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1 Умовні позначення 

1.1 Умовні позначення часу: 

 

Дати приймаються по григоріанському (сучасному міжнародному) 

календарю; 

розрахунки ведуться для гідрогеологічного року, тривалість якого 

дорівнює тривалості григоріанського року (365,25 доби), і дата початку якого   

відповідає середній даті закінчення літньої межені; 

за початок гідрогеологічного року для климатичних умов України 

приймається 1 жовтня; 

ti – дати спостережень за режимом грунтових вод; 

ti , t(i+ tj) – дати початку і кінця розрахункового інтервалу (рис. 5); 

ΔtJ – тривалість розрахункового інтервалу, доба; 

i – номери дат спостережень за рівнем грунтових вод (таблиця 2); 

j – номери розрахункових інтервалів (таблиця 6); 

1.2 Умовні позначення перерізів: 

 

1, 2, 3 – розрахункові перерізи (свердловини) 1, 2, 3; 

c – допоміжний переріз проведений посередині між перерізами 1 та 2; 

d – допоміжний переріз проведений посередині між перерізами 2 та 3; 

n – номери свердловин 

1.3 Умовні позначення висотні: 

 

▼, H – відмітки приймаються абсолютні (балтийської системи висот), м;  

H1, H2, H3 – відмітки гирла відповідних свердловин, м; 

H'1, H'2, H'3 – відмітки ложа грунтового потоку (покривлі водотриву) в 

перерізах  1, 2, 3 (рис. 4), м; 

H1,i, H2,i, H3,i – відмітки рівня (рівень) грунтових вод в перерізах 

(свердловинах) 1, 2, 3 (рис. 2)  на дати спостережень за режимом грунтових вод 

ti, м; 

ΔH1J, ΔH2J, ΔH3J – зміна рівня грунтових вод в перерізах 1, 2, 3 за 

розрахунковий інтервал ΔtJ, (рис. 4),  м; 

J – середня зміна рівня грунтових вод у виділеному елементі 

грунтового потоку за розрахунковий інтервал ΔtJ, (рис. 4), м; 

1000 J – середня зміна рівня грунтових вод у виділеному елементі 

грунтового потоку за розрахунковий інтервал ΔtJ, (рис. 4), мм; 

I = (H1 - H2) : L1-2 – похил водної поверхні (гідравлічний похил) 

грунтового потоку  (рис. 3); 

Н1 і Н2 – п’єзометричні напори (рівні), що визначаються від горизон-

тальної поверхні порівняння 0 – 0 (рис.2); 

I1-2 – похил між перерізами 1 та 2 на дати спостережень ti (рис. 2); 

I2-3 – похил між перерізами 2 та 3 на дати спостережень ti (рис. 2). 
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1.4 Умовні позначення лінійні: 

 

h1i, h2i, h3i – потужність грунтового потоку в перерізах (свердловинах)  1, 

2, 3 (рис. 2) на дати спостережень за режимом грунтових вод ti, м; 

hci – потужність грунтового потоку в перерізі c (рис. 4) на дати 

спостережень за режимом грунтових вод ti, м; 

hdi – потужність грунтового потоку в перерізі d (рис. 4) на дати початку і 

кінця розрахункового інтервалу ΔtJ, м; 

L1-2 – відстань між перерізами 1 та 2, м; 

L2-3 – відстань між перерізами 2 та 3, м; 

Lc-d – відстань між перерізами c та d, м; 

b – поширення (ширина) грунтового потоку, м; 

m1, m2, … – потужність відповідних шарів геологічних порід, м; 

S1,i, S2,i, S3,i – глибини залягання рівня грунтових вод в спостережних 

свердловинах 1, 2, 3 на дати спостережень за режимом грунтових вод ti, м; 

 

1.5 Умовні позначення витрат, об’ємів та шарів підземного 
стоку: 

 

Q – витрата грунтового потоку, м3/доба; 

q=Q : b – одинична (питома) витрата грунтового потоку, м2/доба; 

qci, qc(i+ tj) – одинична витрата припливу грунтових вод в перерізі c 

(рис. 4) на початок і кінець розрахункового інтервалу ΔtJ, м
2/доба; 

qcj – середня одинична витрата припливу грунтових вод в перерізі c 

(рис. 4) за розрахунковий інтервал ΔtJ, м
2/доба; 

qcj ΔtJ / Lc-d – середній шар припливу грунтових вод в перерізі c (рис. 4) за 

розрахунковий інтервал ΔtJ, мм; 

qdi, qd(i+ tj) – одинична витрата відтоку грунтових вод з перерізу d на 

початок і кінець розрахункового інтервала ΔtJ (рис. 4), м2/доба; 

qdj – середня одинична витрата відтоку грунтових вод з перерізу d (рис. 4) 

за розрахунковий інтервал ΔtJ, м
2/доба; 

qdj ΔtJ / Lc-d – середній шар припливу грунтових вод в перерізі c (рис. 4) за 

розрахунковий інтервал ΔtJ, мм; 

Vc,j = qcj ΔtJ – середній об’єм припливу грунтових вод в перерізі c (рис. 4) 

за розрахунковий інтервал ΔtJ, м
2; 

Vd,j = qdj ΔtJ – середній об’єм відтоку грунтових вод з перерізу d (рис. 4) 

за розрахунковий інтервал ΔtJ, м
2; 

ΔVJ = J – зміна запасу грунтових вод одномірного (плоского) філь-

траційного потоку, що відповідає зміні рівня грунтових вод J на протязі роз-

рахункового інтервала ΔtJ (при поднятті рівня  =1, а при зниженні =2), м
2 ; 

±W – величина фактичного вертикального живлення за  одну  добу 

розрахункового інтервалу ΔtJ (рис. 4): (+) інфільтрація або (–) випарування 

грунтових  вод, мм / доба; 
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±W ΔtJ – величина фактичного вертикального  живлення на 

протязі розрахункового інтервал ΔtJ (рис. 4): (+) – переважає інфільтраційне 

живлення  або (–) – випарування  грунтових  вод,  мм; 

Пгр, i – приплив грунтових вод до виділеного елемента грунтового потоку  

(рис. 4) на дати спостережень за режимом грунтових вод ti, м
2/доба; 

Вгр, i – відток грунтових вод з виділеного елемента грунтового потоку 

(рис. 4) на дати спостережень за режимом грунтових вод ti, м
2/доба. 

1.6 Умовні позначення водно-фільтраційних характеристик 
 

k – коефіцієнт фільтрації, м/доба; 

1 – коефіцієнт недостачи водонасичення;   

2 – коефіцієнт  водовіддачі. 

1.7 Умовні позначення складових рівнянь водного балансу 
 

Dгр  дренажна витрата грунтових вод* 

Dмп  дренажна витрата з глибоких (міжпластових) підземних вод* 

E  випаровування з поверхні ділянки і дзеркала грунтових вод* 

±G  в (1): (+) – величина підживлення грунтів зони аерації з боку 

грунтових  вод, а (–) – величина живлення грунтових вод вологою 

зони аерації,   в (2) знаки змінюються на протилежні* 

±G1  в (2): (+) – величина живлення грунтових вод з боку міжпластових 

напірних вод, а (–) – величина переливу  грунтових  вод в безнапірні 

міжпластові води, в (3) знаки змінюються на протилежні* 

P атмосферні опади* 

Tр  транспирація з поверхні ділянки* 

Вгр  відтік грунтових вод* 

Вмп  відтік глибоких підземних (міжпластових) вод* 

Впов  відтік поверхневих вод з поверхні ділянки* 

Пгр  приплив грунтових вод* 

Пнап   приплив глибоких підземних (міжпластових) вод* 

Ппов приплив поверхневих і зрошувальних вод на поверхню ділянки* 

Фк   фільтраційні втрати з каналів* 

Vae  зміна запасів води в зоні аерації* 

Vгр  зміна запасів грунтових  вод* 

Vмп  зміна запасів глибоких (міжпластових) підземних (напірних або 

безнапірних) вод* 

VJ зміна запасів грунтових вод за розрахунковий інтервал ΔtJ* 

  частка фільтраційних втрат Фк , що йде на живлення грунтових вод* 

± q  боковий взаємозв’язок грунтових вод: (+ q) – переважає     приплив; 

(– q) – переважає відтік* 

 

* – всі складові члени рівнянь визначаються за розрахунковий період tJ  

і виражаються в одиницях об’єму (м3) або в одиницях шару (м3/га або в мм). 
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2 Балансові методи прогнозу 

 

Балансові методи прогнозу потребують проведення значних за обсягом 

балансових натурних досліджень та полягають у складенні балансових рівнянь, 

які зв’язують окремі елементи приходу й витрати води або солей конкретної 

території за певний період часу. Більшість елементів, що входять до складу 

балансових рівнянь, визначаються експеріментально шляхом натурних 

спостережень за режимом підземних вод і солей. Балансові методи найбільш 

придатні для керування режимом підземних вод на меліоративних системах, де 

безпосередньо проводились спостереження, при умові збереження режиму 

експлуатації системи.    Наявні дані спостережень можна використовувати для 

наближеного якісного прогнозу гідрогеологічної обстановки чи окремих 

гідрогеологічних показників тих масивів, де спостереження не поводяться, або 

тих масивів, що проектуються, якщо ці масиви мають аналогічні 

гідрогеологічні та експлуатаційно-господарські умови. 

