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ВСТУП 
Навчальна дисципліна Гідрогеохімія 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 6 семестрі 3 курсу бакалавратури в обсязі – 72 год.  
 (2 кредити ECTS) зокрема: лекції – 28 год., практичні 14 год., самостійна 
робота – 30 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 контрольних 
модульних роботи.  
Завершується дисципліна заліком  в письмово-усній формі. 

Мета дисципліни – надати базові знання студентам про процеси 
формування речовинного складу підземних вод, узагальнити сучасні уявлення 
про структуру та властивості води, розглянути основи застосування хімічної 
термодинаміки до гідрогеохімічних систем, визначити основні поняття і закони, 
розкрити поняття масопереносу, геохімічних бар’єрів, визначити їх вплив на 
процеси самоочищення підземних вод та рудоутворюючу діяльність, розглянути 
явища гідрогеохімічної зональності. 

Завдання – сформувати практичні навички вирішення різноманітних 
завдань, пов’язаних з вивченням хімічного складу підземних вод. 

Предмет вивчення – речовинний склад підземних вод та процеси його 
формування. 

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. 
Кожний з модулів складається з чотирьох тем. Детальніше структура навчальної 
дисципліни, тематичний план лекцій і лабораторних занять викладені в таблиці 
на стор. 8. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
    знати:  

- загальні теоретичні положення про речовинний склад підземних вод, процеси 
його формування та зміни під впливом природних та техногенних факторів, 

- основи хімічних перетворень, що відбуваються в підземних водах; 
- основи вивчення хімічного складу під час пошуків, розвідки і експлуатації 

родовищ підземних вод різних типів; 
- основи розробки і впровадження гідрогеохімічного методу пошуків рудних і 

нафтогазових родовищ; 
- основи застосування методу підземного вилуговування для розробки 

родовищ корисних копалин; 
- основи виконання прогнозу природних і техногенних гідрогеохімічних 

процесів і явищ; 
- основи еколого-гідрогеологічних робіт з метою збереження оптимального 

складу підземних вод. 
вміти:  
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- виконувати хімічний аналіз підземних вод та інтерпретувати його результати; 
- виконувати аналіз гідрогеохімічних умов гідрогеологічних систем з метою 

визначення перспектив промислової родовищ підземних вод; 
- обґрунтовувати поведінку хімічного складу підземних вод у часі в природних 

і техногенних умовах; 
- застосовувати знання про хімічний склад підземних вод при вирішенні різних 

народногосподарських завдань. 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців - 

дисципліна є складовою циклу професійної та практичної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра геології за спеціалізацією 
«гідрогеологія та інженерна геологія».  

Зв’язок з іншими дисциплінами: для опанування навчальної дисципліни 
необхідні знання з «Хімії», «Математики», «Фізики», «Основ гідрогеології», 
«Хімічного аналізу підземних вод». «Гідрогеохімія» є базовою для вивчення в 
подальшому таких дисциплін, як «Мінеральні води», «Екологічна 
гідрогеологія», «Гідрогеологія родовищ нафти і газу». 
 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 4, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 5 – 8. Обов’язковим для заліку є виконання практичних робіт. 
Оцінювання за формами контролю:  

 ЗМ1 ЗМ2 
 Min. 10 балів Max. 30 балів Min. 10 балів Max. 30 балів 

Модульна   
контрольна 

робота 1  
10 30   

Модульна  
контрольна 

робота 2 
  10 30 

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

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 

Мінімум 10 10 15 35 

Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
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 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 умови заліку)              

За 100 – бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 незадовільно 
1 – 34    
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1. Гідрогеохімія – наука, що вивчає хімічний склад 
підземних вод 
 
Тема 1. Основи гідрогеохімії, як науки. Підземні води – складні водні 
розчини (8 год.) 
Визначення гідрогеохімії, як науки та її народногосподарське значення. 
Структура молекули води та її аномальні властивості. Хімічний склад підземних 
вод. 

 
Тема 2. Класифікації підземних вод (10 год.) 
Класифікації підземних вод за ступенем мінералізації, за хімічним складом. 
Формула Курлова. Загальні та регіональні класифікації. Генетичні та 
промислові класифікації підземних вод. 

 
Тема 3. Формування хімічного складу підземних вод (6 год.) 
Основні процеси формування хімічного складу підземних вод: розчинення, 
кристалізація, сорбція та іонний обмін, біохімічні процеси. 

 
Тема 4. Міграція хімічних елементів. Гідрогеохімічні бар’єри. Рівновага в 
природних водах (8 год.) 
Основні поняття міграції. Фактори міграції: внутрішні, зовнішні. Форми 
міграції. Гідрогеохімічні бар’єри та їх види. Константа рівноваги. Активність 
іонів у розчині. Прості і комплексні іони. Типи рівноваги в природних водах: 
рівновага «порода - вода», «газ - вода», «жива речовина - вода», «вода - 
розчинена речовина». 

 
Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти гідрогеохімії 
 
Тема 5. Гідрогеохімічна зональність підземних вод. Водні ореоли 
розсіювання. Гідрогеохімічна аномалія (10 год.) 
Типи гідрогеохімічної зональності. Основні гіпотези походження 
гідрогеохімічної зональності. Фактори формування водних ореолів розсіювання. 
Гідрогеохімічні аномалії. 

 
Тема 6. Гідрогеохімічні методи пошуків (10 год.) 
Визначення методу та область його використання. Комплексне застосування 
гідрогеохімічних методів з іншими видами пошукових робіт. Гідрогеохімічні 
критерії пошуків родовищ різних типів корисних копалин. Прямі та 
опосередковані, спеціальні та універсальні пошукові ознаки.Типізація геолого-
гідрогеологічних, гідрогеохімічних умов при пошуках різних типів корисних 
копалин. 
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Тема 7. Гідрогеохімічні дослідження (10 год.) 
Гідрогеохімічні дослідження на різних стадіях геологорозвідувальних робіт. 
Опрацювання і інтерпретація результатів гідрогеохімічних досліджень. 

 
Тема 8. Сучасні проблеми прикладної гідрогеохімії (6 год.) 
Зміни хімічного складу природних вод у разі техногенного впливу. Екологічні 
проблеми і охорона водних ресурсів. Гідрогеохімія і охорона здоров’я. 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
теми 

Назва лекції 
лекції практичні 

роботи 
самост. 
робота 

Змістовий модуль 1. Загальні питання гідрогеохімії. Формування хімічного 
складу підземних вод. 

1 Тема 1. Основи гідрогеохімії, як науки. 
Підземні води – складні водні розчини. 

2 2 2 

2 Тема 2. Класифікації підземних вод. 4 2 4 
3 Тема 3. Формування хімічного складу 

підземних вод. 
4  4 

4 Тема 4. Міграція хімічних елементів. 
Гідрогеохімічні бар’єри. Рівновага в 
природних водах. 

 
4 

 
 

 
4 

 Модульна  контрольна робота*  2  

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти гідрогеохімії 
5 Тема 5. Гідрогеохімічна зональність 

підземних вод. Водні ореоли 
розсіювання. Гідрогеохімічна аномалія. 

 
4 

 
2 

 
4 

6 Тема 6. Гідрогеохімічні методи пошуків 4 2 4 
7 Тема 7. Гідрогеохімічні дослідження. 4 2 4 
8 Тема 8. Сучасні проблеми прикладної 

гідрогеохімії. 
2  4 

 Модульна  контрольна робота*  2  
Залік     

ВСЬОГО 28 14 30 
 
 
Загальний обсяг _72_ год., в тому числі: 
Лекції  –  28 год. 
Практичні – 14 год. 
Самостійна робота – 30 год. 
* - модульні контрольні  роботи виконуються  за рахунок практичних годин 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІДРОГЕОХІМІЇ. 
ФОРМУВАННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПІДЗЕМНИХ ВОД. 

 
ТЕМА 1. Основи гідрогеохімії, як науки. Підземні води – складні водні 
розчини. (8 год.) 
Лекція 1. Основи гідрогеохімії, як науки – 2 години. 
План лекції:  

 Визначення гідрогеохімії, як науки. 
 Роль гідрогеохімії при вирішенні наукових і народногосподарських задач. 

 
Визначення гідрогеохімії, як науки. 
Гідрогеохімія вивчає речовинний склад підземних вод, процеси його 

формування, історію і міграцію хімічних елементів у підземній гідросфері. 
Завдання геохімічного вивчення підземних вод включають вивчення 
геохімічної історії підземних вод як природного явища, що відіграє 
винятково провідну роль у житті людини, в історії земної кори і особливо 
підземної частини біосфери. 

Гідрогеохімія дає об'єктивну оцінку якості підземних вод з погляду їх цільового 
використання. Гідрогеохімія вивчає підземні води як фактор формування, 
руйнування і пошукової ознаки родовищ різних корисних копалин – кольорових і 
рідкісних металів, нафти, газу тощо, як фактор, що визначає інженерно-геологічні 
властивості гірських порід і середовище перебування інженерних споруд.  

Найважливішою теоретичною проблемою гідрогеохімії є формування хімічного 
і газового складу підземних вод. 

Роль гідрогеохімії при вирішенні наукових і народногосподарських 
задач. 

Геохімія мінеральних лікувальних вод є самостійною частиною гідрогеохімії. 
Геохімічні аспекти видобутку цінних компонентів з підземних вод 

розглядаються в геохімії промислових підземних вод. 
Напрям у гідрогеохімії, що стосується гідрогеохімічних методів пошуків 

корисних копалин, одержав назву рудопошукової та нафтогазопошукової 
гідрогеохімії. 

Слід зазначити важливу роль геохімії підземних вод у розв'язанні проблем 
екології при оцінці ступеня забруднення геологічного середовища та його охорони. 

 
Лекція 2. Підземні води – складні водні розчини – 2 години. 
План лекції:  

 Будова молекули води та її аномальні властивості. 
 Хімічний склад підземних вод. 

 
Структура молекули води та її аномальні властивості. 
Із сучасних позицій форма молекули води Н2О може бути представлена у 

вигляді електронної хмари: 
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Електронна хмара молекули води 

 
З іншого боку, структуру молекули води можна представити у вигляді 

тетраедра, у центрі якого міститься ядро атома кисню, на двох вершинах – 
позитивно заряджені атоми водню і на двох інших вершинах – по два 
неподілених електрони: 

 

 
Електронні орбіталі і тетраедрична структура молекули води 

 
Міжмолекулярні структури води. Водневі зв'язки між молекулами води і 

просторові структури молекул, що виникають, визначають міжмолекулярну 
структуру води, що і служить однією з причин її аномальних властивостей. 

