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PŘÍLOHA Č. 1 – Nová metoda pro vyhodnocení koeficientu dodatečných odporů z počátečního
úseku čerpací zkoušky
BEZROZMĚRNÉ PARAMETRY
Při odvození nové metody pro vyhodnocení koeficientu dodatečných odporů z počátečního
úseku čerpací zkoušky byly použity bezrozměrné parametry, tak ja je obvyklé např. v naftové
oblasti Agarwal et al. 19700. Bezrozměrné parametry zjednodušují řešení vyhodnocování
hydrodynamických zkoušek na vrtech tím, že zahrneme parametry jako koeficient hydraulické
vodivosti, koeficient transmisivity, koeficient storativity, čas, poloměr vrtu aj. do
bezrozměrných veličin. Zavedením bezrozměrných veličin redukujeme počet neznámých,
přičemž výhodou je, že řešení je nezávislé na použitém systému jednotek. Pro řešení proudění
podzemní vody byly tyto bezrozměrné parametry definovány následně:
Bezrozměrné snížení v libovolné vzdálenosti od odčerpávaného vrtu je definováno jako
2𝜋𝑇
(10)
𝑠𝐷 (𝑟𝐷 , 𝑡𝐷 ) =
( 𝐻 − ℎ(𝑟, 𝑡))
𝑄
kde Q – čerpané množství vody [L3T-1]; T- transmisivita [L2T-1]; H-piezometrická výška vody
v dosahu depresního kuželu[L]; h(r,t) – piezometrická výška v čase t a ve vzdálenosti r od osy
odčerpávaného vrtu [L]; rD – bezrozměrný poloměr; tD – bezrozměrný čas.
Bezrozměrné snížení v čerpaném vrtu
2𝜋𝑇
𝑠𝑉𝐷 (𝑟𝐷 = 1, 𝑡𝐷 ) =
( 𝐻 − ℎ𝑉 (𝑡))
(11)
𝑄
hV – výška vody ve vrtu v čase t [L]; H- piezometrická výška v dosahu depresního kuželu [L];
Bezrozměrný čas:
𝑇𝑡
(12)
𝑡𝐷 = 2
𝑟𝑣 𝑆
kde T- transmisivita zvodně [L2T-1]; rV – poloměr odčerpávaného vrtu [L]; S- storativita zvodně
[-]; t -čas [T];
bezrozměrný čas průsečíku „prvního“ přímkového úseku s časovou osou
𝑇 𝑡∗
∗
𝑡𝐷 = 2
𝑟𝑣 𝑆
t* - čas průsečíku „prvního přímkového úseku s vodorovnou osou (viz obr.)
bezrozměrný poloměr
(13)
𝑟
𝑟𝐷 =
𝑟𝑉
kde r- radiální vzdálenost od osy čerpaného vrtu [L]; rV – poloměr čerpaného vrtu [L]
Bezrozměrný koeficient storativity vrtu
𝐶𝐷 =

𝐶
2𝜋 𝑟𝑉2 𝑆

(14)

kde C- je jednotkový faktor storativity vrtu [L2]
bezrozměrné snížení v čase průsečíku “prvního” přímkového úseku s vodorovnou osou, tD*
𝑠𝐷∗ =

2𝜋𝑇 ∗
𝑠
𝑄
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s* -

Obr.

VRT
Jedno ze základních rozdělení vrtů je dělení na a) ideální vrty b) skutečné („reálné“). Zde se
nebudeme věnovat ideálním vrtům a vyhodnocování hydrodynamických zkoušek na těchto
vrtech. Této problematice je věnována základní literatura hydrauliky podzemních vod (např.
Bear (1979), Freez et al. (1979), Batu (1998) nebo Walton (1980)). Řešení je soustředěno na
vrty skutečné.
SKUTEČNÝ VRT
Jako skutečný vrt označujeme vrt, na kterém uvažujeme oproti ideálnímu vrtu existenci tzv.
dodatečných odporů a v počátečním úseku vliv objemu vody ve vrtu na odčerpávané množství
vody z vrtu (tzv. storativita vrtu – v ang. wellbore storage)
STORATIVITA VRTU
Na počátku hydrodynamických zkoušek na vrtech (čerpacích i stoupacích), kdy je voda čerpána
z vlastního objemu vrtu nebo se vrt plní po ukončení čerpání ovlivňuje tento jev průběh snížení
v závislosti na čase do okamžiku, kdy začne při čerpání dominovat přítok vody ze zvodně a
srovná se s odčerpávaným množstvím, Q. Podrobněji se popisu a řešení vlivu objemu vrtu na
čerpací zkoušku v počátku čerpání věnovali Papadopulos a Cooper, 1967 a v naftové oblasti
Ramey, 1970.
Na obr. 1 je znázorněn vztah mezi čerpaným množstvím z vlastního objemu vrtu, Qv a
přítokovým množstvím ze zvodně, Qzv v závislosti na čase.
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Obr. 1 Vztah mezi čerpaným množstvím vody, Qc a čerpaným množstvím z objemu vrtu, QOV, a
přítokem ze zvodněné vrstvy, QZV