Крім того балансові методи дають змогу не тільки визначити майбутню 

меліоративно-гідрогеологічну обстановку, а й потребу в захисному дренажі та 

потрібну його видатність. 

Баланси складають здебільшого окремо для зон аерації, грунтових і 

напірних вод. Їх складають звичайно для річного циклу, при чому розрахунки 

ведуться в межах гідрогеологічного року (від  кінця літньо-осінньої межені 

одного року до кінця такої самої межені наступного року). Інколи баланс 

складають для характерних (коротших від року) інтервалів часу: вегетаційного 

сезону, кліматичного сезону року (весна, літо) або інших періодів часу, які 

зікавлять дослідників. 

При проведенні балансових розрахунків можливо з достатньою точністю 

визначити водообмін між зонами аерації та насичення (інфільтрація- 

випарування),  розрахувати (при наявності спостережень за рівнями грунтових 

вод) значення бокового припливу і відтоку грунтових вод.  

 

2.1 Метод   часткових    водних   балансів 

 

Метод часткових водних балансів за С. Ф. Авер’яновим (див. Рис.1) 

базується на складанні балансових рівнянь окремо для зони аерації (1), 

грунтових (2) і  міжпластових (напірних або безнапірних) підземних вод (3): 

  

Vae = Ппов+ Р + (1 – α) Фк – (Е+ Тр) – Впов  ±G ; (1) 

 

Vг p=Пгр – Вгр +   Фк – Dгр  ±G  ±G1 ; (2) 

 

Vмп= П мп – Вмп – Dмп  ±G1 ; (3) 

                                                 

де: Vae – зміна запасів води у зоні аерації; 

Ппов – приплив поверхневих і зрошувальних вод на поверхню ділянки; 

Р – атмосферні опади; 
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Рис.1. Схема складових рівнянь водного балансу зони аерації(А), зон 

грунтових (В) і міжпластових підземних вод(С): 

 
зона аерації (А): Ппов – приплив поверхневих і зрошувальних вод на поверхню ділянки; 

Впов – відтік поверхневих вод з поверхні ділянки; Р – атмосферні опади; Е – випаровування з поверхні 

землі ділянки і дзеркала грунтових вод; Тр – транспирація рослин, що розташовані на ділянці; 

Фк – фільтраційні втрати з каналів;  – частка фільтраційних втрат, що йде на живлення грунтових 

вод; ±G – в (1) величина підживлення грунтів зони аерації з боку грунтових (+) вод або величина 

живлення грунтових вод вологою зони аерації (–), в (2) знаки змінюються на протилежні; 

зона грунтових вод (В): Пгр – приплив грунтових вод; Вгр – відтік грунтових вод; 

Dгр – дренажна втрата грунтових вод; ±G1 – в (2) величина живлення грунтових вод з боку 

міжпластових напірних вод (+) або величина переливу грунтових вод в безнапірні міжпластові води 

(–), в (3) знаки змінюються на протилежні; 

зона міжпластових підземних (напірних або безнапірних) вод (С): Пмп – приплив в 

міжпластові підземні води; Вмп – відтік з міжпластових підземних вод; Dмп – дренажна втрата з  

міжпластових підземних вод. 

 

  – рівень грунтових вод; 

 
  – водотрив. 
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Фк – фільтраційні втрати з каналів; 

 – частка фільтраційних втрат, що йде на живлення грунтових вод; 

Е – випаровування з поверхні землі ділянки і дзеркала грунтових вод; 

Тр – транспирація рослин, що розташовані на ділянці; 

Впов – відтік поверхневих вод з поверхні ділянки; 

±G  – в (1) величина підживлення грунтів зони аерації з боку грунтових 

(+) вод або величина живлення грунтових вод вологою зони аерації (–), в (2) 

знаки змінюються на протилежні); 

Vгр – зміна запасів грунтових  вод; 

Пгр – приплив грунтових вод; 

Вгр – відтік грунтових вод; 

Dгр – дренажна витрата грунтових вод; 

±G1 – в (2) величина живлення грунтових вод з боку міжпластових 

напірних вод (+) або величина переливу грунтових вод в безнапірні між-

пластові води (–), в (3) знаки змінюються на протилежні; 

Vмп – зміна запасів міжпластових підземних (напірних або безнапірних) 

вод; 

Пмп – приплив в міжпластові підземні води; 

Вмп – відтік з міжпластових підземних вод; 

Dмп – дренажна витрата з  міжпластових підземних вод. 

 

Загальна зміна запасів вод  V на території за розрахунковий період  tJ:  

  

V =Vae + Vгр + Vмп , (4) 

 

 

Всі складові рівнянь (1), (2), (3), (4) визначаються за розрахунковий 

період tJ  і виражаються в одиницях об’єму (м3)  або шару (м3/га  або  в мм).  

 

2.2 Визначення складових рівняння балансу 

 

Рішення балансових рівнянь,  враховуючі багаточисленність їх складових 

елементів, визначення яких потребує спеціальних польових і лабораторних 

досліджень,  є  досить  складною проблемою. Тому при рішенні  ціх рівнянь на 

початкових етапах досліджень припускаються деяких спрощень. 

Для спрощення рішення рівнянь водного балансу зробимо слідуючі 

припущення: 

1. Водотривкий пласт абсолютно водонепроникний, тобто грунтові води 

не мають гідравлічного зв’язку з напірними або безнапірними міжпластовими 

водами, що лежать нижче.  Тоді  рівняння (3) з розрахунку баласу грунтових 

вод виключається: Vмп = 0,  а в рівнянні (2): G1 = 0. 

2. Вважатимемо, що на нашій ділянці відсутні зрошувальні канали і 

осушувальні дрени, тобто: Dгр= 0;  Фк = 0. 

3. Поверхневий приплив  Ппов  дорівнює поверхневому відтоку Впов 

 тоді:     Ппов –  Впов= 0 
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4. Тоді з (4), враховуючи всі вищезгадані припущення, а також те що  в 

рівняннях (1) і (2) ±G завжди є з протилежним знаком та при сумуванні 

взаємознищується, загальна зміна запасів води  V:   

      

  

V = Р – (Е+ Тр) + Пгр – Вгр ; (5) 

 

Позначимо: 

Р – (Е + Тр) = ±W ; (6) 

Пгр – Вгр = ± q ; (7) 

 

де: ±W – фактичне вертикальне живлення грунтових вод; 

(+W) – інфільтраційне живлення грунтових вод; 

(–W) – виснаження грунтових вод за рахунок випаровування; 

 ± q – боковий взаємозв’язок грунтових вод; 

(+ q) – переважає боковий приплив; 

(– q) – переважає боковий відтік. 

  

Тоді загальна зміна запасів води V на території за розрахунковий період 

tJ може бути представлена як сума фактичного вертикального живлення ±W  

та бокового взаємозв’язку грунтових вод ± q: 

 

V =   ±W  +   ± q. (8) 

 

 

3 Рівняння неусталеного руху грунтових вод в скінченних різницях 

 

Рух грунтових вод завжди в більшій або меньшій мірі є неусталеним, 

тобто змінним у часі. Неусталеність руху грунтових вод особливо проявляється 

при зміні умов їх живлення або дренування, які можуть бути зумовлені 

природними чи штучними причинами. До природних причин відносяться 

нерівномірне розподілення по площі живлення водоносного горизонту: 

атмосферних опадів, сніготанення, випарування з поверхні суходолу, водойм, 

рослин (транспирації), а також повені і паводки. До штучних причин 

відносяться відкачки води з експлутаційних свердловин, створення штучних 

водойм, водні меліорації: зрошення, осушення, водовідведення, регуляційні 

роботи. 