Найбільш просту структуру має пароподібна вода, що складається з 
мономерів, тобто одиночних молекул Н2О: 

 

0,1 нм 
0,3 нм 

~ 19 кДЖ/моль 

105° 

μ = 1,8·10-18 од. СГСЄ 

Н 

Н 

О 

Н 

Н 

Н 

Н 

О О 

 
Схематичне зображення структурних особливостей молекули води та водневого 

зв'язку 
 

Іншу структуру має лід. У ній кожен атом кисню молекули води міститься в 
центрі тетраедра, утвореного чотирма атомами кисню сусідніх молекул: 

 
Н 

Н 

Н Н Н 

Н 

Н Н 
О 

О 

О 

О 

 
Тетраедрична решітка льоду 
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Існують різні моделі води – модель малих агрегатів молекули води; модель 
порожнин; змішані моделі різновидів молекули води; модель льодоподібних 
кластерів; "мерехтливих" кластерів тощо. Поширеною в останні роки є модель 
викривлених водневих зв'язків, відповідно до якої в рідкій воді, як і в льоді, 
зберігається тетраедричний порядок у розташуванні молекул (або їхнього 
радіуса), і спостерігається лише невелика зміна відстаней між молекулами води. 
Вважається, що моделі перекручених водневих зв'язків узгоджуються з 
більшістю відомих експериментальних даних про структуру води. 

 
Аномальні фізичні властивості води. 

 

Властивості Порівняльна характеристика 

Теплоємність (питома теплоємність – 4,19 Дж) Найвища серед усіх твердих і рідких речовин за 
винятком NН3 

Прихована теплота плавлення (0,3 кДж/г) Найвища за винятком NН3 
Прихована теплота випаровування (<2,3 кДж/г) Найвища з усіх речовин 

Теплове розширення (температура  
максимальної щільності для чистої води 4 ºС) 

Температура максимальної щільності зменшується з 
підвищенням солоності. Зі зниженням температури до 
0 ºС або підвищенням її до 100 ºС щільність 
зменшується 

Поверхневий натяг Найвищий з усіх рідин 

Розчинювальна здатність 
Вода має найвищу діелектричну проникність, що 
дозволяє розчиняти більшість речовин і в більших 
кількостях, ніж інші рідини 

Діелектрична стала Для чистої води – найвища з усіх рідин, що визначає 
дисоціацію розчинених неорганічних речовин 

Електролітична дисоціація Дуже мала (10–7 г/моль в 1 дм3 іонів Н+ та OН–) 
Теплопровідність Найвища з усіх рідин 
Прозорість Відносно велика 

Щільність 
Зі збільшенням солоності води щільність 
збільшується: від 1 г/см3 при М = 1 г/кг до 1,262 г/см3 
при М = 300 г/кг 

 
Хімічний склад підземних вод. 

Академік В.І. Вернадський вважав природні води складними водними 
розчинами. В їхньому складі виділяються: макро- і мікрокомпоненти, гази, 
органічні речовини, мікроорганізми. Велике значення також мають ізотопи 
хімічних елементів як самої води, так і розчинених речовин. 

Склад розчинених у підземних водах природних сполук визначається, 
насамперед, складом літосфери і поширеністю окремих складових її елементів. 
Поширеність і вміст мінеральних речовин у підземних водах різні, у зв'язку з 
чим серед них виділяються макро- і мікрокомпоненти. 

Макрокомпоненти визначають хімічний тип води, її загальну мінералізацію 
(сухий залишок) і назву за загальним хімічним складом. Основними 
макрокомпонентами є найпоширеніші в земній корі катіоногенні елементи (Са, 
Мg, Na, K, Fе) і аніоногенні (Cl, S, С, Si). 

Мікрокомпоненти містяться в підземних водах, як правило, у незначних 
кількостях і визначаються міліграмами, мікрограмами і частками мікрограмів в 
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1 дм3. Іноді їхні концентрації досягають кількостей, порівняних з 
макрокомпонентами. У цьому випадку вони входять до формули хімічного 
складу води, визначаючи її загальний хімічний тип. Більшість мікрокомпонентів 
(Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Al, Be, Mo, As, Se, Sr, F та ін.) мають обов'язково 
визначатися в прісній питній воді відповідно до Державних стандартів України, 
оскільки від них залежать токсикологічні та органолептичні показники води. 

До компонентів органічних речовин відносяться представники всіх хімічних 
груп (вуглеводи, білки, ліпіди) і класів (карбонові кислоти, вуглеводні, спирти, 
альдегіди, кетони, аміни, ефіри), досліджуваних в органічній хімії. 
Найважливішою характеристикою водорозчинних органічних речовин є 
величина їхньої загальної кількості і вміст хімічних елементів, що входять до 
складу індивідуальних органічних сполук (Сорг, Nорг і Рорг). 

З мікроорганізмів у підземних водах найбільше значення мають бактерії, хоч 
виявлено також мікроскопічні водорості, найпростіші і віруси. До групи 
бактерій належить більша частина одноклітинних мікробів. У ґрунтових і 
прісних водах зон активного водообміну артезіанських басейнів спостерігається 
інтенсивний розвиток гнильних, сапрофітних, що окиснюють фенол, 
денітрифікуючих, клітчаткових і метаноутворювальних бактерій. Слабко 
розвиваються в цих водах бактерії, що окиснюють водень, і ще слабше 
десульфуруючі, тіоновокислі і метаноокиснювальні бактерії. Загальна кількість 
бактерій змінюється від декількох тисяч до 1 млн. клітин в 1 мл води, кількість 
мікроскопічних водоростей і найпростіших досягає сотень і тисяч в 1 дм3 води. 

Основними газами підземних вод є: O2, N2, CO2, H2S, CnH2n+2, H2, NH3, He, Rn, 
Ne, Ar, Xe, Kr. 

 
Практична робота №1 (2 год.) 

Тема 
Розчини. Способи вираження концентрацій розчинів 

План 
1. Поняття розчину, типи розчинів. 
2. Способи вираження концентрацій розчинів: молярна частка, масова 

концентрація, молярність, моляльність, нормальна концентрація. 
3. Виконати перерахунок концентрацій розчинів з однієї форми в іншу. 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.): 
1. Підготувати презентацію на тему «Історичні аспекти розвитку 

гідрогеохімії». 
 

Контрольні запитання до теми: 
1.  Визначення гідрогеохімії як науки. Її значення і задачі. 
2. Зв’язок гідрогеохімії з іншими науками. 
3. Значення гідрогеохімії при вирішенні теоретичних і прикладних завдань 
гідрогеології. 
4. Що розуміють під речовинним складом підземних вод? 
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5. Назвіть основні макро- і мікрокомпоненти підземних вод. В чому їх 
відмінність? 
6. Як залежить вміст розчинених газів від природних умов? 
Література:  

1. Рудько Г.І. Гідрогеохімія : Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний 
центр "Київський університет, 2007. – 255 с. Глава 1. 

2. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. – М.: Недра, 1992 -286 с. 
Глава 1. 

3. Алекин О.А. Основы гидрохимии. − Л.: Гидрометеоиздат, 1953. – 296 с. 
Глава 1, 2. 

4. Питьева К.Е. Гидрогеохимия. – М.: Изд-во МГУ, 1978, 325 с. Глава 1. 
 

ТЕМА 2 Класифікації підземних вод. (10 год.) 
Лекція 3. Класифікації підземних вод за хімічним складом – 2 години. 
План лекції:  

 Класифікації підземних вод за ступенем мінералізації. 
 Класифікації підземних вод за компонентним складом. 
 Вираження хімічного складу підземних вод у вигляді формули Курлова. 

 
Класифікації підземних вод за ступенем мінералізації. 
Різноманітність хімічного складу підземних вод викликає необхідність їхньої 

систематизації. З цією метою запропоновано декілька класифікацій і безліч 
способів наочного зображення хімічного складу вод (графіки, формули, 
коефіцієнти та ін.). 

На сьогодні не існує єдиної комплексної класифікації підземних вод. Існують 
окремі класифікації підземних вод за: умовами залягання, хімічним складом, 
температурою, солоністю, використанням, забрудненістю, захищеністю, 
ступенем вивченості та ін. 

Широковідомі графічні систематизації і класифікації природних вод за хімічним 
складом: діаграма Роджерса, циклограми М.І. Толстіхіна, класифікації В.О. Суліна, 
М.Г. Валяшка, О.О. Алекіна, С.О. Щукарева, нумерація М.І. Толстіхіна, 
гідрогеохімічна система О.М. Овчиннікова та ін. 

За ступенем мінералізації (за В. І. Вернадським) на: 
– прісні (до 1 г/дм3);  
– солонуваті (від 1 до 10 г/дм3);  
– солоні (від 10 до 50 г/дм3);  
– підземні розсоли (понад 50 г/дм3).  
Класифікації підземних вод за компонентним складом. 
В основу класифiкацiї пiдземних вод за компонентним складом у бiльшостi 

випадкiв береться перевага анiонiв i катiонiв. За цим принципом видiляють такi 
води: 

– гiдрокарбонатнi (коли анiонiв НСО > 25 екв.%); 
– сульфатнi (анiонiв SO – 25 екв.%); 
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– хлориднi (анiонiв Сl – 25 екв.%); 
– складного хiмiчного поєднання (хлоридно-гiдрокарбонатнi, сульфатно-

гiдрокарбонатнi). 
Вираження хімічного складу підземних вод у вигляді формули Курлова. 
У наш час найпоширенішою формою вираження хімічного складу води є 

формула Курлова. Вона є псевдодробом, у чисельнику якого представлено 
аніони в порядку зниження їхнього вмісту, а в знаменнику – катіони. Ліворуч 
від дробу даються: назва характерного газу та його вміст, специфічні 
компоненти і мінералізація води. Формула Курлова була запропонована в 1928 
р., і після цього набула деяких змін. Найраціональнішим є варіант цієї формули, 
запропонований І.Ю. Соколовим:  

1. З лівого боку формули записується (мг/дм3) вміст газів, а потім 
мікрокомпонентів, якщо їхня кількість перевищує норми для віднесення 
підземних вод до мінеральних або становить геохімічний інтерес. 

2. Далі записується мінералізація води (М) у вигляді дробу: у чисельнику – 
у ваговій формі (з точністю до одного десяткового знака), в еквівалентній 
формі. 

3. До псевдодробу записуються в порядку зниження всі катіони 
(у знаменнику) та аніони (у чисельнику), вміст яких становить більше 1 %·екв. 
(з точністю цілих відсотків). 

4. У правому боці, праворуч від формули, записують показники, що 
характеризують стан води ( pH  і Eh ) та її температуру, а також перманганатну 
окиснюваність у мг/дм3. Для сильномінералізованих вод і розсолів наприкінці 
формули проставляють щільність води. 

Як приклад наведемо формулу: 
3 4

2 Mn
HCO 79Cl12SO 8F11,0CO 1080M pH 6,3; Eh 100; O 2;  t 40 C

18,42 Na55Ca30Mg14K1
  . 

Формула, написана таким чином, що дозволяє повною мірою відобразити 
всі найважливіші хімічні характеристики досліджуваної води і за потреби 
розрахувати еквівалентний і ваговий вміст знайдених аналізом іонів. 
 
