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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Хімічний аналіз води» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр» галузі знань «Природничі науки» з напряму підготовки 040103 
«Геологія»  

Дана дисципліна за вибором студента  блоку «гідрогеологія та інженерна 
геологія». 
Викладається у 3 семестрі 2 курсу бакалавратури в обсязі – 108 год.  
 (3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., лабораторні – 17 год., самостійна 
робота – 57 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 контрольних 
модульних роботи.  
Завершується дисципліна заліком  в письмово-усній формі. 

Мета дисципліни – надання базових знань студентам про основні 
уявленнями про походження вод, в т.ч. підземних на Землі, фізичні та хімічні 
властивості води, водно-фільтраційні властивості гірських порід, хімічний склад 
води (макро-, мікрокомпоненти та ін.), визначення вмісту у воді деяких корисних 
та шкідливих компонентів та методики їх проведення, загальні гігієнічні вимоги 
до якості питних вод, що базуються на фундаментальних розробках циклу 
природничих наук: географії, хімії, біології, основ  гідрології. 

Завдання - розгляд початкових теоретичних передумов поведінки певних 
мікро-, мікрокомпонентів, другорядних компонентів та ін. у воді в процесі 
кругообігу (в т.ч. і геологічного), різних варіантів проведення хімічного аналізу 
конкретного компоненту, а також різних варіантів графічного зображення 
результатів хімічного аналізу в залежності від потреб. 

Предмет вивчення - водні ресурси країни, які змінюють свій хімічний склад 
в залежності від конкретних умов транзиту та місця розташування, а також 
потужний інструментарій як для визначення хімічного складу цих вод, так і  
логічного зображення результатів аналізу.   

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. 
Кожний з модулів складається з семи тем. Детальніше структура навчальної 
дисципліни, тематичний план лекцій і лабораторних занять викладені в таблиці на 
стор. 9. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
    знати:  
- теорії походження вод; 
- фізичні та хімічні властивості вод; 
- водно-фільтраційні властивості гірських порід; 
- хімічний склад підземних вод; 
- міграційні властивості макрокомпонентів води; 
- вплив компонентів хімічного складу вод на організм людини; 
- різні варіанти графічного зображення хімічного аналізу води; 
- хімічні та санітарно-гігієнічні вимоги для питних вод. 

вміти:  
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- визначати фізичні та хімічні показники води; 
- визначати тип походження підземних вод; 
- обрати спосіб графічного зображення хімічного аналізу води. 

 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців - 

дисципліна є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки «бакалавр» напряму «геологія» блоку 
«гідрогеологія та інженерна геологія».  

    Зв’язок з іншими дисциплінами: для опанування навчальної дисципліни 
необхідні знання з «Фізики», «Математики», «Хімії», «Гідрології». «Хімічний 
аналіз води» є базовою для вивчення в подальшому таких дисциплін, як 
„Гідрогеологія”, „Регіональна гідрогеологія”, „Методика гідрогеологічних 
досліджень”, „Геохімія”, „Інженерна геологія”, „Пошуки та розвідка родовищ 
корисних копалин”, «Дослідно-фільтраційні роботи», «Оцінка запасів підземних 
вод». 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 7, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми  8 - 14.    
Оцінювання за формами контролю:  

- класні самостійні письмові роботи протягом семестру - 20 балів; 
- модульні контрольні роботи (на семестр 2 контрольні роботи по 20 балів) -  

40 балів; 
 
Підсумковий контроль: залік – 40 балів. 

ЗМ1 ЗМ2  
Min. – 
10 балів 

Max. – 30 
балів 

Min. – 
10 балів 

Max. – 
30 балів 

Модульна контрольна робота 8 20 8 20 
Класна самостійна письмова 
робота 

 
2 

 
10 

 
2 

 
10 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів,  не допускаються до заліку і вважаються такими, 
що не виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом на семестр з 
дисципліни «Хімічний аналіз води». 

  
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 

перездачі здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання 
знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 
процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 
модуль2 

Залік Підсумкова 
оцінка 
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Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 
Шкала відповідності  

За 100 – бальною 
шкалою 

За 
національною 

шкалою 
90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1. Гіпотези походження води та її властивості 
 

Тема 1. Вступ. Історія розвитку та сучасний стан (4 год.) 
Хімічний аналіз води як частина гідрогеологічних знань. Історія розвитку та 
сучасний стан. 
 
Тема 2. Розповсюдження води на Землі. Гіпотези походження. (8 год.) 
Розповсюдження води на Землі. Гіпотези походження води на земній кулі. Роль 
води у процесах, що протікають на Землі. Запаси води на Землі. Проблема прісної 
води. Проблематика питних вод на Україні. 
 
Тема 3. Короткі відомості проводу як речовину. Специфічні властивості 
води. Структурні моделі води. (6 год.) 
Короткі відомості проводу як речовину. Специфічні властивості води (густина, 
температура замерзання, температура плавлення, теплові властивості, 
поверхневий натяг). Будова агрегатів молекул води. Структурні моделі води 
(гіпотези Френка-Вінна, Самойлова та ін.). 
 
Тема 4. Вода як розчинник. Види дисперсних систем. (8 год.) 
Вода – розчинник. 1 дм3 прісної води, яку ми п`ємо, містить до 1 г різних речовин. 
Ці речовини необхідні для забезпечення життєдіяльності рослин та тварин. 
Дистильована вода для них так само шкідлива, яка і дуже мінералізована. 
Сутність процесу розчинення. Процес розчинення речовин у воді відбувається 
внаслідок особливостей будови молекули і її структури в рідкому стані. 
Види дисперсних систем (зависі, суспензії, емульсії, колоїдні розчини). 
 
Тема 5. Фізичні та хімічні властивості води. (2 год.) 
Фізичні властивості води (температура, прозорість, колір, запах, смак та присмак, 
густина, стисливість, в`язкість, електропровідність, радіоактивність). Хімічні 
властивості води (мінералізацію, водневий показник, окислювально-відновний 
потенціал, жорсткість, агресивність). Залежність властивостей від температури за 
тиску (зміна з глибиною). 
 
Тема 6. Загальний кругообіг води на Землі. Баланс води на Землі. (8 год.) 

Загальний кругообіг води на Землі. Гідросфера Землі представляє собою дуже 
динамічну систему з численними варіантами кругообігу і хімічними реакціями 
води. Баланс води на Землі. Закономірність зміни запасів вод звичайно 
виражається рівнянням водяного балансу: X = K +Y1 - Y2 - Z  W1  W2 + U1 – U2. 
Розподіл  води по геосферах. А : Л : Г = 1 : 10 : 10000. Геологічний кругообіг. 
Етапи геологічного кругообігу – седиментаційний, матаморфогенний та 
магматогенний. 
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Тема 7. Вода в земній корі. Запаси води. (13 год.) 
Вода в земній корі. Запаси води. Види води (пароподібна, фізично зв`язана, 
капілярна, вільна (гравітаційна), тверда, хімічно зв`язана). Теорії походження 
підземних вод (інфільтраційна, конденсаційна, седиментаційна та ювенільна 
теорії). Генетичні типи підземних вод (атмосферного, морського, магматичного та 
метаморфічного походжень). 
 
Змістовий модуль 2. Хімічний склад підземних вод. Їх визначення, 
систематизація та обробка 
 
Тема 8. Зв'язок хімічного складу з фізичними та водно-фільтраційними 
властивостями гірських порід. (8 год.) 
Фізичні властивості гірських порід визначають їх будівельні та фільтраційні 
можливості. З основних, що визначають відношення порід до води це – 
гранулометричний склад, пористість, теплопровідність. Водно-фільтраційні 
властивості гірських порід. До основних водно-фільтраційних властивостей 
гірських порід відносяться: вологість, вологоємність, водовіддача, 
водопровідність, капілярність. 
 
Тема 9. Хімічний склад підземних вод. (8 год.) 
Хімічний склад води – весь комплекс газів, іонів, колоїдів мінерального та 
органічного походження, який в ній знаходиться в природних умовах. 
Макрокомпонентний склад підземних вод (вісім іонів, з яких чотири – позитивно 
заряджені (катіони) – Са2+, Mg2+, Na+, K+ і чотири негативно заряджені (аніони) – 
С1-, SO4

2-, HCO3
-, CO3

2-). Другорядні компоненти. Мікрокомпоненти. Радіоактивні 
елементи. Органічні речовини та мікроорганізми. Розчинені у воді гази. Колоїди 
та механічні суміші. 
 
Тема 10. Методики проведення та типи хімічних аналізів води. (6 год.) 
Для визначення певного компоненту існують різні методи та методики 
проведення хімічного аналізу. Серед методів є титрування, об‘ємний, 
турбодиметричний, розрахунковий, спектральний, атомно-емісійний та ін. Хімічні 
аналізи підземних вод підрозділяються на наступні типи: польові, скорочені, 
повні та спеціальні. 
 
Тема 11. Визначення макрокомпонентного хімічного складу води. Небезпечні 
компоненти. (6 год.) 
Методики проведення хімічних аналізів води для визначення 
макрокомпонентного складу. Небезпечні компоненти, їх вміст та визначення.  
 
Тема 12. Систематизація та обробка результатів хімічного аналізу води. 
(8 год.) 
Систематизація результатів хімічного аналізу води найчастіше проводиться з 
використанням графічних способів. Це може дати наочне уявлення про 
гідрохімічний тип води, а в інколи і про походження підземних вод та умови їх 
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формування.(графік-прямокутник, коло-діаграма, графік-квадрат М.І.Толстіхіна 
та ін.). Обробка результатів хімічного аналізу води (формула Курлова та ін.). 
 
Тема 13. Фактори та процеси формування хімічного складу підземних вод. 
(6 год.) 

Фактори формування хімічного складу вод. Виділяються дві групи факторів 
геохімічної міграції: внутрішні та зовнішні. Процеси формування хімічного 
складу вод. Найбільш динамічними факторами, які призводять до порушень 
рівноважного стану, є зовнішні, особливо фізико-географічні, гідрогеологічні, 
тектонічні. Природні фактори обумовлюють середовище, в якому можуть 
проявитися певні фізико-хімічні процеси, основними з яких є: розчинення, 
вилуговування, дифузія, катіонний обмін, мікробіологічні процеси. 
 
Тема 14. Вимоги до якості питних вод. (9 год.) 

 Вимоги до якості підземних вод щодо фізичних властивостей, хімічних 
властивостей, хімічного та бактеріологічного стану. Відмінність якості в 
залежності від того, для яких потреб народного господарства використовується 
підземна вода.  
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин № 

теми 
Назва лекції 

лекції лабораторні самост. 
робота 

Змістовий модуль 1. Гіпотези походження води та її властивості 
1 Тема 1. Історія розвитку та сучасний стан. 2  2 
2 Тема 2. Розповсюдження води на Землі. 

Гіпотези походження. 
2 2 4 

3 Тема 3. Короткі відомості проводу як 
речовину. Специфічні властивості води. 
Структурні моделі води. 

2  4 

4 Тема 4. Вода як розчинник. Види 
дисперсних систем. 

2 2 4 

5 Тема 5. Фізичні та хімічні властивості води. 2  4 
6 Тема 6. Загальний кругообіг води на 

Землі. Баланс води на Землі.  
2 2 4 

7 Тема 7. Вода в земній корі. Теорії 
походження підземних вод. 

4 2 7 

 Модульна контрольна робота 1 2   
Змістовий модуль 2 Хімічний склад підземних вод. Їх визначення, 

систематизація та обробка 
8 Тема 8. Зв'язок хімічного складу з 

фізичними та водно-фільтраційними 
властивостями гірських порід. 

2 2 4 

9 Тема 9. Хімічний склад підземних вод. 2  6 
10 Тема 10. Методики проведення та типи 

хімічних аналізів води 
2 2 2 

11 Тема 11. Визначення макрокомпонент-
ного хімічного складу води. Небезпечні 
компоненти. 

2  4 

12 Тема 12. Систематизація та обробка 
результатів хімічного аналізу води. 

2 2 4 

13 Тема 13. Фактори та процеси форму-
вання хімічного складу підземних вод. 

2  4 

14 Тема 14. Вимоги до якості питних вод. 2 3 4 
 Модульна контрольна робота 2  2   

 Залік    
 Всього 34 17 57 

 
Загальний обсяг 108 год., у тому числі –  
Лекцій – 34 год., 
Лабораторні роботи – 17 год., 
Самостійна робота – 57 год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ГІПОТЕЗИ ПОХОДЖЕННЯ ВОДИ ТА ЇЇ 
ВЛАСТИВОСТІ 
 
ТЕМА 1. Вступ. Історія розвитку та сучасний стан. (4 год.) 
Лекція 1. Хімічний аналіз води як частина гідрогеологічних знань. Історія 
розвитку. – 2 години. 
План лекції:  

 Хімічний аналіз води як частина гідрогеологічних знань.  
 Історія розвитку. 

 
Деякі відомості про підземні води люди мали ще в сиву давнину. Ці знання 

розширювалися і поглиблювалися зі зростанням практичних потреб суспільства. 
Хімічний аналіз води, як такий, що виник на стику декількох наук (гідрогеологія, 
хімія, гідрологія) став використовуватися порівняно недавно, але цьому передувала 
багатовікова практика його розвитку. 

Початкові дані простежуються напевно ще з часів кам'яного віку до кінця XVII ст. 
У IV – III тисячоліттях до н. е. в долинах річок Тигру та Євфрату, Нілу, а також в 
Індії та Китаї сформувалися стародавні культури, де вже вміли розшукувати та 
використовувати підземні води для пиття та зрошення земель, робили досить 
простий хімічний аналіз води. Будувалися складні іригаційні системи. Є відомості, 
що в VIII ст. до н. е. у Вавілоні (Месопотамія) для водопостачання легендарних садів 
Семіраміди використовувалася підземна вода з величезного колодязя за допомогою 
спірального черпака. В Афінах у IV ст. до н. е. міський водопровід використовував 
підземну воду з колодязів великого діаметра і водозабірних галерей. Скіфи в IV – 
III ст. до н. е. будували колодязі глибиною 15-20 м. Є відомості, що в Китаї в IV ст. 
до н. е. для видобування води використовувалися станки ударно-канатного буріння. 
У передгір`ї Копетдагу, на Кавказі відомі підземні галереї (кяризи), що були 
збудовані в I ст. до н. е. Чудові водопроводи стародавнього Риму (I – II cт. н.е.) 
перекачували поряд з поверхневими і джерельні води.  

