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Summary: A modeling of the seepage in a region with complex hydrogeological conditions is made.
The seepage process has been reproduced by means of numerical model of real multilayer aquifers with saline layers.
The influence on the processes of seepage and dessalination of some meliorative systems in revirside lonlands of in the surface layer hydrogeological parametars is determined.
The obtained results confirm a good model accuracy for its successful application in
practice.
Увод
Повърхностният слой, като съставна
част от многослойния водоносен пласт,
включва разнородни по зърнометричен
и физико-химичен състав скални отложения. Като потвърждение на последното е геоложкият строеж на крайречните низини.
За определяне на причините, при
които протича филтрационният и разсолителният процес при хидромелиоративни системи в крайречни низини, е
необходимо да се определи влиянието
на хидрогеоложките параметри на повърхностния слой.
В настоящата разработка предмет на
изследването е нестационарния филтрационен процес в реален крайречен
хидромелиоративен обект.
Липсата на достатъчно решения за
съвместно изследване на филтрацион28

ния и разсолителния процес в реален
многослоен водоносен пласт, обуславят
необходимостта от създаване на надежден и достатъчно точен за практически
цели числен модел, който изследва изменението на напорите и концентрацията на соли в реална многослойна полунапорна водоносна система. Процесите
на филтрация и разсоляване (засоляване) се описват с математически модели
за дадена хидрогеоложка схема.
Математически модел на хидрогеоложка схема, представяща крайдунавска низина с наличие на полунапорен водоносен пласт, засолен в
повърхностната си част
Обща характеристика (същност)
на математическия модел.
За да бъде описан процесът на филтрация и разсоляване (засоляване) в
многослойни водоносни пластове е

необходима схематизация на филтрационната среда. В разработката е използван представения в [1] математически модел, описващ изменението на
напора в четирислоен полунапорен
водоносен пласт. Системата уравнения е решена по явна схема с крайни
разлики на апроксимация, като е спазено условието за устойчивост на решението. При извеждане на уравненията за изменение на концентрацията на
соли в четирислоен полунапорен водоносен пласт е използвана обосновката
за значимостта и начина на отчет на
напречната дисперсия (молекулярна
дифузия), където преноса им в слоисти пластове се извършва при резки
различия в проницаемостта на слоевете (редуване на слабопроницаеми и
силно проницаеми слоеве) [2, 3, 4, 5].
Многослойният водоносен пласт
може да се представи като литоложка
среда с мозаично блокова структура, изградена от по-слабопроницаеми блокове
(слабопроницаеми слоеве), прорязани
от проницаеми канали (добре проницаеми слоеве), в които конвективния поток
равномерно обтича слабопроницаемите
блокове и частично протича през тях.
Протичането изменя интензивността
и направлението на филтрация и миграция в разделящия слой, увеличава или
намалява разхода на филтрационния
поток и скоростта на хоризонталната
конвекция в проницаемия пласт. Това
способства за разреждане на филтрационния разтвор в добре проницаемите
слоеве в резултат на постъпления в основния пласт на допълнително количество вода с различен състав, т.е. пренасянето става неразделно от филтрационния поток. При разглеждания механизъм
на конвекция, процесите на физико-химични превръщания и взаимодействия
между течност и отложения могат да се
пренебрегнат.
Наличието на градиент на концентрация между добре проницаемите водоносни отложения предизвиква самопроизволен (конвективен) пренос под действие на молекулярно-дифузионни сили.
Така представената хидрогеоложка
схема за масотранспорт в хетерогенна
многослойна среда отчита конвективния
пренос на вещество без дисперсия, с по-

казател на интензивност действителната
скорост на филтрация в добре проницаемия слой и напречен обмен на вещество от водоносния пласт в слабопроницаемия слой, намира приложение при
практически изчисления в хидрогеологията [3, 4, 5].
Разпределението на концентрацията на мигранта във водоносните слоеве
и повърхностния слабопроницаем
слой на четирислойния полунапорен
водоносен пласт се описва със следните диференциални уравнения:
(1)

където: С1, С2 и C” – концентрация
на соли в първи, втори и повърхностен
слабопроницаем слой, [g/m3];
– коефициент на молекулярна дифузия за първи и повърхностен
слабопроницаем слой, [m2/d];
n’’ – активна пористост за повърхностния водоносен слой;
– мощност на първи и втори
водоносни слоеве и повърхностен
слабопроницаем слой, [m];
H1, H2 – напор в първи и втори
водоносен слой, [m].
Изменението на концентрацията на
соли при конвективен пренос в отделните слоеве на четирислоен полунапорен водоносен пласт се определя с
модел, записан в диференчен вид по
явна схема на апроксимация [6]. Моделът определя изменението на напора и
концентрацията на соли при конвективен пренос в отделните слоеве при
нулеви начални условия и гранично
условие от първи род, прието за втори
водоносен слой т.е., напора в т. 1 от
дискретизационната схема за 1d се
покачва моментно с три метра, като
остава постоянен във времето [1].
Прието е водоносните слоеве да са с
еднаква мощност по цялата дължина и
да са с еднородни хидрогеоложки
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параметри (Фиг.1).
Гранични условия:
а) за първи водоносен слой:

б) за втори водоносен слой:

в) за повърхностен полунапорен
водоносен слой:

където:
– са изменения на напорите в първи, втори и повърхностен
слой [m];
– са изменения концентрация на соли в първи, втори и
повърхностен слой [kg/m3];
ΔНгр – изменение на водното ниво на
границата, [m];
ΔCгр – изменение концентрацията на
соли на границата, [kg/m3].
За решаване на разглежданата нестационарна филтрационна задача се из-

ползва числен метод – метод на крайните разлики. Системата от уравнения за
изменение на напора в отделните
водоносни слоеве е решена чрез метода
на итерациите. В разработката е използвана процедурата на Либман, като е
спазено условието за сходимост и устойчивост [1]. За приложение на модела е
разработена програма на машинен език
“Бейсик”, работеща на персонален
компютър.
С решаването на такава теоретична
задача се цели да се изясни как се променя нивото на подземните води в сложна
водоносна система при изменение на
хидрогеоложките параметри на повърхностния слой. Теоретичната задача е
решена чрез числен модел [1].
Изследван е водоносен пласт с дължина 9025 m, разделен на 36 ламели
(блока) (Фиг. 1). В резултат на моментното покачване на водното ниво на
границата (т. № 1) с три метра се изменят напорите във водоносния пласт.
Последните са изчислени в осем варианта, като всеки от тях е с три подварианта. Различието между вариантите е
коефициента на филтрация за повърхностния слабопроницаем слой (K’’ =
0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 m/d),
докато при подвариантите различието е
в коефициента на гравитационно водоотдаване за повърхностния слой (μ’’ =
0,04; 0,06; 0,07).

Фиг. 1
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Останалите параметри на водоносните слоеве на пласта са както следва:
а) за първи водоносен слой - коефицент на филтрация К1 = 0,67 m/d;
мощност на слоя m1=194 m;
б) за първи слабопроницаем слойкоефицент на филтрация K’ = 4.10-3
m/d; мощност на слоя m’ = 6 m;
в) за втори водоносен слой − коефицент на филтрация K2 = 40 m/d;
мощност на слоя m2 = 15 m;
г) за трети (повърхностен) слабопроницаем слой − коефицент на филтрация K’’ = 0,1 m/d; мощност на слоя
m’’ = 4 – 5,5 m; коефициент на гравитационно водоотдаване μ’’ = 0,05.
Анализът на изследванията е извършен след петнадесетото денонощие
поради обстоятелството, че изменението на напорите от началното стационарно състояние до следващото се установява след този период.
Числено изследване влиянието на
хидрогеоложките параметри на повърхностния водоносен слой върху
филтрационния и разсолителния
процес в крайречни низини
Анализирайки резултатите се установява, че изменението на коефицента
на гравитационно водоотдаване на повърхностния слабопроницаем слой от
0,04−0,07 предизвиква незначително
процентно изменение на водното ниво
в този слой, спрямо това на границата
т.е. Δh“ %.2÷9÷16 %. По-високите
стойности на процентното изменение
на водното ниво (60-75 %) са характерни за повърхностен слой с по-висок
коефициент на филтрация (K”=0,1-2,0
m/d). Нарастването на последния
обуславя и увеличение на относителната вертикална проводимост (Т”В =
1,83.10-2 – 4,94.10-1 [1/d]) и намаляване
на коефициента на протичане през
този слой (В”=181-35m).
Практическо приложение на
резултатите от изследванията
С цел практическа приложимост на
резултатите от изследването в отделните варианти и подварианти са изчертани
обобщаващи графики (Фиг. 2 ÷ 6).
Чрез тях може да се определи процентното подхранване на повърхностния

Фиг. 2. Ходогрофи на изменение на водните
нива в повърхностния слой на четирислоен
полунапорен водоносен пласт

Фиг. 3. Ходогрофи на изменение на водните
нива в повърхностния слой на четирислоен
полунапорен водоносен пласт

Фиг. 4. Ходогрофи на изменение на водните
нива в повърхностния слой на четирислоен
полунапорен водоносен пласт

слабопроницаем слой в четирислоен
полунапорен водоносен пласт при
известни:
- изменение на напора и отдалеченост
от границата на този слой;
- коефициент на протичане на отгоре
лежащия слой (В’’ = 40–180 m);
- коефицент на нивопредаване на отдолулежащия му водоносен слой (а2 =
15000 - 8600 m2/d) (вж. Фиг. 2 ÷ 5).
Важна задача при обосноваване на
мелиоративното усвояване на земеделските земи е правилното прогнозиране и
разработване на мероприятия по подо31

Фиг. 5. Ходогрофи на изменение на водните
нива в повърхностния слой на четирислоен
полунапорен водоносен пласт