Неусталеність руху проявляється в зміні в часі рівнів грунтових вод, 

напірних градієнтів, швидкостей фільтрації та витрат грунтових потоків. 

Основним диференціальним рівнянням неусталеного руху грунтових вод 

є рівняння Буссінеска 
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яке пов’язує зміни рівнів грунтових вод H  з прямою залежністю від 

коефіцієнта фільтрації k, потужності водоносних порід h та величини 

інфільтрації W і обернутою залежністю від недостачи насичення (або 

водовіддачи) µ порід в шарі над капілярною каймою. Рівняння Буссінеска є 

нелінійним диференціальним рівнянням, яке не має точних рішень для 

реальних умов. Всі існуючі рішення цього рівняння базуються на його 

лінеарізації шляхом введення поняття “середня потужність” потоку. 

Рівняння в скінченних різницях використовують для розрахунку 

величини інфільтрації, річного балансу підземних вод та для прогнозів режиму 

грунтових вод при неусталеній фільтрації. При цьому диференціальні рівняння, 

що описують неусталену фільтрацію, замінюють системою скінченно-різнице-

вих рівнянь. Для їх розв’язання використовують “метод сіток”, що зумовлює 

дискретизацію простору і часу. 

Для складання таких рівнянь тривалість розвитку неусталеного 

фільтраційного процесу розбивають на і інтервали часу, які називають кроками 

в часі, а область фільтрації розділяють сіткою прямих ліній, паралельних осям 

координат. Точки перетину цих прямих мають назву вузлів сітки, або 

розрахункових перерізів, а відстані між сусідніми вузлами називають кроками 

сітки, або розрахунковими інтервалами у просторі.  

Рівняння в скінченних різницях виведені Г.Н.Каменським як для 

одномірного (плоского) потоку, так і  для  двомірного (об’ємного). Розглянемо 

методику рішення рівняння неусталеного руху одномірного потоку. 

 

 

3.1 Одномірний потік 

                                                                                                                                                                                                  

 При виведенні рівняння у скінченних різницях для одномірного потоку 

грунтових вод при неусталеному режімі руху Г. В. Каменський виділяє у 

плоскому потоці (рис. 2) три вертикальних переріза: 1, 2, 3 на відстанях L1-2  і 

L2-3 одне від одного. Середній переріз 2 проводиться скрізь характерні точки 

профілю, це або точка перегину водотривкого шару, або межа поділу 

водоносних  шарів з різною водопроникністю. Допоміжні перерізи c і d, що 

проведені посередині між перерізами (1 і 2 та 2 і 3),  виділяють елемент 

фільтраційного потоку довжиною Lc-d= 0.5(L 1-2 + L 2-3) (заштрихований на 

рис 2). Ось для цього елементу  В.Г Каменський і складає рівняння балансу 

води.  
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Рис. 2.  Розрахункова схема для виведенні рівняння у скінченних різницях 

для одномірного потоку грунтових вод при неусталеному режімі руху ( за Г. Н. 

Каменським): 

 
О-О – горизонтальна площина порівнення; H1i, H2i, H3i – рівні грунтових вод в 

перерізах 1-1, 2-2, 3-3; h1i, h2i, h3i – потужність грунтового потоку в перерізах 1-1, 2-2, 3-3;    

L1-2, L2-3, Lc-d – відстані між перерізами 1-2, 2-3, c-d; qсi, qdi  – приплив і відтік грунтових вод і 

їх напрям; Wi –  інфільтраційне живлення потоку.  

 

 

  – рівень грунтових вод; 

 
  – водотрив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

2 

3 

3 
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Питома (одинична) витрата q  одномірного (плоского) потоку грунтових 

вод при похилому ложі (див. рис. 3) визначається за формулою:   

 

q = k  hср I , (9) 

 

де q – одинична витрата потоку грунтових вод з похилим дном, м2/доба; 

     k – коефіцієнт фільтрації, м/доба; 

     hср = 0.5(h 1+ h2 ), м;  

     h1 і h2 - потужність грунтового потоку в перерізах 1 і 2;  

     I=(H1-H2) : L1-2 , м; 

     Н1 і Н2 - п’єзометричні напори (рівні) в тіх самих перерізах, що   

визначаються від горизонтальної поверхні порівняння 0 – 0, м; 

     L1-2 – відстань між перерізами 1 і 2, м.  

 

Формула (9) має наближений характер, так як змінна потужність 

потоку hі замінена середньою потужністю  hср = ( h1 і h2 ):2. Але це припустимо 

для практичних розрахунків. 

 

 
 

  

Рис. 3.  Розрахункова схема для визначення одиничної втрати потоку 

грунтових вод (q) при  похилому заляганні  водотриву: 

 
 0 – 0 -  горизонтальна поверхня порівняння; h1 і h2 – потужністі  грунтового потоку  

в перерізах 1 і 2;   Н1 і Н2 – п’єзометричні напори в перерізах 1 і 2;     L1-2 - відстань між 

перерізами 1 і 2;     i – похил дна. 

 

L1-2 

i  0 
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В початковий момент (ti) розрахункового інтервалу tJ  скрізь переріз с  

до виділеного елемента фільтраційного потоку притікає вода з пітомою 

витратою: 
 

qсi = kс hсi Iсi (10)  
 

В кінцевий момент (tі+tj) розрахункового інтервалу tJ скрізь переріз с  

до виділеного елемента фільтраційного потоку притікає вода з одиничною 

витратою: 
 

qс(i+ tj) = kс hс(i+ tj) Iс(i+ tj) (11) 
 

Середню на протязі розрахункового інтервалу tJ  одиничну витрату 

притоку грунтових вод qсер до виділеного елементу фільтраційного потоку при 

умові, що зміна глибин та рівнів на протязі розрахункового інтервалу 

відбуваеться однознаково (тобто або тільки збільшується, або тільки зменшу-

ється), припустимо замінити  на середньоарифметичну одиничну витрату 

притоку qcJ: 
 

qcJ= (qci+q c(i+ tj)) : 2 (12) 
 

Приток до виділеного елементу фільтраційного потока скрізь переріз с на 

протязі інтервалу tJ  в одиницях об’єму: 
 

qcJ tJ (13)  
 

В початковий момент (ti) розрахункового інтервалу tJ  скрізь переріз d з 

виділеного елемента фільтраційного потока витікає вода з пітомою витратою: 
 

qdi  = kd hdi Idi (14)  
 

В кінцевий момент (tі + tJ ) розрахункового інтервалу tJ скрізь переріз d 

з виділеного елемента фільтраційного потока витікає вода одиничною 

витратою: 
 

qd(i+ tj) = kd hd(i+ tj) Id(i+ tj) (15) 
 

Середньоарифметична одинична витрата витоку з виділеного елемента 

фільтраційного потока скрізь переріз d на протязі інтервалу tJ: 
 

qdJ = (qdi + qd(i+ tj)) : 2 (16) 
 

Виток з виділеного елемента фільтраційного потока скрізь переріз d на 

протязі інтервалу tJ  в одиницях об’єму: 
 

qdJ tJ. (17)  
 

Крім того, на протязі розрахункового інтервалу tJ відбувається 

поповнення запасів грунтових вод виділеного елемента фільтраційного потока 



 15 

за рахунок інфільтрації атмосферних опадів (+W) або  виснаження 

запасів грунтових вод в наслідок випарування (–W) з одиничною витратою: 

 

±qверт = ±W  Lc-d (18) 

 

де:  ±W – фактичне вертикальне живлення одиниці площі дзеркала 

грунтових вод за одиницю часу, в м/доба; 

+W – кількість води, що притікає з зони аерації під час інфільтрації 

атмосферних опадів на одиницю площі дзеркала грунтових вод за одиницю 

часу, в м/доба; 

–W – кількість води, що випаровується з одиниці площі дзеркала 

грунтових вод за одиницю часу, в м/доба. 

  Вертикальне живлення виділеного елемента фільтраційного потока  на 

протязі інтервалу tJ  в одиницях об’єму: 

 

±qверт tJ .  (19) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Таким чином, у виділеному елементі фільтраційного потока, зміна запаса 

грунтових вод VJ за час tJ дорівнює алгебраїчній сумі об’ємів води, що 

притікають та витікають: 

 

VJ = qсJ tJ - qdJ tJ  ±qверт  tJ  =  (qcJ - qdJ ± qверт) tJ , (20) 

 

або з урахуванням (12), (16), (18): 

 

VJ = 0,5(qci + q c(i+ tj) – qdi – qd(i+ tj) ± 2W Lc-d) tJ.   (21)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Загальну зміну запасів грунтових вод VJ на протязі розрахункового 

інтервалу часу   tJ можливо визначити за даними зміни  рівнів грунтових вод  

Ні  в спостережних свердловинах, враховуючи що вода стискуються дуже мало 

(коефіцієнт об’ємного стискування води дорівнює 1/20 000). 

