 0º, а cos Ω = 1, тобто має місце повне змочування. 

У разі занурення трубки капілярного розміру у рідину, що 
змочує стінки цієї трубки, рідина у ній буде підніматися до тих 
пір, поки капілярний тиск не буде урівноважений гідростатичним 
тиском стовпчика рідини (рис. 1.13). 

 

 
 
Рис. 1.13. Схема, що пояснює залежність висоти підняття 

рідини у капілярі від його радіусу [46]. Ω – кут змочування; h – 
висота всмоктування; r – радіус капіляра; Рпл – молекулярний тиск 
на пласкій поверхні, Рувіг – внутрішній молекулярний тиск на 
увігнутій поверхні; σ2-3 - поверхневий натяг рідини по відношенню 
до її насичуючої пари; Rм – радіус меніска рідини в капілярі. 

 
Прирівнюючи гідростатичний тиск до тиску капілярного 

отримаємо формулу розрахунку висоти капілярного підняття 
рідини: 

м

2
)(

R
h npк


gg =      (1.22) 
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де hк – висота стовпчика води в капілярі, м; ρ – щільність 

рідини, кг/м3; ρп – щільність повітря з водяною парою, кг/м3; σ – 
поверхневий натяг рідини по відношенню до її насичуючої пари, 
ерг/см2; Rм – радіус меніска рідини в капілярі, м; g – прискорення 
вільного падіння, см/с2; rк – радіус капіляра, м, що дорівнює: 

 

= cosмRrк ,       (1.24) 

 
де  Ω – кут змочування, град. 
У випадку повного змочування, тобто коли Ω = 0º, а cos Ω =1 

(для випадку кварца) мRrк = , тобто радіус капіляра дорівнює 

радіусу меніску рідини в капілярі. 
Для капілярів різного радіусу ця висота капілярного підняття 

буде тим більша, чим менший радіус. Для температури t=20ºС при 
повному змочувані використовується рівняння (1.17) або (1.18). 

У капілярах з радіусом rк = 10-6 см капілярне підняття може 
сягати 1,5 м, однак якщо капіляр має меншу довжину за h, то 
прагнення увігнутого меніска зменшити свою поверхню, створює 
у рідині від’ємний тиск, що зменшує щільність рідини. В цьому 
принципова відмінність капілярної вологи від адсорбційно 
зв’язаної, яка знаходиться у стиснутому стані. 

Полімолекуляний шар адсорбційної вологи (δ) у грунті за 
експериментальними даними [46] становить δ = 10-5 см. 

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 
н

м

Р

Р
= , одержимо формулу для капілярів 

різного радіусу: 
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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. 

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 (рис. 1.14). На основі цього 

розрізняють мікрокапілярні пори з 510 кr см та 

макрокапілярні пори 510 кr см. 

Взамозв’язок між тиском насиченої пари у грунті та 
капілярним тиском є фундаментальною властивістю ненасиченого 
грунту, що дозволяє характеризувати термодинамічний стан 
гетерогенної ґрунтової системи за станом будь-якої фази, чи то 
рідини, чи то пари. 
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r > δ

2r

 

 
 
 
 
 

Рис. 1.14. Схема заповнення 
капілярів рідиною під час 
капілярної конденсації: δ – 
товщина щару адсорбованої 
вологи;  r  - радіус пори. 
 

 
 

Запитання для самоконтролю: 
1. Чому всмоктуючий тиск приймається від’ємним? 
2. Чим характеризуються капілярні властивості гірських порід? 
3. Порівняйте формули Лапласа та Жюрена. Чим вони 

відрізняються? 
4. Як співвідносяться молекулярні тиски рідини на увігнутих, 

пласких та опуклих поверхнях? Що являє собою капілярний тиск? 
5. Які головні сили діють на границі розділу системи тверді 

частинки-рідина і як вони позначаються? 
6. Взаємозв’язок між якими показниками можна назвати 

фундаментальною властивістю ненасиченого грунту? 
7. Яким чином можна визначити висоту капілярного підняття 

рідини через поверхневий натяг рідини по відношенню до її 
насичуючої пари? 
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1.4. Особливості розподілу та руху вологи по зоні аерації 
однорідного і неоднорідного складу 

 
1.4.1. Області зони аерації за характером розподілу вологи та 

режимом вологоперенесення 
 
Після того, як ми ознайомились із силами, що забезпечують 

водоутримання та переміщення вологи у зоні аерації, розглянемо 
характерні для неї підзони, що виділяються за характером 
розподілу вологи та режимом вологоперенесення. 

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 [28] 
виділяють три характерні підзони, або області: нижню, середню 
та верхню (рис. 1.15). Границі цих трьох областей відбивають 
екстремуми епюри розподілу вологості по зоні аерації.  
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Рис. 1.15. Типова епюра 
розподілу вологості в зоні 
аерації однорідної будови: 
І – область активного 
водообміну (верхня); ІІ – 
область невисокої стабільної 
вологості, або область транзиту 
(середня); ІІІ – область високої 
вологості (капілярна кайма); ІV 
– область повного насичення. 1 
– поверхня грунту; 2 – 
амплітуда змін вологості у 
верхній зоні; 3 – поверхня 
грунтових вод;  ПВ – повна 
вологоємність. 
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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 [28], 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…8 м у легких породах [33]. Вплив метеорологічних чинників в 
цій області проявляється в тому, що за рахунок надходження 
атмосферної вологи або ж її видалення з грунту при фізичному 
випаровуванні, 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 грунтів. 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. 

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 сумарного 
випаровування відрізняється найбільшою динамічністю: зміни 
об’ємного вологовмісту досягають 10-11%. В зоні сезонних та 
річних коливань рух вологи в основному низхідний. 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%. 

Середня область характеризується невисокою (в межах 
4…17%) і порівняно стабільною вологістю (див. рис.1.15). Як ми 
вже знаємо, якщо вологість по розрізу постійна (θ = соnst), то 
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0=
dz

dh
, (де h – висота всмоктування), що свідчить про відсутність 

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

n

фkk q ==      (1.26) 

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; q – капілярна насиченість, або 
приведена вологість: 
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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 та річними, а з більш тривалими кліматичними 
циклами. Таким чином, вологість весь час рівна або близька 
найменшій вологоємності (прагне до неї), а режим 
вологоперенесення усталений, 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. 
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Нижня область (ІІІ) починається від вільної поверхні 
грунтових вод, на границі якої вміст вологи в грунті 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 облямівки, 
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 грунтових вод, вологість більша за 
найменшу вологоємність, тут переважає низхідний рух вологи. 
Слід враховувати також, що в умовах арідного клімату, при 
заляганні рівня грунтових 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 чинників на її границях. 

На основі власних спостережень за природним режимом 
вологи в зоні аерації значної потужності (12 м) в лесових грунтах 
півдня України співробітник геологічного факультету КНУ ім. Т. 
Шевченка П.Є. Кущ, у відповідності із проявами 
гідрометеорологічних факторів, розділив зону аерації на наступні 
горизонти [42]: а) орний шар –  0,0-0,5 м, – з досить нестійкою 
вологістю, що обумовлено ходом сезонних та добових змін 
гідрометеофакторів, а також системою агротехнічних заходів; 
вологовміст тут різко коливається від 8 до 30%; б) кореневмісний 
шар – від 0,5 до 1,5-2,0 м, – з нестійким режимом вологи, що також 
пов’язано із добовими і сезонними змінами гідрометеорологічних 
чинників, відрізняється досить густою мережею коренеходів та 
кротовин; різкі зміни погодних умов протягом доби досягають 
цього шару із запізненням; вологовміст змінюється, головним 
чином, від 7 до 25%; спостерігається сезонний дефіцит вологи; в) 
горизонт сезонного переосушення – від 2,0 до 4-5 м, – з проявом 
атмосферних температур і різким зниженням вологості від 20% до 
12-8%) горизонт стійко низької вологості – від 4-6 до 9-12 м, – з 
незначними її змінами по розрізу (11-16%) і з малою амплітудою 
(2-3%) в часі; вплив метеорологічних чинників тут затухає, 
інерційність зволоження збільшується; глибина залягання та 
потужність цього горизонту залежать від приуроченості до 
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певного генетичного типу лесових порід; д) горизонт відносно 
стабільної вологості з багаторічними змінами її значень (12-30%) 
по розрізу в залежності від літології, наявності та стійкості впливу 
капілярної облямівки над грунтовими водами. За наявності 
помітної текстурної неоднорідності відмічається кілька капілярно-
підвішених горизонтів вологи, завдяки яким створюються різкі 
перепади вологості по профілю.    

Уяву про рух інфільтраційної 
вологи можуть дати ізоплети 
вологості (гідроізоплети), тобто лінії, 
які з’єднують точки з однаковою 
величиною вологості. За однорідної 
будови 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 більш складна епюра 
вологості, ніж для зони аерації 
однорідної будови (рис. 1.16). 

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.  
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Рис. 1.16. Епюра розподілу 
вологості по глибині 
шаруватої зони аерації:  
1 – поверхня землі;  
2 – дзеркало грунтових 
вод. 

 



 65

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 (див. рис. 1.15). 
При цьому нижня границя області ІІІ буде відповідати контакту із 
прошарком іншого літологічного складу.  

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

 
 
1.4.2. Особливості природного розподілу вологи в зоні аерації 

грунтів степової (арідної) зони. 
 
Режимні спостереження, що проводились в свій час 

співробітниками геологічного факультету Київського університету 
(П.Є. Кущ, 1967-1970), дозволили пов’язати зміни вмісту вологи із 
шаруватістю грунтів, їх водно-фізичними характеристиками та 
механічним складом, глибиною залягання і метеорологічними 
чинниками. Побудовані за результатами спостережень епюри 
вологості для реальних умов дещо відрізняються від 
схематизованих епюр, що наводяться вище (див. рис. 1.15-1.16).  

Виявилось, що для степової зони (Причорноморський 
артезіанський басейн: міжріччя Дніпро-Молочна, Крим) найбільш 
значні зміни вологості відмічаються у верхньому метровому шарі 
порід або обмежуються потужністю 0,5-0,7 м, що залежить від 
температури, дефіциту вологості повітря та рослинного покриву. 
Саме останні чинники визначають величину евапотранспірації. 
Зона стійко низької вологості на всіх дослідних майданчиках 
витримувалась в інтервалі глибин від 5 до 9-12 м (в залежності від 
літолого-гідрогеологічних та кліматичних чинників). Достатньо 
чітка залежність розподілу вологи від механічного складу та 
водно-фізичних властивостей, що пов’язується із генетичними 
різновидами грунтів зони аерації, продемонстрована на  рис. 1.17. 
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Рис. 1.17. Водно-фізичні характеристики генетичних 

горизонтів лесових порід міжріччя Дніпро-Молочна [42]: 1 – 
об’ємна вага за природної вологості; 2 – теж саме, скелету породи; 
3 – пористість, n; 4 – коефіцієнт насичення вологою, Кθ; 5 – вільна 
пористість, nв; 6 – об’ємна вологість, θ; 7 – максимальна 
молекулярна вологоємність, θмм; 8 – вміст глинистих частинок, Мс 
(d < 0,005 мм); 9 – важкі еолово-делювіальні суглинки; 10 – 
викопний органогенний грунт; 11 – лесовидний еоловий суглинок. 
 

Для лесових порід неоднорідного складу розподіл вологи по 
зоні аерації має складний нерівномірний характер (рис. 1.18). 
Значний вміст вологи у верхньому шарі (0,6 м) пояснюється 
високою вологоємністю грунтових колоїдів. Зменшення вологості 
в інтервалі 0,8-3,0 м до 18-19% (квазірівноважний стан) 
пояснюється важким і достатньо однорідним механічним складом 
лесових суглинків. Поява в ньому тонкого прошарку глини (0,8-1,1 
м) суттєво не порушує розподіл вологи. Різких змін вологості не 
відмічається і в горизонті скупчення новоутворень (2,0-2,7 м). Але 
на глибині 3-4 м вологість помітно зменшується (до 15,5%), що 
пов’язано із зниженням сезонного впливу атмосферних 
вологоутворюючих чинників та заміною важких суглинків на 
середні суглинки викопного грунту. Нижче за розрізом, в інтервалі 
4,0-8,5 м, вологість залишається в межах 16-17%. Стабільно 
низький вміст вологи в цьому діапазоні пояснюється наявністю 
лише конденсаційного живлення і витратами вологи під впливом 
термічного градієнту.  
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Рис. 1.18. Розподіл 
природної вологості по 
зоні аерації, складеній 
шаруватими грунтами 
(с. Роздольне, АР Крим) 
[42]: 1 – сучасний грунт, 
2 – викопний грунт; 3 – 
важкий суглинок; 4 – 
важкий суглинок з 
включеннями ново-
утворень, переважно 
карбонатних; 5 – важкий 
суглинок з тонкими 
прошарками піску; 6 – 
епюра вологості порід. 

 
Загальна тенденція до нарощування вологості в діапазоні 8,5-

19,6 м порушується наявністю кількох шарів капілярно-підвішеної 
вологи, що пов’язано із зміною важких суглинків порівняно 
легкими їх різновидами. Так, на глибині 10 м з’являються 
включення піску, при досягненні яких потік вологи відчуває 
протидію, пов’язану із різницею капілярних сил та збільшенням 
радіусу меніску водяного стовпчика, а отже і сил поверхневого 
натягу на переході від вузьких до більш широких капілярів. Вміст 
вологи нижче границі зміни шарів різко падає. Подальше 
збільшення вмісту вологи пов’язується із переходом від прошарку 
піску до важкого суглинку (10,5-10,8 м). Наступні зниження 
вологості, що відмічались на глибинах 14,5 і 15,6-16,7 м, знову 
обумовлені збільшенням вмісту піску у відкладах (див. рис. 1.18). 
З глибини 16,7 м починається нарощування вологості аж до повної 
вологоємності на рівні грунтових вод. Цей останній інтервал 
стрімкого збільшення вологості закінчується відрізком, на якому 
волога зростає порівняно повільно (18,3-19,6 м). За потужністю 
(1,3 м) цей відрізок відповідає висоті зони капілярного підняття в 
суглинистих грунтах. 

Незначні відмінності у коливаннях вологи по зоні аерації 
різних майданчиків наступної ділянки (с. Вел. Лепетиха 
Херсонської області) свідчать про витриманість за потужністю і 
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глибиною однорідних шарів лесової товщі, представленої на рис. 
1.19. Тривалий період відсутності атмосферних опадів до 
опробувань грунтової товщі обумовив помітне зменшення 
вологості у верхній частині розрізу за рахунок випаровування і 
транспірації. Відносна стабілізація вмісту вологи на максимальних 
її заченнях, починаючи приблизно з 2 м, пов’язана не стільки з 
припиненням дії випаровування, скільки з наявністю шару 
викопного органогенного грунту. Це підтверджується піком 
вологості на глибині 8 м, де також залягає шар органогенного 
грунту. Нижче нього вологість знову зменшується, досягаючи 
мінімальних значень (10-12%) в найбільш проникному прошарку, 
збагаченому карбонатними включеннями (10-11 м). Інтервал 9-12 
м можна назвати горизонтом стабільно низької вологості. 
Подальше збільшення вологи з глибиною пов’язане з переходом 
до менш проникних різновидів лесових грунтів та послабленням 
впливу кліматичних чинників. Коливання напівамплітуди 
зволоженості по розрізу при цьому загалом незначні (1-2%). 
Аномаліїї цього показника (3-4%), помітні на глибинах 1 і 8 м, 
мають певну обумовленість. На глибині 1 м – це різниця у 
випаровуванні з поверхні грунту, пов’язана з мезорельєфом 
ділянки. Значні коливання вологості на глибині 8 м обумовлені 
підвищеною акумуляцією вологи колоїдами похованого грунту, 
потужність якого на одному з майданчиків (№2) досягала 0,9 м. 
Відмічається тенденція до збільшення коливань вологості і на 
глибині 12,8 м, що пов’язано із «підпором» вологи від менш 
проникних і більш вологоємних середніх суглинків, які змінюють 
легкі суглинки. 
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Рис. 1.19. Епюри природної 
вологості в зоні аерації 
дослідної ділянки с. Вел. 
Лепетиха за одноразовими 
замірами в (серпень) різних 
точках [42]: 1, 2, 3 – відповідно, 
на другому, першому і 
четвертому майданчиках; 4 – на 
п’ятому майданчику; 5 – на 
сьомому майданчику; 6 – зміни 
напівамплітуди зволоженості 
порід в залежності від 
просторової літологічної 
неоднорідності; 7 – суглинки 
легкі; 8 – суглинки середні; 9 – 
викопний грунт; 10 – сучасний 
грунт; 11 – стяжіння 
новоутворень, переважно 
карбонатних. 
 

 
Вплив неоднорідності літологічного складу зони аерації на 

зміну вологості грунту з глибиною добре простежуються на 
Новотроїцькій ділянці (рис. 1.20). Епюри вологості побудовані 
через 10 діб помітно відрізняються значеннями вологості на 
однаковій глибині (на 0,5-2%). Зміщення більш пізньої епюри (2) 
відносно першої вказує на існування низхідного руху вологи по 
всьому розрізу: волога з верхнього 2-х метрового шару 
перемістилась в інтервал 2,2-3,7 м, у зв’язку з чим його вологість 
помітно збільшилась. При цьому відділяється діапазон підвищеної 
вологості двома прошарками похованого грунту (2,1-2,5 м і 3,6-3,9 
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м). З переходом до слабопроникного суглинистого шару (3,9 м) 
рухливість вологи суттєво зменшується.  

 
 

 

 
Рис. 1.20. Епюри 
природної вологості в 
лесових грунтах (с. 
Новотроїцьке): 1 і 2 – 
криві вологості 
відповідно на початку і 
в кінці другої декади 
травня;  
3 – суглинки важкі;  
4 – суглинки середні; 
5 – похований грунт;  
6 – сучасний грунт. 

 
На рис. 1.21 представлено також природні епюри вологості на 

майданчику в с.Ульянівка, що відноситься до Скадовської 
дослідної ділянки. Даний літологічний розріз характерний для 
правобережної частини Краснознам’янського масиву. 

На болотних масивах і перезволожених землях ґрунтові води 
залягають на глибинах 0 – 1,5 м. 

Вологість порід зони аерації змінюється з глибиною і в часі та 
тісно пов’язана зі зміною метеорологічних умов у добовому, 
сезонному і річному циклах. 

В періоди залягання ґрунтових вод на глибині більше 1,5 м за 
зміною вологості порід зони аерації виділяється три горизонти. 
Верхній горизонт потужністю 0,5-0,7 м характеризується 
нестійким і дуже динамічним режимом вологи; середній або 
перехідний, який розташовується нижче верхнього – над 
поверхнею капілярної облямівки, характеризується відносно 
стійким режимом. Нижній горизонт являє собою капілярну кайму 
безнапірного горизонту. 
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Рис. 1.21. Розподіл вологості 
по зоні аерації в с.Ульянівка 
Скадовського району 
(природні умови) [42]: 1, 2, 3, 
4 – криві вологості, 
відповідно на 17.06, 21.06, 
21.08 і 25.09; різновиди 
суглинків за механічним 
складом: 5 – легкі; 6 – 
середні; 7 – важкі; 8 – пісок; 9 
– грунтовий шар; 10 – 
середньомісячні опади за 
літній період. 

 
 

1.4.3. Особливості природного розподілу вологи в зоні аерації 
грунтів лісової (гумідної) зони. 

 
Максимальна об’ємна вологість порід верхнього горизонту 

зони аерації за умов переважання кількості опадів над 
випаровуванням досягає 16,5 – 48,1 %, мінімальна падає до 5,6 – 2 
% [34]. 

В перехідному горизонті вологість порід зони аерації близька 
за своїм значенням до мінімальної вологості верхнього горизонту. 
В періоди, коли рівень ґрунтових вод залягає близько до поверхні 
землі, перехідний горизонт відсутній. 

Максимальні запаси вологи в першому горизонті зони аерації 
потужністю 0,5 м, за глибини залягання ґрунтових вод нижче 1,5 
м, у вегетаційний період досягають 70 мм, іноді й менше. За умов 
більш високого рівня ґрунтових вод запаси вологи можуть 
досягати 360 – 380 мм. 

Отже, 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; 
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- зона транзиту; (судячи із фактичного розподілу вологи по 
глибині достатньо потужних зон аерації (рис. 1.17, 1.18, 1.20), 
часто може бути відсутньою, лише в окремих випадках (рис. 1.19, 
1.21) в середній частині простежуються інтервали більш менш 
витриманої вологості, які однак зміщуються по сезонах року);  

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

 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Спробуйте пояснити зміни вологості з глибиною і в часі на 

майданчику в с.Ульянівка (рис. 1.20). 
2. Якою залежністю коефіцієнт вологоперенесення пов'язаний 

з коефіцієнтом фільтрації ?  
 

 
1.5. 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 перенесення вологи, вологопровідності, 
водоутримуючої здатності грунту, перш за все, із вмістом вологи в 
ньому, а далі – з такими чинниками, як щільність, температура, 
концентрація солей тощо [23].  

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 константам. Другий 
момент полягає в тому, що головним, якщо не єдиним, 
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призначенням вказаних функцій є їхнє використання в 
математичних моделях. Такі моделі містять більш-менш детальне 
формалізоване описання грунтово-гідрогеологічних або 
агрометеорологічних процесів. 

Гідрофізика грунтів базується на термодинамічному підході, 
що об’єднує групу методів. В основі цього підходу лежить вчення 
про термодинамічний потенціал води або потенціал грунтової 
вологи і вологопровідності грунтів [22,68]. 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 [23,68].  

Внаслідок взаємодії з грунтом волога 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) [22,23,48,68,99]. 

Оскільки волога та розчинені у ній речовини знаходяться під 
дією градієнтів концентрації, осмотичного, теплового, 
електричного, магнітного і гравітаційного полів, складно виділити 
домінуючу силу або відносну участь тих чи інших сил у 
переміщенні вологи для кожного конкретного випадку. Тому було 
вирішено визначати єдину об’єднуючу силу, яка обумовлює стан 
рухливості 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 
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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 окремих з перерахованих сил 
незначна, то повний потенціал вологи можна представити у вигляді 
[99]: 

...= eogpt eeeee       (1.28) 

де ep – потенціал порової води, або тензіометричний потенціал; 
eg – гравітаційний потенціал; eо – потенціал осмотичного тиску 
вологи; eе  – електричний потенціал. 

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 витрачена (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 [28]. 

Потенціал ep вимірюється в одиницях роботи, віднесеної до 

одиниці маси, тобто 
m

A
e 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, технічна атмосфера, бар, мм рт. ст. Потенціал 
вимірюється (практично всіма методами) безпосередньо в 
одиницях тиску. Співвідношення між різними одиницями виміру 
потенціалу і тиску виражається в наступному вигляді: -1 атм (at) =  
= -10 м вод.ст. = 1,02·106 дн/см = - 98,0665 кПа =  - 9,807·10-2 Дж/г 
= - 98,07 Дж/кг. 

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

2P  в область тиску 
1P  дорівнює vPPA = )( 12

. 
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Прийнявши 01 =P  і враховуючи, що vm  /  являє собою 

величину густини води  , отримаємо 
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)( 12    (1.29) 

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 
[28]. Гравітаційний потенціал визначається як робота сили 
тяжіння, віднесена до маси. Тобто  

gz
m

zgm
eg =


= ,     (1.30) 

де z  – відстань від площини порівняння до точки на заданій 
глибині; g – прискорення вільного падіння. Підставимо значення ep 
і eg, отримані по формулах (1.29) і (1.30) в рівняння (1.28), 
знехтувавши осмотичним  та електричним потенціалами: 

gz
P

et =


     (1.31) 

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 (1.31) на g, отримаємо: 

z
P

g

et =
g

,      (1.32) 

що відповідає вже відомому виразу для гідростатичного 
напору (1.8), тобто  

Н
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    (1.33) 



 76 

Або, використовуючи рівняння (1.9), et можна виразити через 
всмоктуючий тиск і висоту всмоктування (повний напір порового 
розчину) [99]: 

gzhet )( =      (1.34) 

Запитання для самоконтролю: 
1. Дайте визначення повного потенціалу вологи. В яких 

одиницях він визначається? 
2. Що являє собою потенціал тензіометричного тиску вологи? 
3. Дайте визначення гравітаційного потенціалу вологи. 
4. Напишіть вирази для тензіометричного та гравітаційного 

потенціалів. Пов’яжіть потенціал порової води, гравітаційний 
потенціал і потенціал осмотичного тиску вологи одним рівнянням. 

 
 
1. 6. Умови пересування вологи в ненасичених грунтах. 

Закономірності вологоперенесення. 
 

1.6.1. Інфільтрація.  
 
Коефіцієнт вологоперенесення не є постійним, а істотно 

залежить від вологості (див. рівняння 1.26). В неповністю 
насичених породах зони аерації рух води 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 
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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): 

gкнв hPP = ,     (1.35) 

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

=        (1.36) 

і, за співвідношення радіусів кривизни менісків Rн > Rв   
очевидно, що Рн < Рв (волога перебуває в підвішеному стані або 
рухається вгору), то з рівняння (1.35) можна вивести формулу: 

gкhP =D ,     (1.37) 

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 (1.36) 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 (рис. 1.22 а,б,в). 

Коли до підвішених капілярів згори надходить додаткова 
волога, то рівновага, що описується рівнянням (1.35), 
порушується. Спочатку верхній меніск прогинається вниз, що 
спонукає нижній, випуклий угору меніск вирівнюватись, тобто Rн 
> Rв. Надалі збільшення висоти стовпчика води веде до вигинання 
нижнього меніску вниз до випуклої форми (рис. 1.22, г), що 
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неминуче призводить до скидання вниз надлишку води, яка 
перейде до підпертої зони капілярної облямівки, а згодом – і до 
грунтових вод, від чого рівень їх підніметься (рис.1.22, д). 

Отже, першою ознакою того, що відбуватиметься низхідне 
переміщення капілярної вологи є співвідношення Рв < Рн + ρghp. 
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 + ρghp) волога в 
капілярах буде рухатися вгору – до поверхні ґрунтового покриву, 
або залишатиметься в рівновазі. 

Виділяють два види інфільтрації: вільне просочування і 
нормальну інфільтрацію [32].  

Вільне просочування – це рух вільної води зверху вниз по 
найбільших порах під дією сил тяжіння. Більша частина порового 
простору залишається незаповненою водою, і в ній зберігається 
циркуляція атмосферного повітря та 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. 

До основних процесів неусталеного руху вологи в грунтах 
зони аерації також відносять висхідний рух під впливом 
випаровування. Цей процес характеризує неізотермічне 
вологоперенесення, про яке мова йтиметься далі. Він разом із 
втратами вологи на насичення зони аерації до рівня найменшої 
вологоємності ілюструє витрати води на шляху до грунтових вод. 
Тому шар опадів, що випадають на поверхню грунту, буде завжди 
більшим ніж шар води, що надходить до рівня грунтових вод. 



 
Рис. 1.22. Схема утримання капілярно-підвішеної вологи за відсутності інфільтрації (б,в) та розподілу вологи за 

наявності інфільтрації (г,д) в грунтах двошарової будови зони аерації (ЗА) (а): 1 – дрібнозернистий грунт (суглинок); 2 – 
крупнозернистий грунт (пісок); 3 – верхня межа зони капілярної облямівки (ЗКК) за відсутності інфільтрації; ЗПН – зона 
повного насичення; РГВ – рівень грунтових вод, Рн, Рв – поверхневий тиск відповідно нижнього та верхнього менісків 

підвішеного капіляра; θг – гігроскопічна вологоємність; 
др
н.в.q , 

др
пр.q , 

др
кq - відповідно найменша, фактична (природна) та 

капілярна вологоємність дрібнозернистого грунту; 
Кр
ммq , 

Кр
кq , 

Кр
пq - відповідно максимальна молекулярна, капілярна і 

повна вологоємність крупнозернистого грунту, μнн – нестача  насичення. 



Відношення шару води (або її кількості), що пішов на 
живлення грунтових 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. Очевидно, що цей параметр, за рівної кількості 
опадів та температури на поверхні грунту, головним чином 
залежить від вологості грунтів зони аерації, її потужності і складу. 

Інтенсивність інфільтрації залежить не лише від потужності 
шару води на поверхні грунту (або від кількості та інтенсивності 
опадів) але й 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 (див. розд. 1.2), 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 [4], величина висоти всмоктування 
приблизно може бути виражена через висоту зони капілярного 
підняття в породі (Нк): 

 

кНh 5,0=      (1.38) 

'

Vк


=кH        

 
де Vк – об’єм вологи у капілярній зоні; μ’ – коефіцієнт ємності. 
У цьому випадку висота всмоктування (h) забезпечується лише 

дією адсорбційних сил. 
Для наближеної оцінки інфільтраційного живлення грунтових 

вод на лесових рівнинах півдня України за разовими вимірами 
всмоктуючих тисків (об’ємного вологовмісту) в середніх і важких 
лесовидних суглинках зони аерації можна використовувати 
номограму  (рис.1.23) [66]. 
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Рис. 1.23. Номограма для розрахунку інфільтраційного 

живлення грунтових вод на вододілах півдня України (лесовидні 
суглинки середні і важкі) за різних градієнтів інфільтрації (І) [66] : 
Р – всмоктуючий тиск, W – величина інфільтраційного живлення; 
q – питома витрата інфільтраційного потоку, k – коефіцієнт 
вологоперенесення; θ – вологість грунту. 

 
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.1.24,а). Переміщення вологи за таких умов оцінюється з 
позицій вологоперенесення [20,21]. 
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Рис. 1.24. 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 (див. рис. 1.23), то коефіцієнт 
вологоперенесення (k) дорівнюватиме швидкості 
вологоперенесення ( kI= ), а інфільтраційні витрати (Qw) 
наближено можна визначити за формулою, аналогічною до 
формули  Дарсі: 

 

IkFQ ww = ,     (1.39) 

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:  

w

w

F

Q
= ,     (1.40) 
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в якій  Fw
 = ВL, де В – ширина низхідного потоку, що 

інфільтрує, у вертикальній площині (див. рис. 1.24 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

hH
I кoк 

=
D

=     (1.41) 

де I – середній градієнт напору, який визначає інфільтраційний 
рух [21], hк – висота капілярного всмоктування; hо – глибина води 
у водоймі (каналі) або на поверхні землі, з якої відбувається 
інфільтрація (рис. 1.24, 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 [1] 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

b
kв 1 ,     (1.42) 

де k – коефіцієнт вологоперенесення, що визначається з 
рівнянь (1.26, 1.27), t – час, за який інфільтраційний потік досягне 
рівня грунтових вод. Порівнюючи рівняння (1.42) із основним 
законом вологоперенесення (1.14) можна ототожнити k із 
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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: 

 

),(,
4,1

6,0 2

1

діб
k

hH
b oкn 


q

   (1.43) 

де Нк  – приведена  висота капілярної зони (див. рівн. (1.38)). 
Фільтраційні витрати на одиницю довжини каналу Qt (м

2/добу) 
дорівнюватимуть: 

),1(
t

b
QQ фt =     (1.44) 

де фQ  – витрата за припущень, що границі безмежно 

віддаляються (необмежений у плані пласт) (м2/добу). Вона 
розраховується з рівняння: 
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=   (1.45) 

Во – ширина каналу по урізу води (м) при глибині заповнення 
ho, (рис. 1.24, б). Ширина інфільтраційного потоку під каналом (В) 
являє собою частину рівняння (1.45):  
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=    (1.46) 

Об’єм втрат на вільну фільтрацію з каналу (Vв, м
2) отримують 

шляхом інтегрування виразу (1.44) по t [20]: 

BkttkbVв )5,0( =     (1.47) 

В умовах тривалої стадії всмоктування об’єм насичення 
дорівнюватиме: 

ннoв  H V = ,     (1.48) 

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 
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початку його заповнення (див. рівняння 1.5). У виразі (1.47) можна 
знехтувати першим членом після розкриття дужок, і при В = 1 м та 
з врахуванням виразу (1.48) отримаємо тривалість першої стадії 
фільтраційних втрат з каналу (стадії вільної фільтрації): 

k

H
t ннo 

= ,     (1.49) 

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 
представницьких 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 всмоктувальних 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 представницьких майданчиках, зйомку гідрофізичних 
характеристик і вивчення полів вологості по мережі 
радіометричних свердловин, обладнаних на зрошуваних полях в 
межах однорідних за природними умовами районів. 

 
Запитання для самоконтролю: 
1. Дайте визначення поняттю «інфільтрації». 
2. Чим відрізняються вільне просочування від нормальної 

інфільтрації? 
3. Дайте характеристику «потенціалу вологи». 
4. Яка рушійна сила інфільтрації? Запишіть формулу для 

градієнту інфільтраційного напору і поясніть її складові. 
5. Який параметр запропонував С.Ф. Авер’янов для 

орієнтовної оцінки швидкості всмоктування? 
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1.6.2. Особливості розрахунку вологоперенесення під час 
переходу грунтів з ненасиченого у квазінасичений та насичений 
стан (викладено за  [84]). 

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 грунту, що перебуває 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 [78]: 



 gk
k ws

ф =      (1.50) 

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, 
їхнього зв’язку між собою та звивистості порового простору [84]. 
В гранульованих матеріалах топологія порового простору 
визначається розподілом зерен за розміром, їх упаковкою і 
зцементованістю. Моделі вологоперенесення можуть бути описані 
в термінах характеристики порового простору або в термінах 
характеристик твердих мінеральних зерен [88]. 

Еквівалентна канальна модель Кожені і Кармана [76], 
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 [90]: 
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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 [88]: 

nF
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де            
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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 [72]. Електричний формуючий фактор 
Арчі також виразив через ефективну електричну провідність (σeff)  
водонасичених порід: 

eff

wF



=        (1.53) 

Використовуючи вираз (1.53) рівняння (1.52) може бути 
представлене як: 
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s
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k =       (1.54) 

Ця форма рівняння більш практична, ніж рівняння (1.51), 
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 
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зерен. В моделі Хазена коефіцієнт фільтрації (гідравлічна 
провідність) задається рівнянням [78]: 

2
10Cdkф =  ,      (1.55) 

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 [88]). 

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(hк) описує відношення між 
вологістю і капілярним підняттям (hк), або всмоктуючим тиском 
(Р). Для капілярних трубок радіусом rк капілярне підняття 
визначається з рівняння: 

к
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 cos2
              (1.56) 

де σ – поверхневий натяг між водою і повітрям, і Ω – кут 
контакту між ними; ρ – 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 [78]. Велика кількість теоретичних та емпіричних 
моделей створена для описання результатів вимірювань 
вологоутримання грунтом. Частіш за все використовується 
функція, запропонована Ван Генухтеном (van Genuchten, 1980 

[91]). Ефективне насичення (q ) для цієї функції задається 
рівнянням: 
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де Өп  і Өн.в , так само як в рівнянні (1.27), є відповідно повною 
і найменшою вологоємністю; α, n, m – уточнюючі параметри, що 
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відносяться до статистики порових розмірів і функції розподілу 
пор [86].  

