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Подано теоретичні відомості про формування капілярних явищ у глинах, суглинках та пісках. Встановлено, 

що висота і швидкість капілярного підняття різна і зростає зі збільшенням дисперсності ґрунтів. 
Експериментально на фізичній моделі досліджено вплив капілярного підняття у ґрунтах на розповсюдження 
нафтового забруднення. Одержано дані по висоті капілярного підняття у ґрунтах. Встановлено, що капілярні 
сили утримують нафтовий ареал у ґрунтах на певній відстані від рівня ґрунтового потоку. 
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The article presents theoretical information about the formation of capillary phenomena in clays, loams and sands. It 

is established that the height and speed of capillary rise varies and increases with the dispersion of the soil. Experiments 
on a physical model investigated the effect of capillary rise in soils on the distribution of oil pollution. The data on the 
height of capillary rise in soils. It is established that capillary forces hold the oil in the soil area at a certain distance 
from the level of groundwater flow. 
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Представлены теоретические сведения о формировании капиллярных явлений в глинах, суглинках и песках. 

Установлено, что высота и скорость капиллярного подъема различна и возрастает с увеличением дисперсности 
почв. Экспериментально на физической модели исследовано влияние капиллярного поднятия в почвах на 
распространение нефтяного загрязнения. Получены данные по высоте капиллярного поднятия в почвах. 
Установлено, что капиллярные силы удерживают нефтяной ареал в почвах на определенном расстоянии от 
уровня грунтового потока. 

Ключевые слова: капиллярное поднятия воды, капиллярные каймы, физическая модель, фильтрация и 
инфильтрации. 

 
Актуальність роботи.  В останні роки в роботах 

Я.М. Семчука, Р.М. Говдяка, Л.М. Горєва, М.В. 
Седенка, О.К. Ланге, В.М. Артамонова та інших 
встановлено, що на масштаби забруднення ґрунтів 
впливають капілярні явища. 

Капілярне підняття розчинів зумовлене 
наявністю у товщі ґрунтів малих пop, тріщин, 
порожнин, які мають капілярні властивості. 
Капілярні явища є причиною формування порових 
вод у породах зони аерації, в тому числі капілярної 
кайми [1]. 

Матеріал і результати досліджень. Висота 
капілярного підняття, пов'язаного із силами 
поверхневого натягу води, залежить від розміру пop  

капілярів, механічного складу порід, однорідності і 
форми пop, густини, температури, мінералізації та 
іонно-сольового складу вод. Зі зменшенням 
мінералізації і температури поверхневий натяг 
збільшується, що сприяє вищому капілярному 
підняттю води; збільшення густини води діє в 
зворотному напрямі [2]. Підвищення температури 
води суттєво зменшує значення поверхневого 
натягу. Висоту капілярного підняття в метрах 
визначають за формулою: 
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де hк —  висота капілярного підняття;  σ —  
поверхневий натяг; r — ефективний радіус 
капілярів; δ — густина води. 

При g=9,81 та σ = 74·10-3 Н/м формулу (1) 
спрощують до наступного виразу: 
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У піщано-глинястих породах висоту капілярного 
підняття визначають як: 
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де n — коефіцієнт пористості, частки одиниці; D 
— ефективний діючий діаметр капілярів [3]. 

Для визначення впливу капілярного підняття 
води на розповсюдження нафтового забруднення в 
ґрунтах нами проведено експериментальні 
дослідження шляхом фізичного моделювання 
процесу просочування через проникні грунти [3].  

Лабораторні дослідження процесів формування 
нафтового забруднення в зоні аерації проводилося 
на фільтраційному лотку виготовленого із оргскла 
конструкції приведеної у роботі [4]. Робоча довжина 
лотка 120 см ширина 25 см висота 50 см (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Фізична модель фільтрації сирої 

нафти: 
1 – камера живлення; 2 – камера розвантаження; 

3 – робоча частина лотка; 4 – металічний каркас; 5 – 
п’єзометр і його координати; 6 – підвід нафти; 7– 
підвід води; І – VІ – номера горизонтальних рядів 

п’єзометрів. 

