Лекція № 16
Тема 5.2 Походження і класифікація підземних вод. Будова підземної
гідросфери
План лекції
1. Загальні відомості.
2. Теорії походження підземних вод.
3. Класифікації підземних вод.
4. Особливості хімічного складу підземних вод.
5. Типи підземних вод за характером залягання. (Питання, що виноситься на
самостійне вивчення.)
6. Умови залягання підземних вод.
7. Режим підземних вод.
8. Накреслити та розібрати схему розташування підземних вод. (Питання,
що виноситься на самостійне вивчення.)
Зміст лекції
1. Загальні відомості
Підземні води — це води, які знаходяться в товщі земної кори, заповнюючи
різноманітні пустоти гірських порід: пори, тріщини, каверни тощо. Підземні води є
складовою частиною гідросфери, вони перебувають у тісному зв'язку з
атмосферними опадами, водами річок, озер, морів, різних штучних водойм та
водотоків (водосховищ, ставків, каналів).
Поняття "підземні води" досить широке. Під ними розуміють усі води,
які знаходяться нижче поверхні Землі і, перебуваючи в різних фізичних
станах: газоподібному (пара), рідкому чи твердому (лід), мають найрізноманітніші
форми накопичення та умови залягання. Це води ґрунтового шару, верховодка,
грунтові (безнапірні) й артезіанські (напірні). До підземних вод належать тріщинні
і карстові води, а також ті води боліт, які знаходяться нижче їхньої поверхні і
являють собою різновидність ґрунтових вод.

Згідно з глибинним розподілом підземних вод у верхній частині земної
кори виділяють дві зони: зону аерації і зону насичення. Зона аерації— це
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характеризується тим. що пори, тріщини та інші пустоти гірських порід
цілком заповнені гравітаційного водою.
Нижче від зони аерації та зони насичення у земній корі знаходяться
артезіанські (напірні) води.
2. Теорії походження підземних вод
У гідрології підземних вод відомі такі теорії їхнього походження:
інфільтраційна, конденсаційна, ювенільна, похованих вод.
За інфільтраційною теорією, підземні води формуються за рахунок
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інфільтраційна теорія була сформульована в 1717р. на підставі спеціальних
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французьким
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Маріоттом.

хоча зародилася вона ще до нашої ери. Так, древньоримські філософи
вважали, що підземні води і джерела виникають за рахунок просочування в
землю дощових та снігових вод. На відміну від Маріотта, вони, як і інші
попередники цього вченого, для обгрунтування своїх припущень ще не проводили
спеціальних спостереженнь.
У І ст. до н.е. давньоримський філософ Вітрувій гадав, що підземні води
виникають унаслідок просочування в землю дощових і снігових вод, які при
зустрічі водонепроникних горизонтів течуть по них і виходять на поверхню
джерелами
Наприкінці ХУШ ст. інфільтраційна теорія походження підземних вод
стає загальновизнанною. В Росії цю теорію розвивав М.В. Ломоносов. який

вказував, що просочування води в гірські породи відбувається не скрізь, а
лише там, де на денній поверхні залягають водопроникні утворення.
За конденсаційною теорією, підземні води формуються лише зарахунок
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випадає занадто мало, щоб вони могли просочитись на достатню глибину і
створити там горизонти підземних вод. Повітря, на ного думку, проникає в
землю, де на відповідних глибинах в умовах більш знижених температур
конденсується водяна пара і накопичуються підземні води.
Конденсаційна теорія Фольгера. хоча й одержала підтримку деяких
учених, дуже швидко була розкритикована. Він доводили, що в атмосфері немає
такої кількості водяної пари, якої було б досить для живлення підземних вод. Але
найбільш уразливим місцем його теорії вважалось те, що вона базується на
положеннях, не підтверджених експериментом.
Значною мірою конденсаційну теорію Фольгера доповнив О.Ф. Лебедєв.
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рівновага. В умовах, коли пружність водяної нари в наземній атмосфері
перевищує її пружність в підземній атмосфері, водяна пара переміщується з
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конденсація пари.
О.Ф. Лебедєв довів, то водяна пара може переміщувати: і в зворотному
напрямку – з грунту в наземну агмосферу. і також з одного шару
гірської породи в інший. В зимовий період водяна пара рухаться з