Відношення коефіцієнту вологоперенесення (k) до 

коефіцієнту фільтрації фk  називають відносною водопровідністю 

(Кr). Модель Муалема [87] для прогнозу Кr з функції 
водоутримання має вигляд: 
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Щоб визначити Кr за формулою (1.59), слід визначити 

ефективне насичення q (hк) з рівняння (1.58). Як зазначено вище, 
коефіцієнт фільтрації може бути визначений за вимірами 
електричного формуючого фактора (1.54) та активної пористості, 

або розмірами зерен. q (hк) можна оцінити за розподілом розмірів 
зерен у зразку грунту. Таким чином, якщо фактор формування та 
розподілу розмірів пор в скельних породах або грунтах відомий, 
стає можливим зробити відносно точну оцінку показників 
водопроникності та вологопровідності, відповідно насиченого і 

ненасиченого зразків (kф, q (h) та Кr). 
 
Запитання для самоконтролю: 
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»? 
 
 
1.6.3. Характеристика динаміки вологи за величиною 

гідродинамічного напору.  
 
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 
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фільтраційного потоку) ця величина рівна нулю. Всмоктуючий 
тиск вимірюється в паскалях, але якщо питома вага прісної води 

=g 1 Н/м3, то величина всмоктуючого тиску чисельно дорівнює 

висоті всмоктування h.  
Потік вологи в ненасичених грунтах відбувається так само, як 

і в насичених грунтах – від більшого напору до меншого. Згідно 
рівнянь (1.8) і (1.12) 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. Проте, 
значення h може бути суттєво більшим за z, тоді і від’ємне 
значення Нн.н. також буде більше z.  

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 (рис.1.25), легко 
визначити напрямок руху вологи [27,28]. Він визначається за 
співвідношенням напору в довільних точках епюри: якщо в точці 
розташованій вище напір має менше від’ємне значення (менший 
всмоктуючий тиск), ніж в точці розташованій нижче, то волога 
рухатиметься вниз, якщо навпаки – то вгору. Діагональ (лінія ІV), 
на якій │Нн.н│ = z, розділяє області з -Нн.н. > z (вище лінії ІV) і        
-Нн.н. < z (коли h < z). Ухил границі епюри також дає 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. 1.25). 
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. 
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Рис. 1.25. 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. 

 
Тепер розглянемо, як напрямок руху вологи визначається за 

епюрою зміни повного гідродинамічного напору для зони аерації 
двошарової будови (рис. 1.26,а). Разом із цим, можна встановити 
стан грунтів цієї зони за епюрою вологості (рис. 1.26,б).  
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Рис. 1.26. 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 за глибиною 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 [28]. 

 
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 
(1.26,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 
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квазінасиченому або насиченому стані, який на графіку 
позначений цифрою 4. 

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 1.26,а). В цих точках перетину епюри з прямою 2, де 
│Н│= z,  розподіл вологи над рівнем грунтових вод відповідає 

залежності Н(θ) і рух вологи відсутній (υ = 0, тобто 0=




z

H
). 

Для однозначного визначення стану грунту необхідно мати 
інформацію про вологість в зоні аерації у вигляді епюри вологості 
(рис. 1.26,б). Очевидно, що на ділянці а-б вологість менша за 
повну вологоємність для легкого суглинку ПВ1, а на ділянці б-в 
менша за повну вологоємність для важкого суглинка ПВ2. Два 
вертикальних відрізки епюри для легких і важких суглинків, що 
лежать в області між точками 5 на графіку (рис. 1.26, а), 
характеризують квазінасичений стан цих грунтів. 

Отже, ми побачили, що для визначення напрямку руху вологи 
будують епюру розподілу гідродинамічного напору по розрізу 
зони аерації. Напрямок руху вологи може бути визначений двома 
шляхами: 1) з порівняння повного гідравлічного потенціалу в 
сусідніх точках на епюрі за принципом: перерозподіл вологи 
відбувається від області з меншим від’ємним гідравлічним 
потенціалом (всмоктуючим тиском) в область із більшим 
від’ємним потенціалом; 2) за кутом відхилення від вертикальної 
прямої, що описує рівноважний стан вологи, тобто сталий 
гідравлічний потенціал (Н): в разі відхилення епюри праворуч (кут 
менше 90о) – рух низхідний; відхилення ліворуч ( > 90о) – рух 
висхідний.  

Запитання для самоконтролю: 
1. Як згідно значень гідродинамічного напору, величини z та 

всмоктуючого тиску відбувається рух вологи в ненасиченій зоні? 
2. Намалюйте епюри напорів для низхідного та висхідного 

руху вологи в ненасиченій зоні однорідного складу. 
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1.6.4. Особливості осушення і насичення зони аерації.  
Явище гістерезису. 

 
Зміна запасів грунтових вод спостерігається за неусталеного 

режиму фільтрації внаслідок гравітаційного осушення, або 
насичення порід в безнапірному потоці в результаті підняття або 
опускання вільної поверхні і характеризується коефіцієнтами 
водовіддачі і насичення (нестачею або браком насичення). 

Осушення або насичення порід зони аерації при зміні рівня 
відбувається не відразу, а із запізненням. Їх термін визначається 
як: 

ф

зап
k

S
t 005

 ,     (1.59) 

   
де S0 – зниження рівня, м, μ0 – повне значення коефіцієнту 

водовіддачі або нестачі (браку) насичення, долі одиниці, kф – 
коефіцієнт фільтрації. 

Осушення слабопроникних порід може протікати досить 
довго: для суглинків на це потрібні сотні діб, а для глин – роки. 
При зниженні рівня з постійною швидкістю термін запізнення 
осушення породи tзап. залежить від швидкості зниження u: 

u

H
t н

зап 5=      (1.60) 

де Нн  – гідродинамічний напір в насиченій зоні, м.  
Після tзап при зниженні рівня із швидкістю u над РГВ 

формується постійний профіль вологості, для якого в його верхній 

частині характерне постійне значення uq  [33]: 

1

1
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=

n

ф

u
nk

u
q      (1.61) 

   
де n – показник ступеню, що звичайно змінюється в межах від 

3 до 4. Це значення вологості і визначає водовіддачу порід, яка 
залежить від швидкості зниження рівня: 
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При інфільтрації води і підвищенні РГВ коефіцієнт нестачі 

насичення визначається як різниця між повною вологоємністю (θп) 

і вологістю при z > 3 
n

H к  (для низхідної фільтрації), яка 

визначається з рівняння [33]: 
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 де υ – швидкість вологоперенесення (м/доб), яку можна 
ототожнити із інфільтраційним живленням грунтових вод. 

За умов досить тривалих і однонаправлених змін рівня 
приймають постійні значення коефіцієнту водовіддачі (або браку 
насичення). 

Явище гістерезису. В лабораторних умовах, під час 
зволоження та осушення монолітів у великому діапазоні змін 
вологонасичення, залежності всмоктуючого тиску (потенціалу 
вологи) від вологості неоднозначні: криві складаються з двох гілок 
– верхньої та нижньої, які суттєво розходяться. При цьому, нижня 
крива відповідає залежності, яку отримують під час зволоження 
грунту, а верхня – при його осушенні (рис.1.27). 

При осушенні ґрунту значення вологості, що відповідають якій 
завгодно конкретній величині всмоктуючого тиску, більші, ніж під 
час його насичення, що обумовлюється різницею між значеннями 
гравітаційної водовіддачі (μ) та браку насичення (μнн), а також 
утворенням затисненого повітря під час насичення грунту. 
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Всмоктуючий тиск, який відповідає деякому вологовмісту, на 
початку процесу насичення більший ніж наприкінці осушення, що 
характеризує сталість рівноважних систем. Однак, при порівнянні 
тисків в динамічних нерівноважних умовах, помітно (рис. 1.27), 
що у випадку насичення водою системи всмоктуючий тиск (або 
висота всмоктування) менший, ніж під час її осушення.   

 
Рис. 1.27. Графіки насичення (1) і осушення (2) грунту 

вологою, що ілюструють явище капілярно-сорбційного 
гістерезису: Р – всмокутуючий тиск, θ – об’ємна вологість. 
Стрілками вказано напрямки процесів: стрілка вниз – означає 
зволоження грунту, стрілка вгору – осушення. 

 
Це явище називається капілярно-сорбційним гістерезисом. 

Область в проміжку тиск-вологість, яка міститься між гілками 
осушення та зволоження, називається областю гістерезису. Згідно 
лабораторних визначень [61], гістерезис по значеннях об’ємної 
вологості для суглинків може досягати 2%, а за змінами всмок-
туючого тиску на різних гілках процесу вологоперенесення – 5 
кПа. На графіку, гілки «петлі» гістерезису створювали область, 
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максимальна ширина якої знаходилась у діапазоні всмоктуючих 
тисків -10…-30 кПа, для залежності коефіцієнта вологоперене-
сення від Р цей діапазон зміщувався в область тисків -5…-20 кПа. 

В області капілярних властивостей грунту в діапазоні тиску 
від нуля до -90 кПа неоднозначність залежності θ = f(P), яка 
пов’язана із різним ступенем насиченості порового простору 
грунту під час процесів осушення і насичення, обумовлюється 
просторовою мінливістю перетину капілярів, тобто специфічною 
будовою структури порового простору (СПП). Із зростанням 
кількості циклів осушення-зволоження спостерігається збільшення 
вологовмісту для однієї й тієї ж величини всмоктуючого тиску. Це 
пояснюється зміною гранулометричного складу і будови порового 
середовища: відбуваються руйнування частинок, перерозподіл їх 
за фракціями, зростає число глинистих частинок при зменшенні 
пористості. У звязку із цим, може спостерігатись неспівпадіння 
кривих і для однонаправленого процесу, але за результатами 
дослідів виконаних з тривалим розривом у часі. 

За модельними уявленнями СПП у вигляді гофрованого 
еквавілентного капіляра [36], різниця вологонасичення (Δ θ) при 
однаковому тиску (Р) обумовлена різним об’ємом затиснутого у 
розширеннях елементарних пор повітря. Об’єм цього затиснутого 
повітря (Vз.п.) є динамічною величиною, яка залежить від напрямку 
зміни вологонасичення та швидкості цього процесу. У агрегованих 
грунтах, за швидкого просування фронту зволоження, явище 
гістерезису посилюється саме завдяки затисканню повітря в 
частині пор.  

Крім того, наявність повітря, відокремленого від атмосфери 
менісками рідини, обумовлює залежність потенціалу вологи у 
ґрунті від зовнішніх термодинамічних параметрів – температури 
(Т °С) та атмосферного тиску (Ратм).  

Тому у загальному вигляді потенціал порової води (еt) у 
елементарному об’ємі ненасиченого грунту є функцією 
вологонасичення (θ), зовнішніх термодинамічних умов: Т °С та 
Ратм, а також швидкості їх зміни, тобто їх перших похідних [36]: 

еt = f (θ, Т, Ратм , ∂θ/∂t, ∂Т/∂t, ∂Ратм/∂t)                  (1.66) 
 

У свій час відомий дослідник ґрунтів А.А. Роде писав: 
«Гістерезис, який під час термодинамічного трактування грунтово-
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гідрологічних явищ звичайно свідомо виключають з обліку, являє 
собою явище величезної важливості не лише в теоретичному 
відношенні, але і при вирішенні цілком практичних задач» [55].  

На сучасному етапі розвитку ґрунтознавства явище 
гістерезису дійсно використовується для вирішення прикладних 
задач. Залежність термодинамічного потенціалу води у 
ненасиченому ґрунті згідно із (1.68) обумовлює існування 
температурного гістерезису (Т та ∂Т/∂t), а також пневматичного 
гістерезису від Ратм та ∂Ратм/∂t, про що мова піде нижче.  

Однак залежність потенціалу порової води від зовнішніх 
термодинамічних параметрів та швидкості їх змін є найбільш 
вагомою власне у приповерхневому шарі грунту. Термодинамічно 
неврівноважені процеси в цьому шарі, що є наслідком дії 
циклічних складових зовнішніх умов, фактично і є процесами 
ґрунтоутворення, що приводять до епігенетичних змін СПП 
ґрунтів і материнської породи та формування певного типу СПП 
ґрунтової матриці, у якій відбувається трансформація органічної 
речовини і гумусоутворення. 

Очевидно, що явище гістерезису водоутримуючої здатності 
грунту є фундаментальною властивістю, яка забезпечує 
відтворення властивостей і основних функцій грунту за 
допомогою гомеостатичних процесів певної інтенсивності, а також 
саморозвиток і самоорганізацію ґрунтового середовища в 
залежності від змін зовнішніх умов (наприклад, зміни клімату або 
антропогенних чинників). 

На рисунку 1.28 представлена діаграма термодинамічного 
стану вологи, яка пояснює принципи функціонування і розвитку 
ґрунтового середовища [36]. На цій діаграмі визначені області 
толерантності та біфуркації. Область толерантності обмежується 
для конкретного грунту зліва кривою швидкої десорбції, а справа 
віссю ординат. Усі скануючі криві зміни термодинамічного стану 
знаходяться у цій області толерантності або на гомеостатичному 
плато. Граничні криві є точками біфуркації, за межами яких у 
ґрунті можуть відбуватись непередбачувані порушення СПП. 
Перехід термодинамічного стану в область біфуркації можлива за 
перевищення амплітуди коливань термодинамічного стану, 
обумовленого, наприклад, зміною клімату, або іншими 
антропогенними чинниками. Перехід у ліву область біфуркації за 
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межі кривої швидкої десорбції збільшує ризик порушення СПП із 
ущільненням грунту, а перехід в область біфуркації правіше вісі 
ординат означає набуття додатного термодинамічного тиску 
вологи та затиснутого повітря у ґрунті, що при найменших 
динамічних навантаженнях може перевести ґрунт у тіксотропний 
стан. Скануючі криві гістерезису належать області толерантності. 
Розмах петлі гістерезису ОГХ за вологонасиченням (Δθ) при 
фіксованих значеннях тиску (Р) визначає сумарний об’єм 
затисненого повітря у певній групі пор Δ θ = Vзп . Розмах за тиском 
(ΔР), при фіксованих значеннях вологонасичення, визначає 
максимальну амплітуду напівперіоду релаксації автоколивального 
процесу у ґрунті, а також співвідношення характерних розмірів 
капілярної пористості n = rmax/rmin. 
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 Рис. 1.28. Діаграма термодинамічного стану вологи в 

грунтовій системі: 1 – крива швидкого дренування; 2 – рівноважна 
крива повільного насичення; 3 – скануюча крива. 

 
Для встановлення залежності між всмоктуючим тиском і 

вологістю при зневодненні та насиченні грунтів в лабораторних 
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умовах можна використовувати установку, схема якої 
представлена на рис. 1.29.  
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Рис. 1.29. Схема установки для визначення залежності 

об’ємної вологості грунту від всмоктуючого тиску при 
зневодненні (А) та насиченні (В) грунтових монолітів: 1 – баластна 
ємність; 2 – відвід до насосу; 3 – мірна ємність; 4 – розгалуження 
(трійник); 5 – отвір для подачі води при насиченні зразка; 6 – моноліт 
грунту; 7 – металева обойма; 8 – парафін; 9 – отвір для відведення 
повітря при насиченні моноліта водою; 10 – камера від’ємного тиску; 11 
– тензіометр; 12 – відвід для видалення повітря із зонду при заповненні 
його водою; 13 – відвід для подачі води; 14 – скляна трубка з відводами; 
15 – мірна ємність. 
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Висновок. Основними причинами статичного капілярно-
сорбційнного гістерезису, що охоплює практично весь діапазон 
вологості грунту, який немонотонно змінюється в просторі, є: 
структура грунту з різко мінливими в просторі розмірами 
(діаметром) наскрізних грунтових пор-каналів, наявність 
тупікових пор із затисненим повітрям, специфічна геометрія 
поверхні розділу вода-повітря при змочуванні частинок грунту. 
Під час руху грунтової вологи явище гістерезису обумовлено 
також різними кутами змочування стінок порових каналів при 
наступаючому і відступаючому фронті змочування. Конфігурація 
петлі гістерезису залежить від властивостей досліджуваного 
грунту, а також від положення початкової і кінцевої точок кривих. 
Якщо процес осушення грунту виконується від його повної 
вологоємності до мінімальної вологості (встановлюється при 
висушуванні зразка за температури +105 оС), а процес зволоження 
– в зворотному напрямку між тими ж межами, залежності Р = f(Ө), 
що отримують, називаються граничними гілками гістерезису. 

Запитання для самоконтролю: 
1. За яким рівнянням можна визначити термін осушення або 

насичення порід зони аерації при зміні рівня грунтових вод? 
2. Яка тривалість осушення слабопроникних порід? 
3. В чому полягає явище капілярно-сорбційного гістерезису? 

Які ще види гістерезису спостерігаються в природі? 
4. Що являє собою область гістерезису? 
5. Що таке «область біфуркації»? 

 
 

1.6.5. Закономірності епігенетичних змін порового простору і 
властивостей грунтів зони аерації під час осушення і зволоження 
грунту  

 
У ґрунтознавстві відоме явище розущільнення материнської 

породи у процесі ґрунтоутворення [52]. Це є відображенням 
загальної геопланетарної закономірності зниження щільності 
оболонок літосфери у радіальному напрямку з наближенням від 
центру до поверхні Землі. Однак у агрофізиці структурність 
грунту характеризують за аналізом уламків ґрунтової системи – 
агрегатним, мікроагрегатним та гранулометричним складом, що не 
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дає уяви про інтегральну будову і динаміку стану ґрунтової 
матриці у конкретній точці. 

Метод інтегральної, системної оцінки структури порового 
простору (СПП) ґрунтової матриці створений на основі 
дослідження гістерезису водоутримуючої здатності (патент на 
корисну модель №45 287 G 01N15/08). 

Суть методу полягає у експериментальному одержанні вкрай 
нерівноважної кривої швидкого зневоднення (десорбції) 
насиченого до повної вологоємності зразка грунту непорушеної 
структури та кривої повільного насичення (рівноважної сорбції), 
різниця між якими (Δθ), за фіксованих значень тиску, характеризує 
сумарний об’єм розширених частин пор певного розміру. 

Результати гідрофізичних випробувань зразка чорноземного 
грунту наведені на рис. 1.30. З петлі капілярного гістерезису (рис. 
1.30, а) графічним способом будують так звану структурну 
характеристику грунту (рис. 1.30 б), яка дає уяву про сумарний 
об’єм розширених частин пор при зміні їх радіусу. 

Використовуючи даний метод як інструмент досліджень, були 
визначені закономірності просторової і часової мінливості СПП 
ґрунтів, що дозволило сформулювати концепцію епігенетичної 
мінливості структури ґрунтової матриці і всіх властивостей грунту 
пов’язаних з нею – щільності складення, повітроємкості, 
вологоємкості і водопроникності, тощо. 

Структура порового простору ґрунтів (рис. 1.30 б) відображає 
індивідуальні особливості будови ґрунтової матриці, обумовлені 
як елементарною пористістю між частинками грунту, так і 
об’ємною будовою, або макропористістю, що створюється під 
дією процесів ґрунтоутворення з вихідного дисперсного матеріалу 
материнської породи. 

 



 103

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0-1-2-3-4-5-6-7

0.25 0.3
0.375 0.5 0.6 0.75 1.0 1.5 3.0 0

Δθ,% θ,% об.

P, м вод.ст.

P, м вод.ст.

r, см 10  · -3

V з.п.,%

a)

б)

 
 

Рис. 1.30. Результати гідрофізичних випробувань грунтів: 
чорнозем середньозмитий, легкосуглинистий, інтервал глибин 
0,0-0,1 м (Обухівський район Київської області): а) залежність 
змін всмоктуючого тиску від змін вологості (θ) під час зворотніх 
процесів осушення – зволоження; б) структурна характеристика 
грунту, яка дає уяву про сумарний об’єм розширених частин пор 
при зміні їх радіусу. 
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Згідно наведених на рис 1.31 даних найбільша кількість 
повітря може бути затиснута у пісках – до 24,5% (крива д). Для 
цього зразка барханного піску з Кара-Кумів структура порового 
просту має пікоподібний характер, що засвідчує наявність 
елементарної пористості між частками піску з переважаючим 
розміром r ≈ 3·10-3 см, яка утворюється між часточкам піску 
розміром 0,1-0,4 мм незалежно від типу укладення сфероїдних 
часточок – кубічної, найпухкішої або гексагональної 
(найщільнішої). Цей діапазон розміру часток відповідає фракції 
тонкого піску (за В.В. Охотіним, 1940) – 0,1-0,05 мм. 

Для торфу (рис. 1.31, крива а) об’єм затиснутого повітря сягає 
15% у широкому діапазоні розмірів, що засвідчує високий рівень 
структурованості порового простору у рослинних рештках, з яких 
складений торф. У лесовому ґрунті з Туркменістану (рис. 1.31, 
крива б) структурна характеристика має екстремум при  r ≈ 
0,75·10-3 см, що відповідає елементарній пористості між 
часточками крупнопилуватої фракції. Однак, починаючи з 
r≈1,3·10-3 см збільшується об’єм структурної макропористості, 
власне тієї макропористості, яка обумовлює просадочні 
властивості лесу при його замочуванні водою. 

У чорноземному ґрунті (схил) (рис. 1.31, крива в) крива 
структурної характеристики має екстремум, який відповідає 
об’єму затисненого повітря (Vзп ) 10%  при r ≈0,85·10-3 см.  

Точка СПП характеризує несуттєві епігенетичні зміни 
ґрунтової матриці, яка більш характерна для елементарної 
пористості материнської породи лесовидного крупнопилуватого 
грунту, змитого з поверхні за рахунок водноерозійних процесів на 
схилі.  

Для важкосуглинкового каштанового грунту (див. рис. 1.31, 
крива г) структурна характеристика має характер монотонно 
зростаючої кривої, що характерне для епігенетично зміненої 
материнської породи, в якій найбільший об’єм мають макропори з 
r≥3·10-3 см, однак розмах петлі гістерезису (Δθ) в широкому 
діапазоні радіусів пористості невеликий (1-5%), що свідчить про 
малий об’єм елементарної пористості та високу водоутримуючу 
здатність цих капілярних пор. 
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Рис. 1.31. Зміни об’єму затисненого повітря (Vз.п.) в 

залежності від радіуса капілярів (r) та всмоктуючого тиску (Р) 
в грунтах різного типу та літологічного складу: а – торф (зона 
змішаних лісів); б – лесовий грунт; в – чорнозем; г – каштановий 
грунт (степова зона); д – пісок.  

 
Сутність закономірних епігенетичних перетворень СПП, 

тобто зміни будови грунту, що виникли внаслідок вторинних 
(ґрунтових) процесів пізніше, ніж утворилась материнська порода, 
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і пов’язана із зростанням амплітуди коливань температури та 
вологості з наближенням до поверхні грунту, полягає у: 

- зменшенні однорідності порового простору за розмірами; 

- збільшенні розмірів переважаючої пористості; 

- збільшенні об’єму макропористості; 

- підвищенні перепаду характерних розмірів пор (n=rmax/rmin). 

У роботі [36] представлений вірогідний фізичний процес 
збільшення об’єму елементарних пор під дією мінливості 
зовнішніх факторів – температури та вологості, який найтіснішим 
чином пов'язаний з явищем капілярного гістерезису. 

На рис. 1.32 наведені структурні характеристики ґрунтів з 
трьох глибин ґрунтового профілю. 

Так, на глибині 2,3-2,6 м крива структурної характеристики 
має екстремум, що засвідчує наявність у даному ґрунті пор 
переважаючого розміру, які відкриваються при Р≈13 кПа, що у 
перерахунку за формулою Жюрена відповідає r = 1,15·10-3 см. 
Фактично це елементарна пористість між крупнопилуватими 
частками лесовидного суглинку материнської породи. 

Вже вище, на глибині 1,4-1,6 м, у ґрунті фіксується поява 
значного об’єму пор, крупніших за цю елементарну пористість. 
Тобто, вже формується макропористість – об’ємна будова з 
вихідного дисперсного матеріалу.   

А для приповерхневого шару грунту крива структурної 
характеристики вже має вигляд монотонно зростаючої кривої, що 
засвідчує суттєвий розвиток макропористості. 

За ознакою появи структурної макропористості за кривою 
структурної характеристики уявляється можливим визначати 
потужність власне ґрунтового профілю, тобто приповерхневу зону, 
де за рахунок процесів ґрунтоутворення відбулися епігенетичні 
зміни структури ґрунтової матриці. Зазвичай, ця глибина 
пов’язується із певною амплітудою коливань зовнішніх 
структуроутворюючих  факторів та визваною ними інтенсивністю 
субординаційних гомеостатичних процесів. 
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Рис. 1.32. Мінливість структури порового простору в різних 
інтервалах глибини грунтового профілю: 1 – 2,3-2,6 м; 2 – 

1,4-1,6 м; 3 – 0,1-0,4 м. 
 
 
Природно, що на різних геоморфологічних елементах 

рельєфу епігенетичні зміни проходять по різному і мають свою 
індивідуальну особливість, про що свідчать структурні 
характеристики, наведені на рис. 1.33. Так, на вододільному плато 
крива структурної характеристики майже монотонно зростає, що 
засвідчує суттєвий розвиток структурної макропористості. Об’єм 
пор зменшується тільки для найкрупніших із них, що, 
найвірогідніше, є наслідком періодичного обробітку грунту. 

Для верхньої частини схилу характер кривої майже 
однаковий з плато, але сумарний об’єм пористості нижчий. А для 
середньої частини схилу крива структурної характеристики має 
екстремум, характерний для материнської породи – лесовидного 
суглинку і умов гідроморфного ґрунтоутворення, яке відбувається 
у заплаві річки при високому стоянні рівнів ґрунтових вод. 
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Рис. 1.33. Мінливість структури порового простору грунтів 

(чорнозем легкосуглинистий) в інтервалі 0,0-0,1 м залежно від 
елементів рельєфу (Обухівський район Київської області): 1 – 
верхня частина схилу; 2 – середня частина схилу; 3 – вододільне 
плато. 

 
Слід зазначити, що гідрофізичні дослідження зразків грунту 

непорушеної структури, з визначенням петлі капілярного 
гістерезису, суттєво підвищують інформативність лабораторних 
досліджень і дають уяву про епігенетичні зміни структури 
порового простору ґрунтової матриці, а, відповідно, і про ґрунтові 
процеси такої перебудови.  
 
 

1.7. Неізотермічне вологоперенесення в зоні аерації.  
 
1.7.1. Перерозподіл вологи у поровому просторі грунту під 

дією температури. 
 
Розглянуті вище моделі і параметри вологоперенесення 

справедливі для глибоких шарів зони аерації при вирішенні 
завдань гідрогеології, пов’язаних з визначенням умов формування 
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ресурсів підземних вод. Однак, для завдань агрофізики, інженерної 
геомеханіки та дослідження процесів масоперенесення у 
приповерхневій частині зони аерації і безпосередньо у 
кореневмісному шарі (орному та підорному шарах), необхідно 
враховувати циклічну неізотермічність процесів 
вологоперенесення. 

Наявність у зоні аерації сезонних та добових коливань 
температури, амплітуда яких зменшується у радіальному 
напрямку, обумовлює наявність у ненасичених грунтах постійних 
знакоперемінних градієнтів температури, як вертикальних, так і 
планово-просторових, значення яких іноді сягають десятків 
градусів на сантиметр (град/см). 

У загальному вигляді термопотік вологи у ненасиченому 
грунті спрямований по потоку тепла. Однак, враховуючи, що 
термопоток вологи здійснюється у вигляді термопотоку рідини і 
термопотоку пари, інтегральне поле вологості формується під дією 
двох нестаціонарних силових полів – поля температурних 
градієнтів та поля потенціалів вологи. 

Механізм термоперенесення обумовлений цілою низкою 
фізичних явищ у гетерогенному середовищі грунту: 
- термодифузією пари та рідини; 
- відносною термодифузією газів та рідини; 
- тепловим ковзанням газів у поровому просторі; 
- термовологопровідністю (рис. 1. 34). 

У неізотермічних умовах усі ці явища мають місце, однак 
виділити вплив кожного з цих механізмів термоперенесення 
вологи не уявляється можливим. Тому у математичних моделях 
використовують коефіцієнт сумарної термовологопровідності (k + 
kТ). Загальний потік вологи (і) через будь який елементарний 
перетин визначається як сума потоків вологи, обумовлених 
градієнтами потенціалу вологи і градієнтами температури: 

GradTkHGradkiii TTï == ,  (1.67) 

де ів – потік вологи через одиничний перетин, обумовлений 
градієнтом потенціалу вологи (Grad H), м/добу; іT  – питомий потік 
вологи (через одиничну площу), обумовлений градієнтом 
температури (Grad Т), м/добу; k – коефіцієнт вологоперенесення, 
м/добу; kТ  – коефіцієнт термовологопровідності, м/добу. 
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Залежність )(qfkT =  для грунтів має екстремум, який 

обумовлюється структурою порового простору і тяжіє до 
пористості переважаючого розміру. У точці екстремуму значення 
коефіцієнта термовологопровідності співставні із значеннями 
коефіцієнтів вологопровідності. 

Масштаби впливу неізотермічності на термодинамічний стан 
вологи у ґрунті продемонстровані на рис.1.34, на якому 
представлена динаміка перерозподілу вологи у поровому просторі 
зразка грунту під дією температурного імпульсу при сталому 
вологонасиченні грунту. Суть процесів, що відбуваються у ґрунті 
при нагріванні, це: розширення бульбашок наявного затисненого 
повітря та закриття менісками крупніших пор, що при зменшенні 
поверхневого натягу води набуває лавиноподібного характеру. 
При цьому всмоктуючий тиск (Р) зменшується (за абсолютною 
величиною), а з початком охолодження починається 
лавиноподібне розкриття елементарних пор, що приводить до 
підвищення всмоктуючого тиску у зразку. При цьому, відносно 
початкових значень, тиск (Р) суттєво зростає, що обумовлене 
розчиненням  затисненого повітря у найдрібніших порах. Такий 
процес внутрішньопорового перерозподілу вологи під дією 
температури носить характер автоколивального процесу, і для 
різних грунтів параметри цього процесу мають різні значення. Це 
явище назване температурним гістерезисом термодинамічного 
стану вологи у ненасиченому грунті. 

У неізотермічних умовах пересування вологи відбувається у 
пароподібному стані з фазовими переходами, що має пряме 
відношення до процесів евапорації грунту та конденсації в ньому 
вологи. 

Врахування неізотермічного вологоперенесення у прикладному 
сенсі важливе у грунтознавстві та при дослідженнях грунтових 
процесів з утилітарною метою розробки і удосконалення 
агротехнологій вирощування сільгоспкультур, способів обробітку 
грунту, тощо. Через складність процесів неізотермічного 
вологоперенесення цей напрямок у агрофізиці поки що 
недостатньо розвинений, але має найширші перспективи. 
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Рис. 1.34. Залежність 
між коефіцієнтами 
термовологопровід-
ності (Кт) і волого-
перенесення (k) та 
вологонасиченням 
грунту (θ): НВ – 
найменша волого-
ємність; ПВ – повна 
вологоємність, з якою 
пов'язаний перехід в 
область дії 
коефіцієнта фільтрації 
(kф).  

 
При вирішенні прикладних завдань гідрогеології та інженерної 

геомеханіки також необхідні знання про неізотермічне 
вологоперенесення. Наприклад, формування сезонних верховодок 
у майже однорідних грунтах зони аерації навесні пов’язується із 
особливостями термічного режиму зони аерації, коли у інтервалі 
1,5-3,0 м, де витримується мінімальна температура грунту, рано 
навесні концентрується волога у вигляді пари, що надходить з 
глибинних шарів зони аерації, та волога у рідкому і пароподібному 
стані, що надходить зверху від поверхні землі. 

Іншим важливим питанням є формування площини ковзання 
зсувів у схилових частинах зсувонебезпечних зон, де вплив 
неізотермічності аналогічний утворенню верховодок. 

Інженерні підземні споруди, в т.ч. фундаменти, по суті є 
фазовими бар’єрами, що також є предметом уваги до 
неізотермічного вологоперенесення. Особливої уваги 
заслуговують також трубопроводи з підвищеною температурою 
носія (газонафтопроводи, ТЕЦ). 

У рівнянні повного потенціалу (1.28,1.31) не враховується 
неізотермічність перенесення вологи у ненасиченому ґрунті через 
надзвичайну складність різних фізичних механізмів цього процесу. 
До того ж, волога перебуває у рідкому і пароподібному фазовому 
стані. Через це у математичних моделях вологоперенесення, під 
час схематизації області перенесення вологи, зазвичай 
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виключають цю найбільш термодинамічно неврівноважену 
приповерхневу зону власне грунту і оброблюваного шару. 

Яскравим прикладом впливу температури на термодинамічний 
стан вологи у ненасиченому ґрунті зони аерації є результат 
експериментального вивчення так званого температурного 
гістерезису, наведений на рис. 1.35 а та 1.35 б. 

Постановка експерименту була наступною: 
Два зразки циліндричної форми сталого вологонасичення (θ = 

const) нагрівалися на водяній бані із синхронним контролем 
температури та тиску вологи за допомогою тензіометрів у двох 
різних точках радіусу зразка. 

На рис. 1.35 а наведені хронологічні графіки температури 
зразків грунту, а на рис. 1.35 б –  динаміка тиску порового розчину 
при θ =const. 

Фізична сутність внутрішньопорового перерозподілу вологи 
при сталому вологонасиченні полягає у тому, що з початком 
нагрівання розпочинається лавиноподібне закриття рідинними 
мембранами все більших пор. Цьому сприяє витіснення води під 
дією затиснутого повітря що розширюється та зменшення 
поверхневого натягу порового розчину. Одночасно у найдрібніших 
порах (модель гофрованого еквавілентного капіляра [36]) 
порушуються умови рівноваги бульбашок затиснутого повітря. 
Вони набувають додатнього газового тиску, і розпочинається 
дифузія газів через рідинні мембрани у атмосферу до їхнього 
повного вилучення. Після піку нагрівання виникають умови, коли 
ці протилежно спрямовані процеси врівноважуються і, з настанням 
охолодження, розпочинається зворотній процес розкриття 
рідинних мембран у найкрупніших порах. Оскільки у 
найдрібніших порах затиснене повітря вже розчинилося, тиск 
порового розчину у зразках минає початкові значення і продовжує 
зростати (за абсолютною величиною) і, тільки сягнувши певного 
значення, починається повільний період релаксації – відновлення 
рівноваги та наближення до початкових значень тиску (див. рис. 
1.35, б). У координатах Р = f(Т°) цей процес відображається як 
характерна петля температурного гістерезису, а хронологічні 
графіки мають характер автоколивального процесу, що для 
кожного зразка має свої індивідуальні параметри – амплітуду 
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коливання та період, які залежать від структури порового простору 
грунту. 
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P = f(To)
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Рис. 1.35. Динаміка перерозподілу вологи у поровому просторі грунту під 
дією температури: а) хронологічні графіки температури зразків Т =f(t): 1 
– лесовидний легкий суглинок; 2 – подовий важкий суглинок; б) 
хронологічні зміни всмоктуючого тиску (Р) у поровому просторі грунту в 
часі (P=f(t)) під впливом змін температури; амплітуда зміни тиску: А1 = 
21,4 кПа за період (τ1) 144 години і А2 = 44,3 кПа за τ2 = 200 годин; в) 
петлі температурного гістерезису термодинамічного стану вологи Р = f (Т 
оС) при незмінному вологонасиченні грунту θ = сonst. 
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У природних умовах діапазон зміни температури 20÷60 °С є 
цілком реальним, однак у реальних умовах при суттєвих 
амплітудах впливу неізотермічності на термодинамічний стан 
порового розчину напівперіод релаксації не проходить до кінця, 
що значно ускладнює оцінку динаміки впливу температурних 
імпульсів (хвиль) та порушує справедливість вихідних положень 
математичної моделі вологоперенесення, наприклад про 
гідравлічний зв'язок та неперервність потоку рідини. 

