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ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРОВІ АНАТОЛІЮ МЕЛЬНИКУ
у річницю з дня смерті (15 квітня 2020 р.)

Травертинова скеля «Плакучий камінь» в ур. Гомулець, вересень, 2019 р.

Класифікації підземних вод
За походженням (Г. Каменський) три типи:
 інфільтраційні - утворилися внаслідок просочування в гірські породи атмосферних опадів;
 морські - утворилися в результаті проникнення давніх морів у процесі осадонакопичення чи пізніше при
трансгресії моря;
 метаморфічні - пов'язані з термальним та динамічним метаморфізмом і магматичними процесами.
За умовами залягання та циркуляції:
 води в поверхневих водоносних горизонтах;
 води глибокого залягання.
За особливостями водовмісних порід:
 порово-пластові підземні води в осадових пухких породах;
 тріщинні води у тріщинуватих скельних породах;
 карстові води у закарстованих породах.
За гідродинамічними особливостями водоносних горизонтів:
 безнапірні води з вільною поверхнею;
 напірні води.

За умовами залягання (О. Овчинніков ):
 верховодка;
 ґрунтові;
 артезіанські води.
Основні типи: 1) води зони аерації; 2) ґрунтові води; 3) артезіанські води.
Особливі типи: 1) тріщинні води; 2) карстові; 3) мінеральні; 4) промислові; 5) термальні води; 6) води
районів багаторічної мерзлоти; 7) субмаринні води або води морського та океанічного дна, тощо.

Води зони аерації
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У проміжному шарі можуть існувати
ділянки, де гірські породи повністю насичені
водою. Це специфічне гідрогеологічне
утворення називається верховодкою.
Вона являє собою перший від поверхні
тимчасово існуючий горизонт безнапірних
вод, який має вільну поверхню.

1 - зона аерації;
2 - зона повного насичення;
3 - водотривкі породи;
4 - шар капілярної кайми;
5 - рослинний шар;
6 - проміжний шар.

Ґрунтові води
Підземні води, які залягають на першому від поверхні землі досить витриманому по
площі водотривкому шарі, й утворюють постійно існуючий водоносний горизонт.
Порівняно однорідні за літологічним складом і фільтраційними властивостями пласти
гірських порід, які містять у собі ґрунтові води, називаються ґрунтовими водоносними
горизонтами.
Пласт, який вмішує ґрунтові води, насичений не на всю потужність і не перекривається
водотривкими шарами.
Рівнева поверхня такого водоносного горизонту називається дзеркалом ґрунтових вод.
Водонепроникний шар, який підстеляє водоносний горизонт, називається нижнім
водотривом.
Відстань між дзеркалом ґрунтових вод і нижнім водотривом - потужність горизонту

h - потужність ґрунтового
водоносного горизонту; 1 - пісок
сухий; 2 - пісок водоносний; 3 нижній водотрив; 4 - дзеркало
ґрунтових вод; 5 - атмосферні
опади; 6 - напрямок руху
ґрунтових вод.

Дзеркало ґрунтових вод у плані (на
карті) відображається гідроізогіпсами лініями, які з'єднують точки з
однаковими відмітками рівнів води.
Карта гідроізогіпсів будується на основі
лише одночасних вимірювань рівнів
води в усіх точках спостережень.

Положення рівня та
напрямок руху ґрунтових вод
у прибережній зоні під час
зміні рівня води в річці

Взаємозв’язок підземних і поверхневих вод
Ґрунтові води живлять
річку

Річка живить
ґрунтові води

Річка живить і дренує
ґрунтові води

Артезіанські води
Артезіанські води – це підземні води, що містяться у водоносних горизонтах
(комплексах), які перекриті водотривкими пластами та мають гідростатичний напір.
Схема артезіанських вод:
1. водотривкі породи;
2. водоносні породи.

Підземні води, рівень яких встановлюється вище від покрівлі водоносного пласту,
називають напірними,
а водоносні горизонти, які містять напірну воду, - напірними водоносними
горизонтами.
За умовами залягання водоносних горизонтів та формуванням артезіанських вод
виділяються такі артезіанські гідрогеологічні структури: артезіанські басейни,
артезіанські схили, субартезіанські басейни.