Стародавній Рим забезпечувався питною водою за допомогою дев'яти акведуків 
загальною довжиною 443 км, в тому числі водопровідних мостів – 50 км. Вода 
йшла по каналах вистелених свинцем. Загальне споживання води становило 
1000 дм3/доб на людину. Основний об'єм води потрапляв у терми, яких тут 
нараховувалося близько 800. Відомі терми Каракалли (211 – 217 рр. н.е.) недалеко 
від Колізею. Площа їх становила 12 га і одночасно тут могло перебувати близько 
2500 осіб. До складу терм входило: зала для потіння (тепідаріум), один басейн з 
холодною, три басейни з гарячою водою, чотири гімнастичних зали, дві площадки 
для спортивних ігор, буфет, бібліотека і стадіон. Ще більш грандіозними були 
терми Діоклетіана. Вони мали 3 тис. купалень, 3 плавальних басейни з проточною 
водою, один з яких мав довжину 1,5 км. Тут могло зразу митися 3500 осіб. Терми 
оброблялися дорогоцінним мармуром, єгипетським гранітом, порфіром, поли 
устелялися мозаїкою, зали прикрашалися статуями відомих атлетів. Причому 
перед використанням води, та в період використання робився її „хімічний” аналіз. 

Тобто, як видно, ще в далекій давнині люди вміли розшукувати, видобувати та 
розрізняти якість підземної води. 
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Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Початкові дані про розвиток хімічного аналізу.  
2. Можливості використання результатів хімічного аналізу. 

 
Рекомендована література:  
1. Руденко Ф.А. Гідрогеологія України. – Київ.: Вища школа. 1972. Розділ 1. 
2. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 

Київський університет. 2005. Розділ 1. 
 

ТЕМА 2 Розповсюдження води на Землі. Гіпотези походження. (8 год.) 
Лекція 2. Розповсюдження води на Землі. Гіпотези походження. – 2 години. 
План лекції:  

 Розповсюдження води на Землі. 
 Гіпотези походження води на земній кулі. 
 Запаси води на Землі 
 Проблема прісної води 

 
Розповсюдження води на Землі. Вода покриває 71% поверхні Землі. Об`єм 

Світового океану – 1,338 млрд. км3. Якби цю воду рівним шаром розподілити по 
поверхні Землі, то потужність цього шару була б 3,0 км. Найглибша океанічна 
западина - Маріанська, яка має глибину 11020 м, але це всього-на-всього 17/10000 
радіуса геоїда. 

Гіпотези походження води на земній кулі Звідки взялася на Землі вода? 
Існує декілька гіпотез походження води на Землі. Більшість вчених вважає, що 

походження води тісно пов`язане з походженням самої Землі. 
Згідно з однією з гіпотез, вода у вигляді молекул Н2О знаходилася у вихідному 

матеріалі первинної газо-пилуватої хмари, а потім і в стародавній атмосфері 
Землі.  

За іншою версією вода утворилася з первинних атомів гідрогену (Н) та 
оксигену (О) після утворення протопланет з газопилуватої хмари. Із підвищенням 
температури та дегазацією надр, а також у процесі диференціації речовини на 
геосфери відбувалася міграція легких елементів із надр Землі. При сприятливих 
умовах із них утворювалися молекули водню та кисню, а потім і молекули води. 

Є гіпотеза біохімічного походження води на Землі. Згідно з нею, вода 
утворилася вже після створення Землі як планети. Під впливом жорсткого 
космічного та сонячного випромінювання з неживої матерії утворилася органічна. 
Встановлено, що при утворенні однієї молекули нуклеїнових кислот утворюються 
дві молекули води. 

Є гіпотези позаземного походження води. 
Роль води у процесах, що протікають на Землі. Вода - унікальний розчинник, і 

ця здатність обумовила грандіозний переніс та перерозподіл речовини на Землі. 
Вона сприяє механічному та хімічному вивітрюванню порід на суші, переносу 
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суспензованої і розчиненої речовини в моря та океани і утворенню нових гірських 
порід. За всю історію геологічного розвитку Землі більша частина материків 
зруйнована і винесена водними потоками в моря та океани. Об’єм осадових порід 
в морях та океанах в 6..7 разів перевищує об’єм суші, що виступає над рівнем 
Світового океану.  

Вода є одним з головних факторів утворення рельєфу Землі. Геологічна робота 
води, яка тече, складається із розмиву (ерозії), змиву, переміщенню продуктів 
ерозії (транспортування) і відкладення переміщених продуктів (акумуляція). 
Завдяки діяльності текучої води утворюються яри і балки, лощини й ущелини, 
формуються долини річок, похилі передгірські рівнини і межгірські западини 
тощо. 

Величезна роль діяльності вод морів та океанів на образ Землі. Під діяльністю 
морського прибою змінюються контури материків. Величезні маси води в 
безперервному русі руйнують гірські породи берегів, переміщують і стирають 
продукти руйнування, відкладають їх у вигляді осадів.   

Запаси води на Землі. В сучасному розумінні гідросфера обіймає: Світовий 
океан, льодовики, озера, руслові води, підземні води, вологу атмосфери, воду 
живих організмів, тобто води всіх геосфер. Визначення об’єму водних ресурсів 
Землі дуже складна задача, оскільки гідросфера – динамічна система, в якій вода 
знаходиться в постійному русі. Найбільш обґрунтованими є результати 
досліджень Г.П. Калініна (1968 р.), М.І. Львовича (1974 р.), А.І. Чеботарьова 
(1974 р.) – авторів книги „Світовий водний баланс і водні ресурси Землі”, 
підготовленої за підсумками Міжнародного гідрологічного десятиріччя (1965 – 
1974 рр.). Загальний об`єм води на Землі складає 1,386 млрд. км3. З цієї кількості 
1,338 млрд. км3 припадає на Світовий океан (≈ 71% поверхні Землі покрито 
водою). Друге місце після Океану посідає вода, яка акумульована в льодовиках 
Арктики та Антарктики - це 24 млн. км3. Тут вміщується 69% всіх земних запасів 
прісної води. Наступне місце за об`ємом займає підземна вода. Вона вміщується в 
порах, тріщинах порід і розповсюджена на досить значну глибину. При 
підрахунках кількості води в земній корі враховувалася тільки та її частина, яка 
доступна людству в його господарській діяльності. Орієнтовно цей об`єм складає 
23,4 млн. км3. 

На поверхні суші вода знаходиться в озерних котловинах об`ємом 176,4 тис. км3 
(найбільші озера - Великі Американські - 24 тис. км3 води, найглибше - озеро 
Байкал - 23 тис. км3). Запас води в руслах річок складає 2,12 тис. км3, при 
загальній їх витраті - 43,7 тис. км3/рік. 

Проблема прісної води. Якщо використовувати воду тільки в межах об`єму 
річкового стоку, то практично ресурси прісних вод будуть невичерпними, 
оскільки, завдяки кругообігу води на Землі, вона постійно поповнюється. Однак, 
при досить великих запасах прісної води на Землі, вже тепер майже всюди у 
обжитих і заселених місцях земної кулі все більше відчувається її дефіцит.  

По-перше, це пояснюється нерівномірним розподілом водних ресурсів по площі 
Землі. 

По-друге, нестача прісної води пояснюється швидким зростанням населення 
світу і великою концентрацією його в деяких районах земної кулі, у крупних 
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містах і міських агломераціях.  
По-третє, однією з причин нестачі води є зростаюча витрата її в сільському 

господарстві та промисловості.  
В четвертих, найсерйозніша причина, яка пояснює нестачу води - це 

забруднення водних ресурсів стічними водами і отруйними промисловими 
відходами. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Яка найбільш поширена гіпотеза походження води на Землі? 
2. Чим обумовлена роль води у геологічних процесах? 
3. Як кількісно розподіляється вода по геосферах? 
4. Як утворюється прісна вода на Землі і які її запаси? 
5. Охарактеризуйте основні причини дефіциту прісної води на Землі. 

 
Лабораторна робота № 1  (2 год.) 

Тема 
Техніка безпеки. Вступ. 

План 
1. Інструктаж по техніці безпеки; 
2. Загальні відомості про хімічний склад підземних вод; 
3. Правила відбору проб води; 
4. Види хімічних аналізів вод. 
 

Рекомендована література:  
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 

Київський університет. 2005. Розділ 2. 
 

ТЕМА 3. Короткі відомості проводу як речовину. Специфічні властивості 
води. Структурні моделі води. (6 год.) 
Лекція 3. Короткі відомості про воду як речовину. Специфічні властивості 
води.  Структурні моделі води – 2 години. 
План лекції:  

 Короткі відомості проводу як речовину; 
 Специфічні властивості води; 
 Будова агрегатів молекул води; 
 Структурні моделі води. 
Короткі відомості проводу як речовину. Вода - найбільш розповсюджена і 

найбільш необхідна речовина на Землі. Від неї залежить більшість фізичних, 
хімічних та біологічних процесів, які відбуваються. У воді зародилося життя на 
Землі, і завдяки їй воно існує і нині. 
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Специфічні властивості води. Вода – дуже дивна речовина! Майже всі її 
властивості - аномальні, тобто не такі, як у всіх інших речовин на Землі. 
Розглянемо деякі з цих властивостей. 

Густина. Всі тіла при охолодженні стискаються. Вода теж стискається при 
зниженні її температури до +40С. При цій температурі вода має максимальну 
густину (1 г/см3). При подальшому зниженні температури води густина її знову 
зменшується. Тобто, залежність між густиною води та її температурою не 
однозначна, а двозначна. Так, густина води однакова при температурі +30 і +50С 
тощо. 

Температура замерзання. Якщо з дистильованої води вилучити розчинені гази, 
то її можна охолодити без переведення у твердий стан до температури -700С. При 
цьому, об`єм води поступово збільшується (густина зменшується). При 
температурі (-700С) вода переходить у твердий стан без зміни об`єму (густини). 

У нормальних умовах вода переходить у твердий стан при 00С із збільшенням 
об`єму на 11%. У замкненому об`ємі це призводить до надмірного тиску на стінки 
в 2500 кг/см2 (із цим пов`язана руйнівна сила замерзаючої води). 

Вода у твердому стані легша, ніж у рідкому, і в цьому теж проявляється її 
аномалія. Всі інші речовини на Землі у твердому стані важчі, ніж у рідкому. 

Теплові властивості. Теплоємність води сама по собі не є аномальною. Вона 
просто більша, ніж для інших речовин у 5...10 разів. Аномальність проявляється в 
залежності питомої теплоємності від температури. У всіх речовин питома 
теплоємність збільшується із зростанням температури. У води ж вона 
зменшується з підвищенням температури від 0 до +350С, а далі збільшується, 
тобто, як і густина, питома теплоємність не однозначна, а двозначна. 

Питома теплоємність води при +160С прийнята за еталон вимірювання цієї 
властивості в інших речовинах (1 кал/г*град). У платини питома вага - 0,03, у 
заліза - 0,1, у піску - 0,2 кал/г*град. Тому, при однаковій кількості сонячної енергії 
вода у водоймах нагрівається в 5 разів повільніше, ніж пісок на березі, але й 
віддає тепло вона в стільки ж разів повільніше. 

Поверхневий натяг. Завдяки водневому зв`язку, молекули води притягаються 
одна до одної сильніше, ніж інші рідини. Тому на її поверхні утворюється 
більший поверхневий натяг, і вода має найбільшу серед інших рідин висоту 
капілярного підняття. 
Структурні моделі води. Завдяки особливостям будови молекули води, вона може 
утворювати водневі зв`язки з 4-ма іншими молекулами за рахунок 2-х від‘ємно 
заряджених неподільних пар електронів і 2-х додатньо заряджених атомів водню.  

Довжина водневого зв`язку 1,76 А (ангстрем = 1*10-9 мм). 
Оскільки структурна будова води в рідкому стані сучасними методами не може 

бути встановлена, виникли 2 версії будови агрегатів молекул води: 1) гіпотеза 
М. Анжено (1967 р.) - молекула води реалізує 2 водневі зв`язки, внаслідок чого 
утворюються лінійні або кільцеві ланцюжки, основу яких складають так звані 
водневі містки; 2) гіпотеза Дж. Бернала та Р. Фаулера - молекула води реалізує всі 
4 водневі зв`язки. При цьому кожна молекула з`єднується з 4-ма іншими по 
тетраедру. 

Більшість вчених вважають більш ймовірною другу версію.  
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Про структуру рідкої води теж існує багато версій. Найбільш відомі дві: 1) 
вода є неоднорідною речовиною; 2) вода - однорідна речовина. 

Прикладом моделі неоднорідної будови води є схема Г. Френка і В. Вінна 
(1957 р.). За цією схемою рідка вода - це немов би конгломерат із „мінливих 
кластерів” (роїв), які складаються з льодоподібних асоціатів, що плавають у 
вільній воді. “Кластери” постійно існують у рідкій воді, але кожну мить вони 
замінюються - виникають і руйнуються. Час їх існування 1*10-10 ...1*10-11 с. 

Однорідна модель розроблена О.Я. Самойловим (1957 р.). (вода І – вода ІІ – 
вода ІІІ). 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 
1. У чому сутність структурної будови води за гіпотезою Френка-Вінна? 
2. Як пояснюється залежність густини води від температури за гіпотезою 

структури води О.Я. Самойлова? 
 
Рекомендована література:  
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 

Київський університет. 2005. Розділ 3. 
 
ТЕМА 4 Вода як розчинник. Види дисперсних систем. (8 год.) 
Лекція 4. Вода як розчинник. Сутність процесу. Види дисперсних систем – 
2 години. 
План лекції:  

 Вода – розчинник. 
 Сутність процесу розчинення.  
 Види розчинників.  
Вода – розчинник. Завдяки унікальній здатності води розчиняти різні 

речовини, „чистої” води в природі немає. У 1 дм3 (л) прісної води, яку ми п`ємо, 
міститься до 1 г різних речовин. Ці речовини необхідні для забезпечення 
життєдіяльності рослин та тварин. Дистильована вода для них так само шкідлива, 
яка і дуже мінералізована. 

