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Zásady navrhovania a dokumentácie čerpacích skúšok 

(9 obr. v texte) 

IGOR MUCHA* 

flpHHUHnH npoeKTHpOBaHHH H ÄOKyMeHTaUHM OriMTHblX OTKaieK 

Xoa onbiTHoft OTKanKH xapaKTepHsyeT BOjumocHbin ropnom H ero KpaeBbie 
yciOBHH. MeToaw mirepripeTauHH OTKaiKH, TOIHOCTL H KaiecTBO pesy.ibTaroB 
33BHCBT OT UpoeKTHpOBaHHH, npOBejeHHH H AOKyMeilTaiUlH. OT 9TÓT0 33BHCHT 
TO/KC B03UOJKHOCTb npjnworo Hcno.ib3osaHHa TeopHH riojia H noTemiHa.ia npH 
npaKTH'iecKHX nuporeo.iorimecKHX paoieTax H pemetiHHx 3aaaq. 

B craTbe npejWOJJteHH B ftHCxycCHIO ocHOBHbie npHHumibi npoeKTiipoBaHHH H ao-
KyMeHTauHH onbmiux oTKaieK, HCXO^HIHHC' m saKoHOMepnocTeft HecTauHonapnoro 
TeqeilHH BO.lbl K OnbITHbIM CKBažKHHa.M. 

Čerpacia skúška je hydraulický zásah do zvodneného prostredia, ktorým sa testujú hydrau

l.cke parametre zvodneného prostredia a jeho okrajové podmienky. Pretože v zvodnenej 
vrstve platia zákonitosti teórie poľa a potenciálu, možno čerpaciu skúšku študovať sa

mostatne ako čiastkové riešenie (keď prúdenie vyhovuje lineárnej parciálnej diferenciálnej 
rovnici) Laplaceovej, rovnice, t. j . oddelene od vlastného režimu zvodnenej vrstvy Na zjed

nodušenie interpretácie priebehu čerpacej skúšky v celom priebehu alebo v určitých časo

vých intervaloch navrhujeme čerpacie skúšky: 
— s konštantným čerpaným množstvom alebo 
— s konštantným znížením vo vrte. 
Čerpacie skúšky s konštantným čerpaným množstvom sú najvýhodnejšie, pretože zjedno

dušujú čerpaciu skúšku na hodnotenie zníženia hladiny vody v čase a priestore Preto sa ďalej 
zaoberáme len nimi. 

Čerpacie skúšky s konštantným znížením potrebujú na hodnotenie merať čerpané množ
stvo vody (prietok) v priestore a čase, čo na pozorovacích vrtoch nemožno dôsledne urobiť 
(prietok cylindrickou plochou cez pozorovací vrt nemožno merať tak jednoducho ako zní
ženie). V n.ektorých prípadoch, napr. pri voľnom výtoku vody nad terén, je ich použitie 
výhodné. 

Určenie optimálnej vzdialenosti pozorovacích vrtov a piezometrov 

Použitie Theisovej rovnice na hodnotenie čerpacej skúšky podmieňuje dĺžka trvania 

čerpacej skúšky, vzdialenosť pozorovacieho vrtu od čerpacieho vrtu (alebo polomer čerpa

n á ^ ? ™ ™ ^ U C h , a ' C S c " K a t c d r a inžinienskej geológie a hydrogeológie PF UK, Gottwaldovo 
nam. z, »u uuu Bratislava. 
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1. izolinia zníženia piezometrického tlaku v izotropnej zvodnenej vrstve 2. izolínia zníženia pie

zometrického tlaku v anizotropnej zvodnenej vrstve 
Obr. 2. Prúdenie k neúplnému vrtu v anizotropnej zvodnenej vrstve blízko okrajovej podmienky 
H = konšt. 
Fig. 2. Flow to the incomplete borehole in anisotropic aquifer near to marginal condition H => const. 

cie vrty minimálne s dvojicami piezometrov s krátkou filtračnou časťou (1—3 m) umiestňo

vanou do hĺbky stredu filtra čerpacieho vrtu a do hĺbky nad a pod filter (čerpacieho vrtu, 
obr 2). 