Рух води в ньому підтримувався за допомогою 
переливу із камери живлення у камеру 
розвантаження при встановленому перепаді рівнів 
між камерами 0,02 м. По бокових стінках робочої 
частинки лотка,  по сітці 8  ×  8  см розміщені 
п’єзометри, за допомогою яких визначили рівні 
води, і із них відбирали проби води на хімічний 
аналіз. 

Моделлю ґрунту використовували відмитий 
кварцовий пісок із розміром зерен 0,1–0,2 мм. Для 
усунення пристінного ефекту до внутрішньої стінки 
робочої камери наклеєний шар піску; з метою 
одержання оптимальної упаковки зерен, лоток у 
процесі заповнення піддавався вібрації. 

Пористість ґрунту визначена за вагою сухого 
піску, яким заповнювався лоток, і його об’ємною 
вагою; коефіцієнт фільтрації ґрунту (після 

заповнення, насичення моделі водою і створення 
потоку) визначений за витратою фільтраційного 
потоку, поперечного перерізу лотка і градієнта 
напору. 

При моделюванні руху потоку на моделі 
необхідне виконання умов лінійного закону 
фільтрації, за якого дійсна швидкість фільтрації на 
моделі, і не повинна перевищувати критичну, що 
дорівнює 

Vкр = 
a
e

    ,                                (4) 

де Vкр – критична швидкість фільтрації що 
визначає верхню межу застосування закону Дарсі, 
см/с; 

e  – допустима похибка у розрахунках; 
a  – коефіцієнт нелінійної фільтрації. 
Згідно з даними,  що наведені у роботі [5],  для 

пилуватих пісків –  a  = 0,1. Допустима похибка у 
розрахунках не повинна перевищувати 10 %. При 
цих значеннях критична швидкість фільтраційного 
потоку дорівнює 1 см/с, що набагато більше значень 
дійсної швидкості фільтрації у моделі  
( 9,4 × 10-4 – 1,4 × 10-3 см/с). Ґрунтовий потік (потік–
носій) створювався подачею в камеру живлення 
води з постійною витратою.  Рівень води у камерах 
встановлювався регулюванням системи кранів на 
шлангах. 

Моделювання глибини забруднення сирою 
нафтою проникних однорідних ґрунтів (пісків із 
розміром зерен 0,1–0,2 мм), що перекривають 
водний потік, проводилося на фільтраційному 
лотку; при цьому рівень води співпадав із лінією 
п’єзометрів ІV ряду (30 см від дна лотка). На 
поверхні моделі була створена заглибина у вигляді 
сферичного сегмента об’ємом 100 см3, що 
заповнювалася сирою нафтою.  

При такому моделюванні на фізичній моделі 
припускаємо, що при витоку сирої нафти та 
нафтопродуктів проходить у межах природної 
котловини з геометричним наближенням, 
наприклад, у вигляді сферичного сегмента. Тоді 
поточний об’єм розливу (V) дорівнюватиме 

     ( )223
6 ll
p hRhV ç += ,                 (5) 

а площа замоченої нафтою поверхні ґрунту: 
S = 2p Rk× lh ,                       (6) 

де 
lh – глибина заповнення котловини; 

Rз – радіус “дзеркала” нафти; 
Rk – радіус сферичного сегмента. 
Таким чином, поточний матеріальний баланс 

(витік нафти та її випаровування) пов’язаний з 
геометричними характеристиками поверхні. 

Після інфільтрації всього об’єму нафти у ґрунт 
дослідженням встановлено, що цього об’єму 
недостатньо для досягнення водоносного горизонту; 
у ґрунті утворилося об’ємне, висяче “тіло” 
насичення, яке протягом 50 днів не збільшилось у 
розмірі. 