 
Запитання для самоконтролю: 
1. В чому полягає фізична сутність внутрішньопорового 

перерозподілу вологи при сталому вологонасиченні в 
неізотермічних умовах? 

 
 
1.8. Стійкість грунтів до навантажень залежно від їх 

вологості 
 

Ненасичені грунти зони аерації виступають основою будь 
яких інженерних заходів, тому вивчення впливу вологості грунтів 
на їх несучі властивості та ступінь стійкості під впливом 
будівельних навантажень є важливою складовою інженерно-
геологічних вишукувань.  

Стійкість грунту до зовнішніх навантажень характеризується 
його консистенцією. Цей показник відповідає за здатність грунту 
зберігати свою форму за наявності (або відсутності) зовнішньої 
механічної дії. Консистенція ненасичених порід значною мірою 
залежить від вмісту зв’язаної вологи, що особливо відчутно 
проявляється у дисперсних (пухких) грунтах – глинах та лесах. 
Глинисті грунти завжди містять зв’язану воду, і якщо ця вода 
відноситься лише до адсорбційного виду (див. табл. 1.3), то вони 
являють собою достатньо міцні грунти твердої консистенції. Але, 
за наявності осмотичної та капілярної вологи перехідного типу (за 
Р.І. Злочевською) вони набувають пластичності, липкості, 
капілярної зв’язності, легко деформуються і різко втрачають свою 
міцність. Отже, наявність зв’язаної води веде до зниження 
міцності та посилення деформованості багатьох грунтів. 



 116 

З усіх типів простих деформацій – стискання (розтягнення), 
зсуву, вигину та кручення – для квазінасичених та ненасичених 
дисперсних систем розглядаються головним чином два: стискання 
та зсув. 

Стискання (розтягнення) характеризується змінами розмірів 
тіла, пов’язаних як взаємними переміщеннями часток, так і з 
змінами відстані між ними. 

Зсув пов’язаний лише із зміщенням часток відносно одна 
одної без змін об’єму тіла. 

Одна й таж дисперсна система може бути одночасно й 
пружною і пластичною, що пов’язано із укладанням (агрегацією) 
дисперсних частинок, товщиною водного прошарку між ними та 
інтенсивністю зовнішніх сил (за постійної температури). 

Якщо вологість водонасиченої дисперсної системи (грунту) 
поступово зменшувати, то вона перейде з рідкого стану в 
пластичний, а потім в твердий. Вологість θ p, за якої дисперсна 
система переходить з пластичного стану в твердий (або в інший 
бік – з напівтвердої консистенції в пластичну), називають 
нижньою межею пластичності (за іншою термінологією – межею 
розкочування [100]). Вологість θL, за якої система переходить з 
пластичного стану у рідкий (або текучий), називають верхньою 
межею пластичності (межею текучості, нижньою межею 
текучості). 

Різницю між верхньою та нижньою межами пластичності 
називають числом пластичності (за Аттербергом): 

 Ір = θL– θp       (1.68) 
Якщо подальше зменшення вологості грунтової маси не 

супроводжується скороченням об’єму, – досягається межа 
зсідання [100]. Для визначення межі зсідання беруть зразок з 
відомими об’ємом та масою за вологості, яка перевищує межу 
текучості, та висушують його у печі. За масою, об’ємом та 
початковою вологістю висушеного зразка вираховують ту 
вологість, за якої він був би водонасиченим. Цю вологість і 
приймають за межу зсідання. 

Межі пластичності Аттерберга дозволяють визначити ще один 
показник – показник консистенції (Кθ), якщо відома природна 
вологість зразка грунту (θпр): 
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Діапазон вологості, в якому проявляються пластичні 
властивості грунтів значною мірою визначається їх мінеральним 
складом. Так, у грунтів, що складаються з мінералів групи 
монтморилоніту цей діапазон, як правило, в кілька разів більший 
ніж у грунтів, в складі яких переважають мінерали групи 
каолініту. Це пов’язано із кристалохімічними особливостями та 
перш за все – із значною гідрофільністю мінералів групи 
монтморилоніту.  

Вплив дисперсності на пластичність грунтів визначається 
величиною активної адсорбційної поверхні, яка контролює 
гідратаційну здатність грунтів. Найбільш тісний кореляційний 
зв'язок спостерігається між гранулометричним складом і верхньою 
межею пластичності. Ця залежність носить лінійний характер. 

Агрегатний склад порід. В першу чергу згадаємо про те, що 
між окремими частинками дисперсної системи грунту або породи 
діють поверхневі сили взаємодії. Ці сили приводять до утворення 
агрегатів, які складаються з глинистих і пилуватих частинок 
породи. Залежно від їх розмірів розрізняють мікроагрегати (<0,25 
мм) і макроагрегати (0,25 – 7,0 мм). Вміст в породі агрегатів різного 
розміру визначається її агрегатним складом. Утворення агрегатів 
певного розміру та їх упаковка обумовлюють структурність грунту, 
яка є його важливою механічною характеристикою. 

Агрегати утворюються і руйнуються головним чином при зміні 
водного режиму, складу обмінних катіонів і при механічному 
впливі. Основний диспергатор, що руйнує агрегати – Na. 
Наявність в поглинаючому комплексі Са призводить до утворення 
стійких зв’язків в агрегатах і структуризації грунту [33]. 

Розчинення солей може приводити до зміни цих 
характеристик. Пористість при цьому зменшується не стільки в 
результаті зменшення твердої фази при переході солей в розчин, 
скільки за рахунок порушення та руйнування зв’язків між 
частинками породи. Останнє приводить до ущільнення породи і 
відповідно до зменшення частки пор в загальному об’ємі. 

Водостійкість грунтів. Стійкість агрегатного складу породи 
по відношенню до вологи визначається водостійкістю, що являє 
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собою відношення вмісту (у відсотках) структурних утворень 
(макроагрегатів) розміром від 0,25 до 1 мм, які отримано під час 
сухого розсіву зразка, до відсоткового вмісту в тому ж зразку 
макроагрегатів того ж розміру, що залишились після дії на них 
води. Стійкість агрегатів грунту до води залежить від 
співвідношення руйнівних сил і сил, що визначають міцність між- 
і внутрішньоагрегатних зв’язків. Руйнівна сила води в природних 
умовах може бути пов’язана із змінами концентрації та складу 
електролітів, які відповідають за коагуляцію та злипання частинок.  

Розрізняють два типи агрегатів за їх стійкістю до водного 
впливу: 

1. Умовно-водостійкі – агрегати, які зберігаються в 
обводненому стані лише за умови попереднього повільного 
капілярного насичення, що унеможливлює руйнування агрегатів 
затисненим повітрям. 

2. Безумовно-водостійкі – агрегати, які зберігаються за якої 
завгодно дії води. 

Найбільш міцна структура грунту створюється при 
склеюванні агрегованих частинок гумусовими речовинами. 

Найкраще проявляється вплив вологи на міцність лесових 
грунтів: проникнення в них значної кількості капілярної та вільної 
вологи переводить їх у пластичний стан, веде до ущільнення та 
просідання. 

На міцність та деформованість магматичних, метаморфічних  
та зцементованих осадових грунтів великий вплив мають плівки 
адсорбованої вологи, що охоплюють поверхні мікротріщин, 
окремих зерен або кристалів. Вони знижують поверхневу енергію 
мінералів гірської породи і тим самим полегшують розвиток в 
породі різноманітних механічних мікропорушень, дислокацій, 
тріщин тощо, особливо у тому випадку, коли порода знаходиться 
під навантаженням (в напруженому стані). Внаслідок цього порода 
починає «повзти», деформуватися за постійної напруги. 

Граничний опір зсуву грунтів залежить від вологості зразка і 
характеру зволоження (зневоднення або зволоження). Результати 
досліду із визначення впливу вологості на граничний опір зсуву 
продемонстровано на рис. 1.36. Для цього зразки дерново-
підзолистого грунту за різної вологості ущільнювались у зсувному 
приладі компресією до щільності 1100 кг/м3; після чого 
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виконувались випробування на зсув [6]. Контрольні зразки 
зволожені до 57,8% повільно підсушувались за температури 25 оC. 
Щільність зразків по мірі підсихання змінювалась від 1100 до 1140 
кг/м3. Після досягнення бажаної вологості, зразки герметично 
закривались і через одну добу піддавались випробуванню. 
Граничний опір зсуву мікроструктурних зразків виявився значно 
більшим, ніж макроструктурних зразків того ж грунту, як під час 
підсушування, так і при зволоженні (рис. 1.36). При підсушуванні 
мікроструктурних зразків до вологості 17% і менше,спостерігалось 
зниження граничного опору зсуву за рахунок виникнення 
мікротріщин. Різниця між значеннями граничного опору зсуву при 
підсушуванні та зволоженні пояснюється компресійним 
гістерезисом за рахунок одночасної дії сил різної природи. На 
величину граничного опору зсуву суттєво впливають 
в’язкопластичні властивості вологого грунту (рис. 1.37), або 
наявність водних плівок. 
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Рис. 1.36. Зміни граничного опору зсуву зразків дерново-

підзолистого грунту залежно від вологості (нормальне 
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навантаження 416,4 кГс/м2) [6]. Мікроструктурні зразки: 1 – при 
висушуванні; 2 – при зволоженні; Макроструктурні зразки: 3 – при 
висушуванні; 4 – при зволоженні. 

В діапазоні вологості, за якої спостерігається максимальний 
опір зсуву, стійкість агрегатів до руйнівних деформацій є 
максимальною. 
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Рис. 1.37. Вплив вологості зразка грунту на величину 

граничного опору зсуву (τ) за різної швидкості деформації: 1 – 
1 . 10-4 м/с; 2 – 2,62 .10-2 м/с. 
 

Динамічне просочування або усталений рух вологи в 
ненасиченій зоні. 

В інженерній геології важливе місце, окрім проблеми впливу 
вологості на консистенцію грунту, займає вивчення просочування 
(seepage or percolation) тобто динаміки водних флюїдних фаз (у 
вигляді рідини або пари, що насичує повітря в капілярах) у зв’язку 
із зв’язністю або стійкістю схилів, проектуванням грунтових дамб, 
контролюванням забруднення грунтових вод тощо [79]. Аналіз 
просочування звичайно виконується для одного із двох типів 
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потоків: усталеного або неусталеного. При аналізі усталеного 
потоку припускається, що гідростатичний напір та коефіцієнт 
вологоперенесення в кожній точці грунтової маси залишаються 
сталими в часі. Неусталені потоки характеризуються  мінливістю в 
часі цих параметрів. 

Аналіз просочування включає в себе розрахунки швидкості і 
напрямку переміщення вологи, а також розподілу тисків порової 
вологи в межах цього потоку. 

Рух води у насиченій зоні має першочергове значення при 
визначенні проникності. Разом із тим підвищений інтерес для 
інженерної геології становить саме рух води у ненасиченій зоні. 
Наприклад, просочування крізь дамбу звичайно аналізується 
тільки для зони, що розташована нижче емпірично розрахованої 
лінії просочування. Сучасні дослідження показали, що існує 
безперервний потік води між насиченою та ненасиченою зонами.  

Рух води через ненасичену зону визначається тим самим 
законом, що й рух у насиченій зоні, а саме законом Дарсі. Різниця 
полягає в тому, що коефіцієнт водопроникності для насиченої зони  
вважається постійним, тоді як для ненасиченої він залежить від  
тиску всмоктування, вмісту води (вологості), або деяких інших 
параметрів ненасичених грунтів. Також тиск порових вод має 
звичайно позитивні значення у насиченій зоні і від’ємні у 
ненасиченій. Попри ці розбіжності, формули диференціальних 
рівнянь потоку подібні одне до одного в обох випадках. Існує 
також плавний перехід при русі води від ненасиченої до насиченої 
зони (Fredlund, 1981). 

 
Запитання для самоконтролю: 

1. Що являють собою «агрегати» грунту? Під впливом яких 
чинників вони руйнуються? 

2.На які два типи поділяють агрегати за їх стійкістю до 
водного впливу? 

3. Які два типи простих деформацій важливо вивчати для 
ненасичених та квазінасичених  грунтів? 

4. Дайте визначення «межі зсідання». Як її можна визначити? 
5. Що собою являє «показник консистенції»? 
6. Чи залежить граничний опір зсуву від вологості грунту? Як 

виглядає така залежність? 
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2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ ВОЛОГО-  ТА 
МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В НЕНАСИЧЕНІЙ ЗОНІ 

 
2.1. Методи визначення параметрів вологоперенесення 

Методологія гідрофізичних досліджень спирається на 
теоретичну базу, яка дає розуміння сил та механізмів, що 
утримують та перерозподіляють вологу в ненасиченій зоні грунтів. 
Для визначення параметрів, що обумовлюють та/або 
характеризують результат дії цих сил розроблено ряд методичних 
підходів, які на сьогодні забезпечуються великою кількістю 
технологічних засобів (приладів).  

 
2.1.1. Методика гідрофізичних досліджень та оцінка природних 

чинників вологоперенесення 
 

Гідрофізика грунтів базується на термодинамічному підході, 
що об’єднує групу методів. В основі цього підходу лежить вчення 
про термодинамічний потенціал води. Останній є універсальним 
показником (критерієм, властивістю, характеристикою), котрий 
відображає взаємодію води з тілом, у якому вона міститься. Він 
може бути в однаковій мірі успішно використаний для усіх 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.  

Перегляд термодинаміки грунтової вологи дозволяє оцінити 
вплив всіх складових повного термодинамічного потенціалу, який 
згідно з ДСТУ ISO 15709:2004 становить суму потенціалів [99]:  

 

...= omgat eeeee                             (2.1) 

де : еа – пневматичний (тензіометричний) потенціал, Дж/кг;  
еg – гравітаційний потенціал, дж/кг; 
еm – основний (матричний ) потенціал, Дж/кг; 
ео – осмотичний потенціал, Дж/кг. 
Але в термодинамічних умовах зони аерації вплив більшості з 

них незначний.  
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Наведемо діапазони можливих змін значень основних 
показників або факторів середовища, за яких відбувається процес 
вологоперенесення в ґрунтах зони аерації: 
- зміни температури від 0 до 20ºС при градієнтах від 0 до 

20ºС/м, за виключенням приповерхневої зони, яка дорівнює 
глибині промерзання, де періодично виникають від’ємні 
температури, а температурні градієнти значно перевищують 
вказані величини; 

- зміни мінералізації ґрунтової вологи від декількох грамів на 
дм3 до 100 г/дм3;  

- зміни вологості від повної вологоємності до вологості розривів 
капілярів;  

- зміни  атмосферного тиску (середнє значення 101,3 кПа або 1 
стандартна атмосфера  або 760 мм рт. ст.)  на  5-7 кПа. 

Польові і лабораторні дослідні роботи включають прямі та 
непрямі методи визначень. Прямі методи пов’язані з 
безпосередніми вимірюваннями параметрів приладами, наприклад, 
об’ємних витрат вологи ємностями, тисків води – по рівноважному 
стану в датчику такої самої фази води, непрямі – 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 непрямих відносять 
розрахунки параметрів за емпіричними залежностями або 
загальнобалансовими розрахунками, а також шляхом розв’язяння 
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, будуть достовірні, 
якщо правильно виконані спостереження та відомі похибки  
методу, який застосовується. 

Методика дослідних робіт, призначених для кількісних 
досліджень параметрів вологоперенесення, 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; 
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- обґрунтування достовірності результатів виконаних 
експериментів і режимних спостережень [61]. 
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 приладів і невідповідністю лабораторних умов 
природним; похибками способів первинної обробки результатів, в 
тому числі, характером усереднення інтерполяційними і 
інтерпретаційними прийомами. 

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; розв’язання 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 вузькоцільовим спрямуванням 
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 і висоту всмоктування; 
2) вологість (вологоємність) грунтів по профілю зони аерації; 
3) хемоосмотичний тиск; 
4) густину розчину і води в ньому, хімічний склад цього 

розчину; 
5) радіоактивний склад грунту і води, об’ємну активність; 
6) щільність пароподібної підземної  вологи; 
7) конвективну об’ємну швидкість перенесення води; 
8) відносну вологість підземної пари (порового повітря); 
9) пористість грунтів; 
10) температуру грунтів; 
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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 [61]. 

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 з грунтом, 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. 

 
 

2.1.2. Методи визначення гідрофізичних параметрів. 
Визначення висоти всмоктування за допомогою тензіометрів. 

 
Основним гідрофізичним методом вважається 

тензіометричний, оскільки він дозволяє отримати обширну і 
досить надійну інформацію про режим волого- і солеперенесення 
та кількісну характеристику основних складових водно-сольового 
балансу зони аерації і грунтових вод. Тензіометр являє собою 
пристрій для вимірювання висоти всмоктування або всмоктуючого 
тиску вологи в ненасичених грунтах зони аерації. Основною його 
складовою є порожній керамічний зонд, герметично з’єднаний з 
вакуумметром або манометром (рис.2.1). Важливим елементом 
будь-якої конструкції тензіометра є також 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 
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більшим. Перед зануренням в ненасичений грунт всю систему 
тензіометра заповнюють водою, яка повинна витіснити повітря 
через газовловлювач. Принцип роботи тензіометру полягає у 
досягненні рівноваги між тиском вологи в грунті (або 
всмоктуючим тиском) і тиском води в зонді тензіометра. Для 
визначення висоти всмоктування всю систему заповнюють водою. 
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 [33]: 

h = 13,6 h1 + z2 – z1 ,    (2.2) 
при вимірюванні ртутним манометром (h1 – різниця у висоті 

ртуті в правому і лівому колінах манометру), або 

1ZPh =   ,     (2.3)  

де P – показник вакуумметра. 
 

 

 
 
Рис. 2.1. Схема 
вимірювання висоти 
всмоктування 
тензіометром, 
встановленим в стінці 
шурфа [33]: 
а – із ртутним манометром; 
б – з вакуумметром; 
1 – керамічний фільтр; 
2 – з’єднувальна трубка; 3 
– газовловлювач; 4 – 
вакуумметр; 5 – ртутний U-
подібний манометр. 

Стінки зонда вільно пропускають воду й розчинені в ній 
речовини, але вони повинні бути непроникні для частинок 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, за якого 
спостерігається спочатку проскакування, а потім і потік вільного 
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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 у ньому 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 1мл/хв при перепаді тиску 100 
кПа. Вони виготовляються з керамічного матеріалу шляхом 
випалювання і мають максимальний розмір пор не більший від 1 
мкм [27].   

Отже, зонд і вимірювальна система повністю 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 потенціалу вільної води, прийнятого за нуль, то вода із 
зонда пересуватиметься в грунт, що, як видно з рисунка 2.2, 
викличе зниження тиску в зонді. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.2. Термодинамічна схема 
тензіометра з ртутним 
манометром: 1 – керамічний 
пористий зонд; 2 – вода; 3 – 
грунт; 4 – ртутний манометр. 

 
Тензіометри, зображені на рис. 2.3, призначені для відбору 

проб води із зони аерації. Їх приймальна частина виконана із 
сепаруючої мембрани, що пропускає воду, але затримує повітря. 
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Такі мембрани виготовляють з кераміки, скла, порошкових 
металів; в залежності від дисперсності матеріала вони 
характеризуються граничним порогом капілярного тиску та 
пропускною здатністю по відношенню до води і різних мігрантів. 

 

 
Рис. 2.3. Найпростіші конструкції тензіометрів: 1 – 

поліхлорвінілова трубка; 2 – керамічний корпус; 3 – стінка 
шпарини; 4 – поліхлорвініл; 5 – керамічна пластина; Р – 
вимірюваний всмоктуючий тиск (висота всмоктування). 

 
 

Вимірювачами тиску в тензіометрах зазвичай служать 
вакуумметри або рідинні манометри. Основною вимогою, що 
висувається до вимірювальної системи тензіометра, є жорсткість, 
тобто досягнення рівноваги за умови мінімального вологообміну з 
середовищем, яке вивчається, оскільки такий вологообмін змінює 
основний параметр – вологість, функцією від якого є шуканий 
потенціал вологи. Як правило, вологообмін не повинен 
перевищувати 1 мл на 100 кПа.  
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Третім необхідним елементом тензіометрів є газові пастки. 
Необхідність облаштування ними тензіометрів викликана 
запобіганням від значних похибок вимірювань за рахунок 
розгерметизації системи. Надходження повітря в систему 
обумовлене тим, що загальний газовий тиск в порах грунту 
більший, ніж у рідині, що заповнює тензіометр. Іншими словами, 
хімічний потенціал молекул газів в зонді і вимірювальній системі 
тензіометра, після його встановлення в грунт, буде нижчим, ніж у 
грунтовому повітрі. Під впливом цього градієнту молекули газів 
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 
свого стисло-пружного стану порушують жорсткість гідравлічної 
системи тензіометра, збільшують вологообмін приладу з грунтом і 
викликають похибки у вимірюваннях. Саме тому, для 
попередження цих похибок, 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 грунту. 

Для вимірювання всмоктуючого тиску вологи на порівняно 
невеликій глибині використовуються грунтові тензіометри. Якщо 
тензіометр встановлюється у значно висохлих грунтах, то надійні 
виміри всмоктуючого тиску можна одержати до глибини 3 м, а у 
зволожених грунтах – до 5 м. Ці обмеження пов’язані з тим, що 
трубка, яка з’єднує зонд із вимірником тиску, заповнена водою. 
Стовп води у трубці створює додатковий від’ємний тиск, який 
підсумовується з всмоктуючим тиском. Наприклад, за величини 
всмоктуючого 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 виконати вимірювання стає практично неможливим. 

Грунтові тензіометри складають на поверхні і потім 
встановлюють у свердловину (рис. 2.4). 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 
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системі тензіометра. Об’єм уловлювача повітря 50-70 см3. Для 
видалення повітря, заповнення вловлювача водою і підключення 
манометра, у вловлювачі 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 годин 
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 показниками манометра) від 
заданого.  

Для вимірювання всмоктуючого тиску можна застосовувати 
також U-подібний ртутний манометр-вакуумметр, з’єднаний з 
уловлювачем повітря (рис. 2.4). У цьому випадку всмоктуючий 
тиск визначається за формулою [27,96]:  

2211 hhP  = ,      (2.4) 

де 1 – густина ртуті; 1h – висота стовпа ртуті; 2 – густина 

води; 2h – висота стовпа води в тензіометрі. 

Під час організації польових спостережень за режимом 
ґрунтової вологи встановлюється гідрофізичний пост, обладнаний 
кількома тензіометрами. Зонди таких тензіометрів (в т.ч. 
глибинних) розташовуються на заданих глибинах по профілю зони 
аерації. Робоча схема тензіометра з одним зондом наведена на 
рис.2.4, б. Після встановлення зонда на певну глибину 
свердловина тампонується грунтом. Тензіометрична система 
(пористий зонд, з’єднувальні трубки, газовловлювач 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 всмоктуючим тиском ґрунтової вологи Р і 
підвішеним стовпом води h2 = водz hh  . Глибина встановлення 

зонду zh  відома, величина водh  вимірюється лінійкою, показники 

вакуумметра ртh  (або h1) визначаються за шкалою. 
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Рис. 2.4. Принципова (а) і робоча (б) схеми грунтового 

тензіометра: а): 1 – керамічний зонд, 2 -  з’єднувальна трубка, 3 – 
ртутний манометр; 4 – уловлювач повітря; h1 – висота стовпа 
ртуті; h2 – висота стовпа води в тензіометрі; б) : 1 – трубка для 
заповнення тензіометра водою; 2 – трубка для відведення повітря. 

 
Отримані таким чином значення використовуються для 

розрахунку гідравлічного потенціалу H і всмоктуючого тиску Р у 
точці встановлення зонду: 



 132 

водрт hhH =  (м вод.ст.)                       

водzрт hhhhhP == 21  (м вод.ст.)         (2.5) 

Слід зазначити, що отримані величини матимуть від’ємні 
значення. 

Частота вимірів показників вакуумметрів визначається 
динамікою процесу перерозподілу вологи і в середньому складає 2 
рази на тиждень.  

Іноді застосовують також поплавкові тензіометри, які мають 
особливості за конструкцією та принципом вимірювань. Принцип 
дії поплавкового тензіометру полягає 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. 

Сучасні стандартні тензіометри не містять скла, а 
складаються із чистої, прозорої пластикової трубки з керамічною 
чашкою в нижній частині і манометром або електронним 
тензіметром – у верхій (рис. 2.5,б,г). Стандартні тензіометри (рис. 
2.5, б), обладнані трубками різної довжини, дозволяють  одночасно 
вимірювати всмоктуючий тиск на різній глибині зони аерації.   

Спостереження за режимом потенціалу вологи 
(всмоктувального тиску) по розрізу зони аерації за допомогою 
тензіометрів дозволяють визначити напрямок вертикального 
перенесення вологи в будь-якому шарі ґрунтової товщі - за 
результатами вимірів та обчислень гідравлічних потенціалів на 
різних глибинах (як відомо, волога пересувається від точки з 
більшим потенціалом до точки з меншим потенціалом, але 
більшим всмоктуючим тиском). Для цього зазвичай будують 
епюру гідравлічного потенціалу (див рис. 1.25, 1.26). 

“Jet-fill” тензіометри (граничного наповнення) складаються з 
тих самих робочих частин, що і стандартні, але, крім того, мають 
резервуар з механізмом контролю за наповненням його водою (так 
званий механізм переповнення). При натисканні кнопки на 
механізм переповнення, із резервуару в тіло тензіометра 
вприскується вода, що дозволяє видалити зайве повітря, яке 
зайшло в систему через пористий зонд. 
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Експрес-тензіометр (рис. 2.5, в) з металевою трубкою малого 
діаметру легко заглиблюється в ґрунтовий шар, після виконання 
шпура дещо більшого діаметру відповідним приладом. На 
нижньому кінці трубки встановлено надпористий керамічний зонд, 
що забезпечує можливість швидкого (за кілька хвилин) отримання 
попередніх значень тиску на манометрі (у верхній частині). 

 

 
Рис. 2.5. Тензіометри: а) встановлення електронного тензіметра 

на тензіометричну трубку; б) стандартний і “Jet-fill” тензіометри; 
в) експрес-тензіометр; г) електронний тензіметр;  

 
 
В якості вимірювального пристрою, крім манометрів і 

вакуумметрів,  використовують також електронний тензіметр 
(рис. 2.5, г) – портативний датчик для вимірювання тиску вологи в 
грунті, який закріплюється на трубці тензіометру (рис. 2.5,а). 
Діапазон вимірювань: від 0 до -1000 гПа з точністю порядку 2%.  

Значення всмоктуючого тиску дозволяють визначити вологість 
грунтів у точках закладення зондів тензіометрів (рис. 2.6), 
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оскільки всмоктувальний тиск функціонально пов’язаний з 
вологістю ( )(Pf=q ). 

Для кожного типу грунтів ця залежність є індивідуальною і 
визначається експериментальним шляхом. За показниками 
тензіометрів визначають термін поливу рослин на зрошуваних 
угіддях. Зауважимо, що оптимальний для більшості рослин режим 
створюється за величин всмоктуючого тиску в грунті порядку 10-
20 кПа (вологість при цьому дорівнює 60-75%). 

 

 
 

 Рис.2.6. Схема розташування керамічних датчиків (А) на 
гідрофізичному майданчику з підвідними трубками до 
приладового ящику (Б): 1 - дощомір; 2-поверхня грунту; 3 - 
приборний ящик; 4 -керамічні напівпроникні датчики; 5 - система 
водних манометрів; 6 -ємність для збору поровоі вологи; 7 - 
пластикові трубки. 
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Відбір проб порового розчину глибинним пробовідбірником.  
Проби порових розчинів 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 1, 
верхній кінець якого з’єднаний з патрубком 2, перекритим 
гумовою пробкою 3 (рис. 2.7). Крізь неї введені дві поліетиленові 
або металеві трубки 4 і 5 діаметром 2-3 мм. Трубка 4 призначена 
для відбирання водних розчинів із зонда, а трубка 5 служить для 
відведення повітря. Нижній кінець повітропровідної трубки 5 
повинен міститися у верхній частині патрубка, а нижній кінець 
водопідйомної трубки 4 – біля дна зонда. Вільні кінці обох трубок 
виводяться на денну поверхню. Там водопідйомна трубка 
вводиться крізь пробку в посудину 6 для відбирання проб, а 
повітропровідна трубка перекривається заглушкою.   

 

5

3 4

2

1

6

7
8

 
Рис. 2.7. Схема відбору порових розчинів з ненасичених 

грунтів глибинним пробовідбірником. 
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Із посудини для відбирання проб виводиться також допоміжна 
трубка (7) 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 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 5. Тоді 
під дією атмосферного тиску поровий розчин із зонда по 
водопідйомній трубці перейде в посудину для відбирання проб. 
Якщо глибина розміщення зонда більша за 8 м, то через трубку 5 
нагнітається повітря для витіснення розчину із зонда в посудину 
для відбирання проб.  

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

Слід враховувати, що приймальна частина тензіометру має 
значний вплив на якісні показники відібраної проби (рис.2.8).  

Як бачимо, відношення концентрації катіонів у розчині, що 
пройшов через зонд (с) до їх вихідної концентрації в поровому 
розчині грунту (сmax) завжди менше одиниці. Найбільш суттєво 
(практично до нуля) зменшується концентрація Ca2+, особливо при 
відборі невеликого об’єму проби. Ступінь відхилення концентрації 
іонів від початкової залежить також від всмоктуючого тиску. Так, 
якщо тиск дорівнює – 0,5 . 105 Па, то зміни концентрації K+ 

помітно менші (верхній графік), ніж за меншого всмоктуючого 
тиску – 0,2. 105 Па (нижній графік). Вихідна концентрація  K+ при 
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цьому становила 10-13 мг/дм3. Концентрації Na+, Mg2+, Ca2+ 

визначені після проходження керамічного фільтру при 
всмоктуючому тиску – 0,5 . 105 Па. Очевидно, що ступінь зміни 
концентрації залежатиме і від матеріалу, з якого виготовлено зонд, 
та його дисперсності. Для розглянутого випадку граничний 
капілярний тиск керамічної мембрани (обумовлений дисперсністю 
матеріалу) дорівнював –1 . 105 Па. 

 

 
 
Рис. 2.8. Графік змін показників хімічного складу води при 

фільтрації через керамічний мембранний корпус зонду (за 

К.Ніцше): с  -  приведена концентрація – відношення визначеної 

концентрації катіону в пробі води, відібраній за допомогою 
керамічного зонду (с) до реальної концентрації катіону в поровому 
розчині грунту (сmax); υ – об’єм відібраної проби розчину. 

 
Запитання для самоконтролю: 

1. Поясніть принцип роботи тензіометру. 
2.Які параметри можна визначити за допомогою тензіометра? 
3. Назвіть основні складові частини звичайного (грунтового) 

тензіометра та поясніть їх призначення. 
4. Які вимоги висуваються до пористого зонду тензіометра? 
5.Які ви можете назвати види тензіометрів за конструктивними 

особливостями? 
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6.Напишіть рівняння для визначення всмоктую чого тиску за 
допомогою тензіометра. 

7.Як можна відібрати пробу порового розчину?  
8. В чому полягає недосконалість відбору проб порового 

розчину за допомогою тензіометрів для хімічних досліджень? 
 
 

2.1.3.  Методи визначення вологоємності грунтів та інших 
гідрофізичних параметрів  

 
Об’ємну вологість грунту визначають різними способами: 

термостатно-ваговим, пікнометричним, хімічним, барометричним, 
електрометричним, нейтронним, радіометричним, 
електрофізичним, тензіометричним та іншими. Очевидно, що всі 
методи можна поділити на ті, що виконуються в лабораторних 
умовах після відбору зразків грунту (перші чотири) і такі, що 
дозволяють визначати вологість в польових стаціонарних умовах 
без порушення природної будови досліджуваної товщі.  

Найменша вологоємність на практиці вимірюється також 
розрахунковим методом (ПВ – НВ). Лабораторний метод для її 
визначення полягає в оцінці кількості вологи під час насичення і 
зневоднення зразків непорушеної структури, а польовий 
виконується за допомогою приладу Нестерова [56]. Найменшу 
вологоємність достатньо точно можна визначити 
експериментальним шляхом на моноліті із горизонтальним 
перерізом 20×20 см і висотою, що відповідає максимальному 
капілярному підйому (в породах середнього і легкого механічного 
складу вона коливається в межах 1-2 м). Волога, що залишиться 
після стікання гравітаційної води буде визначати  верхню границю 
найменшої вологоємності. 

Вологість (вологоємність) розриву капілярних зв’язків (ВРК) 
визначається дуже складно. Найбільш надійним є метод польових 
експериментальних робіт на ізольованому (з боків) моноліті з 
перерізом 1-2м2 і висотою 2м. Моноліт заливається водою до 
повного промочування і закривається щільною натуральною 
тканиною, або соломою. Після 10 денної витримки (за умови 
відсутності опадів) ґрунтовим буром відбираються зразки в 3-4 
точках в межах площі моноліта з інтервалом 20 см до глибини 
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підошви моноліта. Відбір зразків проводиться у весняний, літній 
та осінній періоди. З липня по вересень вологість в нижній 
половині моноліта стабілізується. Стабілізовані величини 
вологості і будуть представляти категорію ВРК. 

Принцип визначення максимальної молекулярної 
вологоємності (ММВ) базується на видаленні надлишкової вологи 
(більшої від ММВ) шляхом віджимання пресом у пористі 
вологоємкі матеріали (пакети фільтрувального паперу) [43]. 