Лекція 4. Класифікації хімічного складу підземних вод за цільовим 
призначенням – 2 години. 
План лекції:  
 Загальні та регіональні класифікації. 
 Генетичні та промислові класифікації підземних вод. 

 
Загальні та регіональні класифікації. 
Розрізняють дві групи класифікацій: а) регіональні; б) загальні. Регіональні 

класифікації підземних вод (Брусиловський, 1966; Севастьянов і Пітьева, 1976; 
Балашов, 1963 і ін.) побудовані на даних про склад вод окремих регіонів. При їх 
побудові потрібна обробка великої кількості фактичного матеріалу, в зв'язку з 
чим більшість регіональних класифікацій складені на основі статистичних 
методів систематизації хімічних аналізів підземних вод. Статистичним аналізом 
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встановлюються закономірності розподілу іонів у водах, виділяються головні і 
другорядні іони, робиться групування іонів за характером їх 
взаємоспіввідношень і підпорядкування. У результаті виділяються типи, класи, 
групи вод з конкретним хімічним складом. Регіональні гідрогеохімічні 
класифікації враховують і відображають специфіку природних умов конкретних 
районів. Вони використовуються, як правило, для систематизації підземних вод 
тих регіонів, для яких розроблені. Розробка регіональних класифікацій сприяє 
встановленню шляхів раціонального використання підземних вод регіонів у 
різних галузях народного господарства. 

Загальні класифікації підземних вод за характером мінералізації побудовані на 
будь-якому комбінуванні іонів. У одних випадках комбінуються лише основні 
шість іонів (Сl, SO4, НСО3, Na+, Mg2+, Ca2+), присутні в підземних водах в 
макрокількостях. У інших окрім макроелементів комбінуються також 
мікроелементи (Вг, В, I і ін.); у третіх ще й гази і органічні речовини. 
Якнайповніше склад вод (макроелементи, мікроелементи, органічні речовини, 
гази) враховується в класифікаціях В.І. Вернадського (1933) і В.І. Гуревича – Н.І. 
Толстіхина (1961), менш повно (макроелементи і деякі специфічні елементи) – в 
класифікаціях В.А. Александрова (1932), Г.А. Максимовича (1944). Переважають 
класифікації, засновані на комбінуванні макроелементів. При побудові 
класифікацій найпоширеніші три форми комбінування іонів. Перша форма – 
комбінування іонів проводиться без врахування кількісних критеріїв поєднанням 
аніонів і катіонів, які мають у воді переважаючий вміст. Друга форма – 
комбінування враховує кількісний критерій, за допомогою якого встановлюються 
головні аніони і катіони, що містяться у воді в переважаючих величинах, і 
другорядні аніони і катіони, що характеризуються меншим вмістом. Третя форма 
– комбінування іонів здійснюється за допомогою коефіцієнтів, і як в першому 
випадку, без врахування кількісних критеріїв. 

Генетичні та промислові класифікації підземних вод. 
За генезисом підземні води поділяються на такі типи: 
– седиментаційні; 
– складної фізико-хімічної взаємодії з породами; 
– складної фізико-хімічної взаємодії з породами і накопичення іонів; 
– розчинення; 
– континентального засолення; 
– змішування. 
При використанні підземних вод у різних галузях народного господарства 

необхідна їх спеціальна класифікація. Класифікуються якісні та кількісні 
показники складу підземних вод. Для систематизації підземних вод за 
ступенем мінералізації їх використання у господарських цілях можна 
скористатися однією з відомих класифікацією. У разі відсутності в цих 
класифікаціях відповідних градацій складаються класифікації безпосередньо 
для вирішення конкретного завдання. 

Завдання різноманітні, наприклад: використання солоних вод і розсолів у 
якості лікувальних, термальних, промислових; використання гідрогеохімічних 
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показників для пошуків родовищ корисних копалин; застосування підземних 
вод для питного і технічного водопостачання тощо. Лікувальні води можуть 
мати величезний діапазон за показником мінералізації, проте для лікування 
окремих хвороб вони повинні мати лише певний ступінь мінералізації. Така 
класифікація розроблена В.В. Івановим (1964). Термальні води не мають бути 
сильно мінералізованими; висока мінералізація (більше декількох десятків 
г/дм3) є шкідливою і заважає їх використанню. Промислові води відносно 
малої мінералізації в технологічному відношенні є кращими, ніж більш 
мінералізовані. Для питних цілей, як правило, використовують прісну воду (з 
мінералізацією до 1 г/л). 

Практична робота №2 (2 год.) 
Тема 

Обробка результатів хімічного аналізу підземних вод 
План 

1. Основні форми вираження результатів хімічного аналізу підземних вод: 
вагова, міліграм-еквівалентна, відсотково-еквівалентна. 

2. Представлення результатів хімічних аналізів у вигляді формули Курлова. 
3. Класифікація компонентного складу підземних вод за К. Пітьєвою. 
4. Співставлення типів підземних вод отриманих за формулою Курлова та 

класифікацією К. Пітьєвої для однойменних проб води. 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.): 
1. Ознайомитись з класифікаціями підземних вод, що не розглядались на лекціях. 
2. Підготувати презентацію «Класифікації підземних вод» (обрати одну з 

класифікацій за вибором).  
 

Контрольні запитання до теми: 
1. З якою метою класифікують хімічний склад підземних вод? 
2. Які існують способи графічного зображення хімічного складу підземних вод? 
3. Основний принцип класифікацій підземних вод за компонентним складом.  
4. Чим відрізняються загальні класифікації від регіональних? 
5. Генетична класифікація підземних вод. 
 
Література:  
1. Питьева К.Е. Гидрогеохимия. – М.: Изд-во МГУ, 1978, 325 с. Глава 1. 
2. Питьева К.Е., Брусиловський С.А., Вострикова Л.Ю., Чесалов С.М. 
Практикум по гидрогеохимии. – М.: Изд-во МГУ, 1984, 254 с. Глава 6. 
3. Алекин О.А. Основы гидрохимии. − Л.: Гидрометеоиздат, 1953. – 296 с. 
Глава 4. 
 
ТЕМА 3 Формування хімічного складу підземних вод. (6 год.) 
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Лекція 5. Основні процеси формування хімічного складу підземних вод – 2 
години. 
План лекції:  

 Розчинення. 
 Кристалізація. 
 Сорбція та іонний обмін. 
 Біохімічні процеси. 

 
Розчинення. 
Розчинення – це процес переходу речовини із твердої фази в рідку, що 

супроводжується руйнуванням кристалічної структури твердої фази. Цим він 
відрізняється від процесів вилуговування (екстракції), що являють собою 
вибіркове вилучення якого-небудь компонента із твердої речовини, що зберігає 
при цьому свою кристалічну структуру. 

Основний закон кінетики розчинення мінералів, установлений 
О.М. Щукаревим, формулюється так: питомий потік речовини з одиниці площі 
поверхні розчинення пропорційний концентраційному недосиченню розчину. 
Він має такий вираз: Q = ω(Сн – С0), де ω – коефіцієнт швидкості розчинення, 
що залежить від кінетичного механізму розчинення; Сн – концентрація при 
насиченні розчину; C0 – концентрація реального розчину. 

Кристалізація. 
Кристалізація – це процес виділення твердої фази з насичених розчинів, 

розплавів, пор. Тверда фаза виділяється з розчину, якщо хімічний потенціал 
компонента(-ів), що її утворює, менше хімічного потенціалу цього (цих) 
компонента(-ів) у розчині. Це відбувається в тих випадках, коли концентрація 
речовини в розчині стає більше концентрації насиченого розчину за створених 
температурних і баричних умов. Такі розчини називають пересиченими, вони не 
стабільні й їхній перехід у стан насичення супроводжується утворенням твердої 
фази. У цьому стані хімічний потенціал компонентів у розчині стає рівним 
їхньому хімічному потенціалу у твердій фазі. 

Основні причини кристалізації – це концентрування поверхневих і підземних 
вод за рахунок випаровування; зміна температури і тиску в осередках 
розвантаження підземних вод; зміна їхніх окисно-відновних станів; змішування 
підземних вод різного хімічного складу, взаємодії водоносних горизонтів. 

Сорбція та іонний обмін. 
Хімічна сорбція – це такий процес взаємодії між сорбентом і адсорбатом, що 

супроводжується хімічною реакцією, яка приводить до утворення поверхневої 
хімічної сполуки між ними. 

Сорбцією називають процес вибіркового поглинання газів і розчинених 
речовин твердою фазою. При сорбції концентрація речовин у приграничній 
області стає більшою, ніж у середині суміжних фаз. Причиною виникнення 
сорбції є фізичні й хімічні процеси, що відбуваються на границі розділення фаз. 
Тому сорбція тим більша, чим більшу поверхню має тверда фаза. 

Розрізняють адсорбцію – процес поглинання речовини поверхнею твердої 
фази і абсорбцію – поглинання всім її об'ємом. Тверду фазу, що сорбує, 
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називають сорбентом, а речовина, що сорбується – адсорбатом. Сорбція може 
бути фізичною і хімічною. 

Фізична сорбція обумовлена електростатичними силами, а також силами 
молекулярного притягання адсорбату (вандерваальсівські сили). 

У результаті адсорбційних процесів у гідрогеохімічних системах поверхня 
твердої фази, що взаємодіє з підземними водами, виявляється зарядженою 
катіонами та аніонами. При взаємодії такої зарядженої твердої фази з водами 
іншого хімічного складу відбувається мимовільний процес обміну іонів 
відповідно до їхніх хімічних потенціалів у твердій і рідкій фазах. Такий процес 
називається іонним обміном. Це мимовільний та оборотний обмін між різними 
фазами гідрогеохімічної системи, що не приводить до змін у кристалічній 
структурі твердої фази. Фізико-хімічна сутність іонного обміну стає зрозумілою 
з визначення подвійного електричного шару. 

Біохімічні процеси. 
Біохімічні процеси пов'язані з діяльністю мікроорганізмів. Для формування 

хімічного складу підземних вод їхня діяльність важливі наслідки. 
Прискорення окисно-відновних процесів. Так, поза діяльністю 

сульфатредукуючих мікроорганізмів хімічне відновлення S6
+(SО4

2–)→S2
–(Н2S) за 

невисоких температур (менше 100 ºС) є неможливим, оскільки енергія зв'язку 
сірки і кисню в SО4

2– надзвичайно велика. Але сульфатредукуючі бактерії, що 
відбирають кисень у сульфатів і використовують при цьому як енергетичний 
матеріал газоподібний водень чи органічні речовини, досить швидко роблять це 
відновлення. У результаті утворюється сірководень Н2S і продукти його 
дисоціації НS– і S2–. Для більшої частини підземних вод інших шляхів утворення 
цих речовин, крім мікробіологічного, немає. За допомогою діяльності 
мікроорганізмів також інтенсифікуються процеси окиснення сульфідних руд, 
нітрифікації, денітрифікації тощо. 

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
1. Ознайомитись з регіональними гідрогеохімічними закономірностями 

формування хімічного складу різних типів підземних вод. 
 