Артезіанські басейни - це сукупність артезіанських водоносних горизонтів і
комплексів, які залягають у синклінальних структурах.
У кожному артезіанському басейні прийнято виділяти три області: 1) сучасного
живлення; 2) розвантаження; 3) поширення напору.
А - область сучасного живлення;
Б - область поширення напору;
В - область розвантаження;
1 - п'єзометричний рівень;
2 - напрямок руху підземних вод;
3 - висхідне джерело

П'єзометричні рівні є реальними лише у
свердловинах, які розкрили
артезіанський водоносний горизонт. На
ділянках, де свердловин немає,
п'єзометричні рівні встановлюються за
результатами інтерполяції.

1 - горизонталі поверхні землі;
2 - гідроізоп'єзи;
З - напрямок руху підземних вод.

Артезіанський схил

За О. Овчинніковим, це своєрідний асиметричний басейн артезіанських вод із
моноклінально залягаючими водоносними горизонтами, які виклинюються в
міру занурення. Їхні геологічні умови визначають гідродинамічні особливості
таких басейнів. Області сучасного живлення (А) та розвантаження (В)
розташовані в безпосередній близькості одна від одної, а область поширення
напорів (Б) - збоку, на нижчих позначках.

Субартезіанський басейн
1 - водоносні пласти кори
вивітрювання
кристалічних порід;
2 - водотривкі породи;
3 - щільні (водотривкі)
кристалічні породи;
4 - п'єзометричний рівень
підземних вод;
5 - рівень ґрунтових вод.

До субартезіанських вод належать підземні води, що не мають постійного
напору, який змінюється і за площею, і за часом.

Карстові води
«Сліпа» долина на витоках і карстове джерело у гирлі правого допливу р. Луг
(суббасейн Серету басейну Дністра).

І – зона вертикального нисхідного
руху;
ІІ – зона сезонної зміни рівнів;
ІІІ – зона горизонтального руху;
ІV – зона сезонної циркуляції.

Озеро «Вікно» у с.Суховоля , глиб. 11 м, з можливими донними воклюзами

Світлину зроблено за допомогою дрона, пілот Юрій Шандра

ДЖЕРЕЛА

Титульні сторінки трактатів Войцеха Очко «Cieplice» (1578 р.) і Еразма
Сикста «O cieplicach we Szkle» (1617 р.), у яких вперше було описано
бальнеологічні властивості мінеральних джерел Трускавця і Шкла.

Типи джерел

Нисхідні
джерело витоку р. Дністер

Висхідні

Джерело хутора
Плісненсько, НПП
«Північне Поділля»

Джерела на схилі долини
Долина р.К ам’янки, правої притоки
р. Опір

Джерела на дні долини

Мінеральне джерело в руслі
р. Яблунька, правої притоки р. Стрий

Переливні джерела

Ур. Маєрівка, м. Львів.

Парк Погулянка, м. Львів.

Джерела у тектонічних розломах

Мінеральне джерело у
Сколівських Бекскидах.

Виходи підземних вод на поверхню
у формі «випоту» в зоні тектонічного
розлому у Сколівських Бескидах.

Підгачені джерела
Тильна стінка
давньольодовикового котла
в ур. «Цибульник», Чорногора

Фізичні властивості підземних вод
Температура, прозорість, колір, запах, смак і присмак, густина, стислість,
в'язкість, електропровідність, радіоактивність
Фізичні властивості, які відрізняються від властивостей поверхневих вод

Температура
У районах багатолітньої мерзлоти - близька до 0 °С, дуже мінералізовані води - до -5 °С.
У середніх широтах - 5-15 °С.
В областях молодої сучасної вулканічної діяльності - до 100 °С.
У внутрішній геотермальній зоні на глибинах 3-4 км - 150 °С і вище.
Оптимальна температура питної води - 7-10 °С.