На сьогодні у вітчизняній і зарубіжній практиці при 
визначенні величини капілярної вологоємності в природних і 
лабораторних умовах застосовується тензиметричний метод. 
Результати багаторічних режимних досліджень особливостей 
зміни всмоктуючих тисків в породах піщаного і супіщаного складу 
на полігоні «Лютіж» із застосуванням тензіометрів свідчать про 
суттєві їх відмінності із значеннями вологості порід, отриманими 
термостатно-ваговим методом (рис. 2.9, 2.10). Дана 
невідповідність може мати декілька причин. Тензіометри не 
відносяться до високоточних приладів – точність вимірювання 
вологості їх може сягати декількох процентів (3-7). Крім того, на 
величину всмоктуючого тиску в природних умовах часто 
впливають мікроорганізми і кореневі системи рослин. Так, на 
представленому графіку (рис. 2.9) різкі зниження тиску порової 
вологи на глибині 1 м в період незначних опадів можуть 
пояснюватись впливом місцевої біоти; а порівняно невелика 
амплітуда зміни вологості порід на глибині 2 м – невеликою 
чутливістю керамічних датчиків до зміни вологості. 

Очевидно, що застосовувати даний метод для наукових і 
практичних цілей доцільно лише в деяких випадках – для 
визначення тиску тільки капілярної вологи і, переважно, в 
лабораторних умовах. 

На сьогодні одним із найбільш точних методів визначення 
вологості порід залишається термостатно-ваговий метод, що 
ґрунтується на відборі та висушуванні проб грунту в бюксах 
(алюмінієвих стаканчиках з кришкою). Термостатно-ваговий 
метод базується на лабораторному висушуванні зразків при 
температурі (+105-110 оС). За різницею маси зразку, що практично 
не містить рідкої вологи після висушування, та первинної маси 
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зразку (за відомої питомої ваги рідкої фази, що випарувалась і 
об’єму зразка) визначають об’ємний вологовміст: 

 

%100



=

бс

св

mm

mm
q ,    (2.6) 

 
де mв – маса бюксу з вологим грунтом, г; mс - маса бюксу з 

абсолютно сухим грунтом, г; mб – маса пустого бюксу, г. На 
сьогодні цей метод, у зв’язку з порівняно високими 
працевитратами та часом досліджень, вже можна вважати 
застарілим.  
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Рис. 2.9. – Всмоктуючі тиски порової вологи в породах 

зони аерації фонової експериментальної ділянки на полігоні 
«Лютіж» за 2011р. 
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Рис. 2.10. – Зміни вологості порід, визначеної термостатно-

ваговим методом на глибинах 1 та 2 м по зоні аерації фонової 
експериментальної ділянки на полігоні «Лютіж» в 2011 р. 

 
 
Відбір зразків ґрунту та буріння неглибоких свердловин може 

бути виконане з використанням різного ручного обладнання: 
- Ручна желонка для буріння може використовуватись для 

добування зразків в алювіальних ґрунтах з глибини від 7 до 
15 м.  

- Бурильні долота для відбору зразків більш щільних ґрунтів. 
- Коли виконується великий об’єм шнекового буріння, для 

перевірки можливої наявності крупного каміння 
проводиться застережне буріння (рис.2.11). У випадку 
застережного буріння спеціальне долото вводиться за 
допомогою електричного молотка. 

- Спеціальні відбирачі керну, наприклад для відбору зразків 
на аналіз летких компонентів. 

- Бентонітові заглушки для гідравлічного запечатування 
свердловин. 

Електрометричний метод ґрунтується на використанні 
оберненої залежності між електричним опором грунту та його 
вологістю. На використанні цього принципу створено ряд 
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приладів, які дозволяють швидко визначити вологість грунту з 
досить високою точністю. Використовуються такі прилади як 
«Дністер-1» та «АМ-11». 

Принцип дії переносного портативного електровологоміру 
«Дністер-1» базується на залежності електрорушійної сили 
поляризації металевих електродів і електричного опору грунту. 
Електровологомір дозволяє визначати вологість грунту пошарово 
на глибину до 0,5 м з похибкою вимірювань не більше ±5% 
найменшої вологоємності. 

Вимірювач вологості грунту «АМ-11» складається з комплексу 
датчиків і мегометра. Датчики закладаються у свердловини, 
підготовлені грунтовим буром на певну глибину і засипаються 
грунтом, на поверхню виводять кінці електропроводів, які 
приєднують до мегометра. Точність вимірювання вологості цим 
приладом складає ± 1,5-2% маси сухого грунту. 

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. 
 
 



 
Рис.2.11. Відбір порової вологи: а) При використанні вакуумного балону декілька зондів-відбирачів 
проб порового розчину знаходяться під вакуумним тиском; б) обладнання для ручного буріння; в) 
обладнання для ударного застережувального буріння; г) незруйнований зразок ґрунту в трубчатому 
утримувачі зразка (лінері); д) вакуумний балон та насос. 



Для вивчення режиму вологості досить широко 
використовуються радіоізотопні методи, в т.ч. нейтронний. В 
якості індикатора використовують тритій з періодом напіврозпаду 
12,3 роки. Спостереження за його пересуванням дозволяють 
встановити ряд закономірностей міграції вологи, сорбції солей і 
процесів дифузії. В свердловини малого діаметру запускають 
тритієву воду порціями по 2 мл з інтервалом по глибині у 10 см. 
Концентрація тритію в грунті визначається за допомогою 
нейтронного вологоміру. Але цей метод стає ненадійним в умовах 
інтенсивного бічного відтоку індикатора, а також за наявності 
тріщин та при близькому заляганні рівня грунтових вод. 

Нейтронний метод полягає в реєстрації щільності потоку 
(швидкості рахунку за одиницю часу) вторинного (повільного) 
нейтронного випромінювання, яке виникає при бомбардуванні 
порід швидкими нейтронами. В необсаджену тимчасову 
свердловину (різної глибини) занурюють пристрій, який, крім 
індикатора гама-квантів, містить джерело швидких нейтронів 
(часто використовують полонієві-берилієві джерела). За 
інтенсивністю нейтронного гама-випромінювання, яка залежить 
від вмісту в грунті водню, визначається вологість грунту на певній 
глибині. Наприклад, до недавнього часу фірма «Ізотоп» серійно 
випускала поверхнево-глибинний вологомір ВПГР-1. Крім того, за 
радянських часів (1983 р.) спеціалістами ВНДІГіМ та 
Укрдіпроводгоспу (нині ВАТ «Укрводпроект») було створено 
польовий нейтронний вологомір «Електроніка ВНП-1», який 
відрізнявся від ВПГР-1 меншою вагою і габаритами, простотою 
експлуатації, активністю випромінювання та глибиною визначення 
вологості. За кордоном застосовується нейтронний вологомір типу 
Трокслер (США). При тому, що такі прилади значно полегшують і 
прискорюють вимірювання об’ємної вологості (в порівнянні з 
термостатно-ваговим методом), радіометричні методи придатні 
здебільшого лише тоді, коли амплітуда коливань вологості 
досліджуваних грунтів значно перевищує точність визначення 
самої вологості [29]. При тому, що точність визначення вологості 
становить 1-2%, задовільна точність радіометричного методу буде 
забезпечена при змінах вологості не менших за 4 -5% (об’ємних). 
Точність методу залежить і від якості градуювання, яку можна 
виконувати кількома способами: 1) лабораторним – шляхом 
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визначення швидкості рахування повільних нейтронів за одиницю 
часу при фіксованих значеннях вологості; 2) польовим – вологість 
визначається здебільшого гравіметричним способои, а теоретична 
градуювальна крива вираховується на основі теорії перенесення, 
яка базується на припущенні, що елементи грунту значно слабкіше 
уповільнюють нейтрони порівняно з грунтовою вологою. На 
показники впливають зміни обємної ваги грунту та вмісту солей. 

Найбільш точним, сучасним і в той же час простим методом 
визначення вмісту вологи є рефлектометрія часовими 
проміжками (РЧП). Важливо, що метод РЧП дозволяє 
моментально одержувати точні результати не порушуючи 
цілісність структури грунту. 

Принцип методу РЧП грунтується на фіксації часу 
проходження електромагнітного імпульсу вздовж вимірювальних 
електродів, занурених у зразок (рис. 2.12, б). Час проходження 
залежить від вмісту вологи в зразку, що досліджується. 

Для вимірювань вмісту вологи у різних речовинах методом 
РЧП розроблена спеціальна технологія – система Trime (рис. 2.12). 
Система Trime FM-2 складається із зчитувального пристрою та 
різних двохелектродних зондів. Зонди можуть вимірювати вміст 
вологи в діапазоні 0-95 %.  

Компактний портативний зчитуючий пристрій розміщено в 
міцному корпусі IP65 з рідкокристалічним дисплеєм. На дисплеї 
показується результат виміру, рівень РЧП, заряд акумулятора та 
статус. Вимірювальний пристрій споживає дуже мало енергії, з 
використанням перезаряджувальних акумуляторів можна зробити 
близько 300 вимірів. Датчик облаштований виводом аналогового 
сигналу 0-1 В. 
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Рис. 2.12. FM-2 - вимірювач вологості грунту з двоточковим 
щупом: а) комплектація прибору; б) зчитування показників 
датчика при вимірах вмісту вологи в грунті поблизу денної 
поверхні. 

 
Система Trase (рис. 2.13) є повним (модульним) 

вимірювальним інструментом для визначення та зберігання 
інформації про вміст вологи з використанням методу РЧП. 
Відкрита система дозволяє вбудовувати різні модулі для того, щоб 
інструмент відповідав необхідним вимогам. Прилад вимірює вміст 
вологи в межах 0-100 % вмісту вологи та обладнаний хвилеводом, 
конвектором, батареєю та заряджувальним пристроєм. Прилад 
знаходиться в міцному алюмінієвому водотривкому корпусі із 
спеціальною клавіатурою для управління. Великий екран з 
високою роздільною здатністю дозволяє не лише показувати 
результат виміру, але також і графік форми сигналу під час виміру. 
Форма сигналу несе всю можливу інформацію про властивості 
матеріалу, в якому здійснюються виміри. Для більш зручної 
роботи з приладом в ньому наявні декілька варіантів виводу 
інформації на екран (налаштування, автозйомка, допомога тощо). 
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Місткість датчика – 200 графіків або 6300 вимірів. 
Перезаряджувальна батарея дозволяє робити близько 750 ручних 
вимірів або 1500 автоматичних. Прилад облаштований виходом 
RS232 для під’єднання до комп’ютера, принтера чи модему. Для 
різних типів робіт наявні різні хвилеводи. Є можливість 
підключення кількох плат комутаторів для приєднання різних 
зондів (максимум 76 каналів). Варіант MiniTrase має ті ж 
можливості, що і система Trase, але відрізняється значно меншими 
розмірами і вагою. 

Аналіз газів в ґрунті дозволяє отримати велику кількість 
інформації стосовно стану ґрунтів. Використання «проникаючого 
зонду» та датчика вмісту кисню дозволяє визначати умови росту 
для кущів та дерев, ступінь забруднення ґрунту без необхідності 
тривалого буріння. 
 

 
 
Рис. 2.13. Система вимірювання волості ґрунту Trase: а) 
загальний вигляд; б) зчитування вимірів декількох зондів, 
приєднаних до коробки комутатора (мультиплекс-бокса).  
 

Залежність висоти всмоктування від вологості (основну 
гідрофізичну характеристику) визначають або безпосередньо в 
польових умовах за даними режимних спостережень, або в 
лабораторних умовах за допомогою спеціальних приладів - пресів 
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Л.Д. Річардса або капіляриметра. 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. Капіляриметр являє собою лійку з пластинкою із 
пористого, найбільш дрібнозернистого скла. Лійку вставлено через 
гумову пробку у горловину бюретки, яка через відвідну трубку 
з’єднується із вакуумною скляною ємністю. Остання підключена 
до насосу. Насичений вологою зразок грунту розміщують на 
пористій скляній пластинці, після чого створюють певне 
розрідження в бюретці, яке вимірюється включеним у систему 
манометром. Доцільно мати в системі 2 манометри: водяний – для 
робіт з невеликими величинами вакууму, і ртутний – для більш 
високого вакууму. Заданий вакуум викликає витікання деякої 
кількості вологи із зразка грунту в бюретку. Коли витікання 
закінчується, записують показники манометра і бюретки, а вакуум 
збільшують. Після нового встановлення рівноваги знову 
записують показник манометру і бюретки і т.д., - аж до досягнення 
найбільшого розрідження, за якого вже починається прорив 
повітря через пори пластинки. Це, звичайно, відбувається при 
вакуумі, який дорівнює приблизно 0,85 атм. Після цього 
визначають вологість зразка грунту і, виконуючи розрахунок у 
зворотному напрямку, знаходять вологість, яка відповідає 
кожному із значень вакууму, що задавався під час експерименту. 
За отриманими даними будують криву залежності між тиском і 
вологістю. 

На основі лабораторних досліджень було виконано 
порівняльний аналіз різних методів визначення вологості 
[27,29,56,57,58]. Досліджувались методи: електрометричний з 
вугільними електродами; радіоізотопний, що ґрунтується на 
вимірюванні проникності бета-випромінювання від фосфору-32; 
пористих зондів з гіпсовими блоками і стандартний ваговий в 
якості контрольного. Було встановлено, що усі методи, крім 
пористих зондів, мають досить високу точність вимірювань 
порівняно із стандартним. Але найкращі результати показав 
радіоізотопний метод. 
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Визначення параметрів вологоперенесення. 
Для визначення коефіцієнту вологоперенесення за методом 

центрифугування (в його основі лежить умова нерозривності руху 
вологи через пористе середовище) підготовлений зразок 
розміщують в центрифузі і шляхом створення певної швидкості 
обертання забезпечують розподіл вологості по довжині зразка, що 
центрифугується. За відомих значень розподілу вологості у зразку 
на різні моменти часу і тривалість центрифугування, розраховують 
значення коефіцієнту вологоперенесення. 

Витрати природного вертикального потоку вологи в будь-
якому шарі зони аерації визначають за допомогою спеціальних 
приладів – мігрометрів, що встановлюються в певних інтервалах 
по висоті дослідного шурфу. Мігрометр являє собою металеву 
герметичну касету, в середині якої вміщено моноліт ґрунту 
діаметром 10-15 см і висотою 10 см, взятого із стінки шурфу в 
тому місці, де потім встановлюється прилад. Верхня і нижня 
кришки приладу – це пористі керамічні пластини, які встановлені в 
герметичні камери від’ємного тиску [29]. 

Мігрометр має підживлюючу систему, яка подає воду і 
вимірює витрати, а також містить  пристрої, що дають можливість 
створювати та підтримувати у камерах, заповнених водою, певне 
розрідження. Якщо у верхній та нижній камерах мігрометра 
підтримувати всмоктувальний тиск, відповідний тому, що 
вимірюється двома суміжними тензіометрами, встановленими в 
стінці шурфу, то в ньому моделюватиметься природний рух 
вологи по відповідному відрізку зони аерації. Вимірювання 
кількості води, що проходить через мігрометр, дає дані для 
визначення витрати висхідного чи низхідного потоку вологи.  

Отже, використання мігрометрів дає можливість визначити у 
потрібних діапазонах (по глибині шурфу) витрати потоку вологи в 
будь-який момент часу та в цілому протягом певного проміжку 
часу. 

Даний гідрофізичний метод не має будь-яких обмежень і 
рекомендується до застосування у всіх випадках. Перевага цього 
методу перед іншими полягає у можливості, крім точного 
визначення вологості грунту, визначити напрямок руху вологи та 
безпосередньо вимірювати витрату потоку вологи у будь-якому 
перерізі та в будь-який момент часу.  
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Рис. 2.14. Схема конструкції мігрометра для визначення 

нелінійних залежностей коефіцієнту вологоперенесення від 
всмоктуючих тисків [61]: 1 – моноліт грунту непорушеної 
структури; 2 – жорсткий, хімічно інертний каркас; 3 – парафін з 
каніфоллю; 4 – вакуумні водні камери; 5 – стяжки між водними 
камерами; 6 – контрольні тензіометри; 7 – отвори для підтримання 
контакту зразка з атмосферою; 8 – пристрій для підтримання рівня 
води, що подається у мігрометр; 9 – додаткові фланці; 10 – 
спеціальні прокладки. 
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Застосування мігрометра в лабораторних умовах дозволяє 
отримати достовірну лабораторну залежність коефіцієнта 
вологоперенесення від всмоктуючого тиску [61]. Конструкція 
мігрометру, представлена на рис. 2.14, ускладнена за рахунок 
пристрою 8, який забезпечує стабільний рівень води в бюретці. 
Крім того, облаштування додатковими фланцями (9) та 
спеціальними прокладками вакуумних камер (4), входів 
контрольних тензіометрів (6) та отворів (7), дозволяє 
використовувати мігрометр для експериментів в умовах як 
неповного, так і повного насичення за позитивних надлишкових 
тисків вологи. 

Паралельно із вивченням режиму вологості на кожній 
балансовій ділянці проводять спостереження за рівнями 
верховодки і грунтових вод у свердловинах-п’єзометрах. Робочі 
(фільтруючі) частини свердловин-п’єзометрів встановлюють на 
всіх відносно слабопроникних прошарках, де внаслідок 
інфільтрації іригаційних втрат, або тривалих дощів існують або 
можуть утворитися тимчасові горизонти іригаційно-грунтових вод 
або верховодки [29]. 

З метою перевірки роботи п’єзометрів та вивчення 
гідрохімічного режиму верховодок і ґрунтових вод, регулярно 
(один раз на два місяці) виконують короткочасні пробні 
відкачування з кожної свердловини з наступним відбором (через 
20-30 хв. після відкачки) проб води на аналіз. 

Необхідні для водно-балансових розрахунків 
гідрометеорологічні показники (атмосферні опади, випаровування, 
атмосферний тиск, температуру повітря і ґрунту, швидкість вітру, 
дефіцит вологості повітря тощо) визначають за даними 
найближчої метеостанції. За відсутності таких даних на дослідних 
ділянках обладнують спеціальні метеопости і балансові 
майданчики (за відомими методиками). 

За даними спостережень за режимом вологості і 
гідрометеорологічними показниками виділяють характерні 
розрахункові періоди і визначають для кожного з цих періодів усі 
основні елементи водного балансу зони аерації: вологообмін зони 
аерації з атмосферою (живлення за рахунок інфільтрації та витрати 
на випаровування і транспірацію); сумарну зміну вологозапасів у 
зоні аерації; вологообмін зони аерації з грунтовими водами, тобто 
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величину живлення грунтових вод за рахунок інфільтрації 
атмосферних опадів та іригаційних втрат (при інфільтраційно-
промивному режимі), або ж витрати ґрунтових вод у зону аерації 
при випарному режимі. 

Для визначення витрат висхідного або низхідного потоку 
вологи, тобто величин евапотранспірації і фізичного 
випаровування, інфільтрації вологи в грунтові води і надходження 
її з грунтових вод у зону аерації, на ділянках з близькими 
грунтовими водами (ближче 5 м від поверхні), або на зрошуваних 
ділянках, крім мігрометрів, нерідко застосовують грунтові 
випаровувачі-лізіметри [33, 48, 57]. Останні можуть являти собою 
грунтовий моноліт непорушеної структури з моделлю водоносного 
шару, який розміщено у «футлярі» або «бункері» спеціальної 
конструкції.  

Вимірювання сумарного випаровування вологи, опадів та 
інших елементів водного балансу можна виконувати за допомогою 
гідравлічного грунтового балансоміру (П.В. Тищенко [27, 30, 61]). 
В приборі використано принцип гідростатичного зважування 
грунтового моноліту з рослинним покривом. Механічне 
переміщення плаваючої системи під впливом сумарного 
випаровування реєструється на стрічці самописця.  

Для обгрунтування спільного вирішення рівнянь 
вологоперенесення у грунтах і приземному повітрі слід визначати 
коефіцієнти фазового переходу. Їх вперше було отримано за 
допомогою спеціально сконструйованого (А.Б. Ситников, М.М. 
Зільбербранд) випаровувача-конденсометра [61]. Цей прилад (рис. 
2.15) містить ємність для досліджуваного зразка з отвором для 
встановлення датчиків температури, хімічного складу, тиску 
водних розчинів солей. Він оточений по периметру нагрівачем. На 
малюнку (рис. 2.15) показано складові частини приладу.  

В резервуарі для  розміщення зразка грунту (1) є отвори для 
датчиків: температури (2), хімічного складу (3), тиску водних 
розчинів солей (4). По периметру резервуар обмотаний керованим 
нагріваючим елементом (5). Через проникну для води і розчинів 
солей мембрану (6) і порожнину (7), яка заповнена розчином, 
ємність сполучена із посудиною (8), в якій підтримується 
постійний рівень води. Посудина (8) обладнана двома мірними 
резервуарами (9) для визначення об’ємів води, яка випаровується 
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або конденсується. Мірні резервуари сполучені з ресивером (10), 
який обладнано вакуумметром (11) а також, через вакуумний 
клапан (12) – з вакуумним насосом (13). Верхня частина 
резервуару є дном вертикального вологоповітряводу (14) довільної 
висоти, який виконується з набору секцій з розташованими на 
певних рівнях датчиками температури 15, вологості 16 і 
встановленої в його верхній частині пластмасової сітки 17 для 
рівномірного розподілу повітряного потоку. Верхня частина 
вологоповітряводу зєднана з горизонтальним повітряводом 18, у 
який подають повітря із заданою температурою і вологістю 
компресором 19 з камери 20. 

 

 
Рис. 2.15.  Схема випаровувача-конденсометра [61]  
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Принцип роботи та спосіб отримання шуканих параметрів за 
допомогою даного приладу полягає в наступному. В результаті 
різниці тиску пароподібної води у повітрі і тиску води в розчині, 
на поверхні досліджуваного зразка відбуваються випаровування 
або конденсація. Для дослідження випаровування один із мірних 
резервуарів (9) заповнюють розчином солей із заданими 
мінералізацією і складом. Об’єм води, використаний за час 
досліду, визначають за допомогою мірних резервуарів 9, а 
парціальний тиск водяної пари у повітрі розраховують за відомими 
теоретичними залежностями, використовуючи показники датчиків 
температури 15 і вологості 16. Тиск води в розчині визначають, 
керуючись показниками датчиків 2-4, як суму осмотичного тиску, 
розрахованого за хімічним складом, і надлишкового тиску 
розчину. Параметри фазового переходу і пароперенесення в 
повітрі визначають шляхом ділення витрат вологи, заміряних в 
резервуарах 9, на відповідні різниці або градієнти парціального 
тиску парів води в повітрі між розрахунковими перетинами. 

Методи експериментального визначення або розрахунку 
щільності підземної пароподібної вологи, щільності розчину, води 
в розчині та розчинених речовин, відносної вологості повітря та 
інших характеристик детально описано в роботі [61]. 

Щільність підземної пароподібної вологи, за відомих значень 
температури та тиску пароподібної вологи, визначають з рівняння : 
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хp PPP =  

де Рр  - тиск води порового розчину, Па; Р – всмоктуючий тиск, 
Па; Рх – хемоосмотичний тиск, Па; ρ – щільність води в розчині, 
яка дорівнює близько 1 г/дм3; R – молярна газова стала, що 
дорівнює 8,314 Дж/моль .К; Т – температура, оК; Мн2о – молярна 
маса води, кг/моль; ℓ – шлях конвективного або дифузійного 
перенесення речовини, дм; n – пористість грунту, долі одиниці; φп 
– відносна вологість повітря в грунті, долі одиниці. 

Щільності розчину, води у розчині та розчинених у ній речовин 
визначають шляхом перерахунку результатів хімічних аналізів 
відповідних речовин, або приймаються за відомими даними.  
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Способи визначення інших гідрофізичних характеристик: 
відносної вологості повітря, відкритої пористості, глибини 
промерзання, затисненого повітря, структури грунту та ін. можуть 
бути досить різноманітними [16,22,27,48,61,68,73,75,92]. 

Розрахунок водного балансу в зоні аерації можна виконати за 
відомим методом А.В. Лєбєдєва [44]. При використанні методу 
приймається припущення, що при періодичному зволоженні 
поверхні зрошуваних полів поверхневий (схиловий) стік та 
накопичення вологи на денній поверхні відсутні, а боковий стік у 
зоні аерації відсутній або зовсім малий. Тоді, баланс вологи в зоні 
аерації визначається з рівняння: 

WEXt D=D ,   (2.8) 
де ω – інтенсивність витрат вологи (мм/доб), що інфільтрує 

через нижню границю балансового шару за час Δt (доби); Х – E = 
ωaΔt – різниця між опадами і сумарним випаровуванням з поверхні 
за розрахунковий проміжок часу Δt, мм; ωa – інтенсивність 
вологообміну зони аерації з атмосферою за відсутності змін запасу 
води на поверхні, мм/добу; ΔW – зміни запасу вологи в зоні аерації 
– від поверхні до нижньої границі балансового шару, мм:  

ot WWW =D ,    (2.9) 

де Wt – остаточний запас вологи в балансовому шарі (на дату 
закінчення розрахункового проміжку часу Δt), мм шару води; Wo – 
початковий запас вологи в балансовому шарі (на дату початку 
розрахункового проміжку часу Δt), мм шару води. Запас вологи 
(W), як початковий, так і остаточний, після лабораторних 
визначень необхідних характеристик грунту, розраховують за 
формулою: 

 D= zW q01,0 ,   (2.10) 

в якій δ – об’ємна вага скелету грунту, г/дм3, θ – вагова 
вологість у відсотках; Δz – інтервал зони аерації по глибині, мм. 

Для отримання залежності коефіцієнтів концентраційної 
дифузії в поровому розчині монолітів грунту від всмоктуючого 
тиску застосовують спеціальний мігрометр (рис. 2.16). 
Циліндричний ґрунтовий моноліт (діаметр до 10-20, висота не 
більше 5-7 см) розміщується у хімічно інертному жорсткому 
каркасі. Торцями моноліт через пористі мембрани, що не 
сорбують, з’єднується з вакуумними водними камерами, в яких 
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можуть задаватися різні концентрації розчинів та їх тиск. Одна з 
вакуумних камер має об’єм приблизно 3 дм3 і призначена для 
підтримання заданої сталої концентрації розчину (10 – 100 г/см3). 

 

 
Рис. 2.16. Схема прибору для визначення залежностей 

коефіцієнтів концентраційної дифузії від всмоктуючих тисків [61]: 
1 – моноліт грунта непорушеної структури; 2 – жорсткий, хімічно 
інертний каркас; 3 – парафін з каніфолью; 4 – напівпроникні 
керамічні мембрани; 5 – спеціальні вакуумні водні камери; 6 – 
отвір для зв’язку грунтового повітря з атмосферним; 7 – штуцера 
для введення і відбору порового розчину, забезпечення від’ємного 
тиску. 

 
З цієї камери солі будуть розходитись у результаті 

дифузійного або конвективно-дифузійного перенесення через 
моноліт ґрунту в іншу камеру (об’єм 0,1 – 2,0 дм3), яка призначена 
для відбору проб водного розчину на хімічні аналізи через кожні 3 
– 4 доби. Спочатку і після відбору проб води вона заповнюється 
чистою водою, яка підвищує мінералізацію в результаті 
дифузійного та конвективно-дифузійного усталеного і 
неусталеного перенесення солей з першої камери. Вказаний об’єм 
камери обумовлений очікуваною зміною концентрації, яка 
необхідна для хімічного аналізу і підтримання сталої різниці 
концентрацій в обох камерах, точніше, градієнта концентрації під 
час дифузії у монолітах досліджуваних ґрунтів. Експеримент 
виконується за горизонтального положення водних камер і 
постійної температури. Горизонтальна дифузія без конвективного 
перенесення підтримується відсутністю об’ємної конвективної 
швидкості і рівністю тисків у водних камерах з врахуванням 
густини води. Конвективно-дифузійне перенесення спричиняється 
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створенням різниці тисків розчинів у цих водних камерах. 
Проводити експеримент доцільно за участі солей що не реагують з 
ґрунтом, а саме з додаванням хлористого натрію. 

Розрахунок коефіцієнта концентраційної дифузії виконується у 
такій послідовності. Насамперед, розраховується кількість солі, що 
продифундувала через моноліт ґрунту за одиницю часу за 
рівнянням: 
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де кдQ .  – кількість солей, яка продифундувала через моноліт 

грунту за одиницю часу, кг/добу; Ск – концентрація речовини «к» 
у відібраному розчині, кг/м3; V – об’єм водної камери, в яку 

продифундувала сіль; t , 1t  – початкові і кінцеві моменти часу, 
доба. 

Коефіцієнт концентраційної дифузії за різних ступенів 
розрідження розраховується за формулою  
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де кD  - коефіцієнт концентраційної дифузії, що визначається, 

м2/добу;   - шлях дифузії речовини «к», який дорівнює довжині 

моноліту; 21 CC   - різниця густини у водних камерах, кг/м3. 

З використанням даного методу встановлено [71], що для 
кримського суглинку, за всмоктуючих тисків в діапазоні значень 
від - 60 кПа до нуля, атмосферному тиску 99 кПа, температурі 
повітря +10 оС та змінах об’ємного вологовмісту в зразку від 29 до 
40% (повна вологоємність), коефіцієнт концентраційної дифузії 
для Na+ збільшується, відповідно, від 3 . 10-6 (при -60 кПа та 29% 
вологості) до 1 . 10-5 м2/добу (за повної вологоємності). 

Для експериментального вивчення процесів термоперенесення 
пароподібної вологи використовують методи фазових бар’єрів та 
мітки рідкої фази, методи стаціонарного потоку тепла та методи 
нестаціонарного потоку. 
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Суть методу фазових бар’єрів полягає у введенні в зразок 
грунту такого бар’єру, який може бути проникним для 
пароподібного термопотоку і непроникним для рідкої фази. Роль 
такого штучного бар’єру відіграє латунна сітка галунного 
плетіння. За контролем температури і масою частин зразка грунту 
визначають інтенсивність термопотоку пари. 

Слід зауважити, що основним механізмом термопотоку пари є 
конвективне перенесення шляхом теплового «ковзання» газів у 
поровому просторі, що на порядок перевищує термоперенесення 
пари за рахунок її термодифузії [46]. 

У методі стаціонарного потоку тепла, при встановленні 
динамічної рівноваги між потоком рідкої і пароподібної вологи у 
ізольованому зразку грунту, вимірюють градієнт потенціалу 
вологи по довжині зразка грунту, що дозволяє у будь якому 
перетині прирівнювати інтенсивність протилежно спрямованих 
потоків у такій циркуляційній системі. Наявність циркуляції 
вологи у цьому зразку проявляється через пересування вологи у 
пароподібному стані за потоком тепла, і повернення її у рідкому 
стані у протилежному напрямку до фронту випаровування, що 
приводить до концентрації водорозчинних солей у нагрітому кінці 
зразка.  

На вимірюванні концентрації певної солі (звичайно NaCl) по 
довжині зразка грунту базується метод мітки рідкої фази, за яким 
також визначають щільність термопотоку вологи. Розчинні солі у 
процесі неізотермічного вологоперенесення рухаються проти 
потоку тепла у грунті, що є одним з природних механізмів 
запобігання вимивання з орного шару поживних водорозчинних 
сполук і біогенних елементів. 

Дослідно-фільтраційні роботи для визначення параметрів 
вологоперенесення ґрунтуються на штучному зволоженні порід 
зони аерації. Їх можна виконати шляхом затоплення обвалованої 
ділянки, розміри якої повинні перевищувати задану глибину не 
менше ніж у два рази. В центрі майданчику обладнують 
свердловину для спостережень за вологістю нейтронним методом 
із використанням приладів НІВ-2 або ВПГР-1 [33]. Збоку від неї 
або у свердловині на різній глибині встановлюють тензіометри. На 
майданчику необхідно підтримувати постійний рівень і фіксувати 
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кількість води, яка подається. Особливу увагу слід приділяти 
збереженню особливостей поверхні землі і рослинного покриву.  

Основні дані для визначення параметрів вологоперенесення 
отримуються в період після наливу води, оскільки сам налив може 
бути короткочасним.  

Одночасні спостереження за вологістю та висотою 
всмоктування в тензіометрах дозволяють побудувати залежність 
висоти всмоктування від вологості. Коефіцієнт вологоперенесення 
розраховують шляхом аналізу синхронних профілів вологості. 
Спочатку знаходять границю, яка відділяє низхідний потік вологи 
від висхідного. Її визначають шляхом співставлення профілів 
(епюр) вологості з кривими основної гідрофізичної 
характеристики (ОГХ), тобто залежностей вологості від висоти 
всмоктування, які побудовані в одному масштабі. На границі v = 0 
і dh/dz = 1, тобто границя розділу буде там, де ОГХ і побудовані 
епюри вологості мають спільну дотичну (рис. 2.17). Знайшовши і 
з’єднавши такі точки на всіх епюрах, можна виділити шукану 
границю, нижче якої вся волога рухається вниз. 

Виділимо дві епюри вологості, які відповідають двом 
моментам часу t1  і  t2  і розіб’ємо зону аерації горизонтальними  
перетинами на блоки розміром Δz. Перший блок буде обмежений 
зверху знайденою лінією (границею) вододілу. Знайдемо центри 
тяжіння блоків і розрахуємо їх площі (в см2) s1, s2, …sn, які будуть 
відповідати їх водоємності: 

 
Vi = siav                           (2.13) 

 
де av – масштабний коефіцієнт, що визначається в залежності від 
масштабу графіка. Наприклад, якщо вертикальний масштаб 
графіку 1:10, а по горизонталі 1 см відповідає вологості 0,05 (5%), 
то av =5 . 10-3 м. Далі розраховують значення об’ємів води (в 
одиницях шару води), які пройшли через кожну з границь за 
період часу Δt = t2 - t1 

 

V1 = V1;    V
2 = V1 + V2;   V

3 = V2 + V3 ;    V
n = Vn-1 + Vn        (2.14) 

 

та визначають швидкості вологоперенесення між блоками: 
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v1,2 = V1/Δt,       vn-1,n = Vn-1/Δt      (2.15) 
 

 

 
Рис. 2.17. Схема 
визначення параметрів 
вологоперенесення за 
даними наливу на 
майданчик [33]: 
а – схема досліду; б – 
схема розрахунків 
коефіцієнтів 
вологоперенесення; 1 – 
вимірювач вологості; 2 – 
обвалований майданчик,  3 
– стінка шурфа; 4 – 
тензіометри; 5 – 
свердловина; І – лінія, що 
розділяє висхідні і низхідні 
потоки вологи; ІІ – крива 
залежності h(θ) – основна 
гідрофізична 
характеристика (ОГХ); ІІІ – 
епюри вологості на різні 
моменти часу; ІV – 
горизонтальні перетини. 

 
Коефіцієнти вологоперенесення розраховують за формулою: 
 

k = v Δz/ (h2 – h1 – Δz),    (2.16) 
 

де h2 і h1 – висота всмоктування, відповідно над і під виділеним 
перетином на відстанях ± 0,5 Δz від нього. Значення h визначають 
залежно від середньої вологості за період спостережень за 
попередньо отриманою кривою θ(h). Отримане значення h 
характеризує середню вологість між блоками за розрахунковий 
період. 