Контрольні запитання до теми: 
1. Як впливає швидкість руху підземних вод та температура на процеси 
розчинення та кристалізації? 
2. Чи можливе розчинення в термодинамічно рівноважних гідрогеологічних 
системах? 
3. Для яких змінно-валентних хімічних елементів їхнє окислення чи 
відновлення сприяє переходу у підземні води, а для яких перешкоджає? 
4. Як впливають процеси комплексоутворення речовин на їх сорбційне 
осадження з підземних вод? 
5. Яке значення мають сорбція та іонний обмін у зміні хімічного складу 
підземних вод? 
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6. Які геохімічні наслідки діяльності сульфатредукуючих та тіоноокислих 
бактерій? 
Література:  

1. Рудько Г.І. Гідрогеохімія : Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний 
центр "Київський університет, 2007. – 255 с. Глава 6. 

2. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. – М.: Недра, 1992 -286 с. 
Глава 6. 

3. Питьева К.Е. Гидрогеохимия. – М.: Изд-во МГУ, 1978, 325 с. Глава 3. 
4. Крайнов С.Р., Швец В.М. Геохимия подземных вод хозяйственно-

питьевого назначения. – М.: Недра, 1987 – 237 с. Глава 3. 
5. Посохов Е.В. Формирование химического состава подземных вод – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1966- 258 с. Глава 6, 8. 
 
ТЕМА 4 Міграція хімічних елементів. Гідрогеохімічні бар’єри. Рівновага в 
природних водах. (8 год.) 
Лекція 6. Міграційні форми хімічних елементів в підземних водах. 
Гідрогеохімічні бар’єри – 2 години. 
План лекції:  

 Фактори міграції: внутрішні, зовнішні. 
 Форми міграції. 
 Гідрогеохімічні бар’єри та їх види. 
 

Фактори міграції: внутрішні, зовнішні. 
Фактори міграції поділяються на внутрішні і зовнішні. Внутрішні фактори – 

це чинники, пов'язані лише з властивостями атомів і їх сполук, до їх числа 
відносять: 

1. Властивості зв'язку, що включає фізичну концентрацію речовин; 
2. Хімічні властивості, ступінь реакційної здатності атомів і сполук; 
3. Енергетичні і кристалізаційно-хімічні властивості речовин; 
4. Гравітаційний чинник, пов'язаний з атомною вагою; 
5. Радіоактивні властивості атомів. 
Зовнішні фактори визначаються станом довкілля, не залежать від 

індивідуальних властивостей міграції речовин і включають наступні чинники: 
1. Космічна міграція, що включає гравітаційну, променеву, теплову енергію, 

тиск і електричні поля; 
2. Фактори міграції в розплавах, що включають умови гравітаційної рівноваги 

і дифузії; 
3. Фактори міграції у водних розчинах, що включають умови міграції як при 

високих температурах, так і при низьких; 
4. Фактори міграції в газових сумішах і надкритичних розчинах; 
5. Фактори механічної міграції; 
6. Фактори міграції в колоїдному і монокристалічному середовищі; 
7. Фактори міграції в твердих тілах; 
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8. Фактори біохімічної і промислової міграції; 
9. Інші фізико-хімічні фактори. 
Дана класифікація охоплює основні види міграції елементів на Землі і є 

теоретичною базою для геохімічних досліджень. 
Форми міграції. 
Хімічні елементи в підземних водах можуть міститися у вигляді суспензії, 

колоїдів та істинно розчинених станів. До суспензій відносять частки, що мають 
розмір більше 0,5 мкм. Частки меншого розміру є колоїдними і розчиненими 
формами. Межу між ними в більшості випадків провести важко, тому що вона 
рухлива і залежить від хімічних властивостей елементів і утворених ними форм. 

Гідрогеохімічні бар’єри та їх види. 
Геохімічний бар'єр – це зона, у якій на короткій відстані відбувається різка зміна 

гідрогеохімічних умов міграції хімічних елементів, що обумовлює осадження цих 
елементів у тверду фазу. 

По суті водна міграція більшості хімічних елементів зводиться до 
проходження ними через серію гомогенних і гетерогенних бар'єрів. Щодо цього 
необхідно мати на увазі два важливих положення. 

Окисний (кисневий) бар'єр. Суть дії цього бар'єра полягає в окисних 
перетвореннях більш розчинних відновлених сполук будь-якого елемента в 
менш розчинні окиснені.  

Відновний бар'єр. Дія цього бар'єра приводить до перетворення більш 
розчинних окиснених форм змінно-валентних елементів у менш розчинні 
відновлені.  

Лужний гідролітичний бар'єр. Цей бар'єр діє при збільшенні рН середовища.  
Лужний карбонатний бар'єр. Дія цього бар'єра базується на утворенні 

важкорозчинних карбонатів катіоногенних елементів і елементів-
комплексоутворювачів.  

Сульфідний бар'єр. Дію цього бар'єра засновано на утворенні важкорозчинних 
сульфідів багатьох 18-електронних халькофільних елементів-
комплексоутворювачів та аніоногенних елементів. 

Сорбційний гідроксидний бар'єр. Свіжоосаджені гідроксиди полівалентних 
елементів є ефективними сорбентами, що очищають підземні води від багатьох 
елементів-комплексоутворювачів та аніоногенних елементів.  

Сорбційний глинистий бар'єр. У звичайних умовах зони гіпергенезу в 
присутності маломінералізованих вод мінерали глин мають негативний заряд і є 
типовими катіонообмінниками. 

Тому сорбційний глинистий бар'єр найбільш активний відносно 
катіоногенних елементів (Li, Sr, Ва), а також катіоногенних елементів-
комплексоутворювачів.  

Сорбційний карбонатний бар'єр. У процесі утворення карбонати (особливо 
карбонати кальцію) здатні взаємоосаджувати багато елементів, що мігрують у 
підземних водах у катіонній та аніонній формах. 

 
Лекція 7. Рівновага в природних водах – 2 години. 
План лекції:  
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 Фізико-хімічний аналіз рівноваги природної системи. 
 Константа рівноваги. 
 Активність іонів у розчині. 
 Прості і комплексні іони. 
 Основні типи рівноваги в природних водах. 

 
Константа рівноваги. 
Закон дiючих мас установлює співвідношення між масами реагуючих 

речовин при рівновазі в хімічних реакціях. 

Рівняння    
   

1

2

C D
 =  = .

A B

c d

a b

k K
k

є математичним виразом закону діючих мас. Він 

формулюється в такий спосіб: при настанні хімічної рівноваги в умовах 
незмінних температур і тиску відношення добутку активних концентрацій 
речовин, що утворяться в результаті реакції, до добутку активних концентрацій 
речовин, що вступають у реакцію, є величиною сталою.  

Величина K  у рівнянні закону діючих мас, що виражена за допомогою 
активних концентрацій речовин, називається термодинамічною константою 
рівноваги. За заданих температур і тиску вона не залежить від концентрацій 
речовин, наявних у системі, та безпосередньо речовин, що беруть участь у 
реакції; а також не залежить від природи і концентрації речовин, що 
перебувають у системі, але не входять до рівняння реакції. 

Активність іонів у розчині. 
Активність речовини в розчині a  – це термодинамічна концентрація речовини 

в реальному (а не ідеальному) розчині. Чисельно – це та величина, якою 
замінюють концентрацію С у рівняннях термодинаміки, що робить їх 
справедливими (застосовними) за будь-яких концентрацій речовин у розчині. 
Ступінь розбіжності активності з концентрацією визначається ступенем 
відмінності даного розчину від ідеального. Кількісно ступінь такої розбіжності 
визначається коефіцієнтом активності, що дорівнює величині відхилення 
властивостей речовини в реальному розчині від його властивостей в ідеальному 
розчині. Коефіцієнт активності позначається через y за молярною шкалою 
концентрацій та γ – за моляльною. Таким чином, активність речовини пов'язана з 
її концентрацією таким рівнянням: a  = yC = γm. 

Прості і комплексні іони. 
Розчинені речовини підземних вод можна поділити на прості недисоційовані 

форми і складні комплексні сполуки. 
До простих належать такі форми, складові яких не можуть існувати в розчині 

окремо. Наприклад, аніони СО3
2–, SO4

2– у підземних водах не дисоціюють і іони 
С4+, S6+, що їх складають, не існують у підземних водах. Серед простих форм 
виділяють позитивно заряджені катіони (Nа+, K+, Са2+, Мg2+, Fе2+ тощо), 
від'ємно заряджені аніони (Сl–, SO4

2–, СО3
2–, НСО3

– тощо) і нейтральні 
недисоціюючі молекули (СН4, СO2, МН3, О2 та ін.). 



22 
 

 

Асоціація іонів – це утворення з протилежно заряджених простих іонів 
складніших часток асоціатів.  

Комплексна сполука – це форма, утворена асоціацією двох чи більше простих 
форм, кожна з яких здатна існувати незалежно. 

Так, наприклад, у підземних водах кальцій утворює такі комплексні сполуки: 
СаНСО3

+, СаСО3
0, СаSO4

0, Са(SO4)2
2–, СаСl+; магній – МgНСО3

+, МgСО3
0, 

МgСО4
0, Мg(SO4)2

2–, МgCl+ та ін.; свинець – РbНСО3
+, РbСО3

0, РbSO4
0, 

Рb(SO4)2
2–, РbСl+, РbСl20, РbНS+ та ін.; берилій – ВeF+, ВеF2

0, ВеF3
–, ВeF4

2–, 
ВеСО3

0, Ве(OН)4
2– та ін.; алюміній – АlFn3–n, Аl(ОН)n

3–n , Аl(SO4)3–2n та ін. 
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
1. Поняття «кларк концентрації». Записати кларки основних 

типоморфних елементів. 
2. Ознайомитись з рівновагою системи «газ-вода» та «жива речовина - 

вода». 
 
Контрольні запитання до теми: 
1. Назвіть основні міграційні форми хімічних елементів та сполук у водних 

розчинах. 
2. Які геохімічні наслідки утворення хімічними елементами різних міграційних 

форм? 
3. Які фактори міграції відносяться до внутрішніх, а які до зовнішніх? 
4. Які методи встановлення міграційних форм хімічних елементів найбільш 

оптимальні для підземних вод різного хімічного складу? 
5. Як впливає положення хімічних елементів у періодичній системі Менделєєва 

на їхні міграційні форми? 
6. Дайте визначення поняттю геохімічний бар’єр. Назвіть основні види 

геохімічних бар’єрів. 
7. Як впливають геохімічні бар’єри на формування хімічного складу підземних 

вод? 
8. Назвіть основні типи рівноваги у природних водах. 
9. Що таке термодинамічна константа рівноваги? 
10. Що таке прості та комплексні іони? 
11. Що являє собою рівновага "жива речовина — вода"? 

 
Література:  

1. Рудько Г.І. Гідрогеохімія : Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний 
центр "Київський університет, 2007. – 255 с. Глава 3, 7. 

2. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. – М.: Недра, 1992 -286 с. 
Глава 3,7. 

3. Самарина В.С. Гидрогеохимия. – Л.: Из-во Ленингр. университета 1977 - 
359 с. Частина 2. 
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Типове завдання модульної контрольної роботи 
 

І. Відповісти на 4 теоретичні питання (наприклад):  
1. Визначення гідрогеохімії як науки. Її значення і задачі. 
2. Що таке промислова класифікація підземних вод? 
3. Що таке прості та комплексні іони? 
4. Як впливають геохімічні бар’єри на формування хімічного складу 

підземних вод? 
ІІ. Здати оформлені практичні роботи.  

 
Контрольні запитання до змістового модуля 1 

1. В яких одиницях вимірюється твердість води? 
2. Визначення гідрогеохімії як науки. Її значення і задачі. 
3. Зв’язок гідрогеохімії з іншими науками. 
4. На чому базуються класифікації підземних вод? 
5. На яких факторах базується дифузійно-осмотична гіпотеза? 
6. Назвіть основні міграційні форми хімічних елементів та сполук у водних 

розчинах. 
7. Назвіть основні типи рівноваги у природних водах. 
8. Назвіть основні фактори формування хімічного складу води. 
9. Поясніть різницю у хімічному складі метеорних, морських та океанічних вод. 
10. Роль вчених — В.Вернадського, О.Ферсмана, Б.Личкова, О.Алекіна, 

Н.Ігнатовича, Г.Каменського, А.Овчиннікова та ін. у створенні і розвитку 
гідрогеохімії як науки. 

11. Роль гідрогеохімії при вирішенні наукових і народногосподарських задач. 
12. Які ізотопи входять до складу води? 
13. Чим відрізняється розчинення від вилуговування? 
14. Що таке водна концентрація? 
15. Що таке електроліти? 
16. Що таке промислова класифікація підземних вод? 
17. Що таке прості та комплексні іони? 
18. Що являє собою рівновага "жива речовина — вода"? 
19. Що являє собою явище висалювання? 
20. Як впливають геохімічні бар’єри на формування хімічного складу підземних 

вод? 
21. Як впливають температура і тиск на властивості водних розчинів? 
22. Як побудована молекула води? 
23. Як пов’язані між собою активність і концентрація? 
24. Яка різниця між загальними та регіональними класифікаціями підземних 

вод? 
25. Яким показником характеризується кислотність середовища? 
26. Які елементи і сполуки відносять до макрокомпонентів? 
27. Які моделі структури води відомі? 
28. Які основні процеси формування хімічного складу підземних вод Ви знаєте? 
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29. Які фактори міграції відносяться до внутрішніх, а які до зовнішніх? 
30. Розшифруйте термін "гідрогенне родовище". 
31. Які геохімічні наслідки утворення хімічними елементами різних міграційних 

форм? 
32. Які методи встановлення міграційних форм хімічних елементів найбільш 

оптимальні для підземних вод різного хімічного складу? 
33. Як впливає положення хімічних елементів у періодичній системі Менделєєва 

на їхні міграційні форми? 
34. Дайте визначення поняттю геохімічний бар’єр. Назвіть основні види 

геохімічних бар’єрів. 
35. Що таке термодинамічна константа рівноваги? 

 
Рекомендована література до змістового модуля 1 

1. Рудько Г.І. Гідрогеохімія : Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний 
центр "Київський університет, 2007. – 255 с. 

2. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. – М.: Недра, 1992 -286 с. 
3. Алекин О.А. Основы гидрохимии. − Л.: Гидрометеоиздат, 1953. – 296 с. 
4. Питьева К.Е. Гидрогеохимия. – М.: Изд-во МГУ, 1978, 325 с. 
5. Крайнов С.Р., Швец В.М. Геохимия подземных вод хозяйственно-

питьевого назначения. – М.: Недра, 1987 – 237 с. 
6. Посохов Е.В. Формирование химического состава подземных вод – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1966- 258 с. 
7. Самарина В.С. Гидрогеохимия. – Л.: Из-во Ленингр. университета 1977 - 

359 с. 
8. Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Швец В.М. Геохимия подземных вод. 

Теоретические, прикладные и экологические аспекты. – М.: Наука, 2004. – 677с. 
9. Перельман А.И. Геохимия природных вод. – М. : Наука, 1982 – 151 с. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ГІДРОГЕОХІМІЇ 

 
ТЕМА 5 Гідрогеохімічна зональність підземних вод. Водні ореоли 
розсіювання. Гідрогеохімічна аномалія. (10 год.)  
Лекція 8. Гідрогеохімічна зональність підземних вод. – 2 години. 
План лекції:  

 Типи гідрогеохімічної зональності. 
 Основні гіпотези походження гідрогеохімічної зональності. 
 

Типи гідрогеохімічної зональності. 
Зональні явища в гідрогеології широко розповсюджені. Відомі різні види 

зональності: за площею і глибиною, для ґрунтових і глибоких напірних вод, для 
загального хімічного складу вод, газів, органічних речовин, мікрокомпонентів, 
мікрофлори, газового складу тощо. Гідрогеохімічна зональність найбільш 
вивчена на прикладі ґрунтових підземних вод, а також глибоких напірних вод 
негативних структур земної кори – платформ, крайових прогинів і між гірських 
западин, у межах яких в результаті глибокого буріння на нафтогазових площах 
отримано нові матеріали про зональність не лише загального хімічного складу 
підземних вод, але й розподілу в них газів, органічних речовин, мікрофлори і 
мікрокомпонентів. 

У межах гірсько-складчастих областей, що характеризуються широким 
розвитком тріщинно-жильних водонапірних систем, гідрогеохімічна зональність 
вивчена набагато менше. 

Основні гіпотези походження гідрогеохімічної зональності. 
Обґрунтування вертикальної гідрогеохімічної зональності В.І. Вернадський 

знаходив у процесах підземного випаровування, що згодом не підтвердилося. 
У наступні роки питання вертикальної гідрогеохімічної зональності вивчали 

В.О. Жуков, В.О. Сулін, М.К. Ігнатович, М.І. Толстіхін, Г.М. Каменський, Ф.О. 
Макаренко, С.О. Шагоянц, Т.П. Афанасьєв, О.М. Овчинніков, М.Є. 
Альтовський, І.К. Зайцев, К.В. Філатов, О.В. Щербаков і багато інших учених. 

Найбільш складним питанням у гідрогеохімії є питання про причини 
виникнення вертикальної гідрогеохімічної зональності глибоких вод. 
Наприклад, якщо досить легко пояснити належність солоних вод і розсолів до 
порід, представлених хемогенними утвореннями, то важко відповісти на 
запитання, чому в більшості випадків відсутній зв'язок між складом 
водовмісних порід і хімічним складом вод. Це питання виникає і вимагає свого 
пояснення тому, що високомінералізовані хлоридні води часто мають 
належність до порід морського й континентального походження, первинні осади 
яких формувалися в прісноводних або в слабосолонуватоводних умовах. Ці 
води містяться в таких нетипових за складом породах, як граніти, кристалічні й 
метаморфічні сланці, пісковики, конгломерати, ефузивні породи. Є кілька 
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гіпотез, які пояснюють з різних вихідних позицій формування гідрогеохімічної 
зональності. Найбільш відомими з них є гіпотези: 

1) захоронення випаровувально сконцентрованих у поверхневих умовах 
морських вод та їхня метаморфізація в результаті взаємодії із вміщуючими 
породами; у цьому випадку вода є сингенетичною первинним вміщуючим 
породам; 

2) інфільтраційна гіпотеза, що пов'язує формування гідрогеохімічної 
зональності з процесами взаємодій в системі "вода – порода"; 

3) підземного випаровування; 
4) самодифузії або трансляційної диференціації; 
5) дифузійно-осмотична; 
6) ювенільного (ендогенного) походження зональності внаслідок видалення 

легколетких компонентів (Н2О, Сl та ін.) із земної кори і мантії (їхні дегазації); 
7) гравітаційна і гравітаційно-конвекційна; 
8) дегідратаційна, яка пояснює зворотну зональність процесами розчинення 

солоних вод і розсолів кристалізаційною водою, що виділяється з порід на більших 
глибинах при дегідратації. 

Останнім часом для пояснення причин гідрогеохімічної зональності як 
планетарного явища все більше залучаються методи фізико-хімічної термо- і 
гідродинаміки. Зокрема, на основі застосування таких методів для пізнання 
формування гідрогеохімічної зональності, як регіонального явища, кількісно і 
якісно показано, що солоність підземних вод седиментаційних басейнів, а отже, 
і гідрогеохімічна структура останніх, є наслідком геологічно тривалих процесів 
масопереносу, що відбуваються у водній фазі басейнів, з одного боку, і процесів 
масопередачі між водною і твердою фазами гірських порід – з іншого. 

 
Лекція 9. Водні ореоли розсіювання. Гідрогеохімічна аномалія. – 2 години. 
План лекції:  

 Фактори формування водних ореолів розсіювання.  
 Поняття гідрогеохімічної аномалії. 
 

Фактори формування водних ореолів розсіювання.  
Водні ореоли розсіювання – області поширення підземних і поверхневих вод 

з підвищеним вмістом (в порівнянні з фоновим) рудоутворюючих елементів: Na, 
Mg, Cu, Zn, Pb, Fe, Мо, U і ін., а також сульфат-іона, хлор-іона і т.п. Водні 
ореоли розсіювання утворюються за рахунок розчинення і винесення хімічних 
елементів і з'єднань з рудних тіл, а також з їх первинних і вторинних ореолів 
розсіювання. Концентрація розчинених елементів по мірі віддалення від рудних 
тіл поступово зменшується. Площа водних ореолів розсіювання у багато разів 
перевищує площі родовищ, у цьому і полягає їх основне пошукове значення. 
Одним з основних факторів формування водних ореолів розсіювання є 
міграційні процеси.  

Поняття гідрогеохімічної аномалії. 
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Гідрогеохімічною аномалією називають частину підземного чи поверхневого 
потоку, у межах якого хімічний склад за рядом показників (вміст окремих 
компонентів, співвідношення між ними, Еh, рН і т.д.) відрізняється від фонових 
для даної частини структури. На відміну від поняття водний ореол розсіювання, 
що генетично пов’язаний з родовищем, що руйнується, і відбиває визначену 
якість родовища, поняття "гідрогеохімічна аномалія" характеризує тільки 
особливість хімічного складу безвідносно до тих причин, що її викликають. 
Тому гідрогеохімічні аномалії можуть бути наслідком впливу не тільки 
родовищ, але і різних гідрогеологічних (наприклад, вертикальне перетікання 
підземних вод) чи фізико-хімічних процесів, що не мають ніякого відношення 
до родовищ. 

 
Практична робота №3 (2 год.) 