У наш час, технічної революції та „екологічного вибуху”, вода, завдяки своїй 
здатності розчиняти майже всі речовини, стала об`єктом інтенсивного 
забруднення.  

Сенсаційна звістка облетіла світ у 1909 р. - у результаті аналізу було 
встановлено, що в складі снігу, який випав на дах одного з будинків у Лондоні в 
неділю, виявлено 93 мг/дм3 суспензованої речовини. У будній день це складало 
вже 422 мг/дм3. Було підраховано, що на всю площу Лондона за рік випадає 142 т 
суспензованої та 75 т розчиненої речовини, у тому числі – 25 т солі NaCl, 1 т 
аміаку, 100 т кам`яного вугілля.  

Нині такими відомостями вже нікого не здивуєш. Рада з питань якості 
навколишнього середовища при Білому Домі (США) прийшла до висновку, що 
дощові води, які течуть по вулицях американських міст, часто більш отруйні, ніж 
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у стічних трубах підприємств. У середньому американському місті дощові води 
поглинають із повітря за рік до 125 т свинцю і 15 т ртуті (продуктів вихлопу 
автомобілів). Подібна ситуація нині характерна для багатьох міст світу. 

Сутність процесу розчинення. Процес розчинення речовин у воді відбувається 
внаслідок особливостей будови молекули і її структури в рідкому стані.  

Молекула звичайної води складається з одного атома кисню і двох атомів 
водню. Несиметричне розташування ядер водню відносно ядра кисню, а також 
наявність неподілених пар електронів у молекулі води роблять її полярною. 
Кількісно полярність молекули характеризується дипольним моментом (М), який 
дорівнює добутку відстані між електричними центрами тяжіння позитивного та 
негативного зарядів у молекулі (в см) на величину заряду (в абсолютних 
електричних одиницях). Дипольний момент для молекули води дорівнює: 

18108 1086,11077,41039,01   eM  
Види дисперсних систем виділяються за величиною часток речовин, 

розподілених у воді. Дисперсні системи, які містять у собі частки розміром 
більше 100 мкм, називаються зависями. У залежності від агрегатного стану 
дисперсійної речовини такі системи поділяються на суспензії, якщо у воді 
розподілені частки твердої речовини, та емульсії, якщо у воді розподілені дрібні 
краплинки іншої рідини.  

Якщо дисперсна система містить у собі частки розміром від 100 до 1 мкм, вона 
називається колоїдним розчином. Колоїдні частки мають досить велику площу 
поверхні і несуть електричний заряд, різний за величиною, але одного знаку для 
всіх часток даної колоїдної системи. Між колоїдними частками і молекулами води 
існує тісний взаємозв`язок. Іноді це призводить до перетворення колоїдних часток 
(золей) у гелі в результаті укрупнення часток (процес коагуляції). Колоїдний 
розчин при цьому перетворюється в драглеподібну масу. 

Ці дисперсні системи (колоїдна та завись) у тій чи іншій мірі нестійкі і з часом 
стають неоднорідними. Розподілена у воді речовина, у залежності від її щільності, 
піднімається чи випадає в осад. 

Якщо розподілена речовина міститься у воді у вигляді окремих молекул та 
іонів, то така система є дуже стійкою. Вода зберігається стільки завгодно довго і 
називається істинним чи молекулярним розчином. Розмір часток у такому розчині 
менший 1 мкм.  

Підземні води у своїй більшості - істині розчини. Утворюються вони в 
результаті взаємозв`язку води з різними речовинами в земній корі. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Зв‘язок розчинності речовин у воді з підвищенням температури. 
2. Яким чином розчинення в воді газів пов’язане зі структурою води? 
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Лабораторна робота № 2 (2 год.) 
Тема 

Визначення фізичних та хімічних властивостей підземних вод, агресивна 
вуглекислота. 

План 
1. Визначення температури; 
2. Визначення кольоровості; 
3. Визначення прозорості; 
4. Визначення запаху; 
5. Визначення концентрації іонів водню pH; 
6. Визначення агресивної вуглекислоти (початок). 

 
Рекомендована література:  
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 

Київський університет. 2005. Розділ 7. 
 

ТЕМА 5. Фізичні та хімічні властивості води. (6 год.) 
Лекція 5. Властивості води – 2 години. 
План лекції:  

 Фізичні властивості води.  
 Хімічні властивості води.  

 
До фізичних властивостей води відносяться: температура, прозорість, колір, 

запах, смак та присмак, густина, стисливість, в`язкість, електропровідність, 
радіоактивність. 

Температура підземних вод змінюється в широких межах і залежить від 
геологічної будови та фізико-географічних умов території. У районах 
багатолітньої мерзлоти температура рідкої підземної води, в основному, близька 
до 00С, дуже мінералізовані води можуть мати температуру до -50С. Температура 
вод, які залягають неглибоко, у середніх широтах коливається в межах 5...15 0С. В 
областях молодої сучасної вулканічної діяльності зустрічаються джерела з 
температурою до 1000С. У внутрішній геотермальній зоні на глибинах 3...4 км 
знаходиться вода з температурою 1500С і вище.  

Температура підземних вод змінюється в часі. Найбільш сильні – сезонні 
коливання температури при неглибокому їх заляганні від поверхні землі, нижче 
поясу постійних температур температура води збільшується з глибиною. 

Питна вода найбільш смачна при температурі 7 – 100С. Для лікувальних цілей 
(ванни) використовується вода з температурою 35 – 370С. 

Температура підземних вод певною мірою впливає на формування їх хімічного 
складу та на швидкість фізико-хімічних процесів в земній корі. Звичайно з 
підвищенням температури збільшується швидкість дифузії та ступінь розчинення 
солей. 

Прозорість підземних вод залежить від кількості суспензованих в ній 
мінеральних та органічних речовин, колоїдів. Підземні води зазвичай прозорі. 
Мутність їх може бути зумовлена великими швидкостями руху (у закарстованих 
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породах, при потужних відкачуваннях із свердловин та колодязів), а також 
недосконалістю обсадки колодязя або фільтра свердловини. Визначається ступінь 
каламутності води за кількістю суспензованих речовин у 1 дм3 води, за 
допомогою спеціально виготовлених еталонів, а також у градуйованому циліндрі 
з пришліфованим дном. За ступенем прозорості підземні води поділяються на 
чотири категорії: 1 - прозорі, 2 – злегка мутні, 3 - мутні, 4 - дуже мутні. За 
існуючими стандартами питна вода має бути 1-ї категорії прозорості (мутність її 
не повинна перевищувати 1,5 мг/дм3). 

Колір води залежить від хімічного складу її та наявності домішок. Жорсткі води 
мають блакитнуватий відтінок, закисні солі заліза та сірководень надають воді 
зеленувато-блакитний відтінок, органічні з`єднання - жовтуватий, суспензовані 
мінеральні частки - сіруватий.  

Колір води визначається (за шкалою кольорів) порівнянням її з дистильованою 
водою в поруч поставлених на білому фоні циліндрах.  

Здебільшого підземні води безбарвні. Використанню навіть слабко забарвлених 
вод для питних та господарсько-технічних потреб повинна передувати ретельна 
перевірка їх хімічного та бактеріологічного складу. Запах підземних вод зазвичай 
свідчить про процеси розпаду органічних речовин, які відбуваються в ній. Часто 
це пов’язано з діяльністю бактерій. 

Як правило, у підземних водах запах відсутній, але іноді він відчувається. Так, 
наприклад, болотні води мають специфічний „болотний” запах, сірководень надає 
воді запаху тухлих яєць, а в старих колодязях із гниючими дерев`яними зрубами 
запах води – „затхлий”.  

речовини, гази та суспензовані домішки. Вміст у воді гідрокарбонатів кальцію і 
магнію, а також вуглекислоти надає воді приємний смак, органічні сполуки 
роблять воду солодкуватою, хлорид натрію надає воді солоний смак, сульфат 
магнію і натрію - гіркий. Специфічний смак („іржавий”) надають воді солі заліза. 
Смак визначається у воді, яка нагріта до температури 200С. 

Густина води визначається як маса одиниці її об`єму. За одиницю вимірювання 
густини прийнята густина дистильованої води при температурі 40С, яка дорівнює 
1 г/дм3. Густина води залежить від температури та кількості розчинених у ній 
мінеральних речовин, газів та суспензованих часток. Густина підземних вод 
змінюється від 1 до 1,4 г/см3 і визначається за допомогою ареометра або 
пікнометра.  

Стисливість вказує на зміну об`єму води під дією тиску. Властивість ця 
залежить від кількості розчинених у воді мінеральних речовин, газів та від 
температури. Стисливість води визначається за допомогою коефіцієнта 
стисливості  , який показує, на яку частку від попереднього об’єму зменшується 
вода при збільшенні тиску на 105 Па. 

До хімічних властивостей води відносять мінералізацію, водневий показник 
(pH), окислювально-відновний потенціал (Eh), жорсткість, агресивність. 

Під мінералізацією води розуміють кількість розчинених у воді мінеральних 
речовин та газів. Про величину мінералізації води судять за загальною 
мінералізацією, сухим залишком та густиною води. Під загальною мінералізацією 
розуміють сумарну масу всіх знайдених в 1 дм3 води речовин за допомогою 



 19 

хімічного аналізу. Сухий залишок визначають за допомогою випарування певного 
об’єму води при температурі 1100С. За допомогою густини мінералізація води 
визначається приблизно. 

Окислювально – відновний потенціал (Еh). У земній корі безперервно 
відбуваються окислювально-відновлювальні процеси. Окислення пов`язане з 
віддачею електронів, відновлення - з їх приєднанням. Оскільки електрони не 
можуть існувати в розчині самостійно, будь-яке окислення одного одночасно 
обов`язково супроводжується відновленням іншого. При цьому змінюється 
валентність: 

Fe2+   Fe3+ + e.   
Основним окислювачем є кисень, Fe3+, Mn4+ тощо; відновлювачем - сірководень, 

органічні сполуки, Mn2+ тощо. 
Величина окислювально-відновлювального потенціалу (Еh) виражається 

залежністю:  

ed

X

R
O

n
EEh lg0581,0

0   при t = 200 С,   

де Е0 - нормальний окислювально-відновний потенціал середовища, при якому 
концентрація окислювальної та відновленої форм дорівнюють одне одному; n - 
кількість електронів, що приймають участь у реакції; [Oх], [Red] - молярні 
концентрації окислювальної та відновленої форм. 

Жорсткість води обумовлена вмістом у ній солей кальцію і магнію. Жорсткість 
води проявляється в утворенні накипу на стінках парових котлів, поглинанні мила 
тощо. 

Розрізняють загальну, карбонатну, усувну та постійну жорсткості. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Органолептичні властивості води. 
2. Агресивність води. 

  
Рекомендована література:  
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 

Київський університет. 2005. Розділ 8. 
2. Руденко Ф.А., Попов О.Є. Гідрогеологія. – Київ.: Вища школа. 1975. Розділ 4. 
 
ТЕМА 6. Загальний кругообіг води на Землі. Баланс води на Землі. (8 год.) 
Лекція 9. Загальний кругообіг води на Землі. Баланс води на Землі. – 
2 години. 
План лекції:  

 Загальний кругообіг води на Землі.  
 Баланс води на Землі.  
 Розподіл  води по геосферах.  
 Геологічний кругообіг. 



 20 

 
Загальний кругообіг води на Землі. Загальні запаси води на Землі - 1,386 млн. 

км3. Вода розповсюджена в атмосфері, на поверхні землі та в її надрах і 
знаходиться в постійному русі, переміщуючись між геосферами. 

Вчення про кругообіг води протягом тривалого часу розглядалося, а в ряді 
випадків і зараз продовжує розглядатися однобічно, тільки з гідрологічних 
позицій. Кругообіг води зазвичай зводиться до того, що атмосферні опади, які 
випадають на сушу, частково випаровуються, частково утворюють поверхневий 
стік, частково просочуються вглиб, формують підземні води; поверхневі та 
підземні води під впливом сил тяжіння стікають в пониження, утворюючі річки. 
Вода річок, попадаючи в моря та океани випаровуються, даючи початок новим 
атмосферним опадам.  

Незважаючи на виключну важливість і широку розповсюдженість такої схеми 
кругообігу, вона далеко не вичерпує всього різноманіття руху води. При цьому 
цілковито ігнорується кругообіг речовини, в тому числі і води, усередині земної 
кори.  

Одним з перших недостатність такої схеми кругообігу зрозумів 
В.І.Вернадський (1954 р.). Він розрізняв первинні кругові процеси, які 
відбуваються в межах декількох геосфер, і вторинні, які відбуваються в кожній з 
них. Тобто, загальна гідросфера Землі представляє собою дуже динамічну 
систему з численними кругообігами і хімічними реакціями води.  

За А.Н. Павловим (1977 р.) кругообіг води в земних оболонках зводиться до 
водообміну між океаном та сушею, який відбувається двома шляхами. Перший – 
кліматичний, протікає під дією метеорологічних факторів, другий – 
літогенетичний, обумовлений такими геологічними процесами як 
осадоутворення, тектонічні рухи, метаморфізм та гранітизація. 

Баланс води на Землі. Водний баланс якої-небудь території, тобто накопичення 
і витрата води в її межах за той чи інший проміжок часу, залежить від 
кліматичних факторів і характеру поверхні землі. Співвідношення елементів 
водного балансу - атмосферних опадів, випаровування, поверхневого і підземного 
стоку - у визначених фізико-географічних умовах для багаторічного періоду в 
середньому практично постійне і визначає середні витрати річок і водні ресурси 
даного району. 

Закономірність зміни запасів вод звичайно виражається рівнянням водяного 
балансу. У загальному випадку це рівняння для будь-якої території за будь-який 
проміжок часу має наступний вид:  

X = K +Y1 - Y2 - Z  W1  W2 + U1 – U2 ,   
де Х – кількість опадів, К – конденсація вологи, Y1 - притік річкових вод з 

інших районів, Y2 – стік річок за межі території, Z – випаровування, W1 –зміна 
запасів підземних вод, W2 – зміна запасів вологи в ґрунтовому шарі, U1 – притік 
підземних вод із суміжних районів, U2 – відтік підземних вод у сусідні райони.  