При вивченні формування фільтраційних втрат в зоні 
Каховського зрошувального каналу була застосована комплексна 
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методика польових досліджень процесів вологоперенесення [29]. 
Ця методика спирається на режимні спостереження за вологістю 
грунтів, рівнями грунтових вод та режимоформуючими факторами 
(гідрометеорологічними показниками). 

Запитання для самоконтролю: 
1. Які методи визначення об’ємної вологоємності грунтів вам 

відомі? 
2. Який із сучасних методів вважається найбільш точнимм і в 

той же час простим за виконанням? 
3. В чому полягають дослідно-фільтраційні роботи із 

визначення параметрів вологоперенесення? 
 
 

2.2. Визначення швидкості інфільтрації розрахунковим і 
дослідним шляхом. 

 
Коливання вологості з глибиною затухають, і режим 

вологоперенесення стає усталеним або близьким до нього, 
оскільки зміни вологості в зоні транзиту можуть бути пов’язані 
вже не з річними, а із більш тривалими кліматичними циклами. 
Для встановлення залежностей швидкості вологоперенесення в 
стаціонарних умовах від вологості, коефіцієнту 
вологоперенесення, всмоктуючого тиску та інших параметрів 
скористаємось рівняннями для швидкості і коефіцієнту 
вологоперенесення. Так, для діапазону вологості від повної до 
найменшої вологоємності можна використати залежність, що 
пов’язує висоту всмоктування (h) із об’ємною вологістю (θ): 

θ  - Hh к ln= ,            (2.17) 

де Нк – приведена висота капілярної зони, яка дорівнює її 

вологоємності [33]; q  – капілярна насиченість, яка визначається з 
рівняння (1.27). 

Запишемо основний закон вологоперенесення (1.14) у вигляді: 

kdz

dh 
= 1            (2.18) 

Тоді, приймаючи до уваги, що коефіцієнт вологоперенесення 
пов’язується з коефіцієнтом фільтрації рівнянням (1.26), запишемо 
останній вираз як: 
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ф

h

kdz

dh e
1 = ;      де  

кH

n
=     (2.19) 

Нк – приведена висота капілярної зони, що дорівнює її 
вологоємності (для піску Нк = 0,3-0,4 м, супіску – 0,5 - 0,8 м; 
суглинку – 0,8-1,5 м; для глини – 1,5…3 м); п – показник ступеню, 
що змінюється в межах від 0,5 до 4,0. 

Приймаючи до уваги, що на рівні грунтових вод h = 0, можна 
записати [33]: 

 
=

h

h
ф

z

k

dh
dz

00 e)/(1 
     (2.20) 

Отримане рівняння дає змогу розрахувати швидкість 
вологоперенесення за відомим значенням h, яке визначене в будь 
якій точці за допомогою тензіометру [33]: 

 

z
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фz
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=
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e
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ee
   (2.21) 

 
Можна також визначити висоту всмоктування h, якщо відома 

швидкість вологоперенесення (інфільтрації): 
 

 











=  zz

ф

к ee
kn

H
h 

1ln    (2.22) 

 
Для визначення залежності коефіцієнту вологоперенесення 

від всмоктуючого тиску використовують розрахунковий метод на 
основі режимних спостережень за всмоктуючим тиском в 
натурних умовах [51,59]. Результати досліджень основних 
гідрофізичних характеристик окремих літологічних різновидів 
лесових грунтів (рис. 2.18) свідчать про те, що вони мають 
нелінійний характер, а їх апроксимація в широкому діапазоні 
всмоктуючих тисків ненадійна [66]. Різкий перелом залежностей P 
= f(Ө) для легких (лінія 1), а ще більше – для середніх і важких 
(лінія 2) лесовидних суглинків приурочений до величини 
всмоктуючого тиску близько –3 м водн. ст., що відповідає стану 
найменшої вологоємності або границі різкої зміни ступеню 
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рухливості вологи. Як бачимо, відрізки ОГХ вище і нижче 
перегину, а саме в діапазонах: -1 …- 3 і -3…- 8 м водн. ст., можна 
апроксимувати прямолінійними залежностями між об’ємним 
вологовмістом (Ө) і всмоктуючим тиском (P) [66]. 

Для окремих літологічних різновидів лесових суглинків 
отримано уніфіковані залежності (ОГХ) між об’ємною вологістю 
(приведеною насиченістю) та всмоктуючим тиском (коефіцієнт 
кореляції 0,97) в діапазоні значень від -1 до -4 м водн. ст. (нижче 
області активного вологообміну): 

24,1082,0 = Pq  

При цьому об’ємна вологість приведена до вигляду: 

вн.q

q
q =        (2.23) 

В розрахунках використано величини найменшої 
вологоємності, які отримано на основі дослідних даних, аналізу 
гідрофізичних характеристик і тривалих режимних спостережень 
за вологістю в зоні аерації [66]. Ці значення становили: для легких 
суглинків 26% об’єму, середніх та важких суглинків – 31%.  

Залежність коефіцієнту вологоперенесення від вологості 
грунту апроксимується рівняннями: 

693,0
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 - для легких суглинків; (2.24) 
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qq
- для середніх і важких суглинків; (2.25) 

які справедливі для  вузького діапазону всмоктуючих тисків: -1 
…-3 м водн. ст. у лесовидних суглинках. Очевидно, що показник 
ступеню має значення менші за 3, а коефіцієнт пропорційності 
приймає значення, які значно менші, ніж коефіцієнти фільтрації 
цих літологічних різновидів. 
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Рис. 2.18. Залежності об’ємної вологості (ОГХ) і коефіцієнту вологоперенесення (в даному 

випадку дорівнює інтенсивності інфільтрації) від всмоктуючого тиску в ненасичених лесових грунтах 
[66]: 1 – суглинок легкий; 2 – суглинок середній і важкий; 3 – супісок.  



А.Н. Будаговський [14] запропонував розширити діапазон 
вологості, для якого справедливі формули (2.24) і (2.25), і вважати 
найменшою не максимальну молекулярну вологоємність θнв, а 
вологість зав’ядання θвз.  

Залежність коефіцієнта вологоперенесення k від вологості θ – 
дуже важлива характеристика грунтів, вона визначає інтенсивність 
перенесення вологи. З характеру цієї залежності випливає, що 
незначне зменшення вологості призводить до істотного 
затримання темпів вологоперенесення. При θп – θнв = 0,3 (30%) 
зменшення вологості на 2% у порівнянні з повним насиченням 
(слід мати на увазі, що це значення знаходиться на межі точності 
визначення вологості) призводить до зниження коефіцієнта 
вологоперенесення в 1,5 рази. Зменшення вологості на 15% 
зменшує k у 16 разів у порівнянні з коефіцієнтом фільтрації. При 
зрошенні або осушенні змінюються структура порід і ступінь їх 
дисперсності. Це, безумовно, не може не позначитися на їхніх 
фільтраційних властивостях. 

Отже, існує ряд залежностей, отриманих дослідним шляхом, 
між основними параметрами вологоперенесення, фільтрації і 
вологістю, які дають змогу розраховувати коефіцієнти 
вологоперенесення, його швидкість (в т.ч. інфільтрації) за 
відомими значеннями h (що визначені за допомогою тензіометрів), 
або навпаки, – висоту всмоктування за відомою швидкостю 
інфільтрації. 

 
Запитання для самоконтролю: 
1. Запишіть рівняння, що пов’язує висоту всмоктування (h) із 

об’ємною вологістю (θ) та приведеною висотою капілярної зони. 
2. До якої величини всмоктуючого тиску приурочений різкий 

перелом основних гідрофізичних характеристик для лесовидних 
суглинків, а також залежності коефіцієнту вологоперенесення від 
всмоктуючого тиску? Про що це свідчить?  

3. Які значення найменшої вологоємності характерні для 
легких та важких суглинків? 

4. Що визначає залежність коефіцієнта вологоперенесення від 
вологості? 
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2.3. Кількісна оцінка та аналіз режиму інфільтраційного 
живлення ґрунтових вод гідрофізичним методом за даними 
автоматизованих режимних спостережень 

 
Для розрахунку інфільтраційного живлення (w, мм/добу), як 

висоти шару води, перенесеного через зону аерації з поверхні 
грунту на рівень грунтових вод, використовуються дані 
вимірювань висоти всмоктування (капілярного тиску) (hI). Ці дані 
отримують за допомогою тензіометрів, які встановлюють нижче 
зони неусталених коливань вологості – в зоні переважаючого 
низхідного транзиту грунтової вологи (в даному випадку на 
глибинах Zi=1,25 м та Zi+1=1,75 м), оскільки втрати на 
евапотранспірацію з цієї зони найменші, і визначена інтенсивність 
(швидкість) вологоперенесення найбільше відповідає реальним 
значенням інфільтраційного живлення грунтових вод. Для 
розрахунків вертикального вологоперенесення використовують 
закон Дарсі для ненасичених грунтів. 

Для прикладу розглянемо послідовність і зміст досліджень 
режиму інфільтрації на станції моніторингу «Шурф» в 
Чорнобильській зоні відчуження, на ділянці поховання 
радіоактивних відходів в траншеї, розміщеній у 2,5 км на 
південний захід від ЧАЕС (район «Рудого лісу») [13, 74]. Подібні 
траншеї в «пунктах тимчасової локалізації радіоактивних 
відходів» під час їх закладання не були обладнані 
гідроізолюючими покриттями, і в подальшому перетворилися на 
осередки радіоактивного забруднення грунтових вод, та винесення 
радіонуклідів підземним шляхом до р. Прип’ять. Спостереження 
та визначення параметрів ненасиченого ґрунтового профілю 
виконувались в зоні аерації потужністю 2,5-3,0 м, складеній 
еоловими дрібнозернистими кварцевими пісками. Періодичність 
замірів складала від 4 до 24 годин.  

Для моніторингу руху вологи в зоні аерації застосовувався 
шурф глибиною 1,8 м (рис. 2.19), обладнаний на різних глибинах 
електронними датчиками: тензіометрами моделі SWT6 (Німеччина 
(рис.2.20)) для вимірювання всмоктуючого тиску, датчиками 
вмісту вологи в ґрунті Theta Probe ML2x, і електронним 
регістратором даних Datalogger DL2e (Великобританія). 
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Рис. 2.19. Схема шурфу для моніторингу зони аерації 
(вертикальний розріз ґрунту). 

 

        
 

Рис. 2.20. Зовнішній вигляд тензіометра SWT6 
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Принцип дії та калібрування датчиків. Принцип дії датчиків 
ML2x (рис. 2.21) грунтується на вимірюванні діелектричної 
константи ґрунту, яка в свою чергу залежить від вмісту вологи. 
Відносна діелектрична проникність (діелектрична постійна) 
середовища ε  – безрозмірна фізична величина, що характеризує 
властивості ізолюючого (діелектричного) середовища. 
Проникність пов'язана з ефектом поляризації діелектриків під дією 
електричного поля (та з величиною діелектричної сприйнятливості 
середовища, що характеризує цей ефект). Вона визначає, в скільки 
разів взаємодія між зарядами в однорідному середовищі менша, 
ніж у вакуумі. Відносна діелектрична проникність повітря та 
більшості інших газів в нормальних умовах близька до одиниці (в 
силу їх низької щільності). Для більшості твердих або рідких 
діелектриків відносна діелектрична проникність лежить в 
діапазоні від 2 до 8. Діелектрична постійна води достатньо висока  
– близько  80. 

 

 
 

 
 
Рис. 2.21. Зовнішній вигляд датчика ML2x для контролю 

вмісту вологи в грунті: 1 – вхід-вихід; 2 – корпус датчика; 3 – 
чуттєвий оголовок; 4 – запобіжні стрижні (3); 5 – сигнальний 
стрижень. 
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Перед тим як проводити розрахунки, датчики повинні бути 
коректно відкалібровані. Наприклад, для калібрування датчика 
об'ємної вологості ґрунту Theta Probe ML2x будується окрема 
калібрувальна крива за відомими значеннями вологості, заданими 
в лабораторних умовах. Під час установки датчиків слід 
враховувати, що деформація електродів датчиків, як і щільність 
ґрунту, може сильно впливати на характер калібрувальної кривої. 

Калібрувальна залежність виглядає наступним чином: 
q(V) = 0,479V – 0,05  (2.26) 
де V – вольтаж на виході датчика (Вольти), q – об'ємна 

вологість (долі одиниці).  
За умов калібрування точність вимірювань ML2x складає 1% 

об’ємного вмісту вологи в ґрунті. 
Вимірювання вологості. Після калібрування, датчики 

об'ємної вологості встановлюють на різних глибинах зони аерації. 
Дані регулярних автоматизованих вимірювань вологості, які 
можна проводити більш часто у періоди змін 
гідрометеорологічних умов, заносять в таблицю. Після тривалих 
спостережень будують графіки значень вологості у співставленні 
із хронологічними графіками зміни інших чинників: кількості 
опадів, коливань рівня грунтових вод, атмосферного тиску, тощо. 
Такі графіки дають уяву про ступінь залежності режиму вологості 
грунту на різних глибинах від зовнішніх чинників: кількості 
опадів, температури, дії кореневої системи рослин тощо. Слід 
зауважити, що застосування парного кореляційного аналізу для 
визначення ступеню зв’язку між предиктором (впливовим 
фактором) і залежною функцією (вологістю) не забезпечить 
очікуваного результату, оскільки реакція вологості, як і рівня 
грунтових вод, на різні зовнішні чинники досить інерційна, тобто 
співставляти дані одночасних вимірювань вологості і, скажімо, 
кількості опадів або рівня грунтових вод, недоцільно. Це не 
дозволяє коректно оцінити, дія яких із чинників у той чи інший час 
переважає.  

Тривалі одночасні вимірювання вологості (датчиками) та 
висоти всмоктування (за допомогою тензіометрів) дозволяють 
співставити ці показники та визначити закономірну емпіричну 
залежність між ними. Існують наступні моделі, що функціонально 
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пов’язують ці показники: Burdine (1952), Brooks and Corey (1964), 
van Genuchten [91]. 

Остання з них, емпірична модель Ван Генухтена, має вигляд: 
mnh ))(1( = q    (2.27) 

де q  – ефективна вологість, визначення якої виконується за 
вже відомим нам рівнянням (1.27): 

âíï

âí

θθ

θθ

.

.




=q      (2.28) 

нагадаємо, тут: q  – природна вологість ґрунту на даний 
момент часу, qн.в – найменша вологоємність, або максимальна 
молекулярна вологоємність для даного ґрунту, qп – повна 
вологоємність, , n, m – коефіцієнти рівняння; h – висота 
всмоктування. 

1
1

=
n

m      (2.29) 

   

Вирішуючи рівняння (2.28) для q , де замість q  підставимо 
праву частину виразу (2.27) та замість m  його значення з формули 
(2.29), отримаємо: 
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Підбір параметрів гідрофізичних функцій, тобто коефіцієнтів 

, n для вирішення рівняння  (2.31) можна виконати за допомогою 
програми RETC, розробленої M.Th. van Genuchten, J. Simunek, F. J. 
Leij, M. Sejna (EPA Report 600/2-91/065, U.S. Salinity Laboratory, 
USDA, ARS, Riverside, California, 1998). Опис програмного 
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продукту RETC (рис. 2.22) можна вільно завантажити з  
http://www.pc-progress.com/en. 

 

 
Рис.  2.22. Зовнішній вигляд вікна програми RETC 

 
RETC - це програма для персональних комп'ютерів (ПК), яка 

може бути використана для підбору параметрів гідрофізичних 
математичних моделей, що описують основну гідрофізичну 
характеристику, а також залежність коефіцієнту 
вологоперенесення від висоти всмоктування чи вологості. Ці 
параметри є ключовими для будь-якого кількісного описання 
вологоперенесення в зоні аерації. 

Програма використовує такі гідрофізичні моделі: 
1. Брукса-Корея (Brooks-Corey) (1964), 
2. Ван Генухтена (van Genuchten) (1980, 1990) [91], 
3. модель логнормального розподілу Косугі (the lognormal 

distribution model of Kosugi) (1996) [86], 
4. модель подвійної пористості Дарнера (the dual-permeability 

model of Durner) (1994).  

http://www.pc-progress.com/en
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За допомогою програми RETC були отримані коефіцієнти 
залежності Ван Генухтена для набору даних автоматичних 
спостережень 2000 – 2001 рр. (табл. 2.1); побудовані 
функціональні залежності in-situ «висота всмоктування – вміст 
вологи в ґрунті» для пар датчиків на глибинах 1,25 м і 1,75 м 
станції «Шурф» (рис. 2.23). 

 
Таблиця 2.1. Підібрані коефіцієнти для рівняння Ван 

Генухтена. 

Показник Значення  показника 

Глибина від поверхні, м 1,25 1,75 

qн.в, cм3/cм3 0,02 0,02 

qп, cм3/cм3 0,24 0,24 

 0,046 0,097 
n 2,137 1,842 

Достовірність апроксимації (R2) 0,94 0,99 
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покази датчиків із глибини 1.25 м

покази датчиків із глибини 1.75 м

залежність Ван Генухтена для датчиків на глибині 1.25 м

залежність Ван Генухтена для датчиків на глибині 1.75 м

 
 

Рис. 2.23. In-situ залежності для різних глибин: висота 
всмоктування (h) – вміст вологи (q)” для станції «Шурф» та їхні 
апроксимації за допомогою аналітичної моделі Ван Генухтена 
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Використовуючи вищенаведене рівняння (2.29), можна 
вирішити епігнозну задачу з реконструкції режиму висоти 
всмоктування (в даному випадку за даними вимірювань вологості 
2001 – 2004 рр.). 

Рівняння для визначення швидкості вологоперенесення має 
вигляд: 

 
 ΔZ

)  H(H k 
V(t)

i

ii 
= 1     (2.32) 

тут V(t) – швидкість вологоперенесення, як функція часу (якщо 
прийняти, що вона протягом одиничного інтервалу часу не 
змінюється, то її значення на певній глибині може відповідати 
значенню інфільтраційного живлення w); k або k(hi+1/2) – 
коефіцієнт вологоперенесення, що не є константою, а змінюється в 
залежності від висоти всмоктування чи вологості; Hi та Hi+1 – 
гідравлічні напори на відмітках «і» та «і+1», які визначаються з 
виразу (1.12); DZi – відстань між точками вимірювань напорів. 

Звідси зрозуміло, що  
I i+1/2 = (Hi+1 – Hi)/DZi    (2.33) 
 
де I – градієнт гідравлічного напору, отже: 
V(t) = - k(hi+1/2) Ii+1/2    (2.34) 
 
Для визначення невідомого нам коефіцієнту 

вологоперенесення можна використати модифікації рівнянь 
Buckingham (1907), Richard (1931) або Childs and Collis Georg 
(1950). Для інтерпретації даних зручно користуватись методом 
«миттєвого профілювання балансу вологи» в ґрунтовому профілі 
(instantaneous profile method) [92]. Раніше цей метод 
використовувався в контрольованих лабораторних і польових 
експериментах [73,79]. В даному випадку використані дані 
режимних спостережень за дренуванням ґрунтового профілю після 
значних злив у весняний і осінній періоди. При цьому оцінювався 
розмір потенційної евапотранспірації, щоб уникнути похибок 
водного балансу, пов’язаних із втратами вологи на випаровування 
з поверхні ґрунту. 

Розрахунок можна виконати за наступною схемою: 



 174 

1. Розрахунок запасу вологи (W) в шарі ґрунту заданої 
товщини z= Z0,  як функції часу, що базується на розподілі вологи 
по вертикалі: 

=
Zo

dztztZW
0

0 ),(),( q    (2.35) 

W – запас вологи в шарі, мм; Z0 – товщина шару ґрунту 
2. Розрахунок швидкості вологоперенесення виходячи із 

динаміки втрат води шаром грунту: 

td

tZWd
tZV

),(
),( 0

0 =   (2.36) 

3. Розрахунок градієнту гідравлічного напору: 

zd

tzdH
tzI

),(
),( =   (2.37) 

4. Розрахунок коефіцієнту вологоперенесення: 

),(

),(
)),((

0

0
0

tZI

tZV
tZhk =   (2.38) 

За результатами розв’язання рівняння (2.38) отримано 
залежності між коефіцієнтом вологоперенесення (k) та висотою 
всмоктування (h) на різних глибинах зони аерації. В якості прикладу 
наведемо графік залежності коефіцієнту вологоперенесення від 
висоти всмоктування для глибини 1,5 м (рис. 2.24). 

5. Визначення інфільтраційного живлення за отриманою з 
графіку емпіричною залежністю - рівнянням Гарднера (Gardner, 
1958): 

k(h) = 3.82e-0.13h     (2.39) 
 

Використовуючи умову, зазначену для рівняння (2.30), 
можемо знайти значення інфільтраційного живлення w: 

 
 V(t) = w(t) = - k(hi+1/2) (Hi+1 – Hi)/DZi 
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Рис. 2.24. Графік залежності коефіцієнту вологоперенесення 

від висоти всмоктування на глибині 1,5 м. 
 
Отримані значення інфільтраційного живлення не дають 

підстав для однозначного твердження щодо наявності витриманої 
прямої залежності w від кількості опадів (табл. 2.2) (очевидне 
порушення залежності при співставленні живлення, вираженого у 
відсотках від кількості опадів). З цього випливає, що існують ще й  
інші достатньо впливові чинники, які визначають інфільтраційне 
живлення грунтових вод, про що мова йтиметься у розд. 4. 

 
Таблиця 2.2. Порівняння сумарного інфільтраційного 

живлення та суми опадів для експериментального полігону. 
 

Рік 
Інфільтраційне 
живлення, мм 

Опади, мм 
Інфільтраційне 
живлення, % 

від опадів 
2001 265 668 39,7 
2003 240 533 45,0 
2004 429 675 63,5 

 
Отримані дані розподілу інфільтраційного живлення по 

сезонах року подаються в табличній (табл. 2.3) або у графічній 
формах (рис. 2.25). Очевидно, що для кожного року інфільтраційне 
живлення часто має свої особливості. 
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Таблиця 2.3. Розподіл величини інфільтраційного живлення та 
опадів між різними сезонами (мм). 

 
Рік Зима Весна Літо Осінь Сума 

 Інфільтраційне живлення  
2001 108 131 23 4 265 
2003 24 82 26 107 240 
2004 115 126 108 80 429 

 Опади  
2001 139 212 180 136 668 
2003 71 101 168 193 533 
2004 157 182 205 131 675 
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Рис. 2.25. Режим інфільтраційного живлення 

для експериментального полігону в 2003 р. 
 
Як бачимо, застосування гідрофізичного методу, який 

ґрунтується на автоматизованих спостереженнях за показниками 
вологості та всмокутуючого тиску (висоти всмоктування) на 
різних глибинах зони аерації, дозволяє визначати інфільтраційне 
живлення грунтових вод та його динаміку в часі.  

При використанні описаного методу слід дотримуватись 
послідовного виконання наступних операцій: 
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1) калібрування датчиків перед встановленням на об’єкті 
досліджень (бажано також провести повторну калібровку і після 
виконання вимірювань); 

2) вимірювання вологості за допомогою датчиків 
щонайменше на двох різних глибинах по зоні аерації; 

3) одночасне визначення висоти всмоктування за 
допомогою тензіометрів; 

4) визначення емпіричної залежності між вологістю та 
висотою всмоктування; 

5) реконструкція висоти всмоктування за відомими 
ретроспективними значеннями вологості (за необхідності); 

6) визначення коефіцієнту вологоперенесення методом 
«миттєвого профілювання балансу вологи», як функції від висоти 
всмоктування; 

7) визначення величин інфільтраційного живлення та оцінка 
їх динаміки для встановлених часових інтервалів автоматичних 
спостережень. 

Визначені гідрофізичні параметри зони аерації можуть бути 
використані для гідрогеологічного моделювання волого-
перенесення і масоперенесення в ґрунтах зони аерації. 

 
 
2.4. Гідрохімічний метод оцінки інфільтраційного 

живлення  
 

Крім гідрофізичних методів, які в наш час спираються на 
автоматизовані режимні спостереження за вологістю і висотою 
всмоктування (всмоктуючим тиском), поширеним методом оцінки 
інфільтраційного живлення є також гідродинамічний (чисельний) 
метод аналізу даних режимних спостережень за рівнем грунтових 
вод. В останньому випадку використовують балансовий підхід, 
основні складові якого (бічний відтік або притік) отримують 
шляхом розв’язання рівнянь у скінчених різницях. 
Використовують також метод тритієвих вимірювань, за 
допомогою якого В.А. Поляков, В.Т. Дубінчук та ін. отримали 
значення швидкості інфільтраційного вологоперенесення для глин, 
суглинків, супісків і пісків в діапазоні від 0,6 до 54 мм/добу.  
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Під час моделювання водообміну та вирішення прогнозних 
задач можна використати найпростіший підхід - взяти відомі 
зональні значення інфільтраційного живлення (w) і поділити їх на 
визначену для кожного різновиду грунтів активну пористість: 

an

w
=       (2.40) 

Проте, найбільш надійними залишаються прямі методи 
визначення інфільтраційного живлення безпосередньо в натурних 
умовах за допомогою спеціальних лізиметрів-балансомірів, ніш-
мігрометрів, а також розглянутий вище гідрофізичний метод 
вивчення вологоперенесення в ненасичених ґрунтах зони аерації. 
Іноді, із-за трудомісткості перерахованих методів, що пов’язано 
також із калібруванням приладів, зручніше застосовувати 
гідрохімічний метод. 

Попередньо слід виділити типові складові сольового балансу 
для приповерхневої ненасиченої зони. Слід відмітити, що 
пароподібна волога не бере участі у солеобміні [61].  

Розчинення легкорозчинних солей може відбуватись у 
відповідності з рівнянням: 

 

tCCbN om
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де Ni – маса і-ї солі (або іонів хлору) що перейшла у розчин; α 

– коефіцієнт швидкості розчинення, який залежить від фізико-
механічних властивостей грунту і швидкості волого перенесення; 
b – константа, яка залежить від фізико-механічних властивостей 
грунтів; k* – коефіцієнт засолення: k*= 0 – при поверхневому 
засоленні (у випадку вторинного засолення грунтів в результаті 
випаровувального концентрування); k* > 0 – при дисперсному 
засоленні (k*=0,5; 1,0), тобто за природного розподілу в грунтах 
кристалів солі; Сm – концентрація іонів солі (хлору) в гранично 
насиченому розчині; Δt – період часу. 

Використовуючи гідрохімічний метод, розрахунок 
інфільтраційного живлення слід виконувати за формулою [61]: 
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де w – інфільтраційне живлення, м/рік; Сn – мінералізація або 
концентрація іонів хлору для кожної з чотирьох водних складових 
(атмосферні опади, штучні поливи, фільтраційні втрати та 
поверхневий стік), кг/м3; qn – кількість води для кожної водної 
складової, як середня витрата для одиниці розрахункової площі, 
м3/(рік·м2); mk – кількість солей для кожної із семи складових 
сольового балансу (штучно привнесених, вилучених з врожаєм, 
солей, які залишилися на місці з відмерлими рослинами, 
привнесених або вилучених внаслідок хімічного обміну або 
площинного змиву, поглинутих рослинами, перенесених вітром) в 
межах розрахункової площі, кг/(рік·м2); Сгр – мінералізація або 
концентрація іонів хлору у воді що інфільтрується, яка дорівнює 
такій же в грунтових водах, якщо їх солоність визначається 
інфільтраційним живленням, кг/м3. Мінералізацію або 
концентрацію іонів хлору у водах що інфільтруються, бажано 
визначати, базуючись на сольовому балансі грунтових вод. 

Формула (2.42) справедлива за певних припущень. По-перше, 
повинна існувати тривала циклічність (повторюваність) водно-
сольового режиму вологи в усій приповерхневій зоні та грунтових 
водах, особливо в зоні аерації, коли можна нехтувати тимчасовими 
змінами об’ємних вмістів вологи та солей в грунтах. При цьому 
вимірювання повинні проводитися в характерні часові моменти. 
По-друге, у часовому циклі повинен домінувати низхідний рух 
вологи. По-третє, якщо приймається за основу розрахунків 
мінералізація і концентрація іонів хлору в грунтових водах, то 
вони повинні бути обумовлені вологою, що інфільтрується, тобто 
для розрахункової площі повинна бути відсутня зміна солоності в 
результаті притоків знизу та з боку сусідніх територій, а також за 
рахунок постійних водотоків та водойм. Загалом завжди 
доцільніше випробовувати грунтові води у верхній частині 
горизонту, оскільки туди безпосередньо потрапляє інфільтраційне 
живлення. По-четверте, доцільніше використовувати 
концентрацію іонів хлору, оскільки вони слабо поглинаються 
рослинами та практично не сорбуються і майже не приймають 
участі в обмінних процесах. По-п’яте, оскільки перенесення 
матеріальної складової (води, солей) з денної поверхні в грунтові 
води відбувається за певний характерний проміжок часу, 
необхідно в рівнянні (2.42) в чисельнику враховувати також 
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кількість солей, що надійшла за той попередній рік, віддалений у 
минуле на цей характерний час. 

Перевагою вказаного методу є можливість застосування його 
для регіональних та точкових досліджень. Він не потребує 
балансових складових (зокрема, евапоранспірації), які важко 
визначити; непрацемісткий, гарантує надійні допустимі значення 
при недостатній кількості вихідної інформації. Проте, існують 
труднощі з точністю визначення деяких складових сольового 
балансу за слабкої мінералізації грунтових вод та атмосферних 
опадів. До таких складових належать: поглинання солей 
рослинами, привнесення солей з добривами, однонаправлений 
солеобмін порового розчину з твердою фазою грунтів. 

Для вивчення закономірностей руху вологи по зоні аерації 
розроблено відносно простий метод оцінки інфільтраційного 
живлення ґрунтових вод за допомогою хлорного індикатора [70]. 
Іони хлору практично не беруть участі в обмінних реакціях на 
відміну від різного типу барвників і радіоактивних ізотопів, вони 
рухаються в поровому просторі порід зони аерації при повному 
насиченні, майже із швидкістю розчину (за незначної вологості 
хлор може рухатись із швидкістю поляризованих газів). Тому цей 
метод, порівняно із тензіометричним, може виявитись більш 
результативним, оскільки розрахований переважно на вільну 
категорію вологи. 

Порівняння гідрохімічного методу з результатами натурних 
спостережень за вологоперенесенням на спеціальних дослідних 
ділянках в Кримській, Херсонській, Житомирській, Тернопільській 
та Львівській областях, а також аналіз значущості окремих 
вихідних балансових складових вказують на правомірність та 
допустиму точність цього методу [61]. Застосування 
гідрохімічного методу при створенні постійно діючої  
гідрогеологічної моделі Рівнинного Криму підтвердило його 
перевагу над водобалансовим методом. Згідно попередніх оцінок, 
можна охарактеризувати загальну відносну похибку визначення 
інфільтраційного живлення наступним чином: для 
інфільтраційного живлення 0-10 мм/рік – близько 20-200 %, для 
50-100 мм/рік – близько 5-50 %, причому максимальні похибки 
частіше властиві північним районам України. 
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Для вологоперенесення в зоні аерації в цілому для України, за 
відносної сталості природних та техногенних джерел надходження 
води та солей, характерна часова повторюваність водно-сольового 
режиму, близька до річної. Зокрема, в зоні аерації на глибині 
нижче 6 м відмічений, головним чином, річний цикл. При 
глибинах зони аерації до 4-6 м суттєву роль відіграють сезонні, 
декадні та добові цикли. 

При різкому збільшенні водонадходження і подальшій його 
відносній сталості нова циклічність водно-сольового режиму в 
грунтах зони аерації настає через деякий проміжок часу. Так, для 
півдня України циклічна стабільність вологоперенесення після 
початку зрошування (водонадходження збільшилося приблизно в 
два рази) для зони аерації близько 10 м при інфільтраційному 
живленні близько 100 мм/рік настає через два-три роки, проте 
гідрохімічний цикл запізнюється у два-три рази. Такий прояв 
вологоперенесення залежить від специфіки нелінійних параметрів 
цього процесу. Для солеперенесення важлива дійсна швидкість 
руху солей. В першому наближенні, час настання вторинного 
гідрохімічного циклу можна розрахувати за формулою [61]: 

w

l
t

q
= ,                       (2.43) 

де t – час, рік; l – глибина зони аерації (шлях 
солеперенесення), м; θ – середній об’ємний вміст вологи, частки; w 
– інфільтраційне живлення, м/рік;  – поправочний коефіцієнт, 
який приблизно дорівнює 0,4-0,6 для конвективного перенесення 
рідкого порового розчину, і 0,15-0,25 – для дифузійного перенесення. 

Для України найбільш характерним в річному циклі є 
низхідний рух вологи в ґрунтах зони аерації, хоча на окремих 
ділянках біля Сиваша, Чорного та Азовського морів, в заплавах 
річок, в заболочених низовинах за глибини рівня грунтових вод 
менше 1-2 м відмічається висхідний рух вологи в літньо-осінній 
період та низхідний – в зимово-весняний. На півдні України іноді 
навіть в річному циклі превалює висхідний рух, тобто грунтові води 
підживлюють грунти, що викликає появу солончаків та солонців [61]. 

 
Запитання для самоконтролю: 
1. Як обладнати шурф для спостережень за переміщенням 

(інфільтрацією) вологи через зону аерації? 
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2. Поясніть принцип дії датчиків вмісту вологи в грунті. 
3.Для чого калібрують датчики вологості? 
4. Для чого будують і співставляють графіки вологості та 

хронологічні графіки опадів, рівня грунтових вод, атмосферного 
тиску, температури тощо? 

5. Що таке RETC? 
6. Як можна розрахувати швидкість вологоперенесення, 

використовуючи значення запасу вологи в шарі заданої товщини? 
7. За яким рівнянням можна розрахувати масу розчиненої солі? 
8. За якою формулою розраховують інфільтраційне живлення 

при використанні гідрохімічного методу? 
9. Назвіть чотири водні складові, які забезпечують 

привнесення солі в зону аерації. 
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3. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВОЛОГО- І 
МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В ЗОНІ АЕРАЦІЇ 

 
3.1. Моделі руху вологи в ненасичених грунтах зони 

аерації. Основні рівняння вологоперенесення в ненасичених 
грунтах 

 
Вивчення вологоперенесення в математичному вигляді досить 

складне. Оскільки всі параметри процесу залежать від дуже 
мінливої вологості, диференційні рівняння повинні бути 
нелінійними. Вологоперенесення можна схематизувати до 
одномірного по вертикалі процесу. Доцільно розділяти 
розв’язання задач для насиченої та ненасиченої зон окремо, хоча 
розв’язання об’єднаної моделі теж можливе. Розділяють ці зони 
при створенні регіональних математичних моделей, в яких 
розміри геофільтраційних потоків в плані значно перевищують 
потужність зони аерації. Тому рух вологи в цій зоні інтегрується і 
розглядається деяка усереднена інтенсивність інфільтраційного 
живлення для всієї площі. В локальних моделях потужність зони 
аерації співставна з розмірами геофільтраційного потоку в плані, і 
складання короткотермінових прогнозів вимагає детального 
врахування процесів евапотранспірації, просочування опадів, 
формування поверхневого стоку та інших складних процесів, що 
відбуваються з капілярною, плівковою та гравітаційною вологою. 
За таких умов задача повинна формуватись як єдина для зон 
аерації та повного насичення. 