Тема 
Побудова гідрогеохімічного розрізу (профілю) 

План 
1. Способи побудови гідрогеохімічних розрізів. 
2. Побудова гідрогеохімічного розрізу спосособом лінійних профілів по 

заданій лінії. 
3. Висновки щодо гідрогеохімічних особливостей водоносного горизонту, 

що вивчався. 
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
1. Побудувати схему гідрогеохімічної зональності Дніпровсько-Донецького 

артезіанського басейну. 
2. Ознайомитись із зональністю газового складу підземних вод (на прикладі 

платформ енних областей). 
3. Розглянути методи і способи розшифровки гідрогеохімічних аномалій. 

Контрольні запитання до теми 
1. Що таке гідрогеохімічна зональність? 
2. Які гіпотези гідрогеохімічної зональності існують? 
3. Види вертикальної гідрогеохімічної зональності та причини її формування. 
4. У чому відмінність пластової зональності від зональності нашарування? 
5. Назвіть умови і фактори, що визначають горизонтальну зональність 
ґрунтових вод. 
6. Як ви розумієте зональність підземних вод за величиною рН, Eh, вмістом 
органічної речовини та мікрофлори? 
7. Чи тотожні терміни "ореол водного розсіювання" та "гідрогеохімічна 
аномалія"? 
8. Які типи водних ореолів ви знаєте? 
 
Література:  

1. Рудько Г.І. Гідрогеохімія : Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний 
центр "Київський університет, 2007. – 255 с. Глава 9. 
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2. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. – М.: Недра, 1992 -286 с. 
Глава 9. 

3. Крайнов С.Р., Швец В.М. Геохимия подземных вод хозяйственно-
питьевого назначения. – М.: Недра, 1987 – 237 с. Глава 2, 4. 

 

ТЕМА 6 Гідрогеохімічні методи пошуків. (10 год.)  
Лекція 10. Поняття гідрогеохімічного методу пошуку та гідрогеохімічні 
критерії пошуків родовищ корисних копалин. – 2 години. 
План лекції:  
 Поняття гідрогеохімічного методу та його особливості. 
 Область застосування гідрогеохімічних методів. 
 Гідрогеохімічні критерії пошуків родовищ корисних копалин. 
 Універсальні та спеціальні гідрогеохімічні пошукові ознаки. 
 
Поняття гідрогеохімічного методу та його особливості. 
Гідрогеохімічний метод пошуків корисних копали, який покладений в основу 

пошукової гідрогеохімії, − це спосіб вивчення розміщених в земній корі 
покладів корисних копалин, що оснований на дослідження хімічного складу 
підземних вод Застосування даного методу має тривалу історію розвитку. З 
давніх часів поклади солі шукали за виходами солоних вод. Але навіть у 
недавній час багато покладів кам’яної і калійної солей були знайдені саме за 
виходами на поверхню розсолів Cl-Nа складу. Це було найбільш просте 
використання гідрогеохімічного методу пошуків корисних копалин. 

Загальні особливості гідрогеохімічного методу пошуків: регіональний 
характер; обов’язкове виконання польових робіт, а саме картувальних робіт та 
спеціального опробування підземних вод; широке застосування картографічних 
та інших видів графічних побудов. Перевагою даного методу є можливість 
застосування його в будь-яких природних умовах, навіть дуже складних. 

Гідрогеохімічні пошукові дослідження бувають дрібно-, середньо- та 
крупномасштабними. Під час дрібномасштабних дослідженнях дається загальна 
оцінка перспективності території на корисні копалини; при 
середньомасштабних − оцінка перспективності території на типи родовищ 
корисних копалин; при крупномасштабних − площі розміщення родовищ 
корисних копалин. 

Загальні методичні принципи гідрогеохімічних пошуків полягають в 
наступному. Виділяють три основні стадії пошукових гідрогеохімічних 
досліджень: 

1. проектування; 
2. проведення пошукових робіт; 
3. інтерпретація отриманих даних. 

Область застосування гідрогеохімічних методів. 
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Гідрогеохімічний метод пошуків застосовується для виявлення різноманітних 
видів корисних копалин, зокрема: рудних, нафтових, газових, вугільних, солей 
та промислових вод.  

Гідрогеохімічні методи пошуку корисних копалин можуть використовуватись 
як самостійно, так і в комплексі з іншими пошуковими методами. Наприклад, 
при пошуках нафтових, газових родовищ, в комплексі з геолого-структурними 
та геофізичними методами; при пошуках рудних родовищ − з геохімічними 
методами і т.д. Прикладом самостійного застосування є пошуки промислових 
вод. У випадку використання даного методу в комплексі з іншими, 
гідрогеохімічний метод виступає допоміжним. 

Гідрогеохімічні критерії пошуків родовищ корисних копалин. 
Гідрогеохімічними пошуковими ознаками є такі компоненти і показники 

хімічного складу природних вод, концентрації і значення яких змінюються під 
впливом речовини рудних тіл, а також первинних і вторинних ореолів родовищ. 
Іншими словами, гідрогеохімічними пошуковими ознаками є такі особливості 
хімічного складу, що несуть певну кількісну та якісну інформацію про ймовірні 
родовища корисних копалин.  

До таких ознак відносять: макрокомпоненти; мікрокомпоненти; ступінь 
мінералізації; величина рН вод; значення коефіцієнтів SO4/Cl, Ca/SO4 та ін.; 
форми водної міграції компонентів; органічні речовини вод, включаючи 
мікроорганізми; гази вод. 

Застосовуючи до різних видів корисних копалин всі гідрогеохімічні пошукові 
ознаки класифікують в залежності від частоти використання та 
результативності. Вони поділяються на прямі та опосередковані. Прямі − це 
показники хімічного складу підземних вод, що сформувались безпосередньо за 
участі тієї чи іншої корисної копалини і сприяють виявлення корисного 
компоненту при пошуках. Вони часто представлені мікрокомпонентами, у 
випадку рудних корисних копалин, а для нафтових і газових родовищ − 
органічними речовинами. Опосередковані ознаки − це показники хімічного 
складу підземних вод, що сформувались за відсутності безпосередньої участі 
корисного компоненту під впливом геологічних та гідрогеологічних умов. Вони 
менш результативні, ніж опосередковані. 

З погляду практичного використання гідрогеохімічного методу на різних 
стадіях геолого-пошукових робіт Б.О.Колотов розділив гідрогеохімічні 
пошукові ознаки на універсальні і спеціальні. 

Універсальні гідрогеохімічні ознаки. 
Універсальні ознаки – це такі особливості хімічного складу, що є загальними 

для всіх рудних родовищ (ΣM, Zn) чи для окремих груп цих родовищ (Zn, ΣМ, 
SO42- –для сульфідних родовищ; F, Li, Rb, Zn, ΣМ –для багатьох родовищ 
рідких елементів, пов’язаних з кислими інтрузивними породами і т.д.). 
Виявлення в підземних водах аномальних концентрацій елементів, що є 
універсальними ознаками, може бути показником наявності в даних 
гідрогеологічних структурах будь-якого родовища чи взагалі родовища 
визначеної групи (сульфідного, рідкіснометального і т.д.). Значимість 
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перерахованих компонентів як універсальних гідрогеохімічних пошукових 
ознак обумовлена ще тим, що ці компоненти, будучи водяними мігрантами в 
широкому діапазоні гідрогеохімічних умов, утворюють навколо родовищ 
найбільш протяжні водні ореоли розсіювання, доступні для виявлення при 
дрібномасштабних роботах. 

Спеціальні гідрогеохімічні ознаки. 
Спеціальними гідрогеохімічними ознаками є такі особливості хімічного 

складу, що характерні тільки для вод окремих мінеральних і генетичних типів 
родовищ. Типові спеціальні ознаки: уран для уранових родовищ; вольфрам для 
вольфрамових і молібденових; ніобій для ніобієвих і танталових; олово для 
оловорудних; цезій для пегматитових, утримуючих полуцит і лепідоліт; берилій 
для берилієвих і т.д. Аномальні вмісти у водах компонентів, що є спеціальними 
ознаками, можуть розцінюватися як показник ймовірності наявності в межах 
даної гідрогеохімічної структури визначених мінеральних типів родовищ. Такий 
розподіл гідрогеохімічних ознак задовольняє і відповідає принципу стадійності 
геолого-пошукових робіт, відповідно до якого укрупнення масштабів робіт 
означає: а) зростання об’єму спеціальних робіт; б) збільшення об’єму 
інформації, одержуваної з одиниці площі; в) збільшення кількості асигнувань, 
необхідних для одержання інформації з одиниці площі. Отже, чим менший 
масштаб робіт, тим більш загальними (універсальними) повинні бути 
гідрогеохімічні пошукові ознаки і тим менше (у грошовому еквіваленті) 
повинне коштувати проведення гідрогеохімічних робіт; і навпаки, чим крупніше 
масштаб пошукових робіт, тим більш конкретні і спеціальні гідрогеохімічні 
характеристики повинні бути отримані з одиниці площі. 

 
Лекція 11. Типізація геолого-гідрогеологічних, гідрогеохімічних умов при 

пошуках різних типів корисних копалин. – 2 години. 
План лекції:  

 Геолого-гідрогеологічні умови родовищ різних типів корисних копалин.  
 Гідрогеохімічні умови родовищ різних типів корисних копалин. 

 
Геолого-гідрогеологічні умови родовищ різних типів корисних копалин. 
Кожен вид корисних копалин характеризується певними властивостями та 

природною обстановкою. Комплекс природних факторів визначає 
гідрогеологічних тип обстановки. Гідрогеохімічним пошукам рудних, нафтових 
та газових родовищ, промислових вод, родовищ вугілля, будівельних 
матеріалів, солей, боратів відповідають наступні типи геолого-гідрогеологічних 
умов.  

При пошуках рудних родовищ досліджуються підземні води переважно 
гірсько-складчастих та кристалічних масивів, а також підземні води платформ 
енних областей. Пластовий тиск близький до атмосферного, температура 
близько 10-20˚; глибини залягання невеликі, до декількох десятків метрів. 
Водовміщуючі породи кристалічні, а також осадові морського генезису. 
Підземні води, що вивчаються належать переважно ґрунтовому водоносному 
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комплексу, а також зонам тріщинуватості в гірсько-складчастих областях та 
слабонапірним водоносним комплексам платформ. 

Під час пошуків будівельних матеріалів вивчають підземні води, 
розповсюджені в різноманітних структурно-тектонічних умовах. Однак, в 
гідрогеологічному відношенні це води зони інтенсивного водообміну, 
приурочені, як правило, до ґрунтового водоносного комплексу. Водовміщуючі 
породи представлені кристалічними та різноманітними осадовими утвореннями. 
Пластовий тиск близький до атмосферного, температура 10-20˚; глибини 
залягання до декількох десятків метрів. 

Пошуки вугільних родовищ проводяться в умовах поширення підземних вод 
зони інтенсивного водообміну платформенних територій. Водовміщуючі породи 
− теригенні та карбонатні. 