Ramey, 1970 uvádí, že pro počátek čerpací zkoušky (od několika s až po desítky s – záleží to na
průměru vrtu a čerpaném množství vody)- lze nalézt v grafu čerpací zkoušky (log s vs. log t)
přímkovou část s jednotkovým sklonem (obr. 4) (tj. odklon přímkového průběhu od
horizontální osy je 45° viz obr. 4). „Přímková část“ s jednotkovým sklonem „trvá“ dokud je
všechna voda čerpána z vlastního objemu vrtu. Dle Ramey,1970 určíme jednotkový faktor
storativity vrtu, C ze vztahu:
tB
(21)
C=Q
sB

Obr. 4 Graf log s vs. log t na počátku čerpací zkoušky, kdy je voda čerpána jen z vlastního
objemu vrtu.
A z rovnice (14) se určí bezrozměrný koeficient storativity vrtu, který je jednou ze základních
charakteristik počátečního úseku čerpací zkoušky. Tento parametr ovlivňuje průběh čerpací
zkoušky v časech před dosažením Jacobova semilogaritmického úseku, kdy zcela vymizí.
C
CD =
2 π rv2 S
DODATEČNÉ ODPORY (SKIN EFEKT)

(23)

Snížení hladiny vody ve “skutečném “ vrtu závisí na odporu zvodně a na tzv. dodatečných
ztrátách vznikajících ve vrtu, na jeho stěnách a blízkém okolí vrtu. Pod pojmem dodatečné
odpory rozumíme souhrn jevů, jejichž vlivem dochází k odchýlení naměřených hodnot snížení
vody na “skutečném” vrtu, oproti teoretickému snížení získanému za předpokladu “ideálního”
modelu proudění vody k úplnému vrtu ( jedná se o případ, kdy se na vrtu neuvažuje existence
dodatečných odporů a vlastní objem vrtu se neprojeví na průběhu přítokové zkoušky tj.
nedochází k ovlivnění snížení tímto objemem ). Snížení hladiny vody ( resp. zvýšení) naměřené
na odběrovém vrtu ( resp. nálevovém) je potom větší než výpočtové snížení (resp. zvýšení)
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hladiny vody ve vrtu, které by vyvolal daný hydraulický zásah prostřednictvím hydrodynamicky
dokonalého vrtu bez těchto dodatečných odporů.
Dodatečné odpory na vrtu a jeho okolí vznikají
a)

ucpáváním pórů např. jemným materiálem, čímž

dochází ke snížení průtočnosti

porézního prostředí nebo narušením původní vnitřní struktury

porézního prostředí v

těsném okolí odběrového vrtu při jeho hloubení a vystrojování ( jde o snížení propustnosti
porézního prostředí vlivem vniknutí výplachu do zvodnělé vrstvy - při rotačním způsobu
vrtání, jehož důsledkem je tzv. kalová kůra , nebo případ, kdy při nárazovém vrtání dojde
ke zhutnění porézního prostředí v okolí vrtu, a tím ke snížení propustnosti
b) - zmenšením aktivního průřezu stěny vrtu pro přítok vody tam, kde je stěna vrtu tvořena
filtrem, perforovanou pažnicí apod.
c) neúplným průnikem (s3 ) - neúplným otevřením mocnosti zvodnělé vrstvy vrtem ( tzv.
neúplné vrty )
d) ucpáváním (s4 ) - zachycováním částic horniny nebo obsypu v otvorech filtru, kam přiřazujeme
také chemickou inkrustaci a ucpávání otvorů filtru působením mikroorganismů a bakterií třením (s5) vody o stěny vrtu a jejím vnitřním třením ( do této skupiny zařazujeme i dodatečné
odpory vznikající turbulencí uvnitř vrtu)- turbulentním režimem proudění (s6) ve zvodnělé
vrstvě, zejména v blízkosti odběrového vrtu - dalšími druhy dodatečných odporů (sn )
Celkové snížení připadající na působení dodatečných odporů vyjádříme
n