Для всієї земної кулі в багаторічному періоді спостережень деякі члени 
рівняння випадають (U1 i U2), деякі об’єднуються (X i K), а деякі прирівнюються 
до 0. 
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Якщо позначити річні значення: випарування води з поверхні морів та океанів 
– Zм; атмосферних опадів, які випадають на поверхню Світового океану - Хм; 
атмосферних опадів на поверхню суші - ХC; стік із поверхні суші - Y; атмосферних 
опадів у безстічних районах – Хб; випарування води у безстічних районах - Z6, то 
величина випарування: 

- на площі морів та океанів буде дорівнювати: 
 ZM = XM + Y,   
- на площі суші:  
 ZC = XC - Y,   
- у безстічних районах суші:  
 Z6 = X6 .   
Склавши ліві та частини рівнянь отримуємо рівняння водного балансу для всієї 

поверхні Землі:  
 ZM + ZC + Z6 = XM + XC + X6   
Розподіл води по геосферах. Гідрологічний кругообіг об’єднує води 

атмосфери, наземної гідросфери та підземні води. Співвідношення між об`ємами 
води, які є в атмосфері (А), літосфері (Л) і гідросфері (Г), приблизно можна 
виразити так: 

А : Л : Г = 1 : 10 : 10000 
В атмосфері в кожний даний момент знаходиться 12,9 тис. км3 води. Якщо її 

розподілити рівномірно по поверхні землі, товщина шару буде 27 мм. В 
атмосферу вода надходить, в основному, з поверхні океанів та морів, а також із 
поверхні суші. 

З усієї поверхні планети кожний рік випаровується 525 тис.км3 води 
(приблизно об’єм Чорного моря). З них на площу океанів та морів припадає 86,3% 
(шар у 1,5 м), суші - 13,7% (шар у 0,24 м), тобто різниця між ними в 6 разів.  

У вертикальному стовпі повітря вміст вологи не однаковий: 70% всієї води 
утримується в перших 3,5 км, 90% - у перших 5 км. Окрім пари, у повітрі 
знаходиться вода у вигляді хмар (до 5 км від поверхні землі). Хмари утворюються 
з крапель води і кристаликів льоду. Розміри їх 4...140 мкм у діаметрі. Найбільш 
обводнені дощові хмари (1,68*10-6 г/см3), у грозових хмарах утримується 1*10-5 
г/см3. У 1 км3 хмари знаходиться біля 2000 тонн води. 

Після конденсації вологи, вона випадає на поверхню землі у вигляді 
атмосферних опадів (дощу, снігу, граду). 

Повітрям постійно переноситься велика кількість води. Так, через Київську 
область за рік повітря проносить біля 3,5 км3 води. 

Завдяки великій теплоємності води, вона в повітрі здійснює тепломасоперенос 
з одних широт в інші, утворюючи існуючий клімат Землі (циклони переносять 
тепло з екваторіальної зони на північ і на південь). 

На поверхні землі вода знаходиться у водоймах (океани, моря, озера, 
водосховища, болота), у водотоках (річки, струмки) та в льодовиках. 

В морях і океанах зосереджена найбільша кількість води - 1338 млн.км3, або 
96,5% світових ресурсів. Площа Світового океану - 361,2 млн.км2, об`єм - 1,34 
млрд. км3, середня глибина - 3,8 км. Найважливіша властивість океану - його 
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динаміка. Морські хвилі поділяються на припливні, вітрові, баричні і сейсмічні. 
Найбільш руйнівні (катастрофічні) сейсмічні хвилі або „цунамі”.  

Динамічність океану проявляється також у переміщенні великих мас води 
різноманітними течіями, які відіграють роль терморегуляторів у кліматі Землі. 

Так, тепла течія Гольфстрім переносить тепло з екваторіальної зони в 
Північний океан. Холодна течія Куросіо несе холодні води з Північного океану в 
екваторіальну зону. 

На континентах поверхневі води вміщуються в озерних улоговинах та річках. 
Площа всіх озер Землі - 2,7 млн.км2 (трохи менша за площу Середземного моря, 
яка складає 3 млн.км2). Сумарний об`єм води всіх озер - 176,4 тис.км3. Найбільші 
за площею та об`ємом - Північно-Американські озера – 24 тис.км3 води. 
Найглибше озеро - Байкал (глибина - 1620 м, об`єм - 23 тис.км3). 

Річки - це водотоки, які переміщують по поверхні землі великі маси прісної 
води. Одночасний запас води у всіх річках Землі – 2,12 тис. км3. Витрата їх 
складає 47,7 тис.км3/рік. Найбільша річка світу - Амазонка, яка виносить в океан 
3,5 тис. км3/рік. Витрата нашого Дніпра складає всього 50 км3/рік, Волги - 250 
км3/рік. 

Вода у твердому стані на поверхні землі (льодовики) складає 24 млн.км3. 
Високогірні льодовики, льодовики Антарктиди виконують функцію 
конденсаторів та зберігають запаси прісної води, дають початок багатьом річкам.  

В земній корі води вміщуються в порах та тріщинах гірських порід. Вони 
насичують земну кору, починаючи від рівня ґрунтових вод і до мантії Землі. До 
глибини, що визначена людиною, кількість підземної води складає 23,4 млн.км3. 

Води атмосфери, поверхні землі та земної кори тісно пов`язані між собою і 
знаходяться в постійному русі. Внаслідок теплової енергії Сонця вода 
випаровується з поверхні землі і переміщується в атмосферу. Зміна циклів вологи 
в атмосфері відбувається 40 разів на рік, тобто вода замінюється кожні 9 діб. 
Об’єм всіх річкових вод на Землі повністю замінюється приблизно за 11…12 діб, 
або в середньому 32 рази на рік.  

В гідрологічному кругообігу бере участь велика кількість води. Протягом року 
обертається приблизно 5,2*1014 т води.  

Кількісне вираження процесу гідрологічного круговороту води в природі і його 
окремих ланок може бути охарактеризоване за допомогою водного балансу. 

Геологічний кругообіг. Геологічний кругообіг води, на відміну від 
гідрологічного, обумовлений безперервним рухом земної кори в вертикальному та 
горизонтальному напрямках у відповідності з загальним геологічним життям 
Землі. Початковий етап структурного розвитку – басейни осадонакопичення на 
стадії формування геосинклінального прогину, де відбувається накопичення 
великих товщ осадових порід, переважно морського походження. Разом з 
осадовою речовиною в епіконтинентальних морях, лагунах чи озерах 
захоронюються сингенетичні води. В подальшому, після регресії моря поховані 
води залишаться в породах суші і приймають участь у формуванні водоносних 
горизонтів. В зоні гіпергенезу може відбуватися зв’язування води з гірською 
породою у процесі гідратації, а в зоні метаморфізму – виділення води з породи 
шляхом її дегідратації. 
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По мірі занурення зони осадонакопичення, вміст води в мулах починає 
зменшуватися внаслідок збільшення тиску перекриваючих шарів і ущільнення 
мулів, що веде до перетворення їх у глини, а потім і в сланці. 

Разом із віджиманням вільної води із глин виділяється фізично- та і 
хімічнозв’язана вода. Як відомо, монтморилоніти містять в собі більше 20% води 
у зв’язаному стані. 

Віджаті з глинистих осадів при їх зануренні порові води спочатку 
повертаються в басейн седиментації. Однак, по мірі занурення осаду на більшу 
глибину в умовах неоднорідності фільтраційних властивостей поступово починає 
переважати рух за нашаруванням. Такий латеральний рух веде до переміщення 
води до бортових частин басейну седиментації, де прибережні відклади звичайно 
представлені більш крупним, а отже і більш проникним матеріалом. 

Оскільки перший етап геологічного кругообігу води пов’язаний з похованням 
осадів разом з водою, він називається седиментаційним. В умовах платформ це 
призводить до формування більшої кількості седиментаційних вод, які після 
регресії моря виявляються на суші і поступово втягуються в гідрологічний 
кругообіг води. Однак, в силу поганої проникності порід ці процеси (особливо на 
значних глибинах) проходять дуже повільно.  

В геосинклінальних умовах геологічний кругообіг води седиментаційним 
етапом не закінчується, тому що прогин території, який продовжується, 
призводить до подальшого занурення осадових порід і води, що в них 
знаходиться. Ця вода вивільнюється вже в процесі метаморфізації. 

При попаданні осадових порід в зону прогресивного метаморфізму, який 
супроводжується перекристалізацією порід, фізично зв’язана, а також 
кристалізаційна і конституційна вода, що входить до складу глинистих мінералів, 
виділяється у вигляді вільної. При цьому відбувається не просто дегідратація 
гірських порід, але і їх дегідроксилювання, тобто виділення гідроксильної групи 
(ОН-), а також іонів водню і кисню, які з’єднуючись, синтезують молекулу води. 
Тому зона метаморфізму - це не тільки зона дегідратації порід, але і зона синтезу 
води. Саме тому цей етап кругообігу води прийнято називати метаморфогенним. 

Кількість води, що вивільнюється на метаморфогенному етапі може досягати 
15…25 ваг. % (гідрослюда і монтморилоніт містять лише конституційної води 
10..12%, а каолініт і хлорит – навіть 25…28%). 

Виділення води при метаморфізмі відбувається повільно - по мірі 
перекристалізації мінералів. Ув'язнена попередньо в осадових породах вода в 
процесі метаморфізму поступово повністю вивільнюється і займає тріщини і 
міжгранулярний простір гірських порід, а потім починає рухатися вгору. По 
системі взаємодіючих проходів вільна вода із зони метаморфізму поступово 
виводиться до денної поверхні. 

Утворення гірськоскладчастих систем супроводжується виникненням 
магматичних процесів з вулканічною діяльністю. Магма поступає з підкорових 
джерел, при цьому відбувається переплавлення осадових і метаморфічних порід. 
Частина вивільненої води поглинається магмою, при застиганні і кристалізації 
розплаву вона виділяється, набуваючи ювенільні риси. Але ця вода не є 
мантійною, і тому такий етап кругообігу називається магматогенним. 
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Відкриті тектонічні розломи земної кори в процесі магматичної діяльності 
сприяють активній міграції похованих вод серед різних порід і залучення їх в 
сферу дії гідрологічного кругообігу. 

Таким чином, повний геологічний кругообіг води складається з трьох етапів – 
седиментаційного, метаморфогенного і іноді магматогенного, кожний з яких є 
самостійним. В той же час всі вони - частина більш загального кругообігу води на 
Землі. 

Геологічний кругообіг, хоч і відбувається повністю в межах земної кори, але 
він не ізольований від інших джерел води – екзогенних (вадозних) і ендогенних 
(ювенільних).  

Обидва види кругообігу є частинами одного єдиного кругообігу води на Землі, 
який протікає в літосфері, на поверхні Землі і в атмосфері. Безсумнівно, в цей 
процес залучені і мантія Землі, і космос. 

Відомо, що частина води втрачається, надходячи в мантію разом з породами 
земної кори, які там розплавляються, а частина води надходить з мантії в земну 
кору. З іншого боку, Земля обмінюється водою і з космосом. Вода надходить на 
Землю з кам’яними і, мабуть, льодяними метеоритами та кометами, а втрачається 
у вигляді іонів водню та кисню, які утворюються при розкладі води в іоносфері. 

Водообмін між геосферами відбувається з різною швидкістю, відрізняється 
різними масштабами і в цьому взаємозв’язку криється одна з найбільш важливих і 
характерних рис розвитку Землі як планети. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Зв’язок між гідрогеологією та гідрологією. 
2. Характеристика видів гідрологічного кругообігу води на Землі. 

 
Лабораторна робота № 3 (2 год.) 

Тема 
Визначення лужності води. 

План 
1. Визначення агресивної вуглекислоти (закінчення); 
2. Відомості про загальну лужність; 
3. Визначення загальної лужності. 

 
Рекомендована література:  
1. Руденко Ф.А., Попов О.Є. Гідрогеологія. – Київ.: Вища школа. 1975. Розділ 2. 
2. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 

Київський університет. 2005. Розділ 4. 
 
ТЕМА 7. Вода в земній корі. Запаси води. (13 год.) 
Лекція 7. Вода в земній корі. Запаси води. – 2 години. 
План лекції:  

 Вода в земній корі;  
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 Запаси води; 
 Види води; 
 Теорії походження підземних вод; 
 Генетичні типи підземних вод. 

 
Вода в земній корі. Запаси води. Підземні води зустрічаються на різних 

глибинах від поверхні землі до декількох тисяч метрів. 
Нижче рівня ґрунтових вод всі пори та тріщини в гірських породах заповнені 

водою в рідкому та твердому станах. Крім того, вода знаходиться і в мінеральній 
речовині як її складова частина. 

Перші оцінки кількості підземних вод відносяться до другоїполовини XIX – 
початку XX ст. Так французький геолог А. Делес визначив у 1861 р. ймовірну 
кількість підземної води в обсязі 1,175 млрд. км3. Американець Ч. Сліхтер 
(1902 р.) вважав, що цей обсяг дорівнює приблизно 1/3 обсягу води океану, а саме 
430 млн. км3. Його співвітчизник Ч. Ван-Хайс (1904 р.) оцінив цей обсяг у 35,26 
млн. км3 , а М. Фуллер (1906 р.) – всього у 15,04 км3. 

Такі величезні розбіжності в оцінці обсягу підземних вод пояснюється 
розходженням вихідних підстав при обчисленнях, насамперед відмінностями в 
потужності шару, в якому вода знаходиться в рідкому стані, а також різними 
значеннями пористості порід. Підрахунки Делеса відносяться до глибин 18500 м, 
причому припущено, що вміст води в порах земної кори дорівнює 5% за вагою і 
12,5% за об’ємом. Сліхтер прийняв межу находження підземних вод - 6 миль 
нижче поверхні суші і 5 миль нижче дна океану, а пористість порід припущена в 
розмірі 10%. Вважалося, що при тиску та температурі, які існують на таких 
глибинах або вода не може існувати в рідкому стані, або породи так стиснуті, що 
не спроможні вміщати в собі воду.  

Більш надійні відомості про процентний вміст води в гірських породах були 
отримані у ХХ ст.  

Американський геохімік Ф.Кларк (1904 р.) вважав, що в земній корі до 
глибини 10 км знаходиться 1,88% води від маси всієї речовини, причому (1924 р.) 
в осадових породах вміщується 4,28%, а в кристалічних - 1,15%. 