 

Зміна рівня грунтових вод в свердловинах 1, 2, 3 знаходиться за 

формулами: 

 

, J  = , i t j) ,i ,   в м (22) 

2, J  = 2, (i t j) 2,i ,   в м (23) 

, J  = ,i t j) ,i ,   в м (24) 

 

Осереднена зміна рівня грунтових вод у цілому по усьому елементу 

фільтраційного потоку на протязі розрахункового інтервалу часу t J : 



J =  0.25 , J + 0.50 ,J  +  0.25,J ,   в м. (25) 

 

Знаючи довжину елемента Lc-d = 0.5(L 1-2 + L 2-3)  та коефіцієнт недостачи 

насичення грунту в шарі над капілярною каймою 1(при понижені рівня 
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грунтових вод величина 1 замінюється на 2– водовіддачу), зміну 

об’єма грунтових вод VJ за час tJ можна записати як: 
 

V J = J   Lc-d  1 (26) 
 

Прирівнюючи праві частини рівнянь (21) та (26): 
  

J   Lc-d  1 = 0,5(qci + q c(i+ tj) – qdi – qd(i+ tj) ± 2W Lc-d) tJ (27)   
 

отримуємо: 
 

J   Lc-d  1 = (qcJ – qdJ)tJ  ± W  Lc-d tJ . (28)   
 

 

4 Способи знаходження та визначення вихідних даних   

 

Для прогнозу режиму грунтових вод в конкретних гідрогеолого-

меліоративних умовах відбирають декілька балансових ділянок, яки 

відзеркалюють характерні особливості вивчаємої території. Вибір ділянок 

проводиться на підставі геоморфологічного районування території та 

врахування літології складаючих порід. 

На балансових ділянках проводяться режимні спостереження за рівнями 

грунтових вод в трьох суміжних свердловинах (для одномірного потоку) або в 

п’яти свердловинах розташованих у вигляді конверта (для двомірного потоку).  

Режимні спостереження за рівнями грунтових вод ведуть на протязі 

всього строку робіт. Задача  спостережень: 

– виявлення закономірностей режиму живлення, транзиту та 

розвантаження, 

– побудова карт гідроізогіпс, що характеризують регіональну структуру 

потоку, 

– встановлення  взаємозв’язоку між  водоносними горизонтами. 

Буріння профілів свердловин проводять в напрямку генерального похилу 

місцевості. При наявності в розрізі кількох водоносних горизонтів доцільне 

буріння кустів свердловин з установкою в кожному горизонті фільтрів. 

Обладнання свердловин повинно дозволяти проводити з них відкачки та вести 

спостереження за режимом підземних вод. При бурінні поінтірвально 

відбирають проби для лабораторного визначення фізико-механічних та водно-

фізичних властивостей порід. З водоносних горизонтів доцільно відбирати 

зразки для визначення гранулометричного складу пухких відкладів. Це 

особливо важливо для піщаних і гравійних порід, для яких часто існує тісний 

кореляційний зв’язок між вмістом тієї чи іншої фракції. 

Основна мета дослідження фільтраційних робіт - визначення сумарної 

водопровідності водовміщуючих порід Tв : 
 

Tв= k  .  m , 
 

де Тв – водопровідність, м2/доба; m – потужність водоносного шару, м; 

k – коефіцієнт фільтрації, м/доба.                                                                                
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Для цього досить обмежитись одиночними короткочасними 

відкачками з тих свердловин, в яких встановлені фільтри при цьому особливу 

увагу слід звертати на період відновлення рівня води в свердловині, так як він 

найбільш інформативний. 

Крім того, необхідно проведення комплексу гідрогеологічних доліджень з 

метою визначення коефіцієнтів недостачи насичення грунту в шарі над 

капілярною каймою 1 та водовіддачи 2.  

 

 

 

5 Методика проведення аналізу режиму та розрахунку балансу підземних 

вод при наявності даних спостережень (приклад) 

 

5.1 Пояснювальна  записка 

           

 Розглянемо на прикладі методику проведення розрахунку балансу 

підземних вод при наявності: 

 

– даних геологічного буріння (табл. 1); 

– досліджених водно-фільтраційних властивостях водоносних порід та 

водотривів (коефіцієнти фільтрації k, коефіцієнти недостачі водо-

насичення 1  та водовіддачі 2); 

– глибин залягання рівня грунтових вод,  виміряних в спостережних 

свердловинах ( табл. 2); 

– метеорологічних спостережень (табл. 3). 

 

Вихідні дані для виконання роботи розроблені в 30 варіантах.  

Приклад виконано по варіанту № 10. 

 

1. Розташування досліджуваної ділянки. 

 

Досліджувана ділянка знаходиться в межах першої надзаплавної тераси. 

 

2. Геологічна та гідрогеологіна  характеристика. 

 

В напряму генерального похилу місцевості закладено геоствор з трьох 

свердловин (1, 2, 3). При бурінні поінтірвально відбирались проби для 

лабораторного визначення фізико-механічних та водно-фізичних властивостей 

порід.   В процесі буріння були визначені потужності гірських порід зони 

аєрації та водоносного горизонту. Матеріали буріння наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Журнал буріння свердловин (01.10.1980) 

Номери 

свердловин 
 

Відмітки 

гірла 

сверд-

ловин, м 

Потужність геологічних шарів, м Глибина рівня 

грунтових вод, м 

01.10.1980 

 

Торф 

Пісок 

середньо-

зернистий 

Оглеєний 

горизонт 

 n  Нn m1 m2 m3 Sn,i  

1 120,58 0,5 23,10 2,0 3,1 

2 120,08 0,6 21,80 2,2 2,9 

3 117,24 0,5 19,20 2,6 2,4 

 

Відстань між першою та другою свердловинами L1–2 = 850м, а між 

другою та третьою L2–3 = 3550м.  

Водотрив представлений оглеєним горизонтом. 

Cередній коефіцієнт фільтрації дорівнює k = 10,56 м/доба, середні 

коефіцієнти  недостачі водонасичення 1 та водовіддачі 2 в зоні коливання 

рівня грунтових води приймаються однаковими за величиною і рівними = 0,1. 

 

  3. Опис спостережних свердловин. 

 

Обладнання свердловин дозволяє проводити з них відкачки та вести 

спостереження за режимом підземних вод.  Для вивчення режиму грунтових 

вод на протязі всього періоду спостережень проводились заміри глибин 

залягання рівня грунтових вод. Дані спостережень за 1979-1980 гідро-

геологічний рік наведені в таблиці 2. 

 

 

Таблиця 2 

Дані спостережень за режимом грунтових вод по свердловинам  

№№ 

замі- 

рів 

Дати замірів 

глибин 

Глибини залягання рівня грунтових вод Sn,i, в м 

та відмітки рівня грунтових вод Нn,i, в м 

Свердловина 1 Свердловина  2 Свердловина  3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

i ti S1,i H1,i S2,i H2,i S3,i H3,i 

1 01.10.1979 3.05 117.48 2.9 117.18 2.4 114.84 

2 05.10 3.0 117.53 2.84 117.24 2.35 114.89 

3 10.10 2.98 117.58 2.91 117.17 2.35 114.89 

4 15.10 2.96 117.6 2.72 117.36 2.44 114.80 

5 20.10 1.43 117.62 2.60 117.48 2.42 114.82 

6 25.10 1.43 119.15 1.54 118.54 0.82 116.42 

 

(Продовження дивись на наступній сторінці) 
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Таблиця 2 (Продовження 1) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 31.10 1.44 119.15 1.30 118.78 0.80 116.44 