Густина підземних вод (як і поверхневих) залежить від температури та кількості розчинених у ній мінеральних
речовин, газів і суспензованих часток. Вона змінюється від 1 до 1,4 г/см3 і визначається за допомогою ареометра
або пікнометра.

Стислість вказує на зміну об'єму води під дією тиску. Залежить від кількості розчинених у воді мінеральних
речовин, газів та від температури. Коефіцієнт стислості показує, на яку частку від попереднього об'єму
зменшується вода під час збільшення тиску на 105 Па:
В'язкість характеризує внутрішнє тертя часток під час її руху. Коефіцієнт динамічної в'язкості (Паскаль-секундах)
характеризує в'язкість середовища, в шарі якого потужністю в 1 м під дією зрушення в 1 Па виникає різниця
швидкості на поверхнях шару в 1 м/с. В'язкість дистильованої води при атмосферному тиску та кімнатній температурі
дорівнює 0,001 Па-с. Зі збільшенням температури в'язкість води зменшується, зі збільшенням мінералізації збільшується.
Електропровідність визначають за питомим електричним опором, вона перебуває в прямій залежності від її
мінералізації. Підземна вода має питомий опір від 0,02 до 1,0 Ом-м. Дистильована вода електричний струм не
проводить.
Радіоактивність підземних вод викликана наявністю в ній урану, радію, радону, радіоактивного калію, дейтерію.
До 50 % природної бета-активності підземних вод надає радіоактивний калій.

Хімічні властивості підземних вод
Мінералізація, водневий показник (рН), окисно-відновний потенціал , жорсткість,
агресивність.
За величиною мінералізації поділяються на групи:
1 - дуже прісні (ультрапрісні) - до 0,2 г/дм3;
2 - прісні (0,2- 1,0 г/дм3);
3 – слабо солонуваті (1,0-3,0 г/дм3);
4 - дуже солонуваті (3,0- 10,0 г/дм3);
5 - солоні (10,0-35,0 г/дм3);
6 - розсоли (> 35,0 г/дм3).

За величиною водневого показника поділяються на:
кислі (рН = 1-3),
слабо кислі (рН = 4-6),
нейтральні (рН = 7),
слабо лужні (рН = 8-10),
лужні (рН = 11-14).

Окисно-відновний потенціал (Eh)
Основним окиснювачем є кисень, Fе3+, Мn4+ тощо; відновлювачем - сірководень, органічні сполуки, Мn2+ .
Практично Еh визначається замірюванням величини потенціалу за допомогою зануреного в розчин
індиферентного електроду (із золота, платини); вимірюється Еh у вольтах та мілівольтах. Еh у природних водах
змінюється в широких межах і залежить від вмісту у воді кисню і сірководню (потенціал задають гази). З
підвищенням вмісту О2 збільшується додатне значення Еh і формуються окиснювальні умови, зі зростанням вмісту
Н2S збільшується від'ємне значення Еh і утворюються відновні умови.
За величиною жорсткості (у мг-екв/дм3) :
дуже м'яка - < 1,5;
м'яка - 1,5-2,9;
помірно жорстка - 2,9-5,7;
жорстка - 5,7-8,6;
дуже жорстка - > 8,6.
Для питних вод жорсткість в межах
1,5-7 мг-екв/дм3.

Агресивність
Вуглекисла зумовлена присутністю СО2, руйнується кірка бетону.
Вилуговувальна агресивність води проявляється в розчиненні
СаСОз і вимиванні з тіла бетону вапна.
Загальнокислотна агресивність води зумовлена низькими
значеннями рН. Кірка бетону з кальциту руйнується, якщо рН<5.
Магнезіальна агресивність при високому вмісті іону Мn2+. При
проникненні води в середину бетону виникають обмінні процеси
з компонентами бетону.

КАРТУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Гідродинамічна карта

1. Зона живлення
підземних вод;
2. Зона
розвантаження
підземних вод;
3. Зона напору.

Тривалість гідроциклу підземних вод
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Пресвята Богородице,
змилуйся над серцями, які перебувають самітньо
у темряві !