За В.А. Макаренком (1966 р.), у верхній п`ятикілометровій товщі земної кори 
на площі суші знаходиться 86,4 млн. км3 води, в тому числі вільної 13,7; фізично 
зв’язаної 35,8 і хімічно зв’язаної 34,9 млн. км3.  

Загальна кількість води в земній корі до глибини 16 км, за В.І. Вернадським – 
450 – 600 млн.км3. 

За Дж. Каліпом (1951 р.), у всій земній корі вміщується 840 млн. км3. 
За даними В.Ф. Дерпгольца (1971 р.) у земній корі до поверхні Мохоровичича 

знаходиться 1070 млн. км3. Суто умовно підземну гідросферу він поділив на два 
яруси. Для суші межею між ними він прийняв межу Конрада (на глибині20 км від 
поверхні землі). На цій глибині існує тиск у 6 Кбр і температура біля 5600С. 
Загальна маса гравітаційної води у верхньому ярусі - 150 млн. км3, зв`язаної - 420 
млн. км3. Тобто, тут знаходиться біля 570 млн. км3 води (для прикладу це можна 
представити у вигляді куба із стороною в 825 км або рівною відстані між Києвом і 
Гельсінкі). 
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У нижньому ярусі, між межами Конрада і Мохоровичича, можливе існування 
ще 500 млн. км3 гравітаційної та зв`язаної води. 

За такими розрахунками вся гідросфера Землі має 2,47 млрд. км3 води. 
Причому, підземна вміщує майже 42% води від об`єму всієї гідросфери. 

За А.П. Виноградовим, загальна кількість води на землі не обмежується водою 
в земній корі. Вона можливо є і в речовині мантії Землі. Якщо припустити, що 
вміст води в мантії складає 0,5% від загальної її маси (4*1027 г), то загальна 
кількість води тут буде складати 20 млрд. км3. Тобто, вище поверхні 
Мохоровичича знаходиться тільки 10% всього об`єму води на Землі. 

Стан та властивості води в гірських породах вперше детально вивчив 
А.Ф. Лебедєв. Він виділив тут 5 видів води: пароподібна, гігроскопічна, плівкова, 
гравітаційна, тверда. 

Пізніше ідеї А.Ф. Лебедєва розвинули В.А.Приклонський, А.А. Роде та ін. 
Згідно з останніми уявленнями виділяються такі види води в гірських породах: 
пароподібна, фізично зв`язана, капілярна, вільна (гравітаційна), тверда, хімічно 
зв`язана. Пароподібна вода разом із повітрям заповнює порожнини гірських 
порід, які не зайняті рідкою водою. Ця вода дуже рухлива. Переміщується у всіх 
напрямках (горизонтальному , вертикальному) від місць із більшою пружністю 
водяної пари до місць, де вона менша. Пара проникає в гірські породи з 
атмосфери або при випаруванні ґрунтових вод. З охолодженням гірських порід до 
точки роси пароподібна вода конденсується. Безпосередньої участі в живленні 
рослин пароподібна вода приймати не може.  

Фізично зв`язана вода утримується на поверхні часток гірських порід 
електромолекулярними силами, які набагато перевищують силу тяжіння. 
Рухливість цієї води набагато менша, ніж вільної (гравітаційної). За деякими 
фізичними показниками фізично зв`язана вода (рис.6.1) поділяється на міцно 
зв`язану (гігроскопічну) та рихло зв`язану (плівкову). 

Капілярна вода заповнює капілярні пори та тонкі тріщини в гірських породах. 
Вона утримується і переміщується в них під дією капілярних (меніскових) сил. Ці 
сили перевищують силу тяжіння, тому вода може переміщуватися в різних 
напрямках. У зоні аерації (над рівнем ґрунтових вод) капілярна вода поділяється 
на такі види: капілярно-стикова, капілярно-чоточна, капілярно-підвішена, 
капілярно-піднята. 

Вільна вода (гравітаційна) утворюється в гірських породах при вологості їх, 
яка більша за ММВ, та повному насиченні. 

Переміщується під дією гравітаційних сил та напірного градієнту. Передає 
гідростатичний тиск. 

Вільна вода утворюється за рахунок просочування атмосферних опадів до 
рівня ґрунтових вод. Рух вільної води в ненасичених породах називається 
інфільтрацією, у насичених фільтрацією. 

Вода в твердому стані зустрічається у вигляді льоду в порах та тріщинах 
гірських порід при температурі нижче 00С. У середніх широтах промерзання 
гірських порід носить сезонний характер, в областях із суворим континентальним 
кліматом та в полярних районах знаходяться площі з мерзлими породами до 
глибини 1,5 км, які існують сотні і тисячі років.  
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Хімічно зв`язана вода є складовою частиною багатьох мінералів і виконує 
важливу роль в їх будові. Виділяється два види хімічно зв`язаної води: 
конституційна та кристалізаційна. 

Теорії походження підземних вод. Походження підземних вод, як і інших явищ 
природи, люди намагалися пояснити з давніх часів. При тій обмеженості 
відомостей, якими володіли стародавні натуралісти про підземні води, мали місце 
як близькі до дійсності висловлення, так і зовсім далекі від неї, фантастичні 
представлення.  

За думкою Фалеса з Мілету (кінець VII ст. - початок VI ст. до н.е.) підземні 
води утворюються внаслідок задування вітром морської води в земні надра, потім 
під тиском гірських порід вона піднімається вгору і витікає на поверхню у вигляді 
джерел. Платон (427...347 р. до н.е.) вважав, що вода річками і чотирма головними 
потоками земної кулі найбільша з яких називається Океаном, через жерла стікає в 
величезний вир Тартар, а звідти знову повертається на поверхню і вигляді джерел. 
За Аристотелем (384...222 р. до н.е.) незначна кількість підземної води в горах 
утворюються з дощових, які насичують тут землю як губку, а в більшій кількості 
підземні води утворюються в численних земних холодних пустотах внаслідок 
згущення тут повітря. Філософ стародавнього Риму Луцій Сенека вважав, що 
джерела не можуть утворюватися дощами, бо дощова вода не проникає глибоко в 
землю. Живляться джерела водою, яка піднімається з підземних озер, куди вона 
надходить з моря. Римський інженер Вітрувій Полліо (І ст. н.е.) в своїй праці 
„Архітектура” висловив думку про утворення підземних вод переважно внаслідок 
просочування в землю дощових.  

В середні віки, в умовах загального застою наукової думки вчення про 
походження підземних вод далі вже відомих висновків не пішло.  

Загальновизнаними щодо походження підземних вод зараз є інфільтраційна, 
конденсаційна, седиментаційна та ювенільна теорії.  

Інфільтраційна теорія була розроблена в ХVII...ХVIII ст. Виміри та 
розрахунки, застосування балансового методу дозволили їм обґрунтовано 
встановити пряму залежність підземних вод від атмосферних опадів. За 
висунутою ними гіпотезою підземні води утворюються внаслідок проникнення в 
гірські породи дощової та талої води. Різноманітність хімічного складу 
пояснюється розчиненням та вилуговуванням гірських порід. Нині ця гіпотеза 
признається найбільш достовірною по відношенню до більшості прісних та 
деяких мінералізованих вод. 

Конденсаційна гіпотеза розроблена в 1877 р. німецьким гідрологом 
О. Фольгером. За цією гіпотезою атмосферне повітря разом із парами води 
поступає в холодні гірські породи, де пара конденсується, утворюючи рідку воду. 
Накопичуючись, вона заповнює пори та тріщини гірських порід, і, таким чином, 
утворюється підземна вода.  

Нині вже встановлено, що основним видом живлення підземних вод зони 
активного водообміну є інфільтрація атмосферних опадів. У районах же з арідним 
кліматом (з малою кількістю атмосферних опадів) на живлення підземних вод 
може суттєво впливати конденсація. 
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Підземні води інфільтраційного та конденсаційного походження називаються 
вадозними, тобто водами, які надійшли з атмосфери. 

Седиментаційна теорія була висунута Гьоффером у 1902 р. і Н.Л.Андрусовим у 
1908 р. За цією гіпотезою передбачалося, що високомінералізовані води глибоких 
горизонтів - це залишкові води древніх морських басейнів, які утворилися 
одночасно з відкладанням осадів цих морів і збереглися в незмінному вигляді до 
цих пір. Такі води навіть називали реліктовими або похованими. 

Нині, внаслідок широких досліджень (Н.Л. Андрусов, В.І. Вернадський, 
Г.М. Каменський, К.І. Маков та ін.), вважається можливим збереження на значних 
глибинах солоних вод морського походження, але значно змінених за мільйони 
років під дією високих температур і тиску. При цьому виділяються сингенетичні 
підземні води, які утворилися одночасно з осадонакопиченням, і епігенетичні, які 
проникли в раніше сформовані осади з морських басейнів, що наступали на сушу. 

Ювенільна теорія. Ювенільна - значить юна, молода. Так називають воду, яка 
виділилася з магми і до цього часу не приймала участь у кругообігу води на Землі. 
В ХVI ст. Агрікола вважав, що з глибини поступає пара води, яка потім 
згущується.  

З обґрунтованою теорією в 1962 р. виступив австрійський геолог Е. Зюсс. На 
його думку, у надрах землі з розжареної магми виділяються пари води та гази. 
Піднімаючись по тектонічних тріщинах у більш холодні сфери землі, вони 
конденсуються і дають початок ювенільній воді. Е. Зюсс вважав, що так 
утворюються термальні та мінеральні води. Пізніші дослідження не підтвердили 
цієї думки. Навпаки, встановлено, що навіть глибокі мінеральні та термальні води 
пов`язані з водами верхньої зони земної кори і мають атмосферне або морське 
походження. Однак не заперечується, що якась незначна частина підземних вод 
може утворюватися за рахунок ювенільних.  

Ювенільні води можуть утворюватися двома шляхами: 1) при виділенні з 
магми дисоційованих газів водню та кисню, які потім з’єднуються в воду 
(ювенільні сингенетичні води); 2) при виділенні з магми водяної пари, яка у 
верхніх зонах земної кори утворює конденсаційну воду (ювенільні конденсаційні 
води).  

Отже, утворення підземних вод – це складний природний процес, який 
відбувається в різних умовах і зумовлюється поєднанням різних природних 
факторів. 

Генетичні типи підземних вод. За походженням та умовами формування 
хімічного складу в процесі геологічного розвитку земної кори виділяють наступні 
генетичні типи підземних вод: атмосферного, морського, магматичного та 
метаморфічного походжень. 

Підземні води атмосферного походження утворюються за рахунок інфільтрації 
атмосферних опадів у гірські породи, надходження парів води з повітря та їх 
конденсації, фільтрації води з річок та озер. Вода, яка поступає з атмосфери, в 
основному, прісна. Рухаючись по порах та тріщинах гірських порід вода 
збагачується різними речовинами та хімічними елементами. Змінюється її 
хімічний склад, зростає мінералізація. Підземні води атмосферного походження 
розповсюджуються на значну глибину. 
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Підземні води морського походження формуються в процесі осадонакопичення 
в океанах, морях (сингенетичні) або в результаті трансгресії моря і проникнення 
морської води в уже існуючі гірські породи (епігенетичні). В обох випадках ці 
води змінюють свій хімічний склад та мінералізацію під дією високих температур 
і тиску. Розповсюджені вони на значних глибинах і майже не мають зв`язку з 
водами верхніх шарів земної кори та атмосферними водами. 

Підземні води магматичного походження - це ювенільні води, які 
безпосередньо виділяються з магматичних розплавів при вулканічній діяльності і 
вкоріненні інтрузій.  

Велика кількість ювенільних вод, мабуть, виділилася на ранній стадії 
формування Землі під час дегазації мантії. У наш час надходження ювенільних 
вод є незначним. 

Підземні води метаморфічного походження - це переважно дегідратаційні 
води, тобто води, які перейшли у вільний стан із мінералів та гірських порід у 
процесі термометаморфізму із зв`язаного стану (перехід гіпсу в ангідрид тощо). 
Дегідратаційні води є вторинними. До того, як вони опинилися в кристалічній 
гратці чи просто були зв`язані частками порід, вони приймали участь у 
загальному кругообігу води і за своїм походженням були седиментаційними чи 
інфільтраційними. 
 
Завдання для самостійної роботи (7 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Які запаси води в земній корі? 
2. Що собою являє фізично-зв’язана вода і чим вона відрізняється від хімічно-

зв’язаної? 
3. Конденсійна гіпотеза. ЇЇ суть. 
4. Що таке метаморфогенні води? 

 
Лабораторна робота № 4 (2 год.) 

Тема 
Визначення мікрокомпонентів. 

План 
1. Визначення нітритів; 
2. Визначення нітратів; 
3. Визначення амонію; 
4. Визначення закисного заліза; 
5. Визначення окисного заліза. 

 
Рекомендована література:  
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 

Київський університет. 2005. Розділ 5. 
2. Руденко Ф.А., Попов О.Є. Гідрогеологія. – Київ.: Вища школа. 1975. Розділ 3. 
 
Типове завдання модульної контрольної роботи №1 
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1. Як на практиці визначається колір води? 
2. Вода як розчинник. 
3. Які найбільш поширені гіпотези про походження води на Землі? 
4. Як залежить густина та питома теплоємність води від температури? 
5. Що таке органолептичні властивості води і які вони? 
 
Контрольні запитання до змістового модуля 1  

1. Як на практиці визначається колір води? 
2. Як на практиці визначається запах води? 
3. Як на практиці визначається мутність води? 
4. Вода як розчинник. 
5. Види розчинників. 
6. Розчинність у воді твердих речовин та газів. 
7. Які найбільш поширені гіпотези про походження води на Землі? 
8. Як залежить густина та питома теплоємність води від температури? 
9. Що таке органолептичні властивості води і які вони? 
10. Чим обумовлена роль води у геологічних процесах? 
11. Які існують ізотопічні різновиди води? Що таке важка вода? 
12. Якими фізичними властивостями характеризуються підземні води? 
13. Як кількісно розподіляється вода по геосферах? 
14. Намалюйте схему молекули води. 
15. Що таке показник рН? Які види середовища він характеризує? 
16. Як утворюється прісна вода на Землі і які її запаси? 
17. Чим зумовлені дипольні властивості молекули води? Що таке дипольний 

момент води? 
18. У чому сутність структурної будови води за гіпотезою Френка-Вінна? 
19. Що таке жорсткість води і якою вода буває за жорсткістю? 
20. Які найбільш поширені гіпотези походження води на Землі? 
21. Поясніть залежність густини води від температури за гіпотезою структури води 

О.Я. Самойлова? 
22. Як від мінералізації залежать фізичні властивості води? 
23. Як кількісно розподіляється вода по геосферах? 
24. Гіпотези структури води як однорідної та неоднорідної речовини.  
25. Якими хімічними властивостями характеризується вода? 