8 05.12 1.45 119.14 1.50 118.58 0.75 116.49 

9 10.12 1.47 11.13 1.48 118.6 0.70 116.54 

10 15.12 1.48 119.11 1.44 118.64 0.68 116.56 

11 20.12 1.49 119.10 1.40 118.68 0.67 116.57 

12 25.12 1.48 119.09 1.41 118.67 0.67 116.57 

13 01.01.1980 1.47 119.10 1.40 118.68 0.64 116.60 

14 05.01 1.47 119.11 1.38 118.7 0.60 116.64 

15 10.01 1.46 119.11 1.37 118.8 0.59 116.65 

16 15.01 1.63 119.12 1.36 118.7 0.67 116.57 

17 20.01 1.73 118.95 1.42 118.66 0.80 116.44 

18 25.01 1.86 118.85 1.50 118.58 0.89 116.35 

19 01.02 1.90 118.72 1.56 118.52 0.88 116.36 

20 05.02 1.91 118.68 1.64 118.44 0.90 116.34 

21 10.02 1.77 118.67 1.68 118.4 0.92 116.32 

22 20.02 1.81 118.81 1.69 118.3 0.92 116.32 

23 25.02 1.86 118.77 1.62 118.46 0.89 116.35 

24 01.03 1.73 118.72 1.60 118.48 0.84 116.40 

25 05.03 1.66 118.85 1.58 118.5 0.82 116.42 

26 15.03 1.65 118.92 1.53 118.55 0.71 116.53 

27 20.03 1.42 118.91 1.45 118.63 0.55 116.69 

28 25.03 1.40 119.16 1.42 118.66 0.50 116.74 

29 01.04 1.38 119.18 1.28 118.8 0.35 116.89 

30 05.04 1.31 119.2 1.22 118.86 0.31 116.93 

31 20.04 1.42 119.27 1.16 118.89 0.24 117.00 

32 25.04 1.20 119.16 1.01 119.07 0.30 116.94 

33 01.05 1.13 119.38 0.91 119.17 0.28 116.96 

34 05.05 1.20 119.45 0.89 119.19 0.21 117.03 

34 10.05 1.25 119.38 0.91 119.17 0.79 116.45 

35 15.05 1.26 119.33 0.95 119.13 0.74 116.50 

36 20.05 1.31 119.32 0.99 119.09 0.68 116.56 

37 25.05 1.33 119.27 1.10 118.98 0.62 116.62 

38 01.06 1.37 119.25 1.15 118.93 0.61 116.63 

39 05.06 1.40 119.21 1.21 118.87 0.60 116.64 

40 15.06 1.42 119.18 1.30 118.78 0.60 116.64 

41 20.06 1.42 119.16 1.32 118.76 0.59 116.65 

42 25.06 1.50 119.16 1.36 118.72 0.58 116.66 

43 01.07 1.56 119.08 1.41 118.67 0.60 116.64 

44 05.07 1.73 119.02 1.54 118.54 0.67 116.57 

45 10.07 1.81 118.82 1.58 118.5 0.72 116.52 

 

(Продовження дивись на наступній сторінці) 
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Таблиця 2 (Продовження 2) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

46 15.07 1.84 118.77 1.64 118.44 0.75 116.49 

47 20.07 1.89 118.74 1.77 118.31 0.80 116.44 

48 25.07 1.90 118.69 1.81 118.27 0.82 116.42 

49 01.08 2.01 118.68 1.85 118.23 0.89 116.35 

50 05.08 2.04 118.57 1.89 118.19 0.86 116.38 

51 10.08 2.08 118.54 1.95 118.13 0.88 116.36 

52 15.08 2.13 118.5 2.02 118.06 0.91 116.33 

53 20.08 2.18 118.45 2.06 118.02 1.00 116.24 

54 25.08 2.22 118.4 2.08 118.0 1.05 116.19 

55 01.09 2.26 118.36 2.09 117.99 1.11 116.13 

56 05.09 2.30 118.32 2.10 117.98 1.20 116.0 

57 10.09 2.31 118.28 2.12 117.96 1.26 115.98 

58 15.09 2.31 118.27 2.12 117.96 1.29 115.95 

59 20.09 2.30 118.27 2.13 117.95 1.38 115.86 

60 25.09 2.30 118.28 2.12 117.96 1.35 115.89 

61 01.10 2.28 118.3 2.10 117.98 1.30 115.94 

 

 

4. Кількість атмосферних опадів за гідрогеологічний рік (1.10.1979-

1.10.1980) складає 555 мм, із яких на холодний  період року, починаючи з 01.12 

припадає 214 мм. Розподіл по місяцях опадів і температур наведено в таблиці 3.  

 

 

Таблиця 3 

Середньомісячна температура повітря (T, °С) і кількість атмосферних 

опадів (Р) по місяцям за 1979-1980 гідрогеологічний рік 

місяці 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Середні 

T, С 
5.6 0,1 -0.3 -4.1 -7.6 -0.2 4.2 11.6 17.4 18.2 15.9 12.4 

Сума 

опадів 

P, мм 

50 40 30 28 156 121 12 79 50 12 50 6 

 

 

Завдання: 

– виконати аналіз гідрогеолого-меліоративної обстановки, 

– визначити режим та баланс грунтових вод території, 

– зробити заключення по необхідним гідрогеолого-меліоративним 

заходам по оптимальному використанню ділянки. 
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У вивчені режиму грунтових вод при меліоративно-

гідрогеологічних дослідженях виділяють два напрями: регіональне вивчення 

режиму грунтових вод і вивчення режиму грунтових вод на 

внутрішньогосподарській гідро-геологічній мережі під час експлуатації 

гідромеліоративних систем. 

Питання регіонального вивчення режиму, а також принципів розміщення 

мережі свердловин по території гідромеліоративної системи розглядаються у 

відповідних розділах цього посібника.  У нашому прикладі роглянемо лише 

питання вивчення режиму грунтових вод на внутрішньогосподарській 

гідрогеологічній мережі під час експлуатації гідромеліоративних систем. 

Для рішення ціх питань необхідно визначити: 

– загальний характер сезонних змін основних елементів режиму (рівня, 

температури та хімічного складу грунтових та напірних вод); 

– характеристики сезонних змін елементів режиму (тривалість періодів 

високого та низького положення рівня, амплітуда сезонних коливань – 

за строковими вимірюваннями та середньомісячними даними); 

– головні фактори, які визначають сезонний режим підземних вод 

(опади, температура та вологість повітря тощо), залежність режиму від 

цих факторів. 

 

5.2 Побудова гідрогеологічного розрізу 

 

Гідрогеологічні розрізи складаються по зразку, що додається (рис. 4). При 

складанні гідрогеологічних розрізів додержуються правил, що наводяться 

нижче. 

Розрізи складають зліва-направо, з півдня на півноч; розрізи через долини 

річок складають так, щоби лівий берег річки був на розрізі ліворуч, правий- 

праворуч. 

На розрізах повинні бути показані: гірничі виробітки, їх номери, відмітки 

гирла, геологічні границі та границі інженерно-геологічних елементів. 

Розрізи з лівого боку обмежуються шкалою вертикального масштабу, за 

величину основи якого приймається 10 мм. Допускається обмежувати розріз 

шкалами з двох сторін. Основа вертикальної шкали спирається на горизон-

тальні графи, в яких вказуються номери виробіток, абсолютні відмітки поверхні 

землі (гирла) та відстань між ними. 

Вертикальний масштаб розрізів повинен відрізняться від горизонтального 

не більше ніж в 10 разів при горизонтальному заляганні та не більше ніж в 5 

разів – при похилому заляганні шарів. 

Горизонтальний масштаб повинен відповідати масштабу гідрогеологічної 

карти або топографічного плану. 

Гірськи виробки показуються двома паралельними лініями, що 

проводяться одна від одної на відстані 2 мм (свердловини) та 3 мм (шурфи, 

дудки); суцільними лініями, якщо вони знаходяться на лінії розрізу, і 

штриховими, якщо вони знесені на розріз. Біля нижніх кінців лінії ліворуч 

показується відмітка забою виробки, праворуч глибина. 
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Між лініями, що позначають гірські виробітки, відповідними 

умовними знаками слід показувати консистенцію глинистих порід, ступень 

вологості пісчаних грунтів та водоносність. 

Свердловини дінамічного та статичного зондування показуються на 

розрізі однією лінією.  

По кожній виробітці, що вскриває воду, ліворуч від неї повинна бути 

вказана абсолютна відмітка рівня підземних вод, що встановилась, и дата 

заміру, для напірних вод вказується також глибина появлення. 

Відмітки рівнів поверхневих вод на розрізах вказуються з датою їх 

замірів. 

Положення рівня підземних вод показуються штрих-пунктирною лінією. 

На перетині меж з кожною виробіткою ліворуч від виробітки проставляється 

відмітка подошви шару, праворуч – глибина від гирла виробітки. 