Явища і процеси можуть бути представлені як 
детермінованими, так і ймовірнісними моделями. Детерміновані 
моделі описують природні об’єкти із стійкими зв’язками і тим 
самим дозволяють розрахувати (або передбачити) можливі зміни і 
своєчасно втрутитись у ситуацію, що склалась, з метою 
коригування та управління. Ймовірнісні (стохастичні) моделі не 
дають однозначних відповідей, оскільки процес, що вивчається з їх 
допомогою, може розвиватись за різними сценаріями і призвести 
об’єкт у непередбачуваний стан.  

Аналіз всього комплексу процесів, що протікають в зоні 
неповного насичення, дозволяє розділити природні та 
меліоративні чинники за значенням на глобальні та локальні, 
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серед яких, в свою чергу, можуть бути виділені такі, що в різному 
ступені (сильно та слабо) впливають на процес вологоперенесення. 
До основних природних чинників детермінованого характеру, що 
впливають на процеси вологоперенесення, відносяться: структура 
грунту, будова ландшафту, геологічні та гідрогеологічні умови. 
Вплив клімату, рослинності, сезонні зміни носять більшою мірою 
стохастичний характер. Випаровування та конденсація вологи 
також є причинами багатьох явищ, які спостерігаються в зоні 
аерації. З перерахованих чинників до глобальних можна віднести 
більшість чинників детермінованого характеру, а також основний 
тип клімату (арідний, гумідний).  

У різних підручниках та наукових працях рівняння 
вологоперенесення представляється у термінах вологості, 
всмоктуючого тиску, потенціалу вологи (термодинамічного 
потенціалу) і гідродинамічного напору. При розгляді перенесення 
вологи у ненасичено-насичених грунтах найправильніше 
користуватися рівнянням, в якому шуканою функцією є 
гідродинамічний напір.  

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

Рівняння вологоперенесення можна отримати, якщо в рівняння 
балансу маси, підставити залежність kgradHv =  : 
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 ,           (3.1) 

де t  – час; k – коефіцієнт вологоперенесення. 
Математична модель, що описує 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. Моделювання 
дозволяє не лише 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 перенесення вологи 
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обумовлений лише градієнтами капілярного і гравітаційного 
потенціалів. В цьому випадку модель вологоперенесення являє 
собою квазілінійне диференційне двомірне рівняння у частинних 
похідних параболічного типу: 
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де Н – напір, м; q - вологість в частках від об’єму грунту; k(Ө) 

– коефіцієнт вологоперенесення, м/добу; (q ) – диференційна 
вологоємність або коефіцієнт питомої ємності порід зони аерації, 
т/м. Друге рівняння вперше було отримано А. Клютом на початку 
1950-х років.  

Розглядаючи умови зв’язку безнапірного водоносного 
горизонту з атмосферою за відсутності дренажу, 
вологоперенесення можна представити як одномірне вертикальне. 
В цьому випадку отримуємо рівняння нестаціонарного 
вологопереносу в насичено-ненасичених грунтах 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;  q – об’ємна вологість грунту.  
У останніх рівняннях не враховується перенесення вологи в 

пароподібному стані.  
 

Аналітичні та чисельні методи розв’язання рівнянь 
вологоперенесення. 

Для отримання задовільних результатів моделювання 
вологоперенесення доводиться залучати інформацію, яка 
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стосується пористості або інших фізико-механічних властивостей 
грунтів. На практиці буває досить складно забезпечити всі ці 
параметри необхідні для кількісних прогнозів. Тому теоретичні 
моделі повинні щонайбільше спрощуватись, щоб зменшити 
кількість параметрів.  

В теорії вологоперенесення найбільш часто застосовується 
математичне рівняння виду : 
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де Dw(θ) – коефіцієнт дифузивності вологи, який залежить від 

вологості грунту [28]; )(qk  – коефіцієнт вологоперенесення, що 

також залежить від вологості грунту, м/добу; z і t  – просторова і 
часова координати; 

Лінеаризація цього рівняння полягає в тому, що коефіцієнти 
замінюються постійними або функціонально пов’язаними з 
вологістю величинами і залежність набуває вигляду рівняння 
теплопровідності або іншого вигляду. 

Найбільш надійним і достатньо точним методом розв’язання 
задач вологоперенесення в грунтах зони аерації є метод скінчених 
різниць, який ґрунтується на дискретизації області 
вологоперенесення. 

А.Б. Ситніков [60] запропонував модель, яка описує 
вологоперенесення спільно з фільтрацією води в пористих грунтах 
і несуттєво відрізняється від вже відомої моделі Клюта (3.4): 

 

оргфаз IIgradФФKdiv
t

=



))((

q
,  (3.7) 

тут К(Ф) – коефіцієнт перенесення рідкого порового розчину 
(може бути ототожнений з коефіцієнтом вологоперенесення k, для 
якого спостерігається різко нелінійна залежність від всмоктуючого 
тиску Р (рис. 3.1)), м/добу; Ф – деяка спеціальна гідрофізична 
функція (термодинамічний потенціал або гідродинамічний напір), 
м; Іфаз та Іорг – внутрішні джерела змін маси речовини відповідно за 
рахунок фазових перетворень та транспірації вологи рослинами. 
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Рис.3.1 Універсальна залежність коефіцієнту 

вологоперенесення чистої води (k) від всмоктуючого тиску (Р) 
для тонкозернистих пісків. Число перед дробом означає 
коефіцієнт вологоперенесення, м/добу; чисельник – 
атмосферний тиск, кПа; знаменник – температура, оС [60]. 

 
А.Б. Ситніков розв’язав серію прогнозних задач за допомогою 

даної моделі та рівняння солеперенесення методом математичного 
моделювання за неявною скінчено-різницевою схемою з 
врахуванням одно- і двомірного в розрізі неусталеного руху 
рідини. При розв’язанні використовувались різні граничні умови І-
ІІІ родів, характерні для типових водогосподарчих об’єктів 
України. Найбільш цікаві прогнозні побудови були пов’язані з 
оцінкою висоти височування на схилах виробок, гребель, в стінках 
свердловин тощо. Автор довів, що наведене рівняння, при 
відповідних граничних та вихідних умовах, може бути успішно 
розв’язане із необхідною точністю. 
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3.2.  Параметри і моделі масоперенесення в зоні аерації 

3.2.1. Масоперенесення в грунтах при їх неповному насиченні 
 
Масоперенесенням, на відміну від вологоперенесення, будемо 

називати перенесення розчинених у воді солей. 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 являє собою 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 у вільній рідині кількісно 
оцінюється швидкістю дифузії, яка дорівнює кількості речовини 
(N), що проходить за деякий проміжок часу через поперечний 
переріз площею S в умовах, коли різниця концентрацій речовини  
на відстані х рівна С (перший закон Фіка): 

dx

dC
SDN м=       (3.8) 

де N – кількість речовини, що дифундує, г/с; S – площа 
перерізу дифузійного потоку, см2; х – довжина шляху перенесення; 
Dм – коефіцієнт молекулярної 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= ,       (3.9) 

де D  – коефіцієнт дифузії в пористому середовищі, см2/с, Dм – 
коефіцієнт молекулярної дифузії; n – пористість; χ – звивистість 
прохідних пор, значення якої знаходиться в межах 1,21…1,57.  
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При неповному насиченні порід водою замість пористості слід 
поставити об’ємну вологість θ:  

'
.. 

qм
нн

D
D =       (3.10) 

де Dн.н. – коефіцієнт дифузії в ненасиченій зоні. 
Звивистість χ’ в даному випадку буде більшою, ніж за повного 

насичення, оскільки міграція речовини буде відбуватись не по 
середній частині заповнених водою пор (рис. 3.2, б), а по тонких 
плівках, що охоплюють частинки породи. 

 

 
Рис. 3.2. Характер розподілу частинок розчину солі, що 

надходить у пористе середовище заповнене прісною водою 
(дисперсія): а) розподіл швидкостей руху частинок розчину у 
капілярній трубці; б) вплив розміру пор на швидкість міграції 
частинок розчину; в) відхилення напрямків просування розчину в 
залежності від конфігурації порового середовища; 1 – частинки 
рідини в початковий момент часу to; 2 – частинки рідини в момент 
часу to + Δt; 3 – напрямок потоку розчину. 

 
 

3.2.2. Конвективне перенесення розчинених речовин 
 

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 
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швидкість перенесення U пов’язана із швидкістю фільтрації υ  
наступним співвідношенням: 

аn
U


=       (3.11) 

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
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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 (див. рис. 3.2). 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 центральній частині великих капілярів (рис. 3.2, а). 
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. 3.3). 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’: 
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1' = DD      (3.13) 

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. 3.3. 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 
молекулярною дифузією («розмазуванням» фронту) і розглядати 
схему поршньового витіснення, за якої забруднена і чиста вода 
умовно не змішуються в процесі витіснення чистої води. Згідно 
цієї схеми, всі частинки розчину переміщуються в потоці 
підземних вод, тобто в усіх порах породи, з однаковою швидкістю, 
яка визначається залежністю (3.11). Припускається також, що 
розчинена речовина є консервативною, тобто не сорбується 
породою і не руйнується. Якщо в потоці не було чіткої границі 
розділу, то кожна ізолінія концентрації буде переміщуватися із 
тією ж швидкістю U. 

 
 
 



 192 

3.2.3. Закономірності міграції солей в породах за їх неповного 
насичення та математичні моделі міграції (масоперенесення).  

 
Зона аерації – фізично неоднорідна гетерогенна трифазна 

багатокомпонентна система. Водовміщуюче середовище (грунти) 
анізотропні (частіше шаруваті) і здатні деформуватись. Нагадаємо 
(див. розд. 1.1.2), що гетерогенність системи визначається 
наявністю дуже складних поверхонь розділу між окремими 
твердими мінералами і агрегатами, а також між ними і рідким 
розчином або газоподібною речовиною (повітрям), яка заповнює 
пори та тріщини грунтів. 

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 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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    (3.14) 

Дані обробки дослідів з витіснення розчинів різної 
мінералізації, 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 
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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 [33]: 

dzCQs q= , 

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: 
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яке, при заміні θ на n, а z на х майже повністю відповідає 
рівнянню, отриманому для насичених грунтів (3.14). Для зони 
аерації очевидно (3.16), 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 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. 
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Запитання для самоконтролю: 
1. Дайте визначення масоперенесення. 
2. Як формулюється перший закон Фіка? 
3. Чим відрізняються молекулярна дифузія, дифузія в пористому 

насиченому та у пористому ненасиченому середовищах? 
4. Що собою являє мікродисперсія? 
5. За яких умов та в яких породах мікродисперсія проявляється 

найпомітніше? 
6. В чому полягає схема поршньового витіснення розчину? 
7. Запишіть рівняння конвективної дифузії для ненасичених 

порід та поясніть його складові. 
 
 
3.3. Програмні засоби для розв’язання задач волого- та 

масоперенесення в зоні аерації. 
 
В наш час існує ряд програмних розробок, за допомогою яких 

можна з різним успіхом вирішувати задачі розрахунку 
перенесення вологи та речовини в ненасиченій зоні. Такі програми 
можуть працювати лише для спрощених граничних умов: 
постійний потік через границю або постійний напір на границі. 

Вигідно відрізняється пакет програм Visual HELP/ UnSat Suite, 
що об’єднує найбільш поширені моделі вологоперенесення в 
ненасиченій зоні (випущено компанією Waterloo Hydrogeologic, 
Inc. в Канаді [80,81]). На практиці найчастіше використовують дві 
технології розв’язання гідрогеологічних задач на основі вказаного 
пакету: 1) моделювання масоперенесення в зоні аерації під 
впливом погодних умов; 2) оцінка інфільтраційного живлення 
підземних вод. 

Надійне джерело даних про погоду є дуже важливим фактором 
для отримання точних значень вертикальних потоків у зоні аерації. 
Програма HELP включає генератор погоди WGEN, що є 
ефективною програмою, яка виконує статистично надійні виборки 
добових даних про опади, температуру повітря і сонячну радіацію 
на період до 100 років. Для генерації опадів використовується 
двохпараметрична ланцюжкова модель. 

Моделювання масоперенесення в зоні аерації. Як і раніше, 
вважається, що найбільш теоретично обґрунтованими є моделі 
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масоперенесення в зоні аерації, що базуються на рівнянні Річардса. 
Однак, одним з недоліків цих моделей є те, що більшість із них 
дозволяє задавати лише досить спрощені граничні умови на 
верхній границі області моделювання – на поверхні грунту або 
кореневмісного шару. Очевидно, що за допомогою цих моделей 
можна отримати розв’язок лише для постійних та кусково-
постійних потоків через границю або за умов  постійного напору 
на границі. Звісно, що реальні гідролого-метеорологічні умови 
значно складніші. 

Для моделювання масоперенесення в зоні аерації під впливом 
погодних умов, на основі вже згадуваної Visual HELP/ UnSat Suite, 
розроблено технологію, що включає дві моделі: HELP і VS2DT 
[24,81]. Перша з них призначена для оцінки захищеності підземних 
вод під гідровідвалами та сміттєзвалищами. Ця модель дозволяє 
враховувати динаміку випадіння опадів, процеси накопичення і 
танення снігу, формування поверхневого стоку, інфільтрації, 
евапотранспірації, росту рослинності, вологоперенесення. Для 
моделювання вологоперенесення HELP використовує 
модифіковане рівняння Дарсі: 

dz

dH
q k = ,      (3.17) 

де k – коефіцієнт вологоперенесення, Н – напір, z – 
вертикальна координата.  

Коефіцієнт вологоперенесення визначається через коефіцієнт 
фільтрації в насиченому середовищі наступним чином [77]: 
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Тут більшість позначень відповідає параметрам рівнянь (1.19), 
(2.11), (2.17), n – пористість, а   – індекс порового розподілу. 

Рівняння (3.17) і (3.18) хоча і є достатньо грубою 
апроксимацією процесів вологоперенесення, однак вони є більш 
надійними, ніж рівняння Річардса, з позицій розрахункової 
стійкості. 

Модель VS2DT використовує чисельний розв’язок рівняння 
Річардса у формі: 
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де ψ – всмоктуючий тиск, Λ(ψ) = 


q




 – питома вологоємність,  

t – час. 
Як і більшість моделей, побудованих на використанні рівняння 

Річардса, VS2DT дуже обмежена в наборі крайових умов. Разом із 
тим, вона дозволяє розраховувати різноманітні процеси 
масоперенесення, включаючи конвективне перенесення, 
гідродисперсію, сорбцію, катіонний обмін, і тому може бути 
застосована для розв’язання ряду задач. HELP і VS2DT добре 
доповнюють одна одну і разом дозволяють моделювати 
масоперенесення в зоні аерації під впливом погодних умов з 
високою точністю. На першому етапі моделювання верхня частина 
зони аерації в межах кореневмісного шару моделюється за 
допомогою HELP для заданих погодних умов з метою детальної 
кількісної оцінки потоків на підошві кореневмісного шару. На 
другому етап, VS2DT використовується для моделювання волого-
масоперенесення специфічного забруднювача нижче 
кореневмісного шару з  отриманими на першому етапі потоками 
рідини. Тепер підошва кореневмісного шару виступає в якості 
верхньої границі області міграції. В Visual HELP/ UnSat Suite для 
передачі масивів із HELP в VS2DT існує спеціальний інтерфейс. 

Модель HELP успішно використовується для оцінки і 
врахування інфільтраційного живлення ґрунтових вод [82]. 
Визначені величини середньобагаторічного живлення лише на 4% 
відрізняються від значень, отриманих за допомогою тритієвого 
методу. Отримане значення використовується для оцінки ресурсів 
підземних вод (або формування їх запасів) шляхом імпорту за 
допомогою спеціальної утиліти в найбільш популярний пакет для 
гідрогеологічного моделювання Visual MODFLOW. 

 
Запитання для самоконтролю: 
1. Що собою являє і для розв’язання яких гідрогеологічних 

задач може бути використаний пакет програм Visual HELP/ UnSat 
Suite? 
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2. Назвіть моделі, які можна використати для прогнозування 
масоперенесення в зоні аерації під впливом погодних умов. 

3. Наведіть рівняння для визначення коефіцієнту 
вологоперенесення через коефіцієнт фільтрації. 
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4. ПЕСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
МЕХАНІЗМІВ РУХУ ВОЛОГИ В ЗОНІ АЕРАЦІЇ 

 
4.1. Ефективність сучасних підходів щодо оцінки міграції 

вологи 
 

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 просторі. 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 [43], 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, - окремі молекули повітряної 
вологи адсорбовані частинками породи під дією міжмолекулярних 
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(Ван-дер-Ваальсових) 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.  

Для багатьох напрямків наук про землю (ґрунтознавство, 
інженерна геологія, гідрогеологія, геоекологія та ін.) велике 
значення має встановлення закономірностей руху води в 
геологічному середовищі. Рівень кількісної і якісної оцінки 
водообміну між поверхневими і підземними водами на сьогодні є 
недостатнім для вирішення ряду наукових і практичних завдань. 
Основним недоліком сучасної гідрофізики зони аерації є 
недосконалість теоретичних обґрунтувань існуючих поглядів і 
недооцінка ряду факторів що впливають на рух вологи.  

Серед причин невисокої ефективності оцінки масообміну в 
зоні аерації А.Б. Ситников [59] 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. 

Під час вивчення особливостей вологообміну у геодинамічних 
зонах (зонах швидкої міграції) на Лютіжському методичному 
полігоні і чотирьох полігонах Чорнобильської зони відчуження 
було виділено ще  кілька ускладнюючих дослідження факторів: 1) 
мікрорельєф – особливо складні і неоднозначні умови 
інфільтраційного живлення підземних вод спостерігаються в 
межах понижених замкнених форм мікрорельєфу; 2) літологічна 
вертикальна і горизонтальна диференціація та невитриманість 
відкладів обумовлена давніми і сучасними термодинамічними і 
геохімічними процесами; 3) вплив добових, сезонних і річних 
атмосферних явищ (переважно сонячної радіації, атмосферних 
фронтів і аерофонів); 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 на дуже 
низькому рівні. Це вплив на вологообмін в геологічному 
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середовищі: 6) мікрогеодинамічних зон утворених періодичною 
зміною напружено-деформаційного стану порід під впливои 
ритмічних ротаційних і гравітаційних коливальних рухів земної 
поверхні; 7) електричних струмів генерованих атмосферою 
(сонячною радіацією, різними за температурою атмосферними 
фронтами, атмосферними опадами та ін.); 8) електричних 
потенціалів генерованих літосферою, (пружніми хвилями 
ротаційного, гравітаційного і тектонічного походження, 
геохімічними реакціями і тепловими  потоками) тощо. 

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. Окремі вчені, вивчаючи закономірності руху вологи в 
ненасичених породах, виявили, що із зменшенням вологості порід 
відхилення від закону Дарсі збільшується [83]. Значні порушення 
теорії міграції вологи в дисперсних системах відмічаються в 
роботах Абрамової М.М. (1953), Дмитрієва С.І. (1962), Hallaire M. 
(1963) та інших, суть яких полягає у фіксації випадків руху вологи 
із менш зволожених шарів до ділянок із більшою вологістю. Так, 
К.Д. Ткаченко [64] на київському полігоні «Феофанія» встановив, 
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що коливання рівня капілярної облямівки, в більшості випадків, 
має протилежну варіацію у порівнянні із напрямком коливання 
рівнів ґрунтових вод. В наукових працях ряду дослідників 
відмічається, 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, а 
живлення грунтових вод відбувається.  

В сучасній гідрофізиці панує два найбільш поширених 
теоретичних напрямки пояснення міграції вологи в зоні аерації, 
завдяки яким розкриваються механізми руху 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.  

 
4.1.1.Теоретичні підходи до визначення рушійних сил у  

перенесенні вологи в зоні аерації. 
 
Інфільтраційна теорія базується на уявленні про 

інфільтраційне живлення за рахунок атмосферних опадів під 
впливом гравітації і 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 
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складу. Види інфільтрації та їх математичне описання розглянуті в 
розділі 1.7.1 даного підручника. 

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 [43]. 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. В.А. Ковда [52] 
виділив  добові, сезонні і річні цикли динаміки порового повітря 
під впливом зміни сонячної радіації, теплового режиму, вологості 
ґрунтів і атмосферного тиску, а також сорбційних властивостей 
порід і фізико-хімічних процесів, що в них протікають. 

Вважається, що основним механізмом переміщення газів в 
пухких породах зони аерації є дифузія – переміщення молекул газу 
під впливом градієнта концентрації. Конвективний (за рахунок 
температурного градієнту), гравітаційний і баричний механізми 
мають другорядне значення [52]. 

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

 

z

C
DQ s

D

D
=  ,   (4.1) 

де Ds – коефіцієнт молекулярної газової дифузії, ∆с – різниця 
концентрації газу між певними точками (мг/см3), і ∆z – відстань по 
глибині між даними точками у товщі порід. Але на практиці 
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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 облямівки [52]. 

Є.М. Благовєщенський, вивчаючи закономірності руху 
пароподібнї вологи в умовах пустелі, на дослідних ділянках 
розміщених на барханних пісках в Хівинському районі [5], 
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.  

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 [45] 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 дослідників пояснювали особливостями 
конденсації пароподібної вологи, що надходить, як із атмосфери, 
так і з глибоких горизонтів, не пропонуючи принципових пояснень 
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причин стабільного їх існування за нестабільного зволоження 
поверхні. 

В роботі Н.А. Огільві [50] наводяться дані, які свідчать, що 
середня багаторічна температура порід зони аерації може бути 
вищою за середню багаторічну температуру повітря до 7 0С. Ці 
дані показують, що загальний річний температурний градієнт 
спрямований із шару поверхневих відкладів в атмосферу. 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 [43]. 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 поровому просторі ґрунтів і порід зони аерації.  

Особливо складно пояснити лише інфільтраційною і 
конденсаційною теоріями природу живлення глибокозалягаючих 
(10 м і глибше) ґрунтових вод в степовій зоні України. На таких 
ділянках спостерігається постійний горизонт із вологістю нижчою 
за максимальну молекулярну вологоємність, який був 
встановлений ще Г.Н. Висоцьким у 1898 р. [19]. 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 [54,64]) і переважно на ділянках із неглибоким заляганням 
ґрунтових вод. Проте, живлення грунтових вод першого 
водоносного горизонту відбувається постійно (із різною 
інтенсивністю) протягом року [65]. 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 
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теоріями, тому в науковій літературі з’явились гіпотетичні ідеї 
комбінованого живлення. 

Теорія змішаного живлення підземних вод. Ряд дослідників 
для пояснення особливостей живлення ґрунтових вод в помірно 
аридних зонах залучає теорію 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 [19] 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.  

Існує ще ряд цікавих явищ, які неможливо пояснити 
сучасними уявленнями про механізми живлення підземних вод. 
Особливо це стосується характеру коливання рівнів ґрунтових вод 
(РҐВ). У більшості випадків в денний час РҐВ піднімаються, а 
вночі – опускаються. В річному циклі підняття РҐВ відбуваються в 
період квітень-червень, жовтень-грудень а зниження – у січні-
березні, липні-вересні, незалежно від характеру зволоження (за 
винятком впливу погодних аномалій). 

Під час багаторічних режимних спостережень за коливанням 
РҐВ помічено, що волога з різною інтенсивністю постійно 
рухається як у низхідному, так і у висхідному напрямках протягом 
всього року, а найбільш інтенсивні коливання РҐВ спостерігаються 
в осінню і весняну пори року – в періоди високої нестабільності 
атмосфери (зміни різних за температурою фронтів). 

До цього списку ще можна додати нестабільну інфільтрацію у 
зразках при дослідженні водно-фізичних властивостей (при 
незмінних лабораторних умовах), яка змінюється у досить 
суттєвих межах в залежності від погодних умов [11] і багато інших 
явищ, які потребують наукового пояснення. 

В основній масі наукових робіт, що торкаються пароподібної 
вологи в зоні аерації, розглядається переважно конденсація 
атмосферної вологи в поверхневих шарах ґрунтового покриву, яка 
особливого значення у живленні ґрунтових вод не має. Волога, що 
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конденсується переважно в нічний час у ґрунті, за денний час 
випаровується і витрачається на транспірацію. А досліджень 
механізмів руху пароподібної вологи безпосередньо в породах 
зони аерації (за виключенням А.Ф. Лебедєва) дуже мало. 

Таким чином, існують чинники, що мають суттєвий вплив на 
рух вологи і солей в зоні аерації, але на сьогодні вони практично 
не враховуються. 

Неможливість пояснення ряду процесів, що впливають на 
живлення ґрунтових вод, трьома основними теоріями дає підстави 
для пошуку додаткових механізмів, які б визначали рух вологи і 
солей в зоні аерації. Виходячи із аналізу наукових робіт, що 
стосуються електричних явищ атмосфери і літосфери [3,31] в 
Інституті геологічних наук НАН України було започатковано 
новий напрямок досліджень впливу електричних і 
електромагнітних полів на масообмінні процеси між атмосферою і 
літосферою. Основні теоретичні висновки спираються на базові 
закони фізики та хімії і експериментальні дослідження виконані в 
натурних і лабораторних умовах. 

 
Запитання для самоконтролю: 
1. Назвіть основні причини низької ефективності оцінки 

масообміну в зоні аерації. 
2. Наведіть ряд методичних підходів для визначення 

переміщення вологи в породах зони аерації. 
3. Охарактеризйте інфільтраційну теорію перенесення вологи в 

зоні аерації. 
4. Опишіть переваги та недоліки конденсаційної теорії 

вологоперенесення. 
5. В чому полягає теорія змішаного живлення підземних вод? 

За яких умов вона не витримується? 
 
 
4.2. Електричні явища в атмосфері і літосфері та їх вплив 

на вологообмін і солеперенесення. 
 
Електричні поля атмосфери та літосфери, поряд із 

гравітаційними, тепловими, ядерними і магнітними енергіями, 
управляють усіма процесами в геосфері. В геосфері виділяють два 
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потужних шари, які генерують електричні потенціали різні за 
знаком, – астеносферу і іоносферу. 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 та іонізації молекул і 
атомів існуючих там газів (NO+, N+, Н+ та ін.). Крім високого рівня 
іонізації для даного шару характерні і високі температури (до 
15000С), тому цей шар називають термосферою, або іоносферою. 
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 [39], які ймовірно є 
причиною формування у межах астеносфери потужного 
електричного шару із від’ємним зарядом. 

В.Д. Кукуруза [40] розробив логічну електрогеодинамічну 
схему атмосфери і літосфери (рис 4.1), використовуючи новітні 
дані досліджень геоелектричних явищ в геосфері. Суть цієї схеми 
полягає в тому, що 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. 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.  
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Рис. 4.1. 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): 1 
– заряди, 2 – іоносфера, 3 – нижній шар атмосфери, 4 – осадові 
породи, 5 – кристалічні породи, 6 – астеносфера, 7 – конденсатор, 
8 – опір (r).   
 

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 порушеною 
щільністю порід, або із зміною їх напружено-деформаційного 
стану. В земній корі на фоні постійних електричних полів існують 
аномально високі електричні поля, обумовлені ендогенними 
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коливальними рухами і структурою тектоносфери [40]. Особливо 
великі потенціали цих полів відмічаються у розломних зонах і в 
місцях інтенсивного стиснення, або розтягнення порід, де 
відбувається генерація електричних зарядів шляхом 
п’єзоелектричного збудження. 

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) [8]. 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 [18], 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. 

Електричні струми, які протікають в атмосфері, у значній 
мірі залежать від її іонізації, основною причиною якої є 
радіоактивні й космічні випромінювання, в т.ч. й сонячна радіація 
[31]. Породи поверхневих відкладів, гідросфера і атмосфера з 
опадами в тому числі, містять радіоактивні елементи, які при 
розпаді іонізують повітряні аерозолі. Інтенсивність іонізації, крім 
кількості радіоактивних елементів, залежить від складу й кількості 
аерозолів і молекул води, обсяги яких з наближенням до земної 
поверхні збільшуються.  
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Найбільш активними чинниками збудження локальних 
електричних струмів в приземній атмосфері є сонячна радіація, 
характер денної поверхні (рельєф, ґрунти, рослинний покрив), 
атмосферні опади, температурний режим, особливості зміни 
повітряних мас (теплі – холодні) тощо. 

Сонячна радіація (пряма і розсіяна), збуджуючи електричні 
потенціали у приземній атмосфері і верхніх шарах ґрунтового 
покриву, посилює рух молекул водних розчинів в породах. А 
сформований градієнт різниці електричних потенціалів між 
атмосферою і літосферою призводить до направленого руху цих 
молекул у низхідному чи висхідному напрямках.  

У випадку генерації високоактивних полів в атмосфері 
відбувається взаємодія їх із електрикою геологічного середовища 
(часто протилежною за знаком), генерованою коливальними 
(горизонтальними і вертикальними) рухами геологічних тіл – 
певних структурних елементів, а також глибинними процесами. 
Явище взаємодії електричних статичних полів у пограничній зоні 
атмосфера-літосфера можна вивчати інструментально за 
допомогою флюксметра. На полігоні «Лютіж» зафіксовано різкі 
підвищення і зниження напруженості електромагнітного поля 
приземної атмосфери протягом кількох хвилин (інколи секунд). Це 
вказує на те, що електричні заряди атмосфери періодично 
віддають свою енергію у поверхневі шари зони аерації. В 
результаті відбувається, з одного боку збудження іонів у 
ґрунтовому покриві, а з іншого – активний перерозподіл їх в 
породах зони аерації: від’ємні електромагнітні поля атмосфери 
підтягують до поверхні іони із знаком «+», а додатні поля 
переміщують їх у нижні горизонти, що спонукає до перетікання 
носіїв цих зарядів (солей і молекул води) у поверхневі або глибокі 
горизонти (в залежності від сили струму і характеру взаємодії). 

Електричні явища приземної атмосфери мають тісний зв’язок 
із процесами в земній корі [11,31,39]. Цікаві дані про вплив 
природних геоелектричних і геомагнітних полів із яскраво 
вираженою добовою варіацією на гідродинамічні і геохімічні 
процеси в геологічному середовищі представлені у монографії 
С.Ю. Баласаняна «Динамічна геоелектрика» [3]. 

Електродинамічні процеси у поверхневих відкладах мають 
два основних чинника: внутрішній – формування носіїв 
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електричних потенціалів у вигляді іонів і дипольних систем і 
зовнішні – формування різнополярних шарів, які спонукають до 
переміщення електрично заряджених флюїдів. 

Природа електричних зарядів на поверхні елементарних 
частинок, які мають кристалічну будову, обумовлена 
нескомпенсованими зарядами іонів кристалічної решітки, 
розміщених на границі розділу між твердою часткою і поровим 
розчином, або газовою складовою порід. Вільна поверхнева 
енергія (сили Ван-дер-Ваальса) дисперсної системи, як правило, 
направлена на її зниження шляхом укрупнення елементарних 
частинок (формування структурних елементів, рост кристалів) або 
поглинання речовин (катіонів або аніонів, молекул води, газів). 
Так, основним елементом високодисперсної мінеральної і органо-
мінеральної складової осадових порід (часто елювіального, 
еолового і флювіогляціального походження) є SіО2, кристалічна 
решітка якого має вигляд тетраедра, в центрі якого знаходиться 
чотирьохвалентний іон кремнію з додатнім зарядом, а по 
вершинах розміщені від’ємні іони двохвалентного кисню. Із 
просторового розміщення іонів Sі++++ і О2

- видно (рис. 4.2), що знак 
заряду поверхні кварцу визначається нескомпенсованими 
зарядами кисню [26]. 

 

 

 
Рис. 4.2. Схематичне 
зображення 
кремнекисневого 
тетраедра. 

 
Виникнення електричного заряду, як в кристалічних, так і 

аморфних дисперсних системах може також бути пов’язане із 
дисоціацією певних іонів у водне середовище. Так, колоїд 
гідрооксиду заліза Fe(ОН)3 і колоїд гідрооксиду алюмінію Аl(ОН)3 
в кислому середовищі набувають додатних зарядів під час 
дисоціації поверхневих молекул. Колоїди гумінових кислот, – одна 
із складових органічної речовини грунту, мають від’ємний заряд в 
результаті дисоціації водню із карбоксильної СООН і 
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фенолгідроксильних ОН груп. Дисперсні частинки двох і трьох 
шарових глинистих мінералів мають від’ємні заряди в результаті 
звільнення валентностей крайніх іонів кисню. Характер (величина 
і знак) заряду твердих частинок можна визначити за правилом 
Коена, відповідно до якого тверде тіло отримує певний від’ємний 
заряд, якщо його діелектрична проникність менша за діелектричну 
проникність оточуючого водного розчину. Так, діелектрична 
проникність води складає 81, а більшість мінералів – 5-6, що 
обумовлює переважно від’ємний заряд порід зони аерації. 

На статичні електричні потенціали порід діють зовнішні 
електромагнітні поля, які формують певні геологічні процеси. Під 
впливом різких змін температур (часто при переході через нуль), 
змін реакції порових розчинів і зовнішніх електричних сил частина 
колоїдів може втрачати свій електричний потенціал, переходити із 
стану золя у стан геля і коагулювати [52], або під впливом 
молекулярних Ван-дер-ваальсових сил злипатися, формуючи нові 
структурні елементи. Мінімальна концентрація солей у розчинах, 
що призводить до злипання колоїдів, називається порогом 
коагуляції. За активної дії зовнішніх електричних потенціалів, 
протилежних до колоїдів за знаком, відбувається нейтралізація їх 
електричних зарядів і вони випадають в осад у вигляді коагелей. 
Електрохімічні і електрофізичні дії на мінеральну частину порід 
сприяють її перерозподілу в межах зони аерації і навіть 
переміщенню у глибокі горизонти. 

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 
частинок 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 будуть рухатись не завжди 
із швидкістю руху рідкої фази. Елементи, які мають статус іонів, 
можуть пересуватись із більшою швидкістю, ніж вода, так як іони 
під впливом електричних струмів можуть рухатись окремо в 
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самому водному середовищі (за умови високого рівня насичення 
порід водою).  

 
4.2.1. Обґрунтування нових поглядів на механізми руху 

вологи в дисперсних геологічних системах 
 
Термодинамічними методами можна описати гідродинамічну 

систему зони аерації і окремі її складові за допомогою сталих 
макроскопічних перемінних (температури, всмоктуючого тиску, 
об'ємної вологості на певних ділянках і сольового складу порових 
розчинів) лише на дуже короткий час. 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 [22]. В інших випадках, за значних швидкостей 
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 (Eр) вимірюється добутком поверхневого 
натягу () на межі рідка - тверда фази на величину сумарної 
поверхні елементарних частинок порід (F): 

 
Eр=  · F.      (4.2) 
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Основи електрокінетичних явищ (внутрішня енергетика 
порід) базуються 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 грунту 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, 
перебуваючи в умовах електромагнітного поля і різниці 
потенціалів між поверхневими і глибокими горизонтами, можуть 
рухатися в сторону шару із протилежно зарядженими іонами (рис. 
4.3.) [26]. 