Для нафтових і газових родовищ, а також промислових підземних вод пошуки 
виконуються в платформенних умовах в межах крайових та занурених частин 
артезіанських басейнів (пластовий тиск більше 5·106 Па, температури більше 
50˚). Підземні води залягають на глибинах від декількох сотень до декількох 
тисяч метрів. Підземні води, що використовуються при пошуку нафтових і 
газових родовищ, приурочені до теригенних та карбонатних порід, а у випадку 
промислових вод − до теригенних, карбонатних, сульфатних і галогенних порід. 

При пошуках солей і боратів дослідженню підлягають підземні води 
платформ енних областей, передгірських прогинів, між гірських западин. 
Пластовий тиск змінюється в широку діапазоні − від 25·106 до 25·107 Па, 
температура − від <20 до 50˚С і більше. Глибина залягання від декількох метрів 
до тисячі метрів і більше. Гідрогеологічні умови різноманітні; підземні води 
приурочені до водоносних комплексів верхніх частин земної кори та до 
водоносних комплексів глибоких частин артезіанських басейнів. 

Гідрогеохімічні умови родовищ різних типів корисних копалин. 
Гідрогеохімічні умови систематизуються відповідно до видів корисних 

копалин на декілька типів, які в свою чергу поділяються на підтипи.  
Пошуки рудних сульфідних родовищ проводяться при мінералізації 

підземних вод 1 до 10 г/дм3 і більше, рН<7 (переважно 2-4). В компонентному 
складі цих вод значну частку займає сульфат-іон. Він або переважає, або 
поєднується з гідрокарбонат-іоном, або ж одночасно з гідрокарбонат- та хлор-
іоном. 

Для рудних несульфідних родовищ пошуковими ознаками підземних вод є 
мінералізація менше 1 г/дм3, рН>5. За хімічним складом води гідрокарбонатні, а 
також гідрокарбонатно-хлоридні та хлоридно-гідрокарбонатні.  

Підземні води родовищ будівельних матеріалів з мінералізацією менше 
1 г/дм3, інколи більшу, рН 4-9. Склад переважно гідрокарбонатний, 
гідрокарбонат-іон часто поєднується з сульфат- чи хлор-іоном, або ж одночасно 
з одним та іншим. 

Підземні води вугільних родовищ прісні, з мінералізацією 0,3-0,5 г/дм3, рН 7-
8. Головними компонентами складу є гідрокарбонат та хлор; гідрокарбонат-іон 
переважно має самостійне домінуюче значення або ж поєднується з хлор-іоном; 
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серед катіонів переважає кальцій і магній, але у водах з високими 
концентраціями хлору значний вміст натрію. 

Підземні води нафтових і газових родовищ та родовищ промислових вод 
мінералізовані; підрозділяються на три групи: 10-50 г/дм3, 50-100 і більше 
150 г/дм3. Води першої групи гідрокарбонатно-хлоридні, хлоридно-
гідрокарбонатні натрієві; другий − хлоридні натрієві. Води з мінералізацією 
більше 150 г/дм3 у випадку промислових вод хлоридні із значним вмістом 
натрію в поєднанні з калієм, магнієм або кальцієм; у випадку нафтових, газових 
родовищ хлоридні з домінуванням натрію в поєднанні з кальцієм. 

Для родовищ солей та боратів характерні підземні води високомінералізовані 
до 300 г/дм3 і більше, хлоридні з різноманітними співвідношеннями натрію з 
калієм і магнієм. 

 
Практична робота №4 (2 год.) 

Тема 
Розв'язання задач з гідрогеохімічних методів пошуку родовищ 

корисних копалин 
План 

1. Побудова гідрогеохімічного профілю району досліджень. 
2. Виділення областей розповсюдження чотирьох типів підземних вод за 

величиною вмісту урану. 
3. Оконтурення різних типів геохімічних обстановок підземних вод (за 

величиною Eh). 
4. Висновки про розташування рудного тіла. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

1. Підготувати питання «Здатність хімічних елементів до накопичення в 
підземних водах». 

2. Вивчити геохімічні провінції промислових підземних вод України. 
3. Ознайомитись з гідрогеохімічними передвісниками землетрусів. 

Контрольні запитання до теми: 
1. Що таке гідрогеохімічний метод пошуку корисних копалин та його 

особливості? 
2. Назвіть область використання гідрогеохімічних методів пошуку корисних 

копалин. 
3. Прямі та опосередковані гідрогеохімічні пошукові ознаки. 
4. Чим відрізняються універсальні та специфічні гідрогеохімічні пошукові 

ознаки? 
5. Назвіть особливості геолого-гідрогеологічних умов основних типів корисних 

копалин. 
6. Що відносять до індикаторів пошуку рудних родовищ? 
7. Назвіть гідрогеохімічні критерії пошуку вуглеводнів. 
8. Як визначити направленість природного процесу в системі "розчин – рудний 

об’єкт"? 
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9. Які особливості гідрогеохімічних умов родовищ солей та боратів? 
Література:  

1. Питьева К.Е. Гидрогеохимия. – М.: Изд-во МГУ, 1978, 325 с. Глава 5. 
2. Питьева К.Е., Брусиловський С.А., Вострикова Л.Ю., Чесалов С.М. 

Практикум по гидрогеохимии. – М.: Изд-во МГУ, 1984, 254 с. Глава 7. 
3. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. – М.: Недра, 1992 -286 с. 

Глава 12, 13 
 

ТЕМА 7. Гідрогеохімічні дослідження. (10 год.)   
Лекція 12. Гідрогеохімічні дослідження на різних стадіях 
геологорозвідувальних робіт. – 2 години. 
План лекції:  

 Гідрогеохімічні дослідження на різних стадіях геологорозвідувальних 
робіт. 

 
Гідрогеохімічні дослідження на різних стадіях геологорозвідувальних 

робіт. 
Гідрогеохімічні пошуки варто проводити і звичайно проводять у комплексі з 

іншими видами геолого-пошукових робіт. При проведенні дрібномасштабних (1 
: 100000 і менше) робіт гідрогеохімічні пошуки повинні входити в комплекс, що 
включає літогеохімічне (за потоками розсіювання), шліхове і гідрогеохімічне 
опробування. Ефективними є  дрібномасштабні гідрогеохімічні пошуки в 
комплексі з аерогеофізичними (наприклад, аерогамаспектроскопія) методами. 
При роботах у середніх масштабах (1:50000) гідрогеохімічний метод повиннен 
використовуватися в комплексі з тими ж методами, а при роботах у масштабі 
1:25000 –у комплексі з площадними літогеохімічними (за ореолами 
розсіювання) і геофізичними методами. При більш крупних масштабах 
(1:10000) робіт гідрогеохімічний метод є допоміжним, і в комплексі з іншими 
методами (літогеохімічним за вторинними і первинними ореолами, 
геофізичним) його використовують для виявлення окремих рудних зон, тіл, 
особливо при вирішенні задач розширення перспектив вже відомих рудних 
полів. 
 
Лекція 13. Опрацювання і інтерпретація результатів гідрогеохімічних 
досліджень. – 2 години. 
План лекції:  

 Обробка даних гідрогеохімічних досліджень. 
 Інтерпретація результатів гідрогеохімічних досліджень. 
 
Обробка даних гідрогеохімічних досліджень. 

Розглядаються методи статистичної обробки аналітичних даних, способи 
графічного представлення матеріалів гідрогеохімічних досліджень, методи 
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складання оглядових дрібно-, середньо- і крупномасштабних гідрогеохімічних 
карт.  

Гідрогеохімічні розрізи (профілі) складаються для наочного зображення змін 
по глибині загальної мінералізації підземних вод, їх хімічного та газового 
складу, мікрокомпонентів. Побудова розрізу (профілю) може здійснюватися для 
окремих водоносних горизонтів, або визначеного стратиграфічного інтервалу 
розрізу. 

При гідрогеохімічних дослідженнях необхідно вибрати серед безлічі методів 
такі, які дозволять одержати при певному хімічному складі підземних вод 
максимальну і точну інформацію, необхідну саме для даного виду і даної стадії 
досліджень. У протилежному випадку можна одержати або перекручені дані 
про вмісти елементів, або правильні і точні дані, але з більшими економічними 
витратами, що не відповідають даному виду і стадії досліджень. 

Інтерпретація результатів гідрогеохімічних досліджень. 
Для сучасного розвитку хіміко-аналітичних досліджень підземних вод 

характерні наступні тенденції: а) збільшення кількості компонентів, що 
визначаються, тих, що знаходяться у водах у мікроконцентраціях; б) збільшення 
межі визначення (чутливості визначення) багатьох елементів; в) удосконалення 
і створення нових експресних і високочутливих інструментальних методів 
визначення мікрокомпонентів, особливо фізичних (спектральні, 
радіоактиваційні, полярографічні, іоноселективні електроди та ін.); г) 
розширення робіт з методів визначення органічних речовин підземних вод, газів 
і ізотопів. 

Основні труднощі використання багатьох аналітичних методів до аналізу 
вмістів елементів, що є мікрокомпонентами в підземних водах, полягають в 
різноманітті їх міграційних форм. Більшість з цих форм досить складні і стійкі, 
тим часом як ряд аналітичних методів розрахований лише на певні (переважно 
прості) їх форми знаходження у водах. У зв’язку із цим часто існує 
невідповідність між природними міграційними станами елементів у підземних 
водах і тих їх формах, які покладені в основу методів аналізу (форми 
визначення). 

 
Практична робота №5 (2 год.) 

Тема 
Побудова загальної гідрогеохімічної карти 

План 
1. Загальні принципи побудови гідрогеохімічних карт. 
2. Побудова загальної гідрогеохімічної карти району досліджень. 
3. Висновки та аналіз отриманих результатів. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

1. Ознайомитись з сучасними методами моделювання гідрогеохімічних 
явищ та процесів. 
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2. Вивчити які статистичні підходи застосовуються для вирішення 
гідрогеохімічних задач з метою прогнозу якості підземних вод. 

 
Контрольні запитання до теми: 
1. На яких стадіях геологічних робіт застосовують гідрогеохімічні дослідження?  
2. З якою метою будують гідрогеохімічні профілі під час досліджень? 
3. Які спеціальні види гідрогеохімічних досліджень ви знаєте? 
4. Які типи карт будують при гідрогеохімічних дослідженнях? 
Література:  

1. Питьева К.Е. Гидрогеохимия. – М.: Изд-во МГУ, 1978, 325 с. Глава 5. 
2. Алекин О.А. Основы гидрохимии. − Л.: Гидрометеоиздат, 1953. – 296 с. 

Глава 4. 
3.  Питьева К.Е., Брусиловський С.А., Вострикова Л.Ю., Чесалов С.М. 

Практикум по гидрогеохимии. – М.: Изд-во МГУ, 1984, 254 с. Глава 5,7. 
4. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. – М.: Недра, 1992 -286 с. 

Глава 15. 
 

ТЕМА 8 Сучасні проблеми прикладної гідрогеохімії. (6 год.)  
Лекція 14. Сучасні проблеми прикладної гідрогеохімії. – 2 години. 
План лекції:  
 Зміни хімічного складу природних вод у разі техногенного впливу. 
 Екологічні проблеми і охорона водних ресурсів. 
 Гідрогеохімія і охорона здоров’я. 