Літологічний (петрографічний) склад грунтів показується штриховими 

знаками (крапом). 

На фоні позначень літологічного складу рідкими наложеними знаками 

наносяться найбільш характерні особливості грунтів (гумусованність, 

засоленість тощо). 

Вік та генезіс грунтів слід позначати у відповідності з принятою 

стратиграфічною схемою. 

Номери інженерно-геологічних елементів і стратиграфічні індекси на 

розрізах беруться в рамки. 

Умовні позначення до розрізів повинні розташовуватись на першому 

листі розрізів або на окремому листі. 

При складанні креслень застосовуються єдині умовні позначення. 
 

Профіль (рис. 4) будують за даними журналу бурових робіт (табл. 1). 

Область фільтрації розділемо трьома розрахунковими перерізами 1, 2, 3, 

відстані між якими L1-2 та L2-3 називаються розрахунковими інтервалами у 

просторі.  
 

5.3 Аналіз коливань рівнів грунтових 
 

В таблиці 2 наведені глибини залягання грунтових вод (Sn,i), які 

спостеригались на протязі всього розрахункового періоду (гідрогеологічного 

року).  

Відмітка рівня грунтових вод (Hn,i)  визначається окремо для кожної 

свердловини як різниця між відміткою гірла свердловини (Нn) та глибиною 

залягання грунтових вод на кожний день спостережень(Sn,i) , де n- номер 

свердловини, i- номер заміру глибини рівня грунтових вод: 
 

1 cвердловина           Н 1,i = H1 – S 1,i 

2 cвердловина           Н 2,i = H2 – S 2,i 

3 cвердловина           Н 3,i = H3 – S 3,I 
 

Визначені відмітки рівня грунтових вод записані у відповідні графи 

таблиці 2 курсивом. 
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Рис. 4. Гідрогеологічний переріз по геоствору 



 24 

Рис. 5. 
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Обробка матеріалів режимних спостережень починається зі 

складання комплексних графіків, на яких  хронологічні графікі коливання  рівня 

грунтових вод   Н = f(дати) будуються разом з графіками коливання 

атмосферних опадів та температур повітря. 

Для побудови графіків рекомендуємо прийняти: 

 

масштаб рівнів (Н)  1:10, 

масштаб температур (T) 1см = 2,0 °С, 

масштаб опадів (Р)  1см = 10 мм опадів, 

масштаб часу (t)   1мм = 1 добі. 

 

На рис. 5 наведено комплексний графік коливань рівнів грунтових для 

кожної свердловини (1, 2, 3), середньомісячної температури (4), опадів (5), 

інфільтраційного живлення (випарування) (6). 

 Аналіз  режиму рівня грунтових вод  почнемо з визначення для кожної 

свердловини   екстремальних значень кривої (ламаної) рівня грунтових вод Н = 

f(дати)  на протязі гідрогеологічного року. В нашому прикладі мають місце 

чотири екстремума (перелома кривої функції Н = f(дати)), з яких два верхніх:  

максимальний осінній рівень грунтових вод і  максимальний весняний рівень 

грунтових вод   та два нижніх:  мінімальний зимовий рівень грунтових вод  і  

мінімальний літній рівень грунтових вод. Екстремальні відмітки рівнів 

грунтових вод та дати їх наступання  по даних замірів в  свердловинах 

геоствору наведені в  таблиці 4. 

Таблиця 4 

Екстремальні відмітки рівнів грунтових вод та дати їх наступання  по 

даних замірів в  свердловинах геоствору 

Екстремальні  положення 

рівнів грунтових вод 

Свердловина 1 Свердловина 2 Свердловина 3 

Відмітка РГВ, 

м 

Відмітка РГВ, 

м 

Відмітка РГВ, 

м 

дата дата дата 

максимальний осінній 
118.16 117.72 115.56 

01.12.80 25.01.81 20.01.81 

мінімальний зимовий 
117.66 117.48 115.22 

20.02.81 01.03.81 01.03.81 

максимальний весняний 
118.46 118.19 115.94 

15.05.81 15.05.81 15.05.81 

мінімальний літній 
117.26 116.94 114.70 

01.10.81 01.10.81 01.10.81 

 

 

Екстремальні відмітки рівнів грунтових вод розбивають гідрогеологічний 

рік на 4 періоди (фази), де тенденція зміни ходу рівня грунтових вод практично 
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однознакова: осіннє підняття, зимовий спад, весняне підняття, літній 

спад.  Амплітуди коливання та тривалість характерних фаз режиму рівня 

грунтових вод по даних замірів в свердловинах геоствору наведені в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 

Амплітуди коливання та тривалість характерних фаз режиму рівня 

грунтових вод по свердловинах 

Характерні фази 

режиму 

Свердловина 1 Свердловина 2 Свердловина 3 

Амплітуда, м 

Тривалість, діб 

Амплітуда, м 

Тривалість, діб 

Амплітуда, м 

Тривалість, діб 

осіннє підняття 
+0,9 

61 

+0,78 

117 

+0,86 

112 

зимовий спад 
–0,5 

82 

–0,24 

34 

–0,34 

39 

весняне підняття 
+0,8 

84 

+0,71 

76 

+0,72 

76 

літній спад 
–1,2 

138 

–1,25 

138 

–1,24 

138 

Рік 
1,7 

365 

1,49 

365 

1,58 

365 

 

Для складання скінченнорізницевих рівнянь тривалість розвитку 

неусталеного фільтраційного процесу розбивають на і інтервали часу, які 

називають кроками в часі.  

Найбільш спрощено та наближено було би прийняти розрахункові 

інтервали часу рівними тривалісті характерних фаз режиму рівня грунтових 

вод, а найбільш детально і трудоємно прийняти розрахункові інтервали часу 

між датами спостережень, але при цьому точність розрахунків не збільшується, 

так як в розрахунок приймаються всі навіть випадкові флюктуації, що пов’язані 

як з похибками спотережень так і зі спонтаними відхиленями рівнів грунтових 

вод. Найбільш оптимально річний цікл спостережень за режимом грунтових 

вод (рис. 5, криві 1, 2, 3) поділити на інтервали часу tJ в межах яких рівні або 

тільки збільшуються, або тільки зменьшуються тобто на протязі яких зміна 

рівня відбувається однознаково.  

 

5.4 Розрахунок величини інфільтрації 

 

Розрахунки величини інфільтрації за скінченнорізницевими рівняннями  

зручно вести у табличній формі. 

Наводимо короткі пояснення по веденню табличного розрахунку. 

На графіку коливань рівнів грунтових вод (рис. 5) розбиваємо гідро-

геологічний рік на інтервали часу tJ, в яких зміна рівнів відбувається 

однознакова (або тільки збільшується або тільки зменшується). 
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Дати Номери Трива-

поч. інтер- лість Середня Середня

і кін. валів інтер- одинична одинична

інтер- валів Потужність Похил Одинична витрата Потужність Похил Одинична витрата

валу в перерізі с між 1-2 витрата за час Δtj в перерізі d між 2-3 витрата за час Δtj

ti j Δtj H1i H2i H3i h1i h2i h3i hci Ici qci qcj hdi Idi qdi qdj

 доба     м       м м м  м м м  м2 / доба  м2 / доба м  м2 / доба  м2 / доба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

01 10 80 117,48 117,18 114,84 20,50 19,50 17,30 20,00 0,00035 0,075 18,40 0,00066 0,128

1 5 0,073 0,129

05 10 117,53 117,24 114,89 20,55 19,56 17,35 20,06 0,00034 0,072 18,46 0,00066 0,129

2 5 0,087 0,127

10 10 117,58 117,17 114,89 20,60 19,49 17,35 20,05 0,00048 0,102 18,42 0,00064 0,125

3 5 0,087 0,133

15 10 117,65 117,36 114,80 20,67 19,68 17,26 20,18 0,00034 0,073 18,47 0,00072 0,141

4 5 0,051 0,144

20 10 117,60 117,48 114,82 20,62 19,80 17,28 20,21 0,00014 0,030 18,54 0,00075 0,147

5 5 0,024 0,147

25 10 117,57 117,50 114,84 20,59 19,82 17,30 20,21 0,00008 0,018 18,56 0,00075 0,147

6 10 0,042 0,147

5 06 118,27 117,98 115,52 21,29 20,30 17,98 20,80 0,00034 0,075 19,14 0,00069 0,140