 
 

Рис. 4.3. Схема електроосмотичного руху молекул води та 
іонів у поровому просторі в рідкому і пароподібному стані під 
впливом зовнішнього електричного поля: 1 – порода, 2 – 
потенціал визначальний шар, 3 – міцно зв’язана вода і катіони, 4 – 
дифузний шар, 5 – поровий простір, в якому можуть вільно від 
сорбційних сил рухатись гази і порові розчини.  
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 Внутрішній механізм руху вологи полягає у збудженні 
додатнього знаку молекули води від’ємними зарядами мінеральної 
частини порід, що змушує переміщуватись відносно вільні (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. 

Рух вологи під впливом електричного струму може 
відбуватися як в пароподібній формі, так і в рідкому стані (див. 
рис.4.2.). Але, судячи із даних характеру зміни вологості порід і 
рівнів ґрунтових вод [9] 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. 

За даними Д. Ейзенберга і В. Кауцмана (1975) на молекулу 
води в природному середовищі діє низка далеко діючих і близько 
діючих сил, що впливають на зміну її просторового розміщення. 
До далеко діючих сил належать електростатичні і перемінні 
індукційні випромінювання. Найсуттєвіше електростатичні сили 
проявляють себе за наявності дипольного моменту у молекули 
води і зовнішнього електромагнітного поля, які в процесі взаємодії 
можуть транспортувати воду у напрямку поля протилежного за 
знаком, більш високого рівня напруженості поля, або концентрації 
від’ємних зарядів (іонів). 

Швидкість руху води під впливом градієнтів електричних 
потенціалів можна визначити за формулою аналогічною закону 
Дарсі: V = Kе · grad ψ – обчислюється як добуток коефіцієнту 
електроосмосу (Kе) на градієнт електричного потенціалу (grad ψ) 
[26]. 
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4.2.2. Експериментальні дослідження і обґрунтування 
механізмів руху вологи в зоні аерації 

 
Серед чинників, що впливають на рух води в породах, велике 

значення мають електрокінетичні явища, які генеровані в породах 
зони аерації атмосферою і літосферою [11]. 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 [69]. 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 рух сорбційно 
залежної води можуть впливати тільки електричні і ядерні сили. За 
певного електростатичного стану, молекули води можуть легко 
залишати свої тверді матриці і вільно пересуватись у поровому 
просторі порід. При наявності електричних градієнтів, молекули 
води і розчинені в ній компоненти, 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 
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знаком. Електрокінетичні явища – електроосмос і електрофорез в 
дисперсних грунтах на сьогодні досліджені достатньо глибоко, на 
відміну від геологічної дії природних електричних явищ. 

Знаки електричних потенціалів в приземній атмосфері і 
грунтовому покриві постійно змінюються. В літній період, за 
рахунок домінування теплих фронтів на поверхні грунту 
переважають додатньо заряджні потенціали, які стимулюють рух 
вологи у низхідному напрямку, а в зимовий період навпаки – 
переважає висхідний напрямок руху вологи (рис. 4.4).  
 

 
 
Рис. 4.4.  Принципова схема формування іонного середовища 

різними за температурою повітряними масами в атмосфері і 
літосфері і його вплив на рух вологи в зоні аерації і зміну рівнів 
ґрунтових вод. 
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За електричною схемою дану функціональну модель можна 
розглядати як дію різнополюсних  електродів – аноду і катоду. 
Сезонний характер формування електричних полів часто 
порушують атмосферні фронти різної температури. 

На кількість переміщеної вологи в більшості випадків 
впливають величини електричних полів, а на напрямок її руху – 
знаки переважаючих електростатичних показників і іонів, що 
формуються в атмосфері і літосфері. 

Існують різні за природою фактори, що формують електричні 
потенціали: 1 – глобальні, індуковані іоносферою і астеносферою 
(вище описані), 2 – фронтальні у зоні різних за температурою 
повітряних мас, 3 – електромагнітні поля приземної атмосфери 
генеровані магнітними збуреннями, що ідуть від Сонця, 4 – 
збуджені сонячною короткохвильовою і довгохвильовою 
радіацією, 5 – електричні поля генеровані геодинамічними 
процесами геологічного середовища, 6 – потенціали геохімічних 
перетворень геологічної речовини, 7 – іонізація складових порід 
радіоактивним випроміненням та ін.  

Чіткий вплив аероіонів на рух водних розчинів у породах зони 
аерації можна спостерігати на прикладі зміни атмосферних 
фронтів. На границі двох повітряних мас різних за температурою 
виникають електричні поля (термоелектричні явища). В місцях 
проходження фронту утворюються електричні статичні поля 
певної величини, які поляризують іони у ґрунтовому покриві, 
формують електростатичний градієнт, відповідно до якого 
відбувається рух іонів у бік горизонту із переважаючими іонами 
протилежного знаку. 

Фронтальні електричні потенціали атмосфери змінюються за 
знаком і у досить в широких межах за величиною, як у теплий, так 
і в холодний періоди року. Так, під час переміщення теплого 
фронту, який приносить переважно іони із знаком «+» 
відбувається підняття РҐВ, а холодні фронти із від’ємними 
зарядами впливають на зниження РҐВ. Пояснюється це тим, що 
іони із знаком «+», генеровані теплими повітряними масами, 
збільшують додатний потенціал поверхні ґрунтового покриву, чим 
підсилюють низхідне переміщення вологи, спровоковане 
температурними і термодинамічними градієнтами, в результаті 
чого рівні ґрунтових вод швидко піднімаються. А при надходженні 
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від’ємних зарядів у поверхневому шарі ґрунту генеруються іони 
переважно із від’ємним знаком, що змушує рухатись вологу в 
сторону поверхні і РҐВ знижується (див. рис. 4.4). 

Щодо з характеру коливання рівнів ґрунтових вод, найбільш 
вагомими у переміщенні вологи є струми генеровані різними за 
температурою атмосферними фронтами. За рік таких періодів із 
чітко вираженими змінами погодних умов може бути близько 
сотні. Половина з них пов’язана з холодними повітряними масами, 
інша – із теплими. Максимальна зафіксована добова амплітуда 
РҐВ, в залежності від змін фронтальних електричних струмів, 
сягає 17,5 см. 

Подібна реакція рівнів відмічається і при зміні напруженості 
електромагнітного поля атмосфери – за від’ємних значень полів 
РҐВ знижуються, а при додатних – підвищуються. Напруженість 
електромагнітного поля приземної атмосфери, що найбільш 
активно проявляє себе в осінній і весняний періоди (коли 
відбувається зміна повітряних мас різних за температурою), також 
має вплив на рух вологи в зоні аерації. Майже за кожного значного 
підвищення значень напруженості в зоні аерації збільшується 
вологість порід, а РҐВ знижується (рис. 4.5). Активні прояви 
напруженості породжують поля потенціалів в приземному шарі, 
що створює різницю потенціалів (U) між денною поверхнею і 
глибокими горизонтами. Заряджені цими полями водні розчини і 
окремі молекули води (у вигляді пари) рухаються у певному 
напрямку (залежно від вертикальної полярності). 

Від’ємні електромагнітні поля формують в атмосфері велику 
кількість від’ємних іонів, які передають свою енергію молекулам 
водних розчинів у геологічному середовищі і рухають їх у 
висхідному напрямку – із водоносного горизонту у зону аерації. В 
результаті зміни різних за температурою, або циклональних і 
антициклональних фронтів маємо досить значні коливання РҐВ 
(рис. 4.5). Проте, як видно із графіка, прямої залежності між 
величинами напруженості електромагнітного поля (Е) і кількістю 
вологи, переміщеної у водоносний горизонт, немає. Очевидно, на 
обсяги вологоперенесення впливають ще й інші чинники, 
найсуттєвіші з яких: вологість порід, температурний градієнт, 
довгохвильова радіація і реакція самого геологічного середовища 
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(енергетичний стан), яка може підсилювати, або уповільнювати 
рух вологи в породах зони аерації. 

 

 
 

Рис. 4.5. Графіки зміни напруженості електромагнітного 
поля в приземному шарі атмосфери і рівнів ґрунтових вод в 
западині на полігоні «Лютіж» за січень-березень 2008 р.  
 

Проявляються певні ритми змін напруженості 
електромагнітного поля. Найбільш стабільні добові, сезонні і 
багаторічні ритми. У добовому вимірі напруженість підвищується 
у денний час. В сезонній ритмічності виділяються підйоми 
напруженості у холодні осінній і весняний періоди. Фрагмент 
сезонного підвищення напруженості показаний на рисунку 4.5. 
Встановлені і багаторічні ритми змін Е в приземній атмосфері. 
Найбільш високі значення напруженості відмічались у 2005-2010 
рр., а починаючи із 2011 по 2014 рр. величини Е були близькими 
до нуля, нерідко піднімаючись у плюсову зону. Дані ритми 
співпадають із електромагнітною активністю Сонця. В роки із 
високими значеннями напруженості РГВ знижувались більш 
активно.   
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Крім електричних зарядів, що приносяться краплями дощу, і 
підсилення іонів напруженістю електромагнітного поля, на ступінь 
індукції електричних потенціалів впливає короткохвильова і 
довгохвильова сонячна радіація. Найбільш чіткі прояви впливу 
статичних електричних полів, при стабільних повітряних масах, на 
рух вологи в зоні аерації простежуються у добових варіаціях сили 
електричного струму і напруги (I,U), що фіксуються на поверхні 
грунту і РГВ тільки в періоди «хорошої» погоди (рис. 4.6). 

Іони із знаком «+», генеровані сонячною короткохвильовою 
радіацією, теплими повітряними масами, сезонним прогріванням 
порід і трансформацією енергії поверхневих пружніх  хвиль у 
теплову і електричну енергію,  збільшують додатний потенціал 
поверхні ґрунтового покриву, чим підсилюють низхідне 
переміщення вологи, в результаті чого рівні ґрунтових вод 
піднімаються. А при довгохвильовій радіації від поверхні землі у 
нічний час, надходженні холодного фронту, підвищенні 
напруженості електромагнітного поля, переміщенні від’ємних 
зарядів із глибин геологічного середовища до поверхні ґрунтового 
покриву, генеруються переважно іони із від’ємним знаком, що 
змушує вологу рухатись в сторону поверхні, а РҐВ, після втрат 
вологи в зону аерації, –  знижуватися. 

Значення рівня ґрунтових вод (Не) та об’єм переміщених 
водних розчинів і пароподібної вологи (W) можна визначити за 
значеннями сили електричного струму I. Судячи із синхронних 
змін цих величин на графіку (рис. 4.6), РГВ і величина I 
знаходяться в тісній залежності: Не = ƒ(І). Якщо W = μ ΔНе, то W = 
ƒ(І), де μ – сумарна гравітаційна водовіддача та втрати 
пароподібної вологи.  

Фізична сутність цього явища полягає у генерації електричних 
потенціалів в атмосфері і літосфері під впливом сонячної радіації 
(прямої і розсіяної), активна дія якої підвищується в першій 
половині дня (максимум опівдні) і знижується у другій половині 
дня (мінімум в нічний час). Вплив сонячної радіації на рух вологи 
має і сезонний характер – максимальний вплив сонячної радіації 
на рух вологи спостерігається у весняний і частково у літній 
періоди, за високих показників прямої сонячної радіації. 
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Рис. 4.6. Найбільш поширені добові значення сили 
електричного струму в поверхневих шарах зони аерації (А) і 
рівнів ґрунтових вод (Б) на полігоні «Лютіж» в умовах 
«хорошої» (антициклональної)  погоди в літній період 
(типовий графік вимірювання І за період 2007-2009 рр.) 

 
Необхідно підкреслити, що напруженість електромагнітного 

поля Е і напруги електричного струму U часто мають протележні 
знаки електричних потенціалів і відповідно протилежно 
направлену гідрофізичну дію.  
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Напруга електричного струму і напруженість 
електромагнітного поля відображають потенціальну енергію, яка 
впливає на рух молекул води в геологічному середовищі 
опосередковано, а прямим показником руху молекул води, іонів і 
електронів є сила електричного струму. Відомо, що в породах, які 
знаходяться у енергетично стабільному фізичному стані, вільні 
електрони мало поширені, а тому основними носіями електричних 
потенціалів виступають окремі і асоційовані молекули води та 
іони. Електричні потенціали, і електромагнітні поля мають тісний 
зв'язок із іонним середовищем покривних відкладів – відбувається 
постійний енергообмін, оскільки ці два середовища часто мають 
електричні заряди і поля протилежні за знаком і різні за 
величиною. Ці зміни енергообміну відображаються на перебігу 
багатьох процесів: швидкості переміщення молекул води в 
атмосфері та в геологічному середовищі, руйнації первинних 
мінералів і формуванні вторинних, концентрації певних елементів 
в генетичних горизонтах, утворення різного роду мінеральних 
новоутворень, формуванні агрегатів і текстурних комплексів та ін. 

Переміщення іонів відбувається в наступному порядку: 
позитивні іони рухаються з атмосфери до земної поверхні, а 
негативні, в свою чергу, переміщуються у зворотному напрямку. В 
результаті цього руху, в якому приймають участь електромагнітні 
статичні поля і магнітне поле Землі, відбувається сепарація іонів в 
певних шарах атмосфери і літосфери.  

Кількісна та якісна оцінка іонного середовища виконується за 
допомогою лічильника аероіонів МАС-01. В атмосфері, у більшості 
випадків, переважають додатні іони, а з приходом циклів активізації 
напруженості електромагнітного поля і холодних фронтів різко 
збільшується кількість від’ємних іонів. В річному ході, найбільша 
кількість від’ємних іонів спостерігається весною, а найменша 
влітку. 

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 і межах самої 
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рідкої фази із швидкістю, що значно перевищує швидкість руху 
води (під впливом електричних сил).  

В природних умовах (на полігоні «Лютіж») протягом року 
були проведені дослідні роботи із визначення сили електричного 
струму на певних глибинах зони аерації (0,6, 2,0, 3,0 м) по 
відношенню до електроду, що знаходився на поверхні ґрунту (у 
дослідах були застосовані керамічні електроди що не 
поляризуються). Регіональний характер руху вологи у зоні аерації 
відображають показники сили електричного струму, заміряні на 
фоновій ділянці полігону. Крива зміни величин електричного 
струму за 2010 р. (рис. 4.7) має схожий характер із графіками 
зміни вологості порід (обернена залежність, рис. 4.8) і рівнів 
ґрунтових вод (пряма залежність, рис. 4.9). Дана тенденція 
синхронних змін витримується тільки для значень сили 
електричного струму із глибини 2 м. Більш глибокі горизонти 
(>3,0 м) мають підвищену вологість, яка змінюється повільно, що 
відображається у слабких змінах сили електричного струму 
(амплітуда його коливань за рік складає близько 50 мкА). Звідси, 
значення сили струму із глибини 2 м можна вважати базовими для 
оцінки впливу електричного струму на рух вологи. Простежується 
досить чітка обернена залежність між зміною сили струму і 
вологістю порід: при зменшенні вологості струми збільшуються, а 
при збільшенні вологості струми зменшуються. Останнє явище 
можна пояснити особливостями руху пароподібної вологи в зоні 
аерації під впливом електричних струмів (рис. 4.7, 4.8) - якщо 
волога в породах рухається переважно у пароподібній формі, то 
при збільшенні вмісту капілярної вологи кількість і можливість 
переміщення пари зменшуватиметься. 

Значення вологості грунту (1-6%) в зоні аерації, яке 
домінувало в породах протягом 2010 р. (рис. 4.8) є надто низькими 
для того, щоб забезпечити рух води під впливом термодинамічних 
сил. Але, при цьому, простежується певна сезонна динаміка 
коливань рівнів ґрунтових вод (рис. 4.9), що свідчить про постійні 
процеси їх живлення. Активне підняття РГВ відбувалося і за 
досить низьких значень вологості порід – 1 - 3% (вагових), що не 
дає підстав для тверджень про значну роль у переміщенні вологи 
всмоктуючих тисків, які фізично слабо впливають на дану 
категорію вологи.  



 225

 
 
Рис. 4.7. Графік зміни сили електричного струму в породах 

зони аерації між електродами, розміщеними на глибинах 0,1-2,0 м, 
протягом 2010 р. Фонова ділянка полігону «Лютіж». 

 

 
 

Рис. 4.8. Зміна вологості (вагової) порід зони аерації (на 
глибинах 0,1-2,0 м) фонової ділянки полігону «Лютіж» за 2010 р. 
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Отже, можна зробити висновок, що рух вологи в породах зони 
аерації, за низьких і середніх рівнів зволоження порід, 
відбувається переважно у пароподібній формі під впливом 
електричних струмів. 

 

 

Рис. 4.9. Коливання рівнів ґрунтових вод у режимних 
свердловинах, розміщених на фоновій ділянці (ф) і у западинній 
формі (з) полігону «Лютіж» за 2010 р. 

 
Коливання рівнів ґрунтових вод (підняття – зниження) іноді не 

співпадають із надходженням атмосферних опадів (див. рис. 4.9). 
Проте вони можуть підпорядковуватись змінам швидкості 
обертання Землі, що змінюють напружено-деформаційний стан 
порід і електричні показники [12]. Так, у грудні 2010 р., за 
відсутності опадів, зафіксовано підняття РҐВ, що співпало з різким 
стрибком у значеннях напружено-деформаційного стану порід: 
розширення порід у метровому блоці покривних відкладів склало 
біля 30 мкм за 16 діб.  

Домінуюча роль електрики в переміщенні вологи 
підтверджується результатами експериментальних робіт, які 
відображають ефекти впливу статичних електричних струмів у 
транспортуванні молекул води в рідкому і газоподібному стані. 
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Підвищення електричних потенціалів на поверхні ґрунтового 
покриву під час дощу викликано багатьма чинниками: 1 – 
електрично збудженими краплями дощу, які отримали заряд за 
рахунок тертя у щільних шарах атмосфери і руху їх у 
електромагнітному полі; 2 – виділення електричних потенціалів 
при дисоціації води в порах ґрунтового покриву; 3 – гідратації 
органічної і мінеральної частини ґрунту, 4 – привнесення 
краплями води іонів водню (Н+) і гідрокарбонату (НСО3

–), які 
утворюються в результаті дисоціації вугільної кислоти, що 
знаходиться в дощовій воді [24]; 5 – опромінення радіоактивними 
елементами, що знаходяться у повітрі, воді і ґрунті; 6 – при 
гідролітичних діях вугільної кислоти, утвореної грозовими 
розрядами та ін. 

Крім електричного градієнту на глибину активної дії 
електричних зарядів впливає тип порід (хімічний, мінералогічний, 
механічний склад), рівень зволоження, температура і ін.., від чого 
залежить діелектрична проникність. Для певних порід і фізико-
географічних умов ці глибини відносно стабільні і виражені у 
літологічному складі певних генетичних горизонтів зони аерації. 

Розглянемо на прикладах сценарії змін вологості порід під 
впливом електричних струмів фронтального і інсоляційного 
походження у післядощовий період (рис.4.10).  

Поява значних електричних потенціалів на поверхні 
ґрунтового покриву буде провокувати електродинамічні і 
гідродинамічні процеси в породах зони аерації. Процес 
переміщення вологи і зміна напрямку електричних струмів має 
певну стадійність. Графіки вологості порід представляють 
характерні (реальні) типи перерозподілу вологи за п’ятирічний 
період спостережень. 
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Рис. 4.10. Графіки, що відображають різні сценарії за 

характером руху вологи під впливом електричних струмів, 
генерованих фронтальними і добовими (інсоляційними) 
варіаціями в післядощовий період за різних рівнів зволоження 
порід (вологість у вагових відсотках): 1 – Катіони «+» і додатньо 
заряджені  молекули води, аніони «-» і  від’ємно заряджені молекули 
води; 2 – вологість порід на фоновому майданчику; 3 –  вологість порід у 
западинній формі; 4 – напрямок руху вологи під впливом фронтальних 
електричних струмів; 5 – напрямок руху вологи під впливом добових 
коливань електричних струмів, а – денний час, б – нічний час. 
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На першій стадії, яка характеризується значним зволоженням 
поверхні ґрунту із привнесенням електричних додатних 
потенціалів (рис. 4.10-А), починаються активні процеси 
переміщення від’ємних іонів (аніонів) у висхідному напрямку, а 
вологи і катіонів у низхідному, до глибини можливого впливу 
певного електричного потенціалу. Із практики експериментальних 
робіт встановлено, що найближчою зоною впливу є зона 
вилуговування, яка знаходиться на границі добових варіацій 
енергомасообмінних  процесів ( на глибині 0,5 м). 

Другу стадію представляє сценарій із переміщенням додатних 
потенціалів у верхню зону вилуговування, а вологи – у зону 
конденсації, що знаходиться на глибині 1м (рис. 4.10 - Б). На 
даному етапі суттєво змінюється характер потоків високорухомих 
складових порід. Він короткодіючий, але, судячи із наслідків його 
роботи, є одним із найбільш активних. У зону вилуговування 
швидко перетікають додатні потенціали, які, крім переміщення 
вологи, руйнують первинні мінерали (дані явища підсилені 
електрохімічними процесами). Високодисперсна фракція 
переноситься у зону конденсації. На даній стадії відбуваються 
процеси, які підтягують вологу із нижніх горизонтів і капілярної 
облямівки. Ймовірно, що на цьому міграційному етапі 
відбувається зниження рівнів ґрунтових вод, які часто 
спостерігаються після інтенсивних дощів. 

В подальшому характер руху електричних струмів і вологості 
порід змінюється до третьої стадії (рис. 4.10 - В), під час якої 
горизонт активних додатних іонів переміститься у зону 
конденсації, а вологість, відповідно розподілу електричних 
потенціалів, буде рухатись у висхідному і низхідному напрямках. 
За даного сценарію, волога, переміщуючись переважно у 
пароподібній формі, буде залишати розчинені і завислі елементи, 
які представлені глинистими мінералами, окислами заліза і 
алюмінію у зоні конденсації (у розрізах представлені 
зцементованими бурими прошарками). Такий характер руху 
вологи протягом року є пріоритетним, особливо у западинній 
морфоскульптурі. Третя стадія найбільш стабільна у літній час. 
Таким характером руху вологи можна пояснити найбільш високу 
мінералізацію порових розчинів і формування новоутворень в 
горизонті конденсації. 
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Четверта стадія (див. рис. 4.10 - Г) відображає стабільне 
зневоднення порід без значної диференціації електричних струмів 
і вологості по профілю. На даній стадії рух вологи буде мати 
стабільно повільний характер із вираженою добовою циклічністю 
– в денний час електричні струми поверхні підсилюються 
сонячною радіацією і волога буде рухатись у напрямку 
водоносного горизонту (рис. 4.10. Г-а), а вночі спостерігається 
диференціація потоків вологи за схемою (рис. 4.10 Г - б). У 
добовій варіації чітко фіксується зниження РҐВ у нічний час і 
підняття його у денний час з амплітудою до 3 см. Крім того, в 
період дії даних стадій відбувається підвищене випаровування 
вологи із поверхні ґрунтового покриву. Баланс вологи в даному 
випадку буде залежати від активності атмосферної складової 
(складу, величини і напрямку руху атмосферних іонів). 

Режимними спостереженнями за аероіонами встановлено, що 
при перевищенні в атмосфері іонів із знаком «-» випаровування із 
ґрунту різко підвищується. Повний цикл всіх стадій руху вологи 
після дощу може тривати від 2 до 4 тижнів, в залежності від 
коливань зовнішніх електромагнітних полів і генерації 
електричних потенціалів геологічним середовищем. 

Даною схемою руху вологи можна пояснити зниження рівня 
ґрунтових вод у післядощовий період, підвищення мінералізації 
порових розчинів в окремих горизонтах і формування 
новоутворень в горизонті, в якому відбувається активне 
обезводнення. В посушливих районах цей горизонт називають 
«мертвим» (в різних кліматичних зонах і типах порід глибина 
«мертвого» горизонту коливається в межах 0,8 – 2,5м). 
Протилежний за характером руху рідкої фази порід виділяється 
горизонт конденсації вологи (детально буде розглянуто нижче). 

Висновок. Завдяки експериментальним дослідним роботам 
були встановлені ефекти впливу різних за природою електричних  
потенціалів на переміщення рідкої і твердої фаз порід: 1 – 
глобальні, індуковані іоносферою і астеносферою, 2 – фронтальні 
у зоні різних за температурою повітряних мас, 3 – електромагнітні 
поля приземної атмосфери генеровані магнітними збуреніми, що 
ідуть від Сонця, 4 – збуджені сонячною короткохвильовою і 
довгохвильовою радіацією, 5 – електричні поля генеровані 
геодинамічними процесами геологічного середовища і др. 
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Рух вологи в породах зони аерації за низьких і середніх рівнів 
зволоження порід відбувається переважно у пароподібній формі 
під впливом електричних струмів. 

У ряді польових експериментів зафіксовано добові і сезонні 
варіації РҐВ під впливом напруженості електромагнітного поля 
приземної атмосфери, сонячної радіації, а також вплив 
електричних струмів, генерованих геологічним середовищем, на 
зміну вологості порід зони аерації і РҐВ. 

На величину сили струму впливає температура і вологість 
порід. Верхні горизонти зони аерації знаходяться під постійним 
впливом різних атмосферних явищ, які змінюють електричні 
струми у широкому діапазоні.  

 
4.2.3. Кількісна оцінка впливу електричних струмів на рух 

вологи в зоні аерації 
 

Рух плівкової і стикової вологи в зоні аерації вочевидь дуже 
повільний. Для забезпечення динамічних процесів живлення та 
розвантаження грунтових вод, коливань їх рівня основна маса 
вологи повинна рухатися у пароподібній формі під впливом 
електричних струмів, оскільки температурні градієнти і парціальні 
тиски не дають можливості швидко і у великій кількості 
переміщуватися волозі.  

З використанням даних про особливості руху певних 
категорій вологи, про вплив електричних струмів на 
транспортування водних розчинів і молекул пароподібної вологи, 
а також даних експериментальних досліджень чинників, що 
впливають на рух води, вдалося оцінити долю участі електричних 
сил у переміщенні вологи. 

Виділити категорії рухомої та слаборухомої вологи  дозволяє 
статистичний аналіз значень вологості порід (рис. 4.11). Всі 
значення розподілено по 6 колонках, що охоплюють інтервали 
вологості, вказані на осі абсцис. Із даної гістограми видно, що біля 
82% зразків мають вологість в межах 0,3-6% вагових, або 1,5-30% 
об’ємних від порового простору. Така вологість характерна для 
середніх шарів зони аерації і являє категорію вологи, яка не може 
рухатись під впливом термодинамічних сил. У верхніх і нижніх 
шарах зони аерації вологість порід має дещо більші значення. 
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Шоста колонка представлена двома зразками із об’ємною 
вологістю 50-53%.  

За типом категорій вологості із певним рівнем рухомості  
гістограма (рис. 4.11) розділена на групи: 1 – 0-4, 2 – 4-8, 3 – 8-12% 
вагових, або 0-20, 20-40, 40-60% об’ємних від порового простору. 
 

Гистограм.: Var1
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Рис. 4.11. Гістограма частоти розподілу даних вологості порід 
(від 0,3 до 10,7% вагових) з інтервалом 2% (дані отримані за 
період 2007-2010 рр. на фоновій ділянці полігону «Лютіж»). 

 
З використанням значень вологості порід та сили 

електричного струму на глибині 2,0 м, РГВ і температури порід на 
границі дзеркала ґрунтових вод за теплий період 2010р., 
побудована схема певного їх взаємозв’язку (рис. 4.12). Під час 
аналізу даних враховувалась також вологість верхніх (вище 2,0 м) 
шарів зони аерації. Аналізуючи динамічні криві перелічених вище 
показників можна виділити окремі періоди за характером їх 
співвідношення. Криві вологості, РҐВ і електричних струмів за 
різні роки можуть відрізнятись від представленої схеми, але 
принцип взаємозалежності даних показників повинен зберігатися. 
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Рис. 4.12. Схема взаємозв’язку сили електричного струму (І), 
вологості порід (W) і рівнів ґрунтових вод (РҐВ) із відображенням 
зон (1-3) категорій вологості і ступеня впливу електричних струмів 
на переміщення вологи із зони аерації до рівня грунтових вод (за  
експериментальними даними на полігоні «Лютіж») 
 

Відповідно до схеми, весняно-літній період характеризується 
найбільш вологими породами з вологоємністю на рівні розриву 
капілярів. За таких значень зволоження порід порові розчини 
можуть рухатись в рідкому і газоподібному стані під впливом 
гравітаційних та внутрішніх сил. Вплив електричних сил в даному 
випадку буде невеликий. Для даного етапу досліджень, параметри 
залежності переміщеної вологи рекомендується оцінювати 
наближено за польовими показниками – на підставі морфології 
кривої (графіка сили електричного струму), коли амплітуда повної 
зміни вважається за 100%, і даних вологості порід. Тоді доля 
електричних сил в переміщенні вологи за весняний період може 
скласти 10-45%. В період, що охоплює другий (літній) етап, коли 
вологість порід забезпечується адсорбованою, плівковою і 
стиковою водою, такі види вологи здатні рухатись лише за 
рахунок сил натягу, градієнту температури і електричних струмів. 
Оскільки дві попередні сили (із вище виконаної оцінки) мають 
значні обмеження, то основною рушійною силою може виступати 
електричний струм і доля його впливу у переміщені вологи може 
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сягати 45-85%. Під час третього періоду найбільші значення 
електричних струмів, найменша вологість порід і початок 
активного зниження РҐВ демонструють відсутність участі рідкої 
фази у живленні ґрунтових вод. У цей час рух вологи може 
відбуватися у вигляді пари переважно за рахунок електричних 
струмів, вплив яких, в середньому, може коливатись в межах 85-
100%. 

Між значеннями електричного струму і РГВ в певні періоди 
року не має прямої залежності (див. рис. 4.12). Збільшення 
статичних полів атмосфери знижує силу електричного струму в 
породах і орієнтує рух вологи у висхідному напрямку. При змінах 
швидкості обертання Землі: в періоди прискорення (квітень-
червень, жовтень-грудень) рівні ґрунтових вод піднімаються, при 
уповільненні (серпень-вересень, січень-лютий) – знижуються. На 
зміну РГВ (крім електричних струмів) могли впливати величини 
напруженого стану порід, що і відображено на графіках. У 
весняний період напрямок дії чинників співпадав, а у серпні-
вересні – ці сили діяли у протилежних напрямках.  

Вологість порід за період спостережень, на підставі 
гістограми, було розділено на 3 типи зволоження: 1 – 0,3-20%, 2 – 
20-40%, 3 – 40-53% (рис. 4.13). Кількість випадків кожного типу 
зволоження відповідно склало 1 – 50,4%, 2 – 43,4%, 3 – 6,2%. 
Кількість вологи, що переміщується електричним струмом при 
певному типі зволоження визначалась за шкалою, розміченою за 
полем даних електричних струмів, відповідно якої кожному 
інтервалу у 0,1мкА відповідає 6,2%. За характером виділених зон 
по кривій електричних струмів визначені середні рівні впливу 
електричних струмів (у відсотках) на переміщення вологи: 1 – 
90,0%, 2 – 62,5-50%, 3 – 27,5%.  
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1 2 3 

 
1 2 3 

Типи зволоження порід (W%) 
0,3-20 20-40 40-53 

Теоретично можлива кількість вологи, що переміщується 
силою електричного струму 

~100-80 % 80-45 % 45–10 % 
90,0% 62,5% 27,5% 

Випадки певних типів зволоження в природних умовах 
50,4 % 43,4 % 6,2 % 

Кількість вологи переміщеної за рахунок електричного 
стуму в природних умовах 

45,36% 27,13% 1,71% 
Загальна кількість вологи, що переміщується до водоносного 

горизонту під впливом електричного струму ~74,2 % 
 

Рис. 4.13. Схема основних сценаріїв і кількісної оцінки руху 
вологи в породах зони аерації під впливом електричних струмів, 
що виникають між атмосферою і літосферою в умовах південного 
Полісся і північного Лісостепу. 

 
Перемноживши процентний коефіцієнт на кількість випадків 

кожного типу зволоження отримаємо величину переміщеної 
вологи під впливом електрики при різному рівню зволоження 
порід: 1 – 45,36%, 2 – 27,13%, 3 – 1,71%. Загальна їх сума складе 
74,2%. Виходячи із середніх значень коливання вологості порід 
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(25-35%) величина впливу електричного струму може змінюватись 
у межах 65-85%. 

Кількість випадків кожного типу зволоження і об’ємна 
величина вологи, що переноситься електричним струмом, 
схематично показані на рис. 4.13. Рисунок відображає характер 
трьох основних типів зволоження порід із представленням 
дрібних, середніх і крупних пор. 

 
Запитання для самоконтролю: 
1. У яких шарах геосфери генеруються різні за знаком 

електричні потенціали? 
2. Суть електродинамічної схеми атмосфери і літосфери 

(принцип розподілу електричних зарядів в геосфері). 
3. Наведіть рівняння для визначення поверхневої енергії 

дисперсної системи порід зони аерації. 
4. В чому полягає «внутрішній» електрокінетичний механізм 

руху води в породі? 
5. В чому полягає явище електроосмосу? 
6. Поясніть схему подвійних електричних шарів у поровому 

просторі грунту. 
7. Під дією яких постійно та періодично діючих чинників в 

породах виникають електричні заряди та формуються електричні 
потенціали в поверхневому шарі літосфери?  

8. Охарактеризуйте стадії процесу переміщення вологи і змін 
напрямку електричних струмів. 

9. Поясніть правило Коена, за яким визначають величину і 
знак заряду твердих частинок грунту. 

 
 

4.3. Роль електрики у міграції солей в породах зони аерації 
і формуванні складу підземних вод 

 
Міграція елементів в умовах покривних відкладів 

підпорядковується ландшафтно-геохімічним закономірностям і 
пов'язана з особливостями структури покривних вікладів, клімату, 
рельєфу, з характером процесів гіпергенезу, ґрунтоутворення, 
опадів, життєдіяльністю рослинного і тваринного світу тощо. 
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Сукупність цих факторів обумовлює шляхи, форми і кількість 
переміщених елементів. 

Сукупність геохімічних процесів в зоні гіпергенезу, 
пов’язаних із проникненням води в літосферу з подальшим 
розчиненням, переміщенням і вторинною акумуляцією різних 
мінералів, А.Є. Ферсман назвав гідрогенезом. Фазовий стан води, а 
відповідно і його рухомість залежить від термодинамічних і 
електродинамічних умов. Інтенсивність водної міграції 
обмежується на низькотемпературних бар’єрах. Перехід води в 
пару, при підвищенні температури, підвищує її рухомість, а також 
рухомість хімічних елементів. Ряд елементів виноситься 
пароподібною вологою, як в атмосферу, так і в підземні води. А 
тому термічні і електричні режими контролюють, як фазові 
переходи води, так і умови водної міграції і акумуляції хімічних 
елементів в ландшафтах. Перебуваючи в розчиненому і завислому 
стані іони визначають особливості того чи іншого геохімічного 
процесу [26].  