Утримування тіла насичення, мабуть, 
досягається за рахунок сил поверхневого натягу. 
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Сили гравітації у цьому випадку незначні і ролі не 
відіграють.  

При досягненні нафтопродуктами водоносного 
“горизонту” встановлено, що забруднення 
нафтопродуктами піддається тільки його верхня 
частина. У випадку коливання рівня водного потоку 
нафтове забруднення може охопити всю потужність 
водоносної зони. 

Наступним етапом лабораторних робіт було 
дослідження формування нафтового забруднення у 
неоднорідних ґрунтах. Для цього у фільтраційний 
лоток вище водного потоку окремо розміщували 
шар пісків з меншим коефіцієнтом пористості ніж 
пористість водоносних ґрунтів. Так, у дослідах 
коефіцієнт пористості пісків водного потоку, 
протягом всього періоду проведення експериментів 
був постійним і становив 0,75.  

Шари піску, яким заповнювали лоток вище 
водного потоку, у кожній серії дослідів мали 
коефіцієнт пористості відповідно 0,65, 0,55, 0,45. 

Аналогічно проводяться досліди із супісками, 
суглинками та глинами (табл. 1). 

За даними роботи [6] в районах, де над 
водоносним горизонтом залягають малопроникні 
ґрунти, створюються умови для формування у них 
капілярної кайми, яка утримується діянням сил 
поверхневого натягу. Крім цього, капілярні явища 
зумовлюються виникненням капілярного тиску Р, 
який пов’язаний з поверхневим натягом s  
формулою Лапласа: 

 
Р = 2s /r ,                                                       (7) 

де r – радіус кривизни поверхні рідини. 
Метою чотирьох дослідів (по три серії 

лабораторних робіт) було виявлення впливу 
капілярної кайми на процес формування нафтового 
забруднення над водоносним горизонтом. 

Дослідженнями встановлено, що cформоване 
нафтове забруднення досягає модельного 
водоносного горизонту, забруднюючи його (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Схема розповсюдження у моделі 
нафтопродуктів у однорідному ґрунті. Об’єм 
нафтопродуктів, що вилився до формування 
капілярної кайми (Рв) – рівень води у лотку. 

– нафтове “тіло” насичення. 

Формування капілярної кайми у лотку 
відбувалося при дійсній швидкості фільтраційного 
потоку 1,50 м/добу протягом 20–30 днів. Висота 
капілярного підняття у моделі залежить від 
коефіцієнту пористості ґрунтів, при чому чим 
менший коефіцієнт пористості, тим більша висота 
капілярного підняття (табл. 1) і змінювалася від 0,6 
до 0,7 см для пісків, 3,5–4,8 см для супісків, 5,1–9,9 

см для суглинків,  20,4–32,2  см для глин,  що 
відповідає натурним умовам відповідно 18–21 см, 
105–144 см, 153–297 см, 612–966 см. 

Після формування капілярної кайми у заглибину 
на поверхні грунту (у вигляді сферичного сегмента) 
подавалася сира нафта з витратою 0,0005 м3/добу. 

Дослідженням встановлено, що сформована 
капілярна кайма за всією довжиною моделі є 
прошарком, який розділяє ґрунти з різною 
проникністю. В усіх серіях дослідів встановлено, що 
нафтове тіло насичення розміщується вище 
капілярної кайми і не знаходиться у прямому 
контакті з водним потоком, тобто капілярна кайма є 
буфером (екраном), що не допускає забруднення 
водоносного горизонту (рис. 3). 