 
Зміни хімічного складу природних вод у разі техногенного впливу. 
Наслідки техногенного впливу на геологічне середовище дуже різноманітні. 

Серед них виділяються наступні. 
Мінералогічні наслідки, пов'язані з виснаженням ресурсів корисних копалин, 

залученням у сферу виробництва нових видів мінеральної сировини, зміною 
технології розробки родовищ та ін. 

Геохімічні наслідки полягають у розсіюванні речовин і сполук, порушенні 
водно-сольового балансу, зміні окислювально-відновних умов. Особливо 
небезпечне розсіювання радіоактивних, сірчистих сполук, ртуті, нафти і 
нафтопродуктів, детергентів, синтетичних речовин. 

Гідрогеологічні наслідки спостерігаються надзвичайно широко в 
гірничовидобувних районах у зв'язку з водозниженням при розробці родовищ 
корисних копалин, у районах дії великих водозаборів (зниження рівнів 
підземних вод, зменшення напорів). 

Інженерно-геологічні наслідки виявляються в посиленні чи ослабленні 
екзогенних і кріогенних процесів (зсуви, суфозія, карст, осідання, селі і т.д.). 

Геоморфологічні наслідки. На даний час за 1 рік переміщується гірських мас 
більше, ніж за 100 років XIX ст. Загальна маса речовини, що переробляється на 
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поверхні землі людиною, включаючи усі види будівництва, видобуток корисних 
копалин, оранку сільськогосподарських земель, оцінюється в 20 млрд. т/рік, що 
порівнюється з масштабами природних денудаційних процесів. Створюються 
техногенні ландшафти. Відкачування підземних вод, нафти, розробка вугілля 
без закладки призводять до осідання земної поверхні. 

Геотермічні наслідки пов'язані зі зміною структури водно-теплового балансу. 
Геофізичні наслідки виявляються у вигляді наведених фізичних полів, 

блукаючих струмів, сейсмічних і звукових хвиль та ін. 
Екологічні проблеми і охорона водних ресурсів. 
Геохіміко-екологічні наслідки забруднень підземних вод різноманітні. Всі 

нові геохімічні явища (зміна концентрацій хімічних елементів, виникнення 
нових геохімічних типів підземних вод, інверсія окислювально-відновної 
зональної і ін.) завжди призводять до виникнення нових геохіміко-екологічних 
ситуацій. Але серед всіх цих геохімічних явищ на даний час найважливіше 
значення має виникнення нових „техногенних гідрогеохімічних провінцій”, а 
також міграційних форм хімічних елементів. Ці геохімічні явища акумулюють в 
собі велику кількість негативних екологічних наслідків забруднення підземних 
вод. 

Забруднення підземних вод – це викликана господарською діяльністю така 
зміна якості, що призвела чи може призвести до неможливості їх використання 
в первісних цілях 

Промислове забруднення привносить дуже велику кількість неорганічних і 
органічних речовин. Серед них знаходяться як макрокомпоненти (Cl-, SO4

2-, 
НСО3

-, Nа+, Са2+, Мg2+, Fе2+, Fе3+, F- і ін.), так і дуже багато мікрокомпонентів (Сu, 
Zn, Рb, Мn, Ве, Сd, Co, Аs, Nb, Sе і т. д.). 

Сільськогосподарське забруднення пов'язане з виносом із ґрунту дощовою чи 
іригаційною водою отрутохімікатів і добрив.  

Комунально-побутове забруднення звичайно має локальний характер. 
Потрапляє в підземні води через поля фільтрації, де накопичуються фекальні і 
господарсько-побутові води, а також у результаті витоків побутових стоків з 
комунальної мережі і т.д. 

Гідрогеохімія і охорона здоров’я. 
За своєю сутністю гідрогеохімія є науковою основою екологічних проблем, 

оскільки одна з основних задач сучасних екологічних досліджень – збереження 
природних вод оптимального для їх використання хімічного складу. Значна 
увага повинна приділятись умовам впливу хімічного складу підземних вод на 
здоров’я людини – екологічна (медична) гідрогеохімія. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

1. Що таке поняття буферність забруднення підземних вод, здатність 
підземних вод до самоочищення. 

2. Виділити регіони України з малими концентраціями біологічноактивних 
елементів в питних підземних водах. 
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Контрольні запитання до теми: 
1.  Як впливає антропогенний фактор на хімічний склад води? 
2. Що розуміють під поняттям забруднення підземних вод? 
3. Що таке «техногенні гідрогеохімічні провінції»? 
4. Назвіть основні речовини забруднювачі підземних вод? 
5. Поясніть вплив хімічного складу підземних вод на здоров’я людини? 
Література:  

1. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. – М.: Недра, 1992 -286 с. Глава 
10, 14, 15. 

2. Гольдберг В.М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной 
среды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 248 с. Глава 1, 10, 12. 

3. Крайнов С.Р., Швец В.М. Геохимия подземных вод хозяйственно-
питьевого назначения. – М.: Недра, 1987 – 237 с. Глава 4. 

4. Питьева К.Е. Гидрогеохимия. – М.: Изд-во МГУ, 1978, 325 с. Глава 5. 
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Типове завдання модульної контрольної роботи  
 

І. Відповісти на 4 теоретичні питання (наприклад):  
1. Назвіть умови і фактори, що визначають горизонтальну зональність 
ґрунтових вод. 
2. Прямі та опосередковані гідрогеохімічні пошукові ознаки. 
3. Які типи карт будують при гідрогеохімічних дослідженнях? 
4. Назвіть основні речовини забруднювачі підземних вод? 
ІІ. Здати оформлені практичні роботи. 

 
Контрольні запитання до змістового модуля 2 

1. Що таке гідрогеохімічна зональність? 
2. Які гіпотези гідрогеохімічної зональності існують? 
3. Види вертикальної гідрогеохімічної зональності та причини її формування. 
4. У чому відмінність пластової зональності від зональності нашарування? 
5. Назвіть умови і фактори, що визначають горизонтальну зональність 
ґрунтових вод. 
6. Як ви розумієте зональність підземних вод за величиною рН, Eh, вмістом 
органічної речовини та мікрофлори? 
7. Чи тотожні терміни "ореол водного розсіювання" та "гідрогеохімічна 
аномалія"? 
8. Які типи водних ореолів ви знаєте? 
9. Що таке гідрогеохімічний метод пошуку корисних копалин та його 
особливості? 
10. Назвіть область використання гідрогеохімічних методів пошуку корисних 

копалин. 
11. Прямі та опосередковані гідрогеохімічні пошукові ознаки. 
12. Чим відрізняються універсальні та специфічні гідрогеохімічні пошукові 

ознаки? 
13. Назвіть особливості геолого-гідрогеологічних умов основних типів корисних 

копалин. 
14. Що відносять до індикаторів пошуку рудних родовищ? 
15. Назвіть гідрогеохімічні критерії пошуку вуглеводнів. 
16. Як визначити направленість природного процесу в системі "розчин – рудний 

об’єкт"? 
17. Які особливості гідрогеохімічних умов родовищ солей та боратів? 
18. За якими критеріями розрізняють мінеральні лікувальні води? 
19. На яких стадіях геологічних робіт застосовують гідрогеохімічні 

дослідження? 
20. Які спеціальні види гідрогеохімічних досліджень ви знаєте? 
21. Які типи карт будують при гідрогеохімічних дослідженнях? 
22. З якою метою будують гідрогеохімічні профілі під час досліджень? 
23. Що є причиною утворення природних підземних порожнин? 
24. Що розуміють під поняттям забруднення підземних вод? 
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25. Як впливає антропогенний фактор на хімічний склад води? 
26. Що таке «техногенні гідрогеохімічні провінції»? 
27. Назвіть основні речовини забруднювачі підземних вод? 
28. Поясніть вплив хімічного складу підземних вод на здоров’я людини? 

 
Рекомендована література до змістового модуля 2: 
1. Рудько Г.І. Гідрогеохімія : Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр 
"Київський університет, 2007. – 255 с.  
2. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. – М.: Недра, 1992 -286 с. 
3. Питьева К.Е. Гидрогеохимия. – М.: Изд-во МГУ, 1978, 325 с. 
4. Питьева К.Е., Брусиловський С.А., Вострикова Л.Ю., Чесалов С.М. 
Практикум по гидрогеохимии. – М.: Изд-во МГУ, 1984, 254 с. 
5. Алекин О.А. Основы гидрохимии. − Л.: Гидрометеоиздат, 1953. – 296 с. 
6. Гольдберг В.М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды. 
– Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 248 с. 
7. Голева Г.А. Гидрогеохимия рудных элементов. – М.: Недра , 1977 – 216 с. 
8. Питьева К.Е. Основы региональной геохимии подземных вод. – М. : Изд-во 
МГУ, 1969 – 213 с. 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК  
1. Вплив антропогенного фактору на хімічний склад води 
2. Вплив геохімічних бар’єрів на формування хімічного складу підземних вод? 
3. Вплив температури і тиску на властивості водних розчинів? 
4. Гідрогеохімії як наука. Її значення і задачі. 
5. Гідрогеохімічні критерії пошуку природних вуглеводнів. 
6. Зв’язок гідрогеохімії з іншими науками. 
7. Індикатори пошуку рудних родовищ. 
8. Класифікації підземних вод. 
9. Компоненти хімічного складу підземних вод. 
10. Моделі структури молекули води? 
11. Направленість природного процесу в системі "розчин – рудний об’єкт". 
12. Область використання гідрогеохімічних методів пошуку корисних копалин. 
13. основні міграційні форми хімічних елементів та сполук у водних розчинах. 
14. Поясніть різницю у хімічному складі метеорних, морських та океанічних вод. 
15. Роль гідрогеохімії при вирішенні наукових і народногосподарських задач. 
16. Спеціальні види гідрогеохімічних досліджень. 
17. Типи карт при гідрогеохімічних дослідженнях. 
18. Умови формування гідрогенних родовищ. 
19. фактори формування хімічного складу води. 
20. Чи тотожні терміни "ореол водного розсіювання" та "гідрогеохімічна 

аномалія"? 
21. Чим відрізняється розчинення від вилуговування? 
22. Що таке водна концентрація? 
23. Що таке гідрогеохімічна зональність? 
24. Що таке електроліти? 
25. Що таке промислова класифікація підземних вод? 
26. Що таке прості та комплексні іони? 
27. Що являє собою рівновага "жива речовина – вода"? 
28. Що являє собою явище висалювання? 
29. Яким показником характеризується кислотність середовища? 
30. Які гіпотези гідрогеохімічної зональності існують? 
31. Які основні процеси формування хімічного складу підземних вод Ви знаєте? 
32. Які типи водних ореолів ви знаєте? 
33. Які фактори міграції відносяться до внутрішніх, а які до зовнішніх? 
 