sDO = sskin = ∑

si

(24)

i=1

sDO = sskin– dodatečné snížení ve vrtu (tzv. skok na plášti) vrtu způsobeném způsobené doda
tečnými odpory ve vrtu a jeho nejbližším okolí (v tzv. kolmatační zóně) s i – část dodatečného
snížení připadající na i-tý dodatečný odpor n- počet uvažovaných dodatečných odporů. Separace
jednotlivých složek dodatečných odporů je velmi problematická, a proto v této práci ( stejně
jako ve většině publikací zabývajících se zde řešenou problematikou) bude k charakteristice
dodatečných odporů užito sumárního bezrozměrného koeficientu dodatečných odporů, W (v
anglosaské literatuře označovaném jako skin faktor). Celkové snížení hladiny vody naměřené v
odběrovém vrtu během přítokové zkoušky, lze vyjádřit vztahem (viz obr. 5)
sV = sTE + sDO

(25)

kde- sTE - je teoretické snížení hladiny vody na “ideálním” vrtu ( nulové dodatečné odpory
)[L];
sW - dodatečné snížení vody ve vrtu způsobené vlivem dodatečných odporů [L].
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Obr. 5 Reálný vrt s vyjádřením jednotlivých částí snížení
Při zanedbání části snížení, které připadá na turbulentní režim proudění, s3 (jeho podíl na
celkovém dodatečném snížení je zanedbatelná) je velikost dodatečného snížení závislá na
odebírané vydatnosti, Q podle lineárního vztahu, van Everdingen, 1953.
Q
sskin =
W
(26)
2πT
W - bezrozměrný koeficient dodatečných odporů [-]; sski – snížení způsobené dodatečnými
odpory [L].
Vliv dodatečných odporů zahrneme do celkového snížení na “skutečném” vrtu při proudění
s napjatou hladinou
- pro ustálené proudění
sV =

Q
R
(ln + W)
2πT
rV

(27)

kde R- dosah depresního kuželu [L]; rV – poloměr vrtu [L]; W - koeficient dodatečných odporů
[-]
- při nestacionárním režimu proudění
a) dosazením bezrozměrného koeficientu dodatečných odporů, W do Theisova řešení neustáleného radiálně-symetrického proudění podzemní vody k úplnému vrtu
sV =

Q
(W(u) + 2W)
4 πT

(28)

kde W(u) je Theisova studňová funkce a W je bezrozměrný koeficient dodatečných odporů.
b) Pro hodnoty 1/u  100 s chybou menší než 0,25 %( bezrozměrný čas tD  25) bude
upravený Jacobův vztah pro reálný vrt
(29)
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Q
(ln2,246. 𝑡𝐷 + 2W)
4 πT

Po převedení přirozeného logaritmu na dekadický a úpravě dostáváme vztah
sV =

0,183 Q
(log (2,246 𝑡𝐷 ) + 2W)
T

(30)