 
ЛІТЕРАТУРА ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1 

 
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 

Київський університет. 2005. 
2. Руденко Ф.А., Попов О.Є. Гідрогеологія. – Київ.: Вища школа. 1975. 
3. Геологический словарь: В 2-х т. – М., 1955. – Т. 1, 2. 
4. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 
5. Ланге О.К. Гидрогеология. – М., 1969. 
6. Львович М.И. Мировые водные ресурсы и их будущее. – М., 1974.  
7. Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. – Л., 1974.  
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8. Овчинников А.М. Общая гидрогеология. – М., 1955.  
9. Посохов Г.Л. Общая гидрогеология. – Л., 1975.  
10. Руденко Ф.А. Гідрогеологія України. – Київ.: Вища школа. 1972. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПІДЗЕМНИХ ВОД. 
ВИЗНАЧЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ОБРОБКА 

 
ТЕМА 8 Зв'язок хімічного складу з фізичними та водно-фільтраційними 
властивостями гірських порід. (8 год.) 
Лекція 8. Зв'язок хімічного складу з фізичними та водно-фільтраційними 
властивостями гірських порід. – 2 години. 
План лекції:  

 Фізичні властивості гірських порід. 
 Водно-фільтраційні властивості гірських порід. 
Фізичні властивості гірських порід. Фізичні та водні властивості гірських порід 

визначають їх будівельні та фільтраційні можливості. Відомості про них 
необхідні для вивчення поведінки гірських порід під впливом природних та 
штучних факторів. 

З фізичних властивостей гірських порід слід відмітити такі, що визначають 
відношення їх до води. Це - гранулометричний склад, пористість, 
теплопровідність. 

Гранулометричним або механічним складом гірських порід називається 
відносний вміст часток порід різної величини, який визначається в процентах у 
відношенні до загальної маси породи. Таку характеристику мають пухкі 
незцементовані породи (глини, суглинки, супіски, піски тощо).  

При дослідженні гранулометричного складу порід складові частини їх 
прийнято поділяти на групи різних розмірів – фракції. Розмір фракції вимірюється 
в міліметрах. 

Пористість - один із важливіших гідрогеологічних показників ємності та 
проникності гірських порід. Саме у порожнинах гірських порід скупчуються та 
циркулюють підземні води. Об`єм всіх пустот у гірській породі називають 
шпаруватістю. 

Розрізняють шпаруватість капілярну і некапілярну. Для капілярної 
шпаруватості характерні дрібні пори, в яких вода переміщується під дією 
меніскових сил. До некапілярної шпаруватості відносяться крупні пустоти, в яких 
вода переміщується під дією сил тяжіння та різниці напору. 

В осадових рихлих породах виділяють порову, а в скельних тріщинну 
шпаруватість. Дрібні пустоти в гірських породах називаються порами. Розміри 
пор залежать від дисперсності та генезису порід.  

Теплопровідність носить атомно-молекулярний характер і складається з 
електронної та фононної складових. Електронна теплопровідність визначається 
передачею енергії вільних електронів (рудні мінерали), фононна ж здійснюється 
шляхом пружних коливань часток (фононів) кристалічної гратки, вона характерна 
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для всіх гірських порід. У твердих тілах тепло розповсюджується за законом 
Фурьє: ,gradtq    

Водно-фільтраційні властивості гірських порід. Водні властивості гірських 
порід проявляються у взаємодії гірських порід із водою. До основних водних 
властивостей гірських порід відносяться: вологість, вологоємність, водовіддача, 
водопровідність, капілярність. 

Вологість характеризує ступінь насиченості гірських порід водою. У породах, 
що залягають вище рівня ґрунтових вод, вміст води протягом року змінюється в 
залежності від сезонних змін температури, тиску і вологості повітря, 
випаровування, атмосферних опадів тощо. Нижче дзеркала ґрунтових вод гірські 
породи насичені повністю і тому вологість їх практично залишається постійною і 
є максимально можливою для даних порід відповідно їх пористості.  

Водовіддача - це властивість водонасичених гірських порід віддавати воду 
шляхом вільного стікання під дією сили тяжіння. Іншими словами, водовіддача 
характеризує ємнісні властивості гірських порід. Для кількісної характеристики 
водовіддачі використовується коефіцієнт вільної водовіддачі (  ), який дорівнює 
відношенню об`єму води, що вільно витікає з породи (VВ), до об`єму самої 
гірської породи (VГ). Визначається в частках одиниці: 
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Водовіддача - це властивість водонасичених гірських порід віддавати воду 
шляхом вільного стікання під дією сили тяжіння. Іншими словами, водовіддача 
характеризує ємнісні властивості гірських порід. Для кількісної характеристики 
водовіддачі використовується коефіцієнт вільної водовіддачі (  ), який дорівнює 
відношенню об`єму води, що вільно витікає з породи (VВ), до об`єму самої 
гірської породи (VГ). Визначається в частках одиниці: 
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Балансова структура коефіцієнта вільної водовіддачі виражається залежністю: 
,nobммвkn WWWW     

де Wn - вологість породи при повному насиченні її водою; Wk - капілярна; Wммв 
- максимальна молекулярна вологоємність; Wnoв - відносна місткість у порах 
защемленого повітря. 

Ємнісні властивості ненасичених гірських порід визначається коефіцієнтом 
нестачі насиченості ( н ). Кількісно він дорівнює відношенню об’єму води, що 
іде на насичення гірської породи (VНВ) до об’єму цієї породи: 
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В природних умовах величина коефіцієнта нестачі насичення ( н ) більше 
коефіцієнта вільної водовіддачі ( ), оскільки в порах ненасичених порід 
міститься менше плівкової та капілярної води ніж в насичених.  

Капілярність. Під капілярними властивостями гірських порід розуміють висоту 
та швидкість підйому води в капілярних порах. Дрібні пори в породах мають 
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властивості капілярних трубок, в яких діють меніскові сили. Ці сили 
перевищують сили тяжіння, тому вода спроможна підніматися в порах на ту чи 
іншу висоту. 

За законом Жюрена висота капілярного підняття тим більша, чим більше 
поверхневий натяг води і чим менший радіус капіляра та менша густина води: 

,
2 2
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де а - капілярна постійна; r - радіус капіляра;   - густина води; g - прискорення 
сили тяжіння. 

Як бачимо, висота капілярного підняття обернено пропорційна радіусу 
капіляра. Радіус пор у рихлих незцементованих породах залежить як від величини 
часток, так і ступеня упаковки часток, а пори мають дуже складну форму, тому 
висоту капілярного підняття в гірських породах визначають дослідним шляхом.  

На капілярне підняття впливають температура води, концентрація та хімічний 
склад води. З підвищенням температури знижується поверхневий натяг, отже 
зменшується і висота капілярного підняття. При збільшенні концентрації солей 
зростає поверхневий натяг, тому мінералізована вода піднімається вище, ніж 
прісна. Розчин NaCl піднімається вище розчину Na2SO4 тієї ж концентрації. 

Час капілярного підняття до граничної висоти для різних порід неоднаковий. В 
крупнозернистих пісках з діаметром зерен 2 мм цей час складає 80 діб, а в глинах 
– 350 до 475 діб. 

Капілярні явища мають велике значення при рішенні як гідрогеологічних 
завдань (меліорація земель), так і інженерно-геологічних (розрахунки міцнісних 
властивостей гірських порід в основі інженерних споруд).  

Водопроникність - це здатність гірської породи пропускати через себе воду під 
дією напору. Величина водопроникності залежить від розмірів пор та тріщин 
гірських порід. Чим вони крупніші, тим легше вода проникає через них.  

За ступенем водопроникності всі гірські породи поділяються на три групи: 1) 
водопроникні – галька, гравій, добре відсортований пісок, закарстовані та 
тріщинуваті породи з відкритими тріщинами; 2) напівпроникні – глинисті піски, 
торф, лесовидні породи, скельні та напівскельні тріщинуваті та закарстовані 
породи, порожнини та тріщини яких заповнені дрібнозернистими й глинистими 
відкладами; 3) практично непроникні, або водотривкі - безтріщинні 
масивнокристалічні породи і глини. 

Кількісно водопроникність порід характеризується коефіцієнтом фільтрації 
(k), який чисельно дорівнює швидкості руху води в породі при напірному 
градієнті, що дорівнює одиниці. 

Специфічними водними властивостями характеризуються глинисті породи. 
Важливішими з них є пластичність, набухання, розмокання, усадка та просадка. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Які термальні зони утворюються в земній корі? 
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2. Специфічні властивості глинистих порід. 
 

Лабораторна робота № 5 (2 год.) 
Тема 

Визначення твердості води. 
План 

1. Визначення загальної твердості води; 
2. Визначення кальцію; 
3. Визначення магнію; 
4. Визначення карбонатної твердості води. 

 
Рекомендована література:  

1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 
Київський університет. 2005. Розділ 6 

 
ТЕМА 9 Хімічний склад підземних вод. (8 год.) 
Лекція9. Хімічний склад підземних вод. – 2 години. 
План лекції:  

 Макрокомпонентний склад підземних вод; 
 другорядні компоненти;  
 мікрокомпоненти;  
 радіоактивні елементи;  
 органічні речовини та мікроорганізми;  
 розчинені у воді гази;  
 колоїди та механічні суміші. 

 
В природних умовах вода не зустрічається в хімічно чистому вигляді. В ній 
завжди присутня деяка кількість речовин, з якими вона стикається в процесі 
кругообігу. Тому природна вода, а тим паче підземна вода, завжди являє собою 
розчин дуже складного вмісту. 
Під хімічним складом води розуміють весь комплекс газів, іонів, колоїдів 
мінерального та органічного походження, який в ній знаходиться в природних 
умовах. У підземних водах розчинена значна кількість різних речовин. У ній 
знайдені більше ніж 70% хімічних елементів із 104, які відомі на Землі. Більша їх 
частина присутня в такій незначній кількості, що не впливає на властивості води.  
Хімічний склад води з деякою умовністю можна поділити на 7 груп: 
макрокомпоненти (головні компоненти), другорядні компоненти, 
мікрокомпоненти, радіоактивні елементи, органічні речовини та мікроорганізми, 
розчинені у воді гази, колоїди та механічні суміші. 
Сума всіх виявлених у воді хімічних елементів та сполук при хімічному аналізі 
визначає її мінералізацію. 
Макрокомпоненти або головні компоненти хімічного складу води представлені 
аніонами та катіонами, які складають розчинні сполуки. Вони завжди присутні у 
воді і є основною частиною мінерального складу води: у прісній воді їх – 90 –
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 95%, у високомінералізований – більше 99%. Макрокомпоненти визначають тип 
хімічного складу води і найголовніші її властивості. Представлені вони вісьмома 
іонами, з яких чотири – позитивно заряджені (катіони) – Са2+, Mg2+, Na+, K+ і 
чотири негативно заряджені (аніони) – С1-, SO4

2-, HCO3
-, CO3

2-.  
До другорядних компонентів відносяться ті, які характеризуються або високим 

кларком і низькою розчинністю, або низьким кларком і доброю розчинністю 
солей. На відміну від головних компонентів, вони присутні в природних водах у 
підпорядкованій кількості. До другорядних прийнято відносити: азотні сполуки 
(NH4

+, NO3
-, NO2

-), двоокис кремнію (SiO2), залізо (Fe), алюміній (Al). Вони майже 
завжди присутні у воді, але вміст їх невеликий, бо одна з визначальних їх ознак 
пригнічена. 

Під мікрокомпонентами розуміють хімічні елементи і сполуки, вміст яких у 
підземних водах не перевищує 10 мг/дм3 (іноді їх вміст досягає 100 мг/дм3 ). 
Звісно вказані кількісні межі є умовними, оскільки в природних умовах іноді 
зустрічаються води, вміст мікрокомпонентів в яких перевищує в сотні разів ці 
межі. Так, в деяких високомінералізованих розсолах концентрація брому може 
досягати 10 г/дм3. 

До мікрокомпонентів відносять такі елементи: J, Br, Li, B, F, Ti, V, Cr, Mn, Co, 
Ni, Cu, As, Mo, Ba тощо, та такі рідкісні як: Rb, Au, Hg. Мікрокомпоненти не 
визначають хімічний тип підземних вод, але надають їм деякі специфічні 
властивості. 

Відмінною ознакою радіоактивних елементів є нестійкість їх ядер, у результаті 
чого відбувається їх постійний розпад з утворенням інших елементів, а також 
виділення радіоактивного випромінювання. 

Серед природних ізотопів виділяють первинні та вторинні. Перші знаходяться 
в первісних породах Землі і характеризуються тривалим періодом напіврозпаду 
(K40, Rb27, Th232, U235, U238), до вторинних відносяться Ra226, Ra228, Rn222. 

У підземних водах з органічних речовин найчастіше зустрічаються гумінові 
кислоти, бітуми, феноли, жирні кислоти, нафтенати та ін. Джерелами 
надходження органічних речовин у підземні води є атмосферні і поверхневі води, 
ґрунти, поклади нафти, вугілля, торфу тощо.  

Загальна кількість органічних речовин у воді визначається за значеннями 
окислювальності (кількості кисню чи марганцевокислого калію (КМnO4), яка 
витрачається на окислення органічної речовини). При цьому вважається, що 1 мг 
кисню чи 4 мг КMnO4 відповідають 21 мг органічної речовини. 

Органічні речовини у воді на невеликій глибині тваринного походження та 
продукти лугової та лісової рослинності. Представлені вони складними 
гуміновими сполуками у вигляді колоїдних розчинів і надають воді жовтуватого 
кольору.  

З газів, які присутні в підземних водах, найбільш поширені: кисень (О2), 
вуглекислий газ (СО2), сірководень (Н2S), метан (СН4), азот (N2) тощо. Гази у воді 
знаходяться в розчиненому стані. При зменшенні тиску вони переходять у 
вільний стан і виділяються з води. 