27 25 0,085 0,131

1 07 118,09 117,72 115,56 21,11 20,04 18,02 20,58 0,00044 0,095 19,03 0,00061 0,122

28 5 0,110 0,121

5 07 118,16 117,67 115,54 21,18 19,99 18,00 20,59 0,00058 0,125 19,00 0,00060 0,120

29 35 0,124 0,113

10 08 117,68 117,19 115,28 20,70 19,51 17,74 20,11 0,00058 0,122 18,63 0,00054 0,106

30 10 0,121 0,103

20 08 117,54 117,06 115,23 20,56 19,38 17,69 19,97 0,00056 0,119 18,54 0,00052 0,101

31 45 0,099 0,111

1 10 81 117,26 116,94 114,70 20,28 19,26 17,16 19,77 0,00038 0,079 18,21 0,00063 0,121

Таблиця 6

…

Потужність грунтового

Визначення горизонтальної складової рівнняння водного балансу (Пгр - Вгр)

Відток   (Вгр)                   Приплив    (Пгр)

на дати початоку та кінеця ti на дати початоку та кінеця ti
перерізах  1,2,3

розрахункового інтервалу Δtj розрахункового періоду Δtj

потоку в перерізах 1,2,3

Рівень  грунтових вод в
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Графа 1. Дати початку і кінця розрахункових інтервалів tі та 

t(і+tJ) визначаються по графіках коливання рівня грунтових вод (рис. 5) і  

записуються через рядок, фіксуючі границі  розрахункових  інтервалів tJ.   

Графа 2. Розрахункові інтервали tJ нумеруються  від початку 

гідрогеологічного року. Номери інтервалів J записуються між рядками, в яких 

зафіксовані дати початку і кінця розрахункових інтервалів tі та t(і+tJ). 

Графа 3. Тривалість інтервалів tJ в добах визначається по  графіках 

коливання рівня грунтових вод (рис. 5). 

Потужність грунтового потоку hn,i  в розрахункових перерізах n = 1, 2, 3 

(рис. 4) на дату їх вимірювання tі  визначається як різниця між потужністю 

водоносної товщі, тобто Σm n, j (табл. 1) та глибиною залягання грунтових вод 

S n,і  (табл. 2): 

 

Графа 4. h1,i = (m1,1 +m1,2) – S 1,i  

Графа 5. h2,i = (m2,1 +m2,2) – S 2,i 

Графа 6. h3,i = (m3,1 +m3,2) – S 3,i 

 

Рівень грунтових вод Hn,і на дати початку і кінця розрахункових 

інтервалів tJ визначають по відповідних графах таблиці 2, в яких рівні H n,і 

визначались як різниця між відмітками гірла свердловини n = 1, 2, 3 та 

глибиною залягання грунтових вод S n, і  на дату їх вимірювання tі: 
 

Графа 7.  H 1,і   

Графа 8.  H 2,і   

Графа 9.  H 3,і   

 

Боковий взаємозв’язок грунтових вод визначається як різниця між 

припливом Пгр грунтових вод к розрахунковому елементу фільтраційного 

потоку в перерізі c  та відтоком Вгр грунтових вод з розрахункового елементу 

фільтраційного потоку в перерізі d: 
 

Пгр – Вгр 
 

Для одномірного (плоского поток грунтових вод) пітома витрата qci  

припливу до перерізу c та пітома витрата відтоку qdi з перерізу d  при похилому 

ложі визначаються за формулою Каменського (9): 
  

qci = kc hci Ic,i   

qdi = kd hdi Id,i   
 

де: kc – коефіцієнт фільтрації гірських порід водовмісних шарів  між 

перерезами 1 та 2, в м/доба; 

      kd – коефіцієнт фільтрації гірських порід водовмісних шарів  між 

перерезами 2 та 3, в м/доба;              

      hci – потужність грунтового потоку в перерізі  c  на дату tі, в м; 

      hdi – потужність грунтового потоку в перерізі  d  на дату tі, в м; 

      Ic,i  – похил водної поверхні між перерізами 1 та 2 на дату tі; 
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Таблиця 7

Номери Трива-     Приплив    (Пгр) Боковий   взаємозв'язок 

інтер- лість Середня Середній Середній Середня Середній Середній грунтових  вод

валів інтер- одинична одиничний шар одинична одиничний шар

валів витрата об'єм витрата об'єм

за час Δtj за час Δtj за час Δtj за час Δtj за час Δtj за час Δtj

j Δtj qcj qcj Δtj qcj Δtj / L c-d qdj qdj Δtj qdj Δtj / Lc-d

+ -

доба м2 / доба м2
           мм  м2 / доба м2

           мм        мм        мм

2 3 13 18 19 17 20 21 22 23

 

1 5 0,073 0,367 0,167 0,129 0,643 0,292  0,125

  

2 5 0,087 0,436 0,198 0,127 0,635 0,289  0,090

  

3 5 0,087 0,437 0,199 0,133 0,664 0,302  0,103

  

4 5 0,051 0,257 0,117 0,144 0,718 0,327  0,210

  

5 5 0,024 0,119 0,054 0,147 0,734 0,334  0,279

  

6 10 0,042 0,417 0,189 0,147 1,473 0,670  0,480

  

27 25 0,085 2,119 0,963 0,131 3,279 1,491  0,527

  

28 5 0,110 0,550 0,250 0,121 0,607 0,276  0,026

  

29 35 0,124 4,335 1,970 0,113 3,958 1,799 0,171  

  

30 10 0,121 1,207 0,549 0,103 1,034 0,470 0,079  

  

31 45 0,099 4,448 2,022 0,111 5,000 2,273  0,251

 

…

Відток   (Вгр)

Пгр - Вгр

середній шар

за час Δtj

(qcj -  qdj) Δtj / Lc-d  

Визначення бокового взаємозв'язку грунтових вод
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Id,i – похил водної поверхні між перерізами 2 та 3 на дату tі. 

 

Графа 10. hcі = 0.5 ( h1i+h2i ) – потужність грунтового потоку в перерізі  c  

на дату tі визначається як середньоарифметична потужностей грунтового 

потоку в перерізах 1 та 2  на дату tі, в м;  

Графа 11. Ic,i = ( H1,i–H2,i):L1-2 – похил водної поверхні між перерізами 1 та 

2 на дату tі; 

Графа 12. qci = kc hci Ic,i – питома витрата припливу до перерізу  c   на  

дату tі при коеіцієнті фільтрації km, в м2/добу;   

Графа 14. hdі = 0.5 ( h2i+h3i ) – потужність грунтового потоку в перерізі  d 

на дату tі визначається як середньоарифметична потужностей грунтового 

потоку в перерізах 1 та 2  на дату tі, в м;  

Графа 15. Id,i = ( H2,i-H3,i):L2-3 – похил водної поверхні між перерізами 2 та 

3 на дату tі; 

Графа 16. qdi = kd hdi Id,i – питома витрата відтоку з перерізу d на дату tі , 

в м2/добу. 

Визначимо середній пітомий приплив Пгр  та середній пітомий відток  Вгр  

грунтових вод для  розрахункового  періоду  tJ    

в одиницях  витрати  (м2/добу): 

Графа 13. qcJ = 0.5 (qci + qc(i+tJ) ) – середній приплив до перерізу c на 

протязі розрахункового інтервалу часу tJ, в м2/добу. 

Графа 17. qdJ = 0.5 (qdi + qd(i+tJ)) – середній відтік з d на протязі 

розрахункового інтервалу часу   tJ, в м2/добу. 

Переведемо пітомий приплив Пгр  та пітомий відток  Вгр  грунтових вод  

в одиниці об’єму  V (м2): 

         Графа 18. Vc,J  = qcJ  tJ , в м
2; 

         Графа 20. Vd,J  = qdJ  tJ, в м2; 

та в одиниці шару стоку  Y (мм): 

для переводу шару стоку Y в мм введемо коефіцієнт 103 та позначемо 

довжину фільтраційного елементу (рис. 4) як Lc-d: 

 

Lc-d= 0.5(L1-2 + L2-3); 

  

Графа 19. Yc, J  = 103  Vc, J : L c-d , в мм; 

Графа 21. Yd, J  = 103  Vd, J : L c-d , в мм. 

   

Характер бокового взаємозв’язку грунтових вод з фільтраційним 

елементом на протязі розрахункового інтервалу часу tJ визначається, як 

різниця між припливом і відтоком (Пгр – Вгр), додатні значення різниці 

записуються в графі 22, а від’ємні – в графі 23. 