Таблиця 1 – Висота капілярного підняття над 
водоносним ґрунтом за даними моделювання 
(масштаб моделювання, αz=30) 

Коефіцієнт 
пористості 

пісків, n 

Висота капілярного підняття, см 

У моделі У натурі, при a z = 30 
0,65 0,6 18,0 
0,55 0,65 19,5 
0,45 0,7 21,0 

Коефіцієнт 
пористості 
супісків, n 

Висота капілярного підняття, см 

У моделі У натурі, при a z = 30 
0,75 3,5 105 
0,65 4,0 120 
0,55 4,8 144 

Коефіцієнт 
пористості 

суглинків, n 

Висота капілярного підняття, см 

У моделі У натурі, при a z = 30 
0,85 5,1 153 
0,75 8,3 249 
0,65 9,9 297 

Коефіцієнт 
пористості 

глин, n 

Висота капілярного підняття, см 

У моделі У натурі, при a z = 30 
0,85 20,4 612 
0,75 25,5 765 
0,65 32,2 966 

 

 
Рисунок 3 – Схема розповсюдження у моделі 

нафтопродуктів у неоднорідному ґрунті (суглинок). 
Об’єм нафтопродуктів, що вилився після 

сформування капілярної кайми (Рв) – рівень води у 
лотку.         – нафтове “тіло” насичення. 

 
Для трактування результатів дослідів на фізичній 

моделі необхідно застосувати критерії подібностей 
на, основі яких із лабораторних спостережень 
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можна зробити достовірні висновки про хід 
процесів у реальних умовах. У загальному випадку 
для проведення фізичного моделювання процесів, 
схожих натурі, необхідно, щоб: 

а)  процеси в моделі і в натурі описувалися 
математично тотожно; 

б) досягались тотожні перетворення масштабів 
початкових і граничних умов; 

в) в результаті масштабних перетворень модель 
була б геометрично схожа натурі. 

 
Рисунок 4 – Загальна схема висоти і швидкості 

капілярного підняття води в ґрунтах 

З'ясовано загальні наступні закономірні 
співвідношення та розроблено загальну схему 
висоти і швидкості капілярного підняття води у 
різних видах ґрунтів (рис. 4): Швидкість 
капілярного підняття води в грубозернистих 
породах більше, ніж в дрібнозернистих, але висота 
підняття тим значніше, чим дрібніше частина 
породи; чим вище вода піднялася, тим підняття її 
йде повільніше, і таке уповільнення у піднятті 
відбувається тим скоріше, чим грубіше зерно 
породи При діаметрі зерен 2–2,5 мм капілярне 
підняття води майже непомітне і навіть абсолютно 
відсутнє. При грудкуватій структурі ґрунту 

швидкість і висота підняття знижуються порівняно з 
порошковатим ґрунтом, і тим сильніше, ніж крупи 
грудки; при щільному заляганні грудочок не 
відбувається істотної різниці в остаточній висоті 
підняття води.  Висота підйому води збільшується у 
міру ущільнення ґрунту.  Камені,  що знаходяться в 
породі або ґрунті, уповільнюють капілярне підняття. 
При чергуванні різних за механічним складом 
горизонтів капілярне підняття йде набагато швидше 
з шару крупнозернистого в дрібнозернистий, ніж у 
зворотному напрямків.  На капілярне підняття води 
в породі впливають також вологість і температура 
останньої. Так, підняття води по капілярах із вологої 
породи в суху може мати місце лише в тому 
випадку,  якщо вологість перших порід вище 50% її 
повного насичення. У міру збільшення ступеня 
вологості породи вода піднімається швидше.  

Висновки. При капілярному піднятті води 
утворюється капілярна кайма, яка є захисним 
бар’єром і не допускає забруднення ґрунтів та 
водоносного горизонту. Внаслідок цього в місцях, 
де нема капілярного підняття води, утворюються 
більш–менш великі ареали забруднень,  які з часом 
збільшуються в розмірах і захоплюють цінні 
ділянки. Повна ліквідація утворених ареалів 
забруднень і відновлення якості ґрунтів є дуже 
важким, в більшості випадків практично взагалі 
нездійсненним завданням. Тому часто доводиться 
обмежуватися заходами, спрямованими лише на 
локалізацію забруднень і створення умов, що 
виключають їх подальше поширення у ґрунтах і 
водоносних пластах. 
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