Колоїди та механічні домішки в підземних водах зустрічаються дуже рідко. 
Розміри їх часток у десятки разів перевищують розміри часток істинних розчинів. 
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У підземних водах зустрічаються переважно колоїди алюмінію, заліза, 
кремнезему. У колоїдних частках SiO2 нараховується, наприклад, декілька сотень 
молекул. Колоїди мають велику питому внутрішню поверхню часток і 
електричний заряд, що сприяє активній сорбції інших часток. Заряди часток 
одного і того ж колоїду однакові, тому вони можуть тривалий час знаходитися в 
розчині, не злипаючись, доки зовнішній вплив не зніме заряду. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Які властивості надають воді мікрокомпоненти? 
2. Чим викликається радіоактивність підземних вод? 
3. Назвіть джерела надходження газів у підземних водах. 

 
Рекомендована література:  
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 

Київський університет. 2005. Розділ 9. 
2. Руденко Ф.А., Попов О.Є. Гідрогеологія. – Київ.: Вища школа. 1975. Розділ 6. 

 
ТЕМА 10. Методики проведення та типи хімічних аналізів води. (6 год.) 
Лекція18. Методики проведення та типи хімічних аналізів води. – 2 години. 
План лекції:  

 Методики проведення хімічних аналізів води 
 Типи хімічних аналізів води.  
 
Методики проведення хімічних аналізів води. Хімічні дослідження води 

проводяться для визначення хімічних властивостей та хімічного складу підземних 
та будь яких інших вод. 

Для визначення певного компоненту існують різні методи та методики 
проведення хімічного аналізу. Серед методів є титрування, об‘ємний, 
турбодиметричний та розрахунковий. 

У практиці гідрогеологічних робіт хімічні аналізи проводяться для вирішення 
наступних основних завдань: 1) вивчення закономірностей розповсюдження і 
формування підземних вод різного складу; 2) оцінка хімічного складу та фізичних 
властивостей підземних вод для питного, технічного, сільськогосподарського, 
лікувального та інших видів використання; 3) використання хімічного складу 
підземних вод як пошукового критерію на родовищах корисних копалин; 4) 
оцінка підземних вод як хімічної сировини для видобутку корисних хімічних 
компонентів (йод, бром, бор тощо). 

Хімічні аналізи підземних вод підрозділяються на наступні типи: польові, 
скорочені, повні та спеціальні. 

Польовий хімічний аналіз виконується в польових умовах за допомогою 
похідної лабораторії, при цьому визначають органолептичні властивості, рН, Cl-, 
SO4

2-, HCO3
-, CO3

2-, NO3
-, Ca2+, Fe2+, Fe3+, CO2, H2S, O2, розрахунком знаходять 

Na+, K+, Mg2+, усувну жорсткість, суму мінеральних речовин. Польові аналізи 



 37 

проводяться зазвичай у великій кількості з метою отримання попередньої 
характеристики складу підземних вод району, що вивчається. 

Скорочений хімічний аналіз виконується в стаціонарних умовах і визначає: рН, 
Cl-, SO4

2-, HCO3
-, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, NH4

+, NO2
-, H2S, CO2, H2SiO3, 

окислювальність, обчислюванням визначають Na+ + K+, жорсткість загальну, 
усувну. Скорочений аналіз проводиться в стаціонарних лабораторіях із 
застосуванням більш точних методів. Виконуються вони при масових 
визначеннях в періоди пошуків підземних вод для отримання попередньої 
порівнювальної характеристики декількох водоносних горизонтів. 

Повний хімічний аналіз включає визначення органолептичних властивостей, 
рН, Eh, Cl-, SO4

2-, HCO3
-, CO3

2-, NO3
-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, NH4

+, NO2
-, 

CO2, H2S, H2SO2, окислювальність, загальну та усувну жорсткість, СО2 агресивну. 
Повні аналізи проводяться в стаціонарних лабораторіях при детальному вивченні 
водоносних горизонтів. 

Спеціальний хімічний аналіз проводиться при необхідності визначення 
мікрокомпонентів або інших речовин, які не встановлюються при повному 
аналізі. Такі аналізи проводяться по особливому завданню у відповідності до 
цільового призначення досліджень.  

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Методики проведення хімічних аналізів в країнах Євросоюзу та світі. 
 

Лабораторна робота № 6 (2 год.) 
Тема 

Визначення усуваної твердості води та хлоридів. 
План 

1. Визначення тимчасової (усуваної) твердості води; 
2. Визначення хлоридів. 

 
Рекомендована література:  
1. Руденко Ф.А., Попов О.Є. Гідрогеологія. – Київ.: Вища школа. 1975. Розділ 6. 
2. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 

Київський університет. 2005. Розділ 10. 
 
ТЕМА 11 Визначення макрокомпонентного хімічного складу води. Небезпечні 
компоненти. (6 год.) 
Лекція20. Визначення макрокомпонентного хімічного складу води. 
Небезпечні компоненти. – 2 години. 
План лекції:  

 Методики проведення хімічних аналізів води 
Методики проведення хімічних аналізів води. Аніони. Хлоридний іон (С1-) – 
звичайний складовий компонент мінерального залишку води. Він легко 
переноситься водою і зустрічається в підземних водах будь-якої мінералізації – 
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від прісних до розсолів. Відносний вміст іона хлору у воді збільшується з ростом 
її мінералізації. Приблизно після мінералізації 5 г/дм3 іон С1- стає першим 
переважаючим аніоном у воді і зберігається таким аж до розсолів. Вміст його у 
воді змінюється в широких межах – від одиниць до сотень г/дм3. 
Визначається за допомогою методу титрування.  
Сульфатні іони (SO4

2-) розповсюджені в підземних водах значно менше, ніж хлор-
іони. Вони є характерними для водоносних горизонтів, які залягають близько до 
поверхні землі. Приблизно до мінералізації 3 – 4 г/дм3 відносна доля SO4

2- в 
розчині підвищується. Після чітко вираженого максимуму, коли сульфат-іон 
переважає у воді, його роль зменшується. Кількість сульфат-іона у воді 
коливається від одиниць до перших десятків г/дм3. Високі концентрації сульфат-
іона характерні для підземних вод на ділянках сульфідних родовищ і в 
приповерхневих водах. Зустрічаються зовсім безсульфатні води. Вони 
характеризуються високою мінералізацією і розповсюджені переважно в районах 
нафтових родовищ. Визначається турбодиметричним або калориметричним 
методами.  
 Гідрокарбонатні (НСО3

-) і карбонатні (СО3
2-) іони є похідними вугільної 

кислоти і перебувають з нею в рівноважному співвідношенні: H2CO3 <=> H+ + 
HCO3

- <=> 2H+ + CO3
2-. Зміна одного із членів цієї рівноваги тягне за собою зміну 

іншого, утворюючи карбонатну систему хімічної рівноваги. Іон НСО3
- 

зустрічається у всіх природних водах, окрім кислих. Іони НСО3
- та СО3

2- 
переважають у водах із низькою мінералізацією. Прісні води – найчастіше 
гідрокарбонатні. Максимум ролі цих іонів, коли вони є першими переважаючими 
аніонами, наступає при мінералізації води 0,5 г/дм3. Потім відносна роль їх у 
розчині різко падає. Вміст НСО3

- у воді звичайно не перевищує перших десятків 
мг/дм3 і лише в особливих випадках у поверхневих водах може досягати 10 г/дм3. 
визначається методом титрування. 
Катіони. Іони натрію (Na+) – за розповсюдженням у воді серед катіонів 
знаходяться на першому місці. Подібно хлор-іону, відносний вміст Na+ зростає з 
підвищенням мінералізації води. Першим переважаючим катіоном він стає при 
мінералізації біля 1 г/дм3 і залишається таким аж до розсолів. Лише в дуже міцних 
розсолах відносна роль Na+ зменшується. Визначається методом 
калориметрування, або розрахунковим.  
Іони калію (К+) розповсюджені так само широко, як і Na+. Солі калію (КС1, К2SO4, 
K2CO3 тощо) мають дуже високу розчинність, але, на відміну від іона натрію, 
відносна роль К+ у воді знижується із зростанням її мінералізації. Найбільш різко 
це відбувається в інтервалі до 3 г/дм3. Кількість К+ у воді зазвичай не перевищує 4 
– 5 г/дм3 і складає 4 – 10% від вмісту натрію. Визначається або окремо, або разом 
з натрієм. Способи визначення титрування, або розрахунковий.  
Іони кальцію (Са2+) мігрують у природних водах подібно іону НСО3

-. Відносна 
роль іона Са2+ серед інших катіонів максимальна при мінералізації води біля 0,5 
г/дм3 (див. рис. 10.2). З подальшим зростанням мінералізації його значення падає. 
Визначається методом титрування.  
Іони магнію (Mg2+) розповсюджені в земній корі подібно до іону кальцію. 
Розчинність його солей вища, ніж у Са2+, але в хімічному складі природних вод 
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іон Mg2+ відіграє підпорядковану роль. Іони магнію присутні майже у всіх 
природних водах, але ніколи не домінують. Визначається розрахунковим 
способом. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Визначення небезпечних компонентів хімічного складу води.  
 
Рекомендована література:  

1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 
Київський університет. 2005. Розділ 9. 

 
ТЕМА 12. Систематизація та обробка результатів хімічного аналізу води. 
(8 год.)  
Лекція12. Систематизація та обробка результатів хімічного аналізу води. – 2 
години. 
План лекції:  

 Систематизація результатів хімічного аналізу води;  
 Обробка результатів хімічного аналізу води. 

 
Систематизації результатів хімічного аналізу води частіше проводиться з 

використанням графічних способів. Це може дати наочне уявлення про 
гідрохімічний тип води, а в інколи і про походження підземних вод та умови їх 
формування. 

Одним із найпростіших є графік-прямокутник. 
Він має вигляд горизонтальних прямокутних смуг, на яких у масштабі в 

процент-еквівалентній формі відкладається вміст катіонів – у верхній смузі, 
аніонів – у нижній смузі, гіпотетичних солей – у середній. 

Графічно відображати одиничні аналізи (особливо на картах, розрізах) можна 
за допомогою кола-діаграми Діаметр кола в масштабі відповідає величині 
мінералізації води. Горизонтальною лінією коло поділяється на дві частини. У 
верхній частині по секторах відкладаються у масштабі катіони зліва направо у 
порядку Са2+, Mg2+, Na+, K+; у нижньому – також зліва направо, аніони: CO3

2-, 
НСО3

-, SO4
2-, Cl-.  

Циклограму зображують також у вигляді двох кіл, один в одному. У 
зовнішньому колі від горизонтальної лінії вправо відкладають катіони, у 
внутрішньому – аніони. Для систематизації великої кількості аналізів 
використовується графік-квадрат М.І.Толстіхіна. Кожна сторона квадрата 
поділяється на 100 частин. Усі іони відкладаються в процент-еквівалентах. 
Хімічний аналіз води зображується на графіку точкою з координатами, які 
відповідають вмісту аніонів (Na+ + K+, Ca2+ + Mg2+ ) та катіонів (HCO3

- + CO3
2- , 

Cl- + SO4
2-). Для знаходження місця води в тій чи іншій частині квадрату кожному 

з 100 мілких квадратиків присвоєно порядковий номер. 
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На практиці хімічний склад підземних вод найчастіше виражається формулою 
М.Г. Курлова. Ця формула являє собою дріб, у чисельнику якого показаний вміст 
у процент-еквівалентах аніонів, а в знаменнику – катіонів у порядку зменшення їх 
кількості, вміст менший 10 %-екв не позначається. Ліворуч від дробу в грамах на 
1 дм3 позначаються: 1) вміст деяких елементів та газів (г/дм3), кількість яких 
перевищує допустиму норму (Fe, J, CO2 тощо); 2) загальна мінералізація (г/дм3). У 
правій частині формули мають бути вказані значення pH, температура води в 0C. 
Наприклад: 

T100C pH6,9
30Ca 62Na

22SO 36HCO 40Cl
 M5,0 0,2CO Fe0,02 2

-2
4

-
3

2 



  

В найменуванні складу води за М.Г. Курловим включаються аніони та катіони, 
вміст яких перевищує 25 %-екв. Причому, спочатку називаються аніони, потім – 
катіони в порядку убування. В наведеному прикладі найменування складу води 
буде: залізиста, вуглекисла, хлоридно-гідрокарбонатна натрієво-кальцієва. 

Наразі в формулі показують всі аніони та катіони, вміст яких перевищує 1 %-
екв. Це дає можливість більш чітко представити умови формування хімічного 
складу підземних вод. За пропозицією А.М. Овчинникова та інших вчених назву 
хімічного складу води необхідно проводити, ставлячи першими аніони та катіони, 
що знаходяться в підпорядкованій кількості і вміст яких – більше 25 %-екв. Тобто 
назва води з наведеного приклада буде: залізиста, вуглекисла, гідрокарбонатно-
хлоридна кальцієво-натрієва. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні питання 
контрольні: 

1. Інші варіанти систематизації результатів хімічного аналізу води.  
 

Лабораторне заняття № 7 (2 год.) 
Тема 

Визначення сульфатного іону та сухого залишку. 
План 

1. Визначення сульфатного іону  
2. Визначення сухого залишку (початок). 

 
Рекомендована література:  

1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 
Київський університет. 2005. Розділ 10. 

 
ТЕМА 13. Фактори та процеси формування хімічного складу вод. (6 год.) 
Лекція13. Фактори та процеси формування хімічного складу вод. – 2 години. 
План лекції:  

 Фактори формування хімічного складу вод. 
 Процеси формування хімічного складу вод. 
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Фактори формування хімічного складу вод. Формування хімічного складу 
підземних вод є результатом міграції речовин у земній корі. Виділяються дві 
групи факторів геохімічної міграції: внутрішні та зовнішні.  

Внутрішні фактори (фізико-хімічні) пов`язані з проявом внутрішніх 
властивостей аніонів, молекул та іонів. До них відносяться: валентність, іонні 
радіуси, іонні потенціали, енергія кристалічної гратки тощо. Внутрішніми 
факторами обумовлені: розповсюдженість елементів у земній корі і загальні 
закономірності формування хімічного складу підземних вод.  