Z rovnice (30) vyplývá, že při vyhodnocení koeficientu transmissivity z čerpací zkoušky na
reálném vrtu z dat na čerpaném vrtu lze pomocí metody Jacobovy semilogaritmické aproximace
vyhodnotit tento parameter, neboť dodatečné odpory neovlivní jeho vyhodnocení. Přímkový
úsek, pro vyhodnocení Jacobovou semilogaritmickou metodou, nemění svůj sklon, ale posouvá
se s velikostí dodatečných odporů ve svislém směru, což na vyhodnocení nemá vliv.
ODVOZENÍ VZTAHU PRO VYHODNOCENÍ DODATEČNÝCH ODPORŮ ZE SNÍŽENÍ V ČASE
PRŮSEČÍKU „PRVNÍHO“ PŘÍMKOVÉHO ÚSEKU ČERPACÍ ZKOUŠKY
Jako reálný vrt označujeme takový vrt, u kterého bereme, oproti ideálnímu vrtu, v úvahu
existenci dodatečných odporů na vrtu a jeho nejbližším okolí (definováno výše) a v počátečním
úseku hydrodynamické zkoušky zahrnujeme do výpočtů i vliv storativity vrtu. Při řešení byla
použita rovnice radiálně symetrického přítoku podzemní vody k vrtu za neustálenému režimu
(rov 1) převedená do bezrozměrných veličin s počátečními a okrajovými podmínkami, kterou
v naftové oblasti řešil Agarwal et al.,1970). Rovnice pro proudění podzemní vody má tvar (Pech,
2010)
∂2 sD
1 ∂ sD
∂ sD
(31)
+
=
rD ∂ rD
∂ tD
∂ rD2
Předpoklady jsou stejné jako pro Theisovo řešení ideálního vrtu a navíc se předpokládá
- Vrt je konečného objemu a na počátku čerpání se uvažuje s vlivem objemu vody ve vrtu
na průběh snížení
- Koeficient storativity vrtu je konstantní a v průběhu čerpání se nemění
- Uvažuje se vliv dodatečných odporů vznikajících ve vlastním vrtu a jeho nejbližším okolí
(šířka kolmatační zóny může dosahovat řádově metry -cca 2-3 m)
Počáteční a okrajové podmínky pro reálný vrt v bezrozměrných veličinách mají tvar
(32)

sD (rD , 0) = 0
sD (rD , t D ) = 0

pro rD → ∞

(33)

Pro dodatečné odpory:
svD = sD + (rD

∂ sD
) W
∂ rD rv

(34)

a pro storativitu vrtu
CD

dsD
∂ sD
)=1
− (rD
d tD
∂ rD

(35)

K řešení rovnice (31) byla užita jednorozměrná jednostranná Laplaceova transformace, kterou
se převede parciální diferenciální rovnice v bezrozměrných parametrech (31) na obyčejnou diferenciální rovnici. Je užita transformační funkce, jenž má pro řešený případ tvar
6
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∞

F(p) = ℒ(f(t D )) = ∫0 f(t D )e−p tD dt D
Což je je integrální transformace s jádrem exp (-ptD), kde p je komplexní proměnná. F(p) je obraz
daného předmětu f(tD). V Laplaceově prostoru má řešení tvar
1

1

1

K 0 (p2 ) + W p2 K1 (p2 )
sD =
p

1
[p2 K1

1
(p2 )

+

1
CD p2

(

1
K 0 (p2 )

+

1
Wp2

1
K1 (p2 ))]

(37)

Kde - ̅̅̅
𝑠𝐷 je řešení bezrozměrného snížení pro rD a tD v Laplaceově prostoru;
p – komplexní proměnná; K0 –je modifikovaná Besselova funkce druhého druhu nultého řádu
(imaginárního argumentu); K1 - Besselova funkce druhého druhu prvního řádu
(imaginárního argumentu); CD – bezrozměrný koeficient storativity vrtu; W – bezrozměrný
koeficient dodatečných odporů;
Další fází řešení je nalezení předmětu f (tD ), z daného obrazu F(p)
sD (rD , t D ) = f(t D ) = ℒ −1 (F(p))

(38)

Pro originál f(tD) k Laplaceově oprazu F(p) byl použít Stehfestův algoritmus 368 (Stehfest,1970),
který je velmi často v naftové oblasti a v hydraulice podzemních vod využíván – Chu,1980,
Raghavan, 1980 aj. Pro řešený případ platí
n/2

n
f(t D ) = ∑ Xj ( ) P(n/2+1−j)
2

(39)

j=1

kde
n
n
(−1)(j−1) n/2 n
( −1)
2
(
)
Xj ( ) =
j(
+
1
−
j)
n
j
2
2
(2 ) !