Návrh čerpaného množstva 

Návrh čerpaného množstva by mal vychádzať z predchádzajúceho odpieskovania studne 
alebo z čerpacej skúšky so stupňovitým zvyšovaním (zmenou) čerpaného množstva (I. 
MUCHA 1972). Musí sa čerpať také množstvo, aby vyvolávalo na pozorovacom vrte zníže

nie zodpovedajúce aspoň desaťnásobku presnosti merania hladiny. Na meranie píšťalou 
na vzdialenosť pozorovacieho vrtu určenú podľa obr. 1 sa minimálna výdatnosť čerpaného 
vrtu navrhuje podľa predpokladanej hodnoty T podľa vzťahu 

Q = 0,2 T (m3/s). (3) 
Takto určené čerpané množstvo môže vo veľmi priepustných horninách vyvolávať turbu

lentné prúdenie na plášti vrtu, čo treba vyskúšať stupňovitou čerpacou skúškou. 

Vplyv okrajovej podmienky na návrh čerpacej skúšky 

Na priebeh čerpacej skúšky vplývajú vo veľkej miere okrajové podmienky (rieka, neprie

pustné ohraničenie, infiltrácia, pretekanie ap.). Treba si uvedomiť, že priebeh čerpacej 
skúšky je zo začiatku vždy neustálený a ustáli sa len pod vplyvom niektorej okrajovej pod

mienky (obr. 3, 4). Okrajové podmienky sú rozhodujúce i pri výpočte zásob podzemnej 
vody a často i pri odvodňovaní. Vplyv okrajovej podmienky sa odrazí na čerpacej skúške 
až potom, keď depresný kužeľ dosiahne príslušné ohraničenie. Vplyv okrajovej podmienky 
možno rozoznať graficky asi po jednom logaritmickom cykle od začiatku vlastného vplyvu. 
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Obr. 3. Typové krivky pre poloohraničenú zvodnenú vrstvu s lineárnou hranicou H = konšt. 
Fig. 3. Type curves for half — delimited aguifer with linear boundary H ■ const. 



Ak depresný kužeľ dosiahne okrajovú podmienku v čase 
. (2a)2S 

2,246 T ' 

potom na určenie vplyvu okrajovej podmienky potrebujeme čas 
5 (2a)2 S 

(4) 

(5) 

Z toho tiež vyplýva, že ak ukončíme čerpaciu skúšku a porovnaním s typovými krivkami 
alebo zjednodušeným riešením nezistíme vplyv okrajovej podmienky, potom do vzdialenosti 
R, ktorú vypočítame podľa rovnice 

0,25 
T t 

(6) 

iste neexistuje okrajová podmienka. 

100 1000 t / r2 
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Obr. 4. Krivky čerpacej skúšky s okrajovou podmienkou H = konšt. v závislosti od rozmiestnenia 
pozorovacích vrtov. 
Fig. 4. Curves of pumping test with marginal condition H const, in dependence on distribution 
of observation boreholes 

Ak chceme určiť vplyv okrajovej podmienky, potom čas čerpania potrebný na toto určenie 
je daný rovnicou (5). Keď zvolíme čas trvania čerpacej skúšky vopred, potom z rovnice 
(5) môžeme vypočítať potrebnú vzdialenosť čerpacieho vrtu od okrajovej podmienky, do ktorej 
prieskumný vrt situujeme. Pri viacerých okrajových podmienkach platí zákon superpozície 
ich jednotlivých vplyvov v časovom slede podľa zákona časov (I. M U C H A 1973). 

Ak treba stanoviť vplyv kolmatácie a vplyv neúplnosti okrajovej podmienky H = konšt., 
treba čerpaciu skúšku predĺžiť až do ustáleného stavu (obr. 5). 
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Pri prieskume na vodárenské ciele sa usilujeme situovať čerpacie a pozorovacie vrty tak, aby 
sa dala určiť závislosť zníženia od vzdialenosti a čerpaného množstva (obr. 6). To značí, 
že pozorovacie vrty situujeme v rade pozdĺž okrajovej podmienky H konšt. alebo q = 
 konšt. a kolmo na podmienku q = 0. Vzdialenosti pozorovacích vrtov od čerpacieho 