Зовнішні фактори визначають вплив зовнішнього середовища на формування 
хімічного складу підземних вод. До них відносяться: фізико-географічні, 
геотермічні, геологічні, гідрогеологічні, мікробіологічні та інші фактори. 

Процес формування хімічного складу підземних вод протікає лише внаслідок 
порушення рівноважного стану в системі порода – вода – газ – жива речовина. 
Найбільш динамічними факторами, які призводять до порушень рівноважного 
стану, є зовнішні, особливо фізико-географічні, гідрогеологічні, тектонічні.  

Природні фактори обумовлюють середовище, в якому можуть проявитися 
певні фізико-хімічні процеси, основними з яких є: розчинення, вилуговування, 
дифузія, катіонний обмін, мікробіологічні процеси. Розчинення – це процес 
переходу в розчин всіх елементів, які входять до складу мінералів, з руйнуванням 
кристалічної гратки.  

Вилуговуванням називається процес переходу в розчин деяких елементів із 
мінералів без руйнування їх кристалічної гратки.  

Під дифузією розуміють переміщення речовини в якомусь середовищі в 
напрямку зменшення її концентрації, яке обумовлене тепловим рухом молекул. 
Рух часток відбувається під впливом градієнта концентрації від місць більшого 
вмісту речовини до ділянок меншого вмісту. Так відбувається вирівнювання 
розчиненої речовини по всьому об`єму розчину.  

Катіонний обмін пов`язаний з фізико-хімічною поглинальною спроможністю 
тонкодисперсних порід (глини, суглинки). Обмінне поглинання відбувається 
наступним чином: колоїди глинистих порід заряджені від`ємно завдяки тому, що 
мають на своїй поверхні ті чи інші катіони, які можуть обмінюватися на катіони, 
що містяться у воді. Обмінними катіонами на поверхні часток є Са2+, Mg2+, H+, 
Na+ тощо.  

Мікробіологічні процеси відбуваються в земній корі внаслідок життєдіяльності 
бактерій. Найбільш населеною мікроорганізмами є ґрунтова зона глибиною від 
0,5 до 1,5 м (аеробні бактерії). Але вони зустрічаються і на великих глибинах, до 
4000 м (анаеробні бактерії). В окислювальних умовах велику роль відіграють 
сіркобактерії, залізобактерії, бактерії-амоніфікатори і нітрифікатори тощо. 
Сіркобактерії отримують енергію для свого існування внаслідок окислення 
сірководню та сірки до сірчаної кислоти. Звичайно в природних умовах сірчана 
кислота нейтралізується карбонатами. Залізобактерії джерелом енергії для своєї 
життєдіяльності використовують процес окислення заліза. Внаслідок цього 
залізобактерії мають відкладати велику кількість гідрату окису заліза, який при 
подальшому окисленні переходить у залізну руду. Бактерії-амоніфікатори 
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сприяють окисленню амонію до нітритів, бактерії-нітрифікатори окислюють 
нітрити до нітратів. 

У відновлювальних умовах найбільш розповсюдженими процесами є 
десульфатизація і денітрифікація, які відбуваються лише в присутності органічної 
речовини. Десульфатизація – це процес хімічного відновлення сульфатів води, 
внаслідок чого з води виводяться сульфати, а у воді накопичуються сірководень 
та гідрокарбонати. Денітрифікація – мікробіологічний процес розкладання 
нітритів і нітратів із виділенням вільного азоту. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. В результаті яких процесів відбувається формування хімічного складу 
підземних вод? 

2. Роль бактерій у формуванні хімічного складу води? 
 
Рекомендована література:  

1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 
Київський університет. 2005. Розділ 10. 

 
ТЕМА 14.  Вимоги до якості питних вод. (9 год.) 
Лекція14. Вимоги до якості питних вод. – 2 години. 
План лекції:  

 Вимоги до якості питних вод. 
Вимоги до якості підземних вод (щодо фізичних, хімічних властивостей, 

хімічного та бактеріологічного стану) встановлюються в залежності від того, для 
чого використовується підземна вода.  

Найбільш суворі вимоги до питних вод. Питна вода має бути без запаху, 
кольору і з приємним смаком. Вода не повинна містити водні організми, що 
розрізняються неозброєним оком, і мати на поверхні плівку.  

Сухий залишок не повинен перевищувати 1 г/дм3, загальна жорсткість 
знаходитися в рамках 1,5 – 7 мг-екв/дм3, показник рН – в межах – 6,5 – 8,5. Вміст 
хлоридів (Cl-) не повинен перевищувати 250 мг/дм3, сульфатів (SO4

2-) – 250, заліза 
(Fe) – 0,3, марганцю (Mg) – 0,1, міді (Cu2+) – 1,0, цинку (Zn2+) – 0,5, поліфосфатів 
(PO4

3-) – 3,5 мг/дм3. 
Концентрації хімічних речовин, які є токсикологічними показниками, 

визначаються наступними нормами (не повинні перевищувати): алюміній (Al) – 
0,5 мг/дм3, берилій (Be) – 0,0002, молібден (Mo) – 0,25, миш’як (As) – 0,05, 
свинець (Pb) – 0,03, селен (Se) – 0,001, стронцій (Sr) – 7,0, нітрати (NO3) – 45,0, 
фтор (F) – 0,7 – 1,5 мг/дм3. 

Крім того, питна вода підлягає бактеріальному аналізу. Бактеріальний склад 
води оцінюють за трьома показниками: 1) за кількістю колоній, що виростають у 
живильному середовищі після додавання туди 1 см3 досліджуваної води; 2) за 
колі-титром, який визначається за кількістю води, в якій спостерігається 
збільшення кишкової палички (бактерії Соlіs); 3) за колі-індексом, тобто за 
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кількістю кишкових паличок, які є в 1 дм3 води. Вода вважається придатною до 
питного споживання, якщо:  

– загальна кількість бактерій в 1 см3 нерозбавленої води не перевищує 100;  
– колі-титр не менше 300;  
– колі-індекс не більше 3. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Співставлення  ДСАНПІНу України 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 
питної, яка використовується для споживання людиною»,  ДСАНПІНу 
України "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого 
господарсько-питного водопостачання". №136/1940 від 15.04.97. та ГОСТа 
2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 
качеством». 

2. Опрацювати стандарт якості води Європейських держав. 
 

Лабораторне заняття № 8 (3 год.) 
Тема 

Оформлення результатів, перевірка. 
План 

1. Контроль результатів хімічного аналізу; 
2. Складання формули Курлова; 
3. Оцінка якості води. 

 
Рекомендована література:  

1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 
Київський університет. 2005. Розділ 10, 25. 

2. ДСАНПІН України 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, яка 
використовується для споживання людиною». 

3. ДСАНПІН України "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води 
централізованого господарсько-питного водопостачання". №136/1940 від 
15.04.97. 

4. ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические …» 
Типове завдання модульної контрольної роботи № 2 
1. Як мігрують головні аніони у водах різної мінералізації? 
2. Формула Курлова. Її побудова. 
3. Форми вираження концентрації розчинних сполук. 
 
Контрольні запитання до змістового модуля 2 
  

1. Методики визначення головних катіонів (Na, Ca, Mg, K) та аніонів (Cl, SO4, 
HCO3 ). Коротка характеристика. 

2. Що таке мікрокомпоненти? Яка їх роль у підземних водах? 
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3. За яким принципом виділяються другорядні компоненти? Про що свідчить 
наявність у воді азотистих сполук? 

4. Що таке хімічний склад води і які групи речовин утворюють його? 
5. Складові компоненти хімічного складу підземних вод. 
6. Що таке головні компоненти хімічного складу води? 
7. Методики визначення головних аніонів (SO4). 
8. Що таке радіоактивні компоненти? Як поділяються підземні води за 

радіоактивністю? 
9. Як мігрують головні аніони у водах різної мінералізації? 
10. Формула Курлова. Її побудова. 
11. Форми вираження концентрації розчинних сполук. 
12. Чим обумовлений прояв гірськими породами водних властивостей і які це 

властивості? 
13. Калориметричний спосіб визначення. Які компоненти можна визначити? 
14. Турбодиметричний метод. Його суть? 
15. 3. Графік-квадрат Толстіхіна? Трикутники Ферре? Намалюйте рисунок. 
16. Типи хімічних аналізів води. 
17. Систематизація та зображення результатів хімічного аналізу води. 
18. Хімічні класифікації природних вод. 
19. Оцінка якості питних вод. 
20. ДСАНПІНу України 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, яка 

використовується для споживання людиною».   
21. ДСАНПІНу України "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води 

централізованого господарсько-питного водопостачання". №136/1940 від 
15.04.97. 

22. ГОСТ 2874-82 „Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 
качеством”. 

23. Складання звітної документації по результатам проведення хімічного 
аналізу води. 

24. Систематизація та зображення результатів хімічного аналізу води. 
25.  Які показники свідчать про бактеріальне забруднення води? 

 
ЛІТЕРАТУРА ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 

 
11. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 

Київський університет. 2005. 
12. Руденко Ф.А., Попов О.Є. Гідрогеологія. – Київ.: Вища школа. 1975. 
13. Геологический словарь: В 2-х т. – М., 1955. – Т. 1, 2. 
14. Державні санітарні правила і норми України 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги 

до води питної, яка використовується для споживання людиною». 
15. Державні санітарні правила і норми "Вода питна. Гігієнічні вимоги до 

якості води централізованого господарсько-питного водопостачання". 
№136/1940 від 15.04.97.  

16. ГОСТ 2874-82 „Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 
качеством”. 
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17. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 
18. Ланге О.К. Гидрогеология. – М., 1969. 
19. Овчинников А.М. Общая гидрогеология. – М., 1955.  
20. Посохов Г.Л. Общая гидрогеология. – Л., 1975.  
21. Руденко Ф.А. Гідрогеологія України. – Київ.: Вища школа. 1972. 

 
Перелік запитань на іспит.  
 

1. Гіпотези походження води на Землі. 
2. Теорії походження вадозних підземних вод. 
3. Теорії походження підземних вод. 
4. Запаси води на Землі і розподіл її в геосферах. Роль води в різних процесах,  
5. що протікають на Землі.  
6. Запаси води на Землі, проблема прісної води. 
7. Ізотопічні різновиди води.  
8. Специфічні властивості води.  
9. Хімічні властивості підземних вод, їх коротка характеристика.  
10. Фізичні властивості підземних вод, їх характеристика.  
11. Водні властивості гірських порід. Їх коротка характеристика.  
12. Основні фізичні властивості гірських порід, їх коротка характеристика.  
13. Органолептичні властивості підземних вод, показник концентрації вільних 

іонів водню (pH). 
14. Теплопровідність гірських порід. Тепловий режим в земній корі 

(геотермальні зони).  
15. Окислювально-відновлювальний потенціал води, агресивні властивості 

підземних вод. 
16. Капілярність та водопроникність гірських порід.  
17. Геологічний кругообіг води. 
18. Гідрологічний кругообіг води та його елементи. 
19. Балансові рівняння води на Землі. 
20. Види води в гірських породах. 
21. Вологість та вологоємність гірських порід.  
22. Будова молекули води.  
23. Кругообіг води на Землі. Види кругообігу води. Водний баланс земної кулі.  
24. Основні елементи кругообігу води на Землі, їх характеристика.  
25. Пористість гірських порід, її різновиди.  
26. Розчинені у воді гази, поняття гідратів газу. 
27. Сутність процесу розчинення. 
28. Генетичні типи підземних вод. 
29. Хімічні класифікації природних вод. 
30. Класифікації підземних вод за хімічним складом.  
31. Структурна модель води, як однорідної речовини. 
32. Структурна модель води, як неоднорідної речовини.  
33. Основні компоненти хімічного складу підземних вод. 
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34. Макрокомпоненти хімічного складу підземних вод, їх коротка 
характеристика. 

35. Мікрокомпоненти хімічного складу підземних вод, їх коротка 
характеристика.  

36. Аніонний склад підземних вод, особливості міграційних властивостей 
аніонів.  

37. Катіонний склад підземних вод, особливості міграційних властивостей іону 
Na+. 

38. Другорядні та радіоактивні компоненти хімічного складу підземних вод. 
39. Фактори та процеси формування хімічного складу підземних вод. 
40. Класифікації підземних вод за умовами їх формування та розповсюдження. 
41. Залежність хімічного складу води від елементів кругообігу. 
42. Характеристика фізично зв’язаної води в гірських породах.  
43. Капілярна вода в гірських породах, характеристика її різновидів. 
44. Характеристика фізичних властивостей води. 
45. Гідрофізичні зони земної кори.  
46. Специфічні властивості води. 
47. Формула Курлова. Її побудова.  
48. Складання звітної документації по результатам проведення хімічного 

аналізу води. 
49. ДСАНПІН України 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, яка 

використовується для споживання людиною». 
50. Державні санітарні правила і норми "Вода питна. Гігієнічні вимоги до 

якості води централізованого господарсько-питного водопостачання". 
Основні положення та відмінність від діючого. 

51. ГОСТ 2874-82 „Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 
качеством”. Основні відмінності від САНПІНу України. 

52. Систематизація та зображення результатів хімічного аналізу води. 
53. Типи хімічних аналізів води. 
54. Оцінка якості питних вод. 
55. Форми вираження та зображення результатів хімічного аналізу підземних 

вод. 
56. Форми вираження концентрації розчинних сполук 

 
 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
а) Основна література 

22. Руденко Ф.А., Попов О.Є. Гідрогеологія. – Київ.: Вища школа. 1975. 
23. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 

Київський університет. 2005. 
 
б) Додаткова література 

24. Геологический словарь: В 2-х т. – М., 1955. – Т. 1, 2. 



 47 

25. Державні санітарні правила і норми України 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги 
до води питної, яка використовується для споживання людиною». 

26. Державні санітарні правила і норми "Вода питна. Гігієнічні вимоги до 
якості води централізованого господарсько-питного водопостачання". 
№136/1940 від 15.04.97.  

27. ГОСТ 2874-82 „Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 
качеством”. 

28. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 
29. Ланге О.К. Гидрогеология. – М., 1969. 
30. Львович М.И. Мировые водные ресурсы и их будущее. – М., 1974.  
31. Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. – Л., 1974.  
32. Овчинников А.М. Общая гидрогеология. – М., 1955.  
33. Посохов Г.Л. Общая гидрогеология. – Л., 1975.  
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