Pn =

n
ln 2 (2n)!
ln 2
n
∑ ( ) (−1)i F((n + i)
)
t D n! (n − 1)!
tD
i=0 i

(40)

(41)

Pro výpočty byla použita hodnota n=12 (Raghavan,1980). Stehfestův algoritmus 368 rovnice
(39),(40) a(41) jsou využity i v softwaru ULTRA_REG, který bude vyvíjen v druhém roce řešení
projektu. Programem STEHFEST (Pech, Roub-2010) byly vypočteny hodnoty bezrozměrných
snížení v odběrovém vrtu pro bezrozměrné časy 1 až 107 a pro koeficienty dodatečných odporů
W=0; 2; 4; 6; 8; 10; 12,5; 15; 20; 30; 35;40; 50 a pro bezrozměrné koeficienty storativity vrtu C D
= 10, 50; 5.102 ; 103 ; 5.103 ; 104 ; 5.104 ; 105 ; 5.105; 106 ; 5.106 a 107. Příklad výpočtů je na obr.
6 pro CD =103 a W= 0, 10, 20 a 30.
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Obr. 6 Ukázka průběhů bezrozměrného snížení vs. log tD (pro hodnoty W=0,10,20,30,40
CD = 102, 104 a 105

ODVOZENÍ ZÁVISLOSTI SKLONU 1. PŘÍMKOVÉHO ÚSEKU NA W a CD
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Jak vyplývá z obrázku (6) byly v průbězích sD vs. log tD nalezeny dva přímkové úseky. První
přímkový úsek se v grafu objevuje v jeho počáteční části, tj. v době, kdy snížení na vrtu ( při
konstantním odběru Q ) je ovlivněno jak dodatečnými odpory na vrtu a jeho blízkém okolí, tak i
objemem vrtu (storativitou vrtu). Sklon první přímkové části je označen iZD . Druhý přímkový
úsek se v semilogaritmickém grafu sD vs. tD objevuje až v další části grafu a odpovídá oblasti,
která je vyhodnotitelná Jacobovou semilogaritmickou aproximací.
Obr. 7 Graf sD vs. log tD

Pro uvažovaný rozsah hodnot koeficientu dodatečných odporů, W= 0 ......50 a bezroz-měrného
koeficientu storativity vrtu, CD = 102 ..... 107 , byly vypočteny hodnoty bezrozměrných sklonů
prvních přímkových úseků, I1PD. Vyhodnocení jsou uvedena v tabulce 1.

Tab. 1 Hodnoty sklonu prvního přímkového úseku I1PD pro W=1 – 50 a CD = 102 - 107
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Vyneseme-li závislost bezrozměrných sklonů prvních přímkových úseků I1PD pro koeficienty
dodatečných odporů, W

a bezrozměrné koeficienty storativity vrtu CD z tabulky 1 a pro

přehlednost jsou uvedeny jen hodnoty W = 0, 10, 20.

Obr. 8 Závislost sklonu prvního přímkového úseku na koeficientu dodatečných odporů a
bezrozměrné storativitě vrtu.
V grafickém vyjádření dostáváme soustavu přímek , jejichž rovnice lze vyjádřit vztahem
I1PD = a W + b

(42)

Aplikací metody nejmenších čtverců byly odvozeny vztahy pro vyhodnocení parametrů a a b.
a=

b=

∑ni=1 Wi (izd )i − ∑ni=1 Wi ∑ni=1(izd)

i

(43)

2
n ∑ni=1 Wi2 − (∑ni=1 Wi )

∑ni=1 Wi2 ∑ni=1 (izd )i − ∑ni=1 Wi ∑ni=1 Wi (izd)
n

∑ni=1 Wi2

−

2
(∑ni=1 Wi )

i

(44)

Hodnota parametru, a pro všechny hodnoty CD byla určena jako konstantní hodnota a = 0.86.
Hodnoty parametrů b pro jednotlivé hodnoty CD jsou uvedeny v tabulce 2. a vyneseny v obr.
9.
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Tab. 2 Vyhodnocené parametry b

Obr. 9 Závislost b vs. CD

Rovnici přímkového průběhu b vs. log CD vyjádříme vztahem
b = b1 log CD + b2

(45)

Byly určeny hodnoty koeficientů b1 a b2
b1 = 1,0127

b2 = 1,0237

Po dosazení koeficientů a, b1 a b2 do rovnice (42) dostáváme výslednou rovnici ve tvaru
I1PD = 0,86 W + 1,0127 (log CD ) + 1,0237

(46)

Do rovnice dosadíme za bezrozměrný sklon I1PD (rovnice(15)) a vyjádříme bezrozměrný
koeficient dodatečných odporů
W=

1 2π T I1P
(
− 1,027 log CD − 1,0237)
0,86
Q

(47)

Tento vztah byl ověřen na čerpacích zkouškách provedených v roce 2017 v rámci projektu.
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