vrtu volíme tak. aby v logaritmickej mierke dĺžok rovnomerne vystihli zníženie. V jednodu

chých hydrogeologických podmienkach sú na to potrebné najmenej dva pozorovacie vrty. 
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Obr. 6. Krivka čerpacej skúšky — stacionárny stav — okrajová podmienka H = konšt. 
Fig. 6. Curve of pumping test — stationary state — marginal condition H = const. 
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Obr. 7. Spôsob navrhnutia a hodnotenia hydrogeologického prieskumu na odvodňovanie sta
vebnej jamy. 
Fig. 7. Mode of suggesting and evaluation of hydrogeological exploration for drainage of the building 
pit. 
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Na určenie filtračných parametrov medzi čerpaným vrtom a okrajovou podmienkou H = 
= konšt. použijeme piezometre v smere k tejto podmienke. Na určenie vzájomného vplyvu 
čerpacích vrtov je výhodné použiť dvojicu čerpacích vrtov vo vzdialenosti určenej podľa 
obr. 1 alebo podľa vodáenrskeho zámeru.Väčší počet pozorovacích vrtov spresní priebeh 
požadovaných závislostí — zníženia na vzdialenosti — a priestorové usporiadanie pozorova

cích vrtov (hydrogeologický kríž) poukáže na prípadné zmeny v prietočnosti skúmanej 
oblasti. . 

V prípade hydrogeologického prieskumu na odvodňovanie je najvýhodnejšie umiestnit 
čerpací vrt na miesto s požadovaným maximálnym znížením a pozorovacie vrty rozmiestniť 
tak, aby aspoň ich časť bola v miestach vhodných na umiestnenie definitívnych odvodňo

vacích zariadení (obr. 7). Na určenie závislosti zníženia od vzdialenosti sú zase potrebné 
minimálne dva pozorovacie vrty v rozdielnej vzdialenosti od čerpaného vrtu, ako je to zná

zornené na obr. 7. 

Merania počas čerpacej skúšky 

Počas čerpacej (stúpacej) skúšky meriame zníženie a výdatnosť v čase. Merania začíname 
pred čerpacou skúškou tak, aby sme vystihli prírodný režim podzemnej vody na určovanie 
zníženia počas vlastnej skúšky. Okrem hladiny (tlaku) a výdatnosti sa meria aj atmosferický 
tlak, ktorý môže vo veľkej miere ovplyvniť zníženie počas čerpacej skúšky. Intervaly merania 
volíme podľa požadovanej presnosti výsledkov, prírodného režimu, technických možností 
ap Intervaly merania zníženia volíme hlavne na začiatku, na konci a pri každej zmene čerpa

ného množstva tak, aby sme túto časť skúšky mohli dobre znázorniť graficky v logaritmickej 
mierke času. Prvé meranie po začatí, ukončení alebo zmene čerpaného množstva volíme v 
čo najkratšom čase, minimálne po 1 min od začiatku čerpania (ap.). Dôležité je upozorniť, 
že intervaly nemusia byť pravidelné a vopred predpísané, ale že musí súhlasiť čas merania 
zaznamenaný v protokole o čerpacej skúške so skutočným časom, keď bolo príslušné zníženie 
namerané. 

Iné merania (teploty, pH ap.) vykonávame podľa cieľa prieskumu, pričom zaznamenáva

me vždy skutočný čas merania. 

Základná dokumentácia čerpacej skúšky 

Okrem písomného záznamu o čerpacej skúške (protokol o čerpacej skúške) na jej interpre

táciu a znázornenie priebehu treba priebeh čerpacej skúšky znázorniť graficky. Na to je 
výhodné použiť logaritmické a semilogaritmické grafické znázornenie, ktoré možno hodnotiť 
priamo, interpretovať vplyv okrajových podmienok a ďalej transformovať do požadovaného 
výsledného riešenia. V zásade ide o vyjadrenie závislosti zníženia od času a vzdialenosti, 
a to v logaritmickej mierke (I. MUCHA 1973): 
lg s oproti lg t, lg t/r2, lg l/r2, 
kde pre všetky uvedené typy znázornenia platia tie isté typové krivky a rovnica 

s = 7
Q

x [ W ( u ) , x], (8) 
47t T 

v ktorej je x parameter okrajovej podmienky; 
a v semilogaritmickej mierke: 
s oproti lg t, lg t/r2, lg l/r, alebo lg r, 
kde sklon priamkových častí kriviek čerpacích skúšok je vo vzťahu 
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(Dupuit — Thiemovo riešenie pre kvázistacionárny stav pre dva pozorovacie vrty) 
a 