нижніх

горизонтів у верхні.
Дослідження О.Ф. Лебедєва підтвердили і доповнили ряд положень
інфільтраційної теорії. Отже, його роботами було доведено, що в формуванні
підземних вод беруть участь як конденсаційні, гак і інфільтраційні води.
Нині конденсаційні процеси утворення підземних вод не заперечуються,

але в гідрології практичні висновки базуються на інфільтраційній теорії
походження підземних вод за рахунок атмосферних опадів і поверхневих вод
Як відомо, атмосферні опади, потрапивши на поверхню Землі, часткове
випаровуються, частково і використовуються на формування поверхневого стоку і
частина їх проникає в гірські породи. Коли атмосферні опади потрапляють
на пухкі піщані, піщано-глпннсті, суглинкові породи, вони просочуються на
певну глибину, досягають водозбору і накопичуються на ньому у вигляді
горизонтів підземних вод.
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інфільтрацією. Цей процес досить складний. Починається він із вбирання
поверхнею часток породи атмосферної водн під впливом сорбідійних і
капілярних сил. При дальшому зволоженні грунтів і порід та заповненні
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дією гравітаційних сил, тобто за рахунок власної маси води. Підземні води, які
формуються за такою схемою, називаються інфільтраційними.
Кількість атмосферних опадів (у міліметрах шару), яка просочилась у
породу за одиницю часу, називається інтенсивністю просочування. Вона
вимірюється в мм/хв.
Сумарна величина просочування — це шар води (у міліметрах), яка
просочилась за певний проміжок часу.
Процеси інфільтрації відбуваються і під час зрошення, а також при
тимчасовому (в період водопілля чи при паводках) або постійному (штучні
водойми) заливанні подою певних ділянок суші.
Коли атмосферні опади потрапляють нa поверхню тріщинуватих порі:
(гранітів, базальтів. пісковиків, вапняків, особливо закарстованих), то на
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атмосферних вод у породи крізь великі тріщини, на відміну від інфільтрації,
називають інфлюацією. Підземні води, що утворились завдяки процесам
інфлюації називаються інфлюаційними.

За ювенільною теорією, з якою в 1902 р. виступив австрійський геолог
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кристалізаційних і хімічно зв'язаних входять до багатьох мінералів.
Вважають, то ювенільні води можуть утворюватись в областях глибоких
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діяльності, змішавшись недалеко від земної поверхні з інфільтраційними
водами, вони виходять на денну поверхню у вигляді мінеральних та
термальних джерел. На відміну від ювенільних вод, інфільтраційні води
атмосферного походження Е. Зюсс назвав вадозними.
За теорією похованих вод підземні води - це певна частка їх, яка
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"поховання" таких вод. Вважається, що за віком поховані підземні води
такі ж, як і породи, що їх утримують. Різновидом похованих вод с седиментаційні
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до тепер. Протягом тривалого геологічного часу вони зазнали значних змін,
змішались