Графа 22. (+) – показує величину підживлення  фільтраційного елементу 

збоку грунтових вод в одиницях шару стоку (мм). 

Графа 23. (–) – відбиває величину  виснаження фільтраційного елементу 

за рахунок підживлення грунтових вод в одиницях шару стоку (мм). 
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Таблиця 8

Дати Номери

поч. інтер-

і кін. валів

інтер-

валу         

ti j H1i H2i H3i ΔH1J ΔH2J ΔH3J ΔHJ 1000 ΔHJ

+ -

 м          м          м м м м м мм мм мм

1 2 7 8 9 24 25 26 27 28 29 30

1 10 80 117,48 117,18 114,84

1 0,05 0,06 0,05 0,055 55 5,5    

5 10 117,53 117,24 114,89                         

2 0,05 -0,07 0 -0,0225 -22,5    2,25

10 10 117,58 117,17 114,89                         

3 0,07 0,19 -0,09 0,09 90 9    

15 10 117,65 117,36 114,8                         

4 -0,05 0,12 0,02 0,0525 52,5 5,25    

20 10 117,6 117,48 114,82                         

5 -0,03 0,02 0,02 0,0075 7,5 0,75    

25 10 117,57 117,5 114,84                         

6 0,24 0,05 0,04 0,095 95 9,5    

5 06 118,27 117,98 115,52                         

27 -0,18 -0,26 0,04 -0,165 -165    16,5

1 07 118,09 117,72 115,56                         

28 0,07 -0,05 -0,02 -0,0125 -12,5    1,25

5 07 118,16 117,67 115,54                         

29 -0,48 -0,48 -0,26 -0,425 -425    42,5

10 08 117,68 117,19 115,28                         

30 -0,14 -0,13 -0,05 -0,1125 -112,5    11,25

20 08 117,54 117,06 115,23                         

31 -0,28 -0,12 -0,53 -0,2625 -262,5    26,25

1 10 81 117,26 116,94 114,7                   

…

в  елементі фільтрації

Середня зміна рівня ГВ

за час Δtj за час Δtj 

Зміна запасів ГВ

в  елементі фільтрації

     Зміна  рівня  грунтових вод в перерізах  1,2,3     

за час Δtj          

Рівень  грунтових вод в      

          перерізах  1,2,3           

на дати ti

Визначення зміни запасу грунтових вод

ΔVJ = 1000  ΔHJ
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Таблиця 9

Номери    Боковий   взаємозв'язок Величина інфільтраційного Величина інфільтраційного 

інтер- грунтових  вод живлення  (+)  або  випарування  (-) живлення  (+)  або  випарування  (-)

валів грунтових  вод   за  одну  добу

                                                                                    розрахункового  інтервалу

j

+ - + - + - + -

мм мм        мм             мм   мм мм              мм / доба             мм / доба

2 29 30 22 23 31 32 33 34

   

1 5,5     0,125328278 5,625328278   1,125065656   

                

2    2,25  0,090431294   2,159568706   0,431913741

                

3 9     0,103170254 9,103170254   1,820634051   

                

4 5,25     0,209696918 5,459696918   1,091939384   

                

5 0,75     0,279381067 1,029381067   0,205876213   

                

6 9,5     0,480272133 9,980272133   0,998027213   

                

27    16,5  0,52746522   15,97253478   0,638901391

                

28    1,25  0,02583592   1,22416408   0,244832816

                

29    42,5 0,171260341    42,67126034   1,219178867

                

30    11,25 0,079000345    11,32900034   1,132900034

                

31    26,25  0,251090873   25,99890913   0,577753536

0 0         

…

за час Δtj 

Зміна запасів ГВ

в  елементі фільтрації

грунтових  вод  за інтервал Δtj

ΔVJ = 1000  ΔHJ (Пгр - Вгр)

за час Δtj

Визначення величини фактичного інфільтраційного живлення (+) або виснаження-випарування (-) грунтових вод

wJ Δtj= 1000  ΔHJ  -  (Пгр - Вгр) wJ
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Загальну зміну запасів грунтових вод VJ на протязі 

розрахункового інтервалу часу tJ можливо визначити за даними зміни  рівнів 

грунтових вод  Нn,і в спостережних свердловинах, враховуючи що вода 

стискуються дуже мало (коефіцієнт об’ємного стискування води дорівнює 

1/20 000). 

Зміна рівня грунтових вод в свердловинах 1, 2, 3 на протязі 

розрахункового інтервалу tJ знаходиться за формулами: 

Графа 24.  J =  itJ) , i зміна рівня грунтових вод в 

перерізі 1 на протязі розрахункового інтервалу   tJ ,   в м; 

Графа 25.  2,J =  2,(itJ) 2, i зміна рівня грунтових вод в 

перерізі 2 на протязі розрахункового інтервалу  tJ ,  в м; 

Графа 26.   J =  (itJ) ,i – зміна рівня грунтових вод в 

перерізі 3 на протязі розрахункового інтервалу  tJ  ,   в м; 

Графа 27. J = 0.25  J + 0.50  J + 0.25 J – осереднена  зміна 

рівня грунтових вод у  цілому по усьому фільтраційному елементу на протязі 

розрахункового інтервалу  tJ , в м; 

Осереднену на протязі розрахункового інтервалу tJ зміну рівня  

грунтових вод  J, яка визначена в м, перераховуємо в мм помноживши 

отримане значення   J на 103: 

Графа 28. 1000  J, в мм. 

 

Осереднена на протязі розрахункового інтервалу  tJ зміна   запасу 

грунтових вод у  цілому по усьому елементу фільтрації в міліметрах може бути 

обчислюється, як: 

 

V J =103 J    

 

Додатні величини зміни запасу грунтових вод VJ в міліметрах 

заносяться в Графу 29. 

Від’ємні величини зміни запасу грунтових вод VJ в міліметрах 

заносяться в Графу 30. 

 

Режим рівня грунтових вод значною мірою залежить від атмосферних 

опадів  Р (інфільтраційне живлення)  та випарування з поверхні водозбору Е і 

транспірації Тр (ці втрати вологі поповнюються за рахунок підземних вод 

виснажуючи їх). 

Графи 33, 34 – величина інфільтраційного живлення (випарування) 

грунтових вод за одну добу розрахункового інтервалу. Знаходиться, як  

відношення зміни  запасу грунтових вод до часу розрахункового інтервалу.   
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6 Висновки 

 

1. Аналізуючи зміну рівня грунтових вод на протязі року можна зробити 

наступні висновки. 

 

 Протягом першого періоду (осінь) підняття рівня грунтових вод 

відбувається за рахунок зниження температури повітря, підвищення рівня 

грунтових вод, підвищення вологості повітря і, як наслідок, збільшення 

кількості опадів. На протязі другого періоду (зима) рівень грунтових вод 

знижується, так як температура опускається нижче нуля, а, значить, поверхневе 

живлення відсутнє. Протягом третього періоду (весна) відбувається підвищення 

температури, активне танення льоду і, як результат, підвищення рівня 

грунтових вод. Протягом четвертого періоду (літо) температура повітря 

продовжує зростати, зростає випарування з поверхні грунтових вод, в 

результаті чого рівень грунтових вод знижується. 

 

 2. Рекомендації щодо покращення та використання досліджуваної 

ділянки. 

 

  В результаті бурових робіт було встановлено, що досліджувана ділянка 

вкрита шаром торфу потужністю 0.5–0.6 м. У випадку, якщо ступінь 

розкладення торфу значний, то дану ділянку доцільно використовувати під 

сільсько-господарське угіддя, або як сіножать, пасовище. Для цього, перш за 

все, необхідно провести культуртехнічні роботи (видалення чагарників, 

каміння). Далі проводять первинний обробіток грунту чагарниково-болотними 

плугами, глибоку оранку, боронування або культивацію і прикочування гунту. 

Для збільшення потужності родючого шару грунту доцільним буде щорічне 

приорювання 1-2 см нижнього горизонту. Торфові грунти бідні на калій і, 

найчастіше, мають підвищену кислотність, тому під час обробітку необхідно 

провести вапнування та внесення калійних добрив, азотобактерів. Глибоке 

залягання рівня грунтових вод на ділянці компенсується опадами, але для 

оптимізації повітряно-водного режиму необхідно забезпечити можливість 

відведення вологи при її надлишку і зрошення при її недостатку шляхом 

укладання дрен двостороннього регулювання. Рекомендовані культури: 

картопля, морква, багаторічні трави (люпин, вікоовес, люцерна). 
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