бряване на солевия им режим. Последният е свързан с обосноваване на промиването на засолените земи.
Оттокът от промивния слой ще
зависи от хидрогеоложките условия на
дренираната територия. В такъв случай за изясняване протичането на
засолително-разсолителния процес е
необходимо да се пристъпи към моделиране на потока в разрез.
За целта разглежданият пример от
практиката обхваща участък “с. Дъбован - местн. Солището - с. Брест” от
Карабоазката низина, с дължина 10 km
и мощност на пласта 220 – 225 m (вж.
фиг. 6, 7), [7÷12].
Хидрогеоложките параметри на пласта са същите като тези във филтрационните изследвания, като са добавени за:
• Долен водоносен слой (варовиков)
коефициент на еластично водоотдаване μ1= 5.10-5 ÷ 5.10-6 [13];
• Горен водоносен слой (Qal), изграден от чакълесто-песъклив слой, на
места заглинен, с мощност m2 = 15
÷ 18 до 5 ÷ 6 m с коефицент на филтрация К2 = 40 ÷ 70 ÷ 90 m/d, коефицент на елатично водоотдаване μ∗2 =
5.10-3 ÷ 5.10-4 [10÷12, 14, 15].
Двата водоносни слоя са разделени от
слабопроницаем глинесто-песъклив
слой с мощност m’ = 5 ÷ 7 m, коефицент
на филтрация К’ = 4.10-3 m/d. Горният
водоносен слой е препокрит от глинест
до глинесто-песъклив слой с мощност
m’’ = 7 ÷ 9 m, коефициент на филтрация
К’’ = 0,1 ÷ 0,3 m/d и коефицент на
гравитацинно водоотдаване μ’’ = 5.10-2,
[2, 4, 5, 16].
Разглежданият участък граничи на
север с р. Дунав (гранично условие от
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Фиг. 6. Карта хидроизохипси - от натурни
данни Карабоазка низина, 30.05.1978 г.

Фиг. 7. Схематизиран хидрогеоложки профил по токова лента № 1, Карабоазка низина, участък с. Дъбован - с. Брест

Фиг. 8. Ходограф на водното ниво на границата (р. Дунав - с. Дъбован-Плевенско), Нгр
[m], подхранваща подземните води на
Карабоазката низина. Период 25.12.1978 31.12.1979 г.

първи род), (Фиг. 7, 8). (На запад
гранично условие е непроницаема
граница). През участъка преминават

три главни отводнителни канала (ГОК)
– “Десна”, “Видра” О1-5, прорязващи
частично повърхностния слабопроницаем слой.
При съставяне на модела са
използвани данни от инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания на обект “Отводняване и разсоляване на около 500 dka от Карабоазката
низина” [14, 15, 20 ÷ 25], като са използвани за сравнение и данни от научни
изследвания на разсоляването на засолени почви чрез дренаж и използване
на дренажните води за стопански цели
[17, 18].
Решаването на примера от практиката е свързан с изясняване влиянието
на хидрогеоложките параметри върху
засолително-разсолителния процес.
Решени са 5 варианта. Разликата в
четири от вариантите е активната пористост на повърхностния слабопроницаем слой, която се мени от n’’ =
0,25; 0,35; 0,15; 0,1 и коефициента на
молекулярна дифузност на първи
слабопроницаем слой Dm’=5.10-3 m2/d
и на повърхностния слабопроницаем
слой Dm
”=5.10-4 m2/d. В петия вариант
се изменя коефициента на молекулярна дифузност на първи слабопроницаем слой Dm’=5.10-2 , m2/d и коефициент
на молекулярна дифузност на повърхностния
слабопроницаем
слой
Dm
”=5.10-3, m2/d [2, 4, 5, 16, 19].
Коефициентът на активна пористост
n’’= 0,25.
Анализирайки резултатите от отделните варианти на решения пример
от практиката се установява, че:
С увеличаване действителната скорост на подземните води (респективно
намаляване на активната пористост на
повърхностния слабопроницаем слой
n’’ = 0,25; 0,35; 0,15; 0,1) пренасящи
соли от границата към вътрешността
на разглежданата низина (Карабоазка)
се увеличава съдържанието на соли в
тях. Това обстоятелство се дължи на
факта, че при по-голяма действителна
скорост на подземните води по-малко
на брой пори участват в движението
им, докато при по-малка скорост участват по-голям брой пори от вместващите отложения. Това води до преминаване на по-голям обем вода, намаля-

ваща концентрацията на пренасяните
соли.
Изменението стойността на действителната скорост на подземните води на
разстояние 125 m от границата е Vq =
0,3 – 0,1 – 1,5 m/d. То предизвиква
изменение на концентрацията на соли в
същата точка от 18 – 3 до 53 g/m3.
Заключение
Извършените в настоящата научна
разработка изследвания, определящи
влиянието на хидрогеоложките параметри на повърхностния слой върху
филтрационните и разсолителни процеси в многослоен полунапорен водоносен пласт, изграждащ крайречни
низини, разширяват възможността на
инженерната практика по-точно да
определи неговото подхранване. Последното ще допренесе за правилното
обосноваване на промиването на
засолените земи.
Създаденият числен модел ще
спомогне да се уточнят местата и
причините за заблатяване и засоляване
на разглежданите участъци от низините.
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