Крім переміщення вологи в породах електричні струми 
виконують і певну геологічну роботу – беруть участь у руйнації 
первинних мінералів і формуванні вторинних. На глибинах 0,4-
0,6м і 1,6-2,7 м, під впливом різких коливань електричних 
потенціалів (електрохімічних процесів) і процесів зволоження-
зневоднення формуються горизонти вилуговування легко- і 
середньорозчинних мінералів (рис. 4.14). У цих інтервалах також 
чітко простежуються сліди руйнації кристалів SіO2 – за наявністю 
великої кількості аморфного кремнезему. А в межах ілювіального 
горизонту на глибинах 0,8-1,6 м і 2,7- 3,5 м відбувається стягнення 
колоїдів і активне формування вторинних структурних елементів, 
які представлені прошарками із підвищеним вмістом F2O3 і Аl2O3. 

 
 
 
 
 
 
 

                                         А                                       Б 
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Рис. 4.14. Схема формування текстури геологічного розрізу 

під впливом електричних струмів: А – морфологія зони аерації в 
центральній частині западинної морфоскульптури, Б - характер 
домінуючого перерозподілу: 1 – порових розчинів; 2 - електричних 
потенціалів (сила електричного струму), стрілками показано 
пріоритетні напрямки руху: рідкої (1) і твердої фаз (2) (полігон 
«Лютіж»). 
 

Здебільшого, за відносного перевищення кількості катіонів в 
приземній атмосфері (в результаті високої активності сонячної 
радіації), при надходженні теплих атмосферних фронтів і, 
особливо, під час атмосферних опадів, в ґрунтовому покриві також 
будуть переважати іони із знаком «+». За даних умов у нижче 
розміщеному горизонті будуть формуватись іони із знаком «-» 
(аніони). Два горизонти із переважаючими аніонами і катіонами 
створюють електродинамічну пару, або групу, які умовно можна 
назвати «анодом» і «катодом». Глибина, або відстань між цими 
горизонтами буде залежати від електромагнітної проникності 
порід. В залежності від потужності порід зони аерації подібних 
електродинамічних груп може бути декілька (рис. 4.14-Б, 2). 
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В місцях високоамплітудних коливань електричного струму 
спостерігається різке зневоднення і активна руйнація мінеральної 
частини порід. Для цих горизонтів характерні високий рівень 
промитості і сліди корозії піщаної фракції.  

Завдяки диференціації електричних потенціалів по розрізу 
відбувається накопичення речовин-окисників в горизонтах 
названих «анодними», і речовин-відновників – у «катодних» 
горизонтах, що спричиняє відповідні процеси. 

У вилужених породах піщаного складу основну роль окисника 
відіграють молекули кисню і іони ОН-, а активним відновником 
слугує водень. Частково ці гази та іони надходять з атмосфери, а 
більша частина утворюється в результаті хімічних реакцій і 
дисоціації води під впливом електричних струмів. Значні 
накопичення іонів водню в катодному горизонті призводять до 
руйнування кристалічних решіток первинних мінералів (навіть 
аморфного кремнезему), відновлення ряду елементів та винесення 
їх водними і електричними потоками, здебільшого за межі 
горизонту. В результаті електролізу і геохімічних перетворень у 
розрізах покривних відкладів (найбільш чітко виражені в піщаних 
ґрунтах) на різних глибинах сформовані оглеєні (озалізнені), або 
сильно вилужені горизонти, нерідко складені промитим і 
аморфним кремнеземом (рис.4.14-А). 

Рух рідкої і твердої фази під впливом електричних струмів в 
окремих горизонтах (переважно у випадках зневоднення порід) 
має протилежні напрямки – спостерігається принцип 
електрофорезу (рис. 4.14-Б). 

Під впливом електричного струму у 2-4 рази підвищується 
водопроникність порід, у ґрунті протікає ряд фізичних і фізико-
хімічних процесів, які призводять до винесення солей. В 
постійному електричному полі іони рухаються із швидкістю  v = 
BZ eE,  де  B - рухомість іона, Z, e - валентність і його заряд, E – 
градієнт потенціалу електричного поля. Під дією електричного 
струму відбувається руйнація навіть важкорозчинних мінералів, 
що веде до значних змін хімічного складу ґрунтів.  

В різних природних зонах рух солей, ймовірно, буде мати 
тісний зв'язок із електродинамічними процесами - чим більш 
мінералізовані порові розчини, тим легше вони будуть 
переміщуватися під впливом електричних струмів і навпаки. 
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На інтенсивність геохімічних процесів, крім електричних 
струмів, значний вплив має і температурний режим: в літній 
період мінералізація як порових розчинів, так і ґрунтових вод 
вища, ніж взимку. 

 
Запитання для самоконтролю: 
1. Поясніть процес гідрогенезу? 
2. Які зміни відбуваються з породами в місцях 

високоамплітудних коливань електричного струму ? 
3. Наведіть приклади сучасних сингенетичних процесів. 
4. Як впливають електричні струми на формування вторинних 

мінералів і накопичення певних елементів в шарах грунту?  
 
 
4.4. Особливості руху рідкої і твердої фаз порід у 

мікрогеодинамічних зонах (зонах швидкої міграції) 
 

Традиційно, під час розрахунків складових водообміну між 
поверхневими і грунтовими водами на регіональному рівні 
прийнято використовувати наявні фільтраційні параметри, а на 
локальному – як фільтраційні, так і гідрофізичні. При цьому 
схематизуються, тобто суттєво спрощуються, ландшафтні умови, 
не враховується генезис, дрібні включення та мікропрошарки 
літологічних різновидів в розрізі. Однак, результати досліджень 
останніх років вказують на те, що різниця у величинах 
інфільтраційного живлення та масоперенесення розчиненої 
речовини в окремих елементарних ландшафтах може бути доволі 
суттєвою, навіть при збереженні відносної одноманітності розрізу. 
Так, елементарні ландшафти, сформовані в межах 
мікрогеодинаміних зон, підсилюють роль електричних струмів у 
переміщенні газоподібної, рідкої та твердої фаз порід. 

Трапляються випадки, коли основні умови та чинники 
фільтрації, такі як латеральна однорідність геологічного 
середовища, висока сорбційна здатність, гідрофізичні параметри 
квазінасичених та ненасичених порід і слабка проникність 
водотривких горизонтів вступають в протиріччя із фактами 
реального відновлення ресурсів підземних вод або наявності в 
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глибоких горизонтах забруднювачів техногенного походження, 
таких як радіонукліди, пестициди, нафтопродукти. 

В умовах структурованої геологічної системи, рух рідкої і 
твердої фаз підпорядковується цій системі і направлений, 
переважно, по границях структурних елементів різного рівня [10]. 
Енергомасообмінні процеси перебувають під постійним впливом 
зовнішніх чинників – температурних (короткохвильової і 
довгохвильової радіації), ядерних (α, β, γ випромінювання), 
гравітаційних полів, електромагнітних і електричних сил 
(електричних статичних полів атмосфери і літосфери), 
коливальних тектонічних рухів, атмосферних явищ тощо. У 
структурних елементах, утворених ендогенними і екзогенними 
чинниками, як правило, відбуваються високоактивні  геодинамічні 
процеси (механічні, геохімічні, гідродинамічні, термодинамічні, 
електродинамічні, газодинамічні та ін.), які формують так звані 
зони швидкої міграції, або мікрогеодинамічні зони (МГЗ). МГЗ є 
результатом складної взаємодії ендогенних і екзогенних процесів 
[11]. До них належать степові блюдця, поди, котли видування, 
прохідні замкнені долини, мікротектонічні замкнені пониження, 
стариці, пониження ерозійного походження тощо. 

Особливу увагу привертають до себе ділянки з 
геодинамічними процесами підвищеної трансформації порід і 
відносно високим рівнем переміщення твердої і рідкої фаз. 
Аномальність таких ділянок проявляється: у зміні рослинного і 
ґрунтового покриву, в особливостях будови, складу і властивостей 
порід зони аерації та характеру поверхневого стоку; у специфічних 
рисах мікрорельєфу, особливостях перерозподілу поверхневих 
вод, еманаційних проявах, характері варіацій і величинах 
магнітного поля, трансформації сейсмічних хвиль, зміні швидкості 
проникнення радіо- і сейсмоакустичних хвиль, специфічних 
геохімічних процесах, і, головне, - у прискореному русі водних 
розчинів. У рельєфі такі зони швидкої міграції або гідродинамічні 
вікна часто виражені у вигляді безстічних і слабо стічних 
морфоскульптур (рис. 4.15). Особливе значення ці зони відіграють 
в процесах формування підземного стоку, якості води, зміни 
складу порових і підземних вод.  
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Рис. 4.15. Схема округлих (замкнених) і лінійних 
(відкритих) геодинамічних морфоскульптур на рівнинних 
територіях з відображенням характеру перерозподілу 
поверхневого і підземного стоку. 

 
Більш високі міграційні властивості мають ландшафти 

замкнених понижених морфоскульптур з великими водозбірними 
площами і, особливо, із прогресуючим збільшенням депресивної 
форми на сучасному етапі. У відкладах прогресуючих западин 
простежується зменшення потужності генетичних горизонтів, 
розміщених в межах днища, підвищеними ерозійними процесами 
на схилах западини, вилуговуванність порід тощо. Як правило в 
таких формах порушений баланс рухливої твердої фази – 
винесення дрібнодисперсних часток через аномальні зони 
переважає над привнесенням їх із водозбірної площі поверхневими 
водами і повітряними потоками із прилеглих територій. 

Нерідкі випадки коли в одному водоносному горизонті 
хімічний склад і мінералізація води суттєво відрізняються (інколи 
на порядок і більше). Крім того, не завжди співпадає елементний 
склад води із елементним складом порід. Мінералізація і 
елементний склад можуть змінюватися у досить великих межах (у 
декілька разів) за короткий проміжок часу. 

У розрізах западинних форм (рис. 4.16) постійно 
спостерігаються різного роду постседиментаційні утворення, які 
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часто представлені прошарками, плямами простої і складної форм, 
концентричними стягненнями тощо [10]. Причому для певних 
ділянок характерні певні геометричні форми.  

 

 
 

Рис. 4.16. Геологічні розрізи центральної частини 
западини і фонової ділянки з відображенням морфології 
(текстури) порід зони аерації в межах полігону «Лютіж» 
 

Крім великого геометричного різноманіття новоутворень, 
проявляється їх вертикальна і горизонтальна зональність. 
Вертикальна зональність виділена за чіткою прив’язкою 
новоутворень до певних глибин, а суть горизонтальної зональності 
полягає у концентрованому (на певних ділянках) їх розвитку в 
регіональному плані (див. рис.4.15). Вертикальна прив’язка 
новоутворень має тісний зв'язок із диференціацією електричних 
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струмів по розрізу і залежна від електрично активізованих окисно-
відновних процесів, а природа горизонтальної диференційованої 
концентрації хімічних елементів ймовірно пов’язана із 
регіональною сіткою мікрогеодинамічних зон. 

Згідно морфогенетичного аналізу, склад порід двох 
різнотипних розрізів (див. рис. 4.16) суттєво відрізняється за 
рівнем мікроструктурної і текстурної організації. Мікроструктурні 
елементи порід формуються за рахунок склеювання колоїдних 
плівок на піщинках кремнезему. Основними компонентами 
колоїдних плівок є кремнієва кислота, глинозем, оксиди заліза із 
домішками ТіО2, Р2О5, СаО, МgО та ін. Кількість колоїдного 
матеріалу, що формує структурні плівки елементарних частинок в 
породах деградованих (елювіальних) горизонтів майже у два рази 
менша ніж у зразках горизонтів, де домінують ілювіальні процеси. 

Електронно-мікроскопічний аналіз хімічного складу основних 
фракцій, відібраних із певних генетичних горизонтів западинної 
форми і фонової ділянки (рис 4.17) вказує на те, що хімічний і 
мінералогічний склад, та структура елементарних частинок порід в 
мікрогеодинамічних зонах суттєво змінені. Для центральної 
частини западини характерний високий рівень вилугованості 
порід, велика кількість слідів різних форм древнього кріогенезу, 
наявність геохімічних новоутворень із хімічно стійких мінералів, 
текстурних елементів (стягнень полуторних окислів) і ділянок з 
підвищеною інфільтрацією (промитих зон). На границях 
літологічних різновидів, як правило, зустрічаються новоутворення 
у вигляді плівок, бобовин, трубок, журавчиків, кірок, прошарків і 
лінз, які часто служать геохімічними бар'єрами для розчиненої і 
завислої фаз. Очевидно в мікрогеодинамічних зонах відбуваються 
більш інтенсивні електрохімічні процеси, які приймають участь у 
руйнації первинних і формуванні вторинних мінералів.  

В мікрогеодинамічних зонах відбуваються високоактивні 
геохімічні процеси, що змінюють склад і властивості порід і 
суттєво впливають на формування хімічного складу підземних 
вод, в якому є велика кількість речовин атмосферного, 
біологічного і метаморфіічного походження.  
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Рис. 4.17. Спектрограма хімічних елементів, виділених за 

допомогою електронного мікроскопа в піщаних фракціях із 
розрізів А – фонової ділянки і Б – деградованих горизонтів 
западинної форми  полігону «Лютіж» 
 

Існує багато фактів, що підтверджують вплив електричних 
струмів на масообмін у мікрогеодинамічних зонах [8,9,11]. 
Напруженість електромагнітного поля у приземних шарах, яка є 
складовою атмосферної електрики, майже у всіх випадках має 



 246 

менші значення в аномальних зонах (часто у декілька разів). Це 
свідчить про активне поглинання атмосферних статичних 
електричних потенціалів певними ділянками геологічного 
середовища. Електромагнітні збурення приземної атмосфери і 
сонячна радіація енергетично продукують і підсилюють іонне 
середовище в межах мікрогеодинамічних зон більш активно, ніж 
на фонових ділянках завдячуючи більш активним ендогенним 
(періодична зміна напружено-деформаційного стану порід) і 
екзогенним процесам (привнесення в западину великої кількості 
рідкого і твердого стоку). 

На рис. 4.18 продемонстровано, як у западинній формі 
мінералізація порових розчинів знижувалася з 1200 мг/дм3 у 2008р. 
до 100 мг/ дм3 у 2012р. Такий характер зміни мінералізації може 
бути пов'язаний із двома основними чинниками – величиною 
атмосферних опадів і зміною сили електричного струму. За 
результатами аналізу загальної мінералізації порових розчинів, 
атмосферних опадів і сили електричного струму витікає, що на 
фоновій ділянці хімічний склад більше залежить від атмосферних 
опадів, а в геодинамічній зоні від сили електричного струму. Із 
збільшенням кількості опадів мінералізація порових розчинів в 
породах фонової ділянки зменшується, що пояснюється 
розбавленням. Проте в западинній формі дана залежність має 
характер близький до протилежного. Мінералізація порових 
розчинів в западинних формах майже у 2 рази вища ніж на 
фонових ділянках (рис. 4.18). В той же час, мінералізація 
ґрунтових вод в западинах нижча від такої на фонових ділянках у 
2-3 рази. Отже, процеси фізико-хімічної переробки і переміщення 
солей і органо-мінеральної речовини за межі зони аерації у 
центральних частинах западин значно інтенсивніші, ніж на 
фонових ділянках. 
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Рис. 4.18. Характер змін середніх значень загальної 

мінералізації порових розчинів зони аерації на фоновій ділянці 
і у западинній формі (полігон «Лютіж», 2008-2012 рр.) 
 

Залежність сили електричного струму від вологості порід 
чітко простежується за даними моніторингу 2010-2012 рр. 
Кількість опадів в ці роки відповідно збільшувалася – 460мм, 
557мм, 620мм., а середні значення сили електричного струму на 
фоновій ділянці зменшувалися – 0,65 мкА, 0,41 мкА, 0,38 мкА. На 
фоновій ділянці підтверджується обернена залежність величини 
сили електричного струму від вологості порід (рис. 4.19), тоді як у 
мікрогеодинамічній зоні – виражена пряма залежність – 0,08 мкА, 
0,47 мкА, 1,13 мкА. Оскільки на значення сили електричного 
струму, крім вологості впливають також електромагнітні 
коливання атмосфери (напруженість електромагнітного поля), 
сонячна радіація, зміна напружено-деформаційного стану порід, 
радіоактивне випромінювання та ін., то такі залежності мають 
нелінійний характер.  
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Рис. 4.19. Характер зміни сили електричного струму між 
електродами 0,1-2,0 м на фоновій ділянці і у западинній формі 
полігону «Лютіж» за 2010 р. (а) і 2011 р. (б) 
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В западині і на фоновій ділянці відбуваються й інші процеси, 
які також мають протилежний напрямок розвитку. Це стосується 
змін напружено-деформаційного стану порід, напруженості 
електромагнітного поля, а в певні періоди, – температури і 
вологості порід. Причини прямої і оберненої залежності сили 
електричного струму від вологості за різних геологічних умов 
необхідно шукати у специфічних мікрогеодинимічних процесах, 
які відбуваються в МГЗ. Одна із основних причин, ймовірно, 
лежить у руслі ендогенних процесів – характері зміни пружних 
хвиль, викликаних ротаційними і гравітаційними силами, що 
виникають при обертанні Землі, Місяця і Сонця [8]. Крім того, при 
збільшенні опадів у западину надходить більша кількість, як 
рідкого, так і твердого стоку (вологість у западинах майже у 2 рази 
більша, ніж на фонових ділянках), які в рази можуть збільшувати 
кількість іонів. А тому, у зоні аерації фонової ділянки електричні 
струми відображають, переважно рух пароподібної вологи, а в 
западинній формі – рух порових розчинів (іонів). 

З характеру графіків, що відображають зміну сили 
електричного струму в породах зони аерації простежується ряд 
закономірностей: 1) Найвищих значень електричний струм досягає 
у весняно-літній період, в періоди найвищих сумарних значень 
сонячної радіації; 2) На величини значень сили електричного 
струму впливають і геодинамічні (напружено-деформаційні) 
процеси пов’язані із ротаційно-гравітаційними силами, які 
найбільш активно проявляють себе в кінці березня – на початку 
квітня і в жовтні-листопаді. В ці періоди простежується тенденція  
синхронної зміни електричного струму в даних різнотипних за 
геодинамічними процесами ділянках; 3) При підвищенні 
напруженості електромагнітного поля приземної атмосфери, яка є 
носієм від’ємних зарядів, сила електричного струму в ґрунтах 
знижується. 

Із рушійною функцією електричного струму в геологічному 
середовищі можна пов’язати перенесення радіонуклідів 
чорнобильського походження на достатньо великі глибини. В 
западинах Чорнобильської зони відчуження глибина проникнення 
радіонуклідів в 2-3 рази вища, ніж на фонових ділянках. 
Визначення питомої активності порід фонової ділянки полігону 
«Весняне» у 1998 р. зафіксували явні сліди радіонуклідів на рівні  
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7 м, в той час як у западинній формі значно більші концентрації 
виявлені на глибині 17 м, а сліди – на глибині 21 м.  

У річному циклі міграції радіонуклідів відмічається 
підвищена їх рухомість у весняний і осінній періоди – час високої 
активності атмосферних фронтів (фронтальних струмів) і 
напруженості електромагнітного поля, що збуджує іонне 
середовище поверхневих відкладів. В породах зони аерації в ці 
періоди питома активність радіоактивних елементів зменшується, 
а в ґрунтових водах збільшується.  

Рух електричних зарядів у висхідному напрямку часто 
призводить до формування різного роду новоутворень в породах 
зони аерації – стягнень (конкреції, ортзанди, ортштейни, 
бобовини, журавчики та ін.). Проте необхідно пам’ятати, що 
катіони і аніони під впливом струмів домінуючого напрямку 
будуть мати протилежні напрямки руху, що призводить до 
диференційованого перерозподілу окремих елементів в породах. 

Періодичне підвищення рівня вмісту кремнезему в ґрунтових 
водах геодинамічних зон ймовірно відбувається під впливом 
електрохімічної корозії мінеральних частинок порід. 

Висновок: Мікрогеодинамічні зони з точки зору структурної 
геології належать до елементарної ланки геодинамічних зон, в 
яких відбуваються механічні, електродинамічні, геохімічні і 
гідродинамічні процеси, які за характером, інтенсивністю і 
наслідками суттєво відрізняються від процесів на фонових 
ділянках. Інфільтраційне живлення грунтових вод а також процеси 
фізико-хімічної переробки і переміщення солей за межі зони 
аерації в западинних формах значно інтенсивніші, ніж на фонових 
ділянках. 

 
Запитання для самоконтролю: 
1. Що собою являють мікрогеодинамічні зони? 
2. В чому полягає відмінність мікрогеодинамічних зон від 

прилеглих фонових ділянок? 
3. У який період електричні струми в зоні аерації досягають 

максимальних значень і як це співвідноситься із 
значеннями сонячної радіації? 

4. У яких випадках сила електричного струму в ґрунтах 
знижується? 
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4.5. Основні напрямки та завдання подальших 
гідрофізичних  досліджень 

 
Дослідження механізмів водоутримання та процесів 

вологоперенесення потребує, в першу чергу, встановлення 
домінуючих чинників для певних умов, що впливають на 
енергомасообмін у породах зони аерації. Наступним важливим 
питанням перспективних досліджень постає розробка нових 
технічних засобів вимірювання окремих перемінних складових, 
що впливають на рух водних розчинів. Сюди входить і розробка 
принципів спеціальних польових досліджень, вибір ділянок (з 
урахуванням мікрорельєфу), проектування і забезпечення нового 
обладнання і вимірювальних приладів, встановлення детального 
моніторингу визначених високодинамічних складових атмосфери і 
літосфери.  

В гідрофізичних дослідженнях в ряді розвинутих країн 
використовують спеціальні автоматичні датчики моніторингу 
рівнів ґрунтових вод, їх хімічного складу, температури, вологості 
порід на певних глибинах, атмосферних явищ тощо. Всі ці дані 
фіксуються на цифрових носіях, передаються на комп’ютер, де 
оператор, використовуючи спеціальні програми отримує графіки 
зміни окремих показників і графіки залежності зміни одних 
факторів від інших. 

На сьогодні не встановлені чіткі параметри дії окремих 
зовнішніх чинників на рух вологи – температурних градієнтів, 
різних за природою електричних потенціалів в породах, 
напруженості електромагнітного поля приземної атмосфери, 
короткохвильової і довгохвильової сонячної  радіації, певних 
атмосферних явищ тощо. 

В гідрогеології досить важливою проблемою є встановлення 
природи формування хімічного складу підземних вод, де зона 
аерації відіграє велику роль. Так, за результатами вивчення змін 
мінералізації грунтових вод виявлені її досить високі періодичні 
стрибки (рис. 4.20.), які досягають 15 кратного збільшення (від 
мінімальних значень). Навіть наявність значного масиву даних 
моніторингу не дає можливості однозначно встановити фактори, 
що спричиняють подібні явища. 
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Рис 4.20. Характер зміни загальної мінералізації (мг/дм3) 

ґрунтових вод в режимних свердловинах фонової ділянки (Ф) і 
западинної морфоскульптури (З) полігону «Лютіж» за 2008-              
2013 рр. 

 
Велике значення у русі водних розчинів має фізичний стан 

асоційованих молекул води. Вода має електромагнітну активність 
внаслідок наявності в ній нескомпенсованих зарядів, що спонукає 
її до самоорганізації (створює різного роду асоціації, або кластери) 
і адаптації до оточуючого середовища. В природних умовах зміна 
енергетичного стану води проявляється в утворенні фазових 
нестабільних моментів, що приводить молекули води до руху, або 
певної взаємодії (хімічної, фізичної). З’ясування внутрішніх і 
зовнішніх причин, що впливають на кооперативну організацію 
певних молекулярних систем, дає можливість зрозуміти їх роль у 
ряді процесів, що відбуваються в геологічних об’єктах. 

Не менш важливим у вивченні закономірностей руху водних 
розчинів в породах зони аерації є встановлення періодичності 
коливальних рухів геологічного середовища. Перші результати 
вивчення напружено-деформаційного стану порід, пов’язаного із 
вертикальними і горизонтальними рухами покривних відкладів під 
впливом гравітаційних сил Місяця і Сонця, а також зміни 
швидкості обертання Землі [8] показують, що при зміні 
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напруженого стану порід змінюється величина і напрямок 
переміщення електричних потенціалів (іонів). Ймовірно, сейсмічні 
хвилі, генеровані цими коливальними рухами на границях змін 
літологічного складу порід, їх вологості, структури і текстури в 
мікрогеодинамічних зонах, втрачають частину своєї енергії, яка 
перетворюється у електричну і теплову енергію. В результаті 
поглинання сейсмічних хвиль і атмосферних статичних 
електричних потенціалів в породах мікрогеодинамічних зон 
формується значна кількість іонів, що веде до інтенсифікації 
переміщення порових розчинів.  

Таким чином, ми бачимо, що майже всі процеси в природному 
середовищі відбуваються за участі електричних сил. До основних 
чинників енергомасообміну в покривних відкладах рівнинних 
територій належать електричні струми (сила електричного струму, 
напруга і напруженість електромагнітного поля), що формуються в 
атмосфері і літосфері та знаходяться в постійному стані 
енергообміну. Здебільшого на значні коливання РҐВ у висхідному 
і низхідному напрямках впливають електричні потенціали (іони), 
які генеруються під впливом: 1) сонячної радіації протягом доби (в 
денний час РҐВ піднімаються, а в нічний знижуються); 2) 
фронтальних потенціалів – різних за температурою повітряних 
мас; 3) потенціалів генерованих геологічним середовищем – 
збуджених тектонічними рухами і ротаційними силами. 

Водні розчини в геологічному середовищі досить чутливі до 
зміни електромагнітних полів і електричних потенціалів. Ритмічні 
зміни електричного поля, що формуються під впливом атмосфери і 
літосфери, відіграють значну роль у геологічних процесах. 
Результати цих процесів проявляються у розрізах порід зони 
аерації у вигляді різного виду новоутворень – стягнень, конкрецій, 
журавчиків, прошарків. Крім того, на ділянках аномального 
енергомасообміну механічний, хімічний і мінералогічний склад 
порід, а також їх властивості відрізняються від порід фонових 
ділянок. 

Спостерігається певна синхронність у змінах величин 
електромагнітних статичних полів в атмосфері, електричних 
струмів в породах зони аерації, температури, вологості порід і 
рівнів ґрунтових вод.  
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ВИСНОВКИ 
 

Кожен із напрямків гідрогеології розвивається достатньо 
нестабільно, переживаючи періоди злетів, відносного спокою і 
навіть забуття. Це пов’язано із особливостями розвитку 
відповідних галузей народного господарства, що використовують 
або мають вплив на підземні води. Так, стрімкий розвиток 
гідрофізики, а саме – досліджень, пов’язаних із формуванням 
доступної культурним рослинам кількості вологи у 
кореневмісному шарі, був обумовлений потужним розвитком 
зрошувальних меліорацій у 60-70-ті роки минулого сторіччя. 
Шляхом визначення параметрів вологоперенесення – висоти 
всмоктування та всмоктуючого тиску, що обернено залежать від 
вологості, вдавалося контролювати забезпечення кореневмісного 
шару вологою та вчасно виконувати поливи без зайвих витрат 
води. Для визначення цих параметрів найбільше використовувався 
тензіометричний метод. За кордоном тензіометри дійшли і до 
нашого часу, але у більш досконалому вигляді (див. розділ 2.1.2).  
В 90-ті та на початку 2000-х років зацікавленість у гідрофізичних 
дослідженнях в цьому аспекті дещо знизилась у зв’язку із 
реформуванням сільського господарства та суттєвим зменшенням 
фінансування меліоративних робіт. Проте, навіть за умов 
зменшення економічного важеля гідрофізична наука була 
стимульована масштабними процесами забруднення земної 
поверхні та зростаючими ризиками погіршення якості ґрунтових 
вод. Пошуки нових шляхів вирішення екологічних проблем 
підштовхнули до поглибленого та різнобічного аналізу механізмів 
волого- та масоперенесення у зоні аерації. Головна увага 
приділялась розробці та вдосконаленню методів визначення 
третього основного гідрофізичного параметру – коефіцієнту 
вологоперенесення, що безпосередньо залежить від вологості 
грунту. Математичний вираз основного закону вологоперенесення, 
виконаний за аналогією з рівнянням Дарсі, пов’язує між собою 
швидкість, коефіцієнт вологоперенесення та висоту всмоктування. 

Отже, окрім народно-господарського значення,  дослідження 
вологоперенесення у ненасиченій зоні мають ще й неабиякий 
науковий сенс та актуальність екологічного характеру. Розвиток 
теоретичної бази викликаний необхідністю розробки та 
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вдосконалення методів кількісної оцінки та ефективного 
прогнозування перенесення вологи і розчинених у ній речовин для 
визначення умов відновлення природних ресурсів підземних вод, 
оцінки ризиків їх забруднення та запобігання якісного і 
кількісного виснаження. Проблема відновлення якісних підземних 
вод з кожним роком набуває все більшої гостроти. В умовах 
постійно зростаючого техногенного навантаження на підземні 
води велике значення має вивчення водно-сольового режиму і 
закономірностей живлення підземних вод. Особливої уваги 
заслуговує зона аерації. 

Даний навчальний посібник поєднує практичну і наукову 
складові вивчення вологоперенесення в зоні аерації. Практична 
частина складена за матеріалами відомих публікацій у цій галузі і 
знайомить читача із загальноприйнятими уявами про енергетичні 
стани вологи, механізми її переміщення, із показниками і 
параметрами, що дозволяють охарактеризувати та математично 
описати ці процеси; із стандартизованими методиками визначення 
вологоємності та параметрів вологоперенесення. Наукова складова 
посібника привносить елементи аналізу та показує наскільки 
неоднозначними можуть бути залежності між кількістю і 
напрямком перенесення вологи з одного боку та зовнішніми 
умовами, які проявляються через велику кількість показників не 
лише геологічного середовища, а й атмосфери та космічного 
простору. 

В основі посібника лежать найбільш поширені фізичні 
принципи руху водних розчинів в породах зони аерації різного 
механічного складу. Крім того, у ньому використано матеріали 
нових досліджень, які принципово доповнюють уявлення про 
характер руху рідкої і твердої фаз порід.  Лише те, що вода в зоні 
аерації має декілька фізичних фаз (рідку, газоподібну та, 
періодично, тверду), ряд різних форм зв’язку із породою 
(адсорбована, плівкова, капілярна, вільна), обумовлює її різну 
рухливість. 

На воду, яка надходить із атмосфери в ґрунт і породи зони 
аерації, впливають сили різної природи, під впливом яких 
відбуваються зміни напрямків, швидкостей руху, переходи у різні 
фазові та якісні стани, що зобов’язує до відмінних підходів у 
вивченні та математичному описанні цих механізмів. 
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Але на практиці нерідко зустрічаються випадки, коли 
фіксуються відхилення та невідповідності у прийнятих 
закономірностях, за якими визначено математичні моделі. Більш 
глибоке дослідження певних процесів дозволяє розв’язувати ці 
суперечності шляхом комплексного аналізу умов та чинників, які 
супроводжували виявлені аномалії. Таким чином виявляють нові 
механізми та рушійні сили вологоперенесення.  

Так, в даному посібнику представлено два нових напрямки 
досліджень чинників, що впливають на рух високо рухомих 
складових гетерогенної системи зони аерації. Один із них 
стосується виявлення ролі електромагнітних полів і електричних 
струмів, генерованих атмосферою і літосферою, в переміщенні 
твердої, рідкої і газоподібної фаз порід у геологічному середовищі, 
інший –  впливу мікрогеодинамічних зон на масообмін. 

Згідно існуючих даних щодо впливу термодинамічних сил на 
рух певних категорій вологи, а також з результатів власних 
експериментальних робіт, що відображають залежність 
транспортування водних розчинів і молекул пароподібної вологи 
від електричних струмів, очевидно те, що механізм переміщення 
вологи залежать від її категорії. На значні коливання вологості 
порід і РҐВ здебільшого впливають електромагнітні поля і 
електричні струми, які генеруються під впливом: 1) сонячної 
радіації протягом доби; 2) фронтальних потенціалів – різних за 
температурою повітряних мас; 3) електричних струмів, 
генерованих геологічним середовищем – тектонічними рухами, 
ротаційними силами, а також різноманітними геохімічними 
процесами. Важливим результатом дослідних робіт є встановлення 
факту, що  пароподібна волога має більше значення, ніж рідка фаза 
у масообміні між атмосферою і літосферою. Подібні явища 
найбільше проявляють себе в квазінасичених породах із 
розвиненими крупними і середніми порами в умовах 
недостатнього і середнього зволоження ґрунтового покриву 
атмосферними опадами (аридного, помірно-аридного і помірного 
клімату).  

Представлені результати нових досліджень підтверджують 
існуючий постулат, що електричні поля атмосфери і літосфери у 
гідрогеологічних процесах знаходяться в одному ряду із 
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гравітаційними, тепловими, ядерними і магнітними енергіями, які 
управляють усіма процесами в геосфері. 

Для поглиблення теоретичних знань про закономірності руху 
порових розчинів в природних умовах необхідна розробка нових 
методичних прийомів. Сподіваємось, що даний посібник 
допоможе у вирішенні цієї задачі. 
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	1.2.1. Органо-мінеральна складова грунту та її водоутримуючі властивості. 
	А.Н. Будаговський [14] запропонував розширити діапазон вологості, для якого справедливі формули (2.24) і (2.25), і вважати найменшою не максимальну молекулярну вологоємність θнв, а вологість зав’ядання θвз. 
	Залежність коефіцієнта вологоперенесення k від вологості θ – дуже важлива характеристика грунтів, вона визначає інтенсивність перенесення вологи. З характеру цієї залежності випливає, що незначне зменшення вологості призводить до істотного затримання темпів вологоперенесення. При θп – θнв = 0,3 (30%) зменшення вологості на 2% у порівнянні з повним насиченням (слід мати на увазі, що це значення знаходиться на межі точності визначення вологості) призводить до зниження коефіцієнта вологоперенесення в 1,5 рази. Зменшення вологості на 15% зменшує k у 16 разів у порівнянні з коефіцієнтом фільтрації. При зрошенні або осушенні змінюються структура порід і ступінь їх дисперсності. Це, безумовно, не може не позначитися на їхніх фільтраційних властивостях.
	Масоперенесенням, на відміну від вологоперенесення, будемо називати перенесення розчинених у воді солей. Головними чинниками процесів солеобміну між грунтами зони аерації та грунтовими водами є інтенсивність інфільтрації і глибина залягання грунтових вод.
	Дифузійне перенесення речовини.

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