_. 0,1832 Q 
(10) 

Dokumentácia čerpacej skúšky podlá cieľa prieskumu 

Na charakterizovanie zvodnenej vrstvy ako vodného zdroja pri bežnom hodnotení 
cerpacej skúšky treba priložiť priebeh depresného kužeľa pri ustálenom čerpaní v smere 
od čerpacieho vrtu k okrajovej podmienke a v smere pozdĺž nej v grafickom vyjadrení zní
ženia s oproti vzdialenosti lg r a na dokumentovanie vzniku stacionárneho prúdenia aj s 
oproti lg t. Čiara čerpacej skúšky s oproti lg r, prípadne paleta takýchto čiar pre rozličné 
čerpané množstvo (obr. 8) sa dá priamo použiť na výpočet zásob podzemnej vody metódou 
superpozície a zákonitostí vzájomne sa ovplyvňujúcich vrtov. Paleta takýchto čiar charakte
rizuje zvodnené prostredie a zahrňuje vplyv všetkých okrajových a vnútorných podmienok 
zvodnenej vrstvy. 

Na charakterizovanie hydrogeologických pomerov zvodnenej vrstvy pri odvodňovaní 
treba okrem základnej dokumentácie čerpacej skúšky graficky znázorniť závislosť zníženia 
od vzdialenosti k čerpaciemu vrtu v určitom časovom momente skúšky, najlepšie k jej koncu 
alebo pri už vzniknutom ustálenom stave (obr. 7). Celkové zníženie je okrem vzdialenosti 
čerpaného množstva a filtračných vlastností zvodnenej vrstvy závislé i od času čerpania' 

m 1000 
Obr. 8. Paleta čiar čerpacej skúšky s oproti lg r. 
Fig. 8. Palette of lines of pumping test s against lg r. 
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Preto na zhodnotenie čerpacej skúšky treba priložiť i jej grafické znázornenie pre jednotlivé 
pozorovacie objekty v závislosti s od lg t (obr. 9). Vzájomným porovnávaním takto trans

formovaných čerpacích skúšok možno metódou superponovania vplyvov jednotlivých 
čerpacích studní s rozličnou výdatnosťou a v rozličnom čase odvodňovania zostaviť schému 
a projekt odvodňovania skúmanej časti zvodnenej vrstvy. 

100 1000 
c M 

Obr. 9. Hodnotenie časového priebehu čerpacej skúšky pre obr. 7 až do ustáleného stavu v závislos

Fig^.^väluľúon of the time course of pumping test for fig. 7 until the stabilized state in dependence 
on H = const. 

Použité symboly 

a — vzdialenosť od čerpacej studne k okrajovej podmienke v m 
h s t r — priemerná hrúbka zvodnenej vrstvy v m 
r — vzdialenosť od čerpacej studne v m 
r0 — polomer čerpacej studne v m 
s — zníženie v m 
S — koeficient storativity 
R — vzdialenosť od čerpacej studne v m, polomer dosahu depresného kužeľa v m 
t — čas v s 
T — koeficient prietočnosti v m3/s 
u —koeficient aktívnej pórovitosti zúčastňujúcej sa na prúdení 

Doručené 18. 3. 1974 
Odporučil P. Pospíšil 
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Principles of design and documentation of pumping tests 

IGOR MUCHA 

The pumping test characterizes the aquifer medium and its boundary conditions. In order to 
evaluate the pumping test optimally it is necessary to distribute suitably the observation wells and 
piezzometres with correctly selected filter depth, so as to establish adequately the pumping discharge 
and the duration of the pumping test according to the purpose of the investigation. 

The fundamental documentation of a pumping test consists of the graphic expression of its time 
and space course. The best way how to express the pumping test is by the graphical expression of the 
draining in dependence on time and distance in logarithmic and semilogarithmic scale. 
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