з

інфільтраційними

та

іншими

водами,

в

тому

числі

й

похованими. До похованих та седиментаційних підземних вод відносять
води глибинних частин літосфери, зокрема нафто-газоносних товщ.
3. Класифікації підземних вод
Питанню класифікації підземних вод присвячено багато наукових праць.
Класифікації побудовані за різними ознаками і поділяються на дві великі групи:
-класифікації
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умовами залягання та іншими ознаками (Ф.П.Саваренського, Б.Л.Лічкова,
Г.М.Каменського та ін.).
Класифікують підземні води за такими факторами, що впливають на умови
утворення і залягання підземних вод: геологічні умови залягання підземних вод,
умови руху і живлення підземних вод, кліматичні умови, господарська діяльність
людини тощо.
За класифікацією Г.М.Каменського, до основних генетичних циклів
відносяться:
-інфільтраційний, або континентальний генетичний цикл, пов'язаний з
інфільтрацією атмосферних опадів, а також з комплексом геохімічних процесів, що
відбуваються у верхній зоні земної кори; морський, або осадовий генетичний цикл,
пов'язаний з проникненням морських вод у процеси утворення осадових відкладів і
метаморфізації їх;
-метаморфічний і магматичний цикли, до яких належать процеси формування
глибоких вод, пов'язаних з термальним, динамічним і регіональним метаморфізмом
та магматичними процесами.
Підземні води, що утворилися в результаті просочування в літосферу
атмосферних опадів і водяної пари, можна поділити на групи інфільтраційних і
конденсаційних вод. Виділяють також інфлюаційні води, що просочуються крізь
великі пустоти та канали і зустрічаються в карстових областях і областях
інтенсивної тектонічної тріщинуватості.
В областях глибоких розломів у земній корі або в місцях недавньої
магматичної діяльності в надрах землі можуть утворюватися ювенільні води.
Дещо відмінні від ювенільних вод дегідратаційні води, які виділяються з
деяких водовмісних мінералів і гірських порід при їх метаморфізації. Виділяються
також седиментаційні води, що утворюються одночасно з гірськими породами, в
яких вони вміщуються.
За умовами залягання та циркуляції виділяються підземні води в
поверхневих горизонтах та підземні води, що залягають глибоко.
За особливістю водовмісних порід виділяють:

- порово-пластові, тріщинні, пластово-тріщинні, карстові, тріщинно-карстові.
Залежно від напору підземні води бувають безнапірні з вільною поверхнею
і напірні.
Залежно від умов залягання О.М.Овчинников виділяє три основні
типи підземних вод: верховодку, ґрунтові й напірні води.
До верховодки належать неглибоко і непостійно існуючі води. Залягаючи
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Ґрунтові води - перший від поверхні землі постійно існуючий горизонт
ненапірних вод. Звичайно цей горизонт залягає в пухких четвертинних відкладах, а
при відсутності останніх може залягати і в більш старіших, широко дренуються
ерозійною сіткою.
Напірні води - горизонти підземних вод, що залягають глибоко і, як правило,
не дренуються ерозійною сіткою, мають водотривке перекриття.
Є декілька класифікаційних схем підземних вод за їхнім хімічним
складом. В.І.Вернадський виділив:
>

води атмосфери;

>

води біосфери;

>

води осадової товщі земної кори; води поясу метаморфічних порід;

>

води магмосфери.

За величиною загальної мінералізації води поділяються на: прісні
(до 1 г/л), солонуваті (1-10 г/л), солоні (10-50 г/л), ропу (50-400 г/л).
За наявністю у воді газових компонентів води поділяються на: кисневі,
вуглекислі, сірководневі.
4. Особливості хімічного складу підземних вод
Хімічний склад підземних вод залежить від ряду природних і антропогенних
факторів.

Серед

геологічні фактори.

природних

найважливішими

є

метеорологічні

та

Атмосферні

опади,

маючи

певний

хімічний

склад,

потрапивши

на

земну поверхню, вже приносять деяку кількість компонентів у підземні води.
Циркулюючи у верхніх шарах літосфери, переміщуючись з одного місця в
інше, вони розчиняють і вилужують мінерали, з яких складаються гірські
породи, збагачуються новими хімічними інгредієнтами і приносять їх у
горизонти підземних вод. Підземні води, котрі залягають близько від земної
поверхні, збагачуються також на гази, що є в атмосфері, а більш глибокі
водоносні горизонти— на гази земних надр.
У результаті складних процесів взаємодії між водами, породами та
газами під впливом тиску і температури, а також під впливом антропогенних
факторів

формуються

складом,

за

підземні

мінералізацією.

води,

Велика

різні

за

різноманітність

іонним

та

підземних

газовим
вод

за

хімічним складом с основною їхньою рисою. Серед підземних вод є широко
відомі прісні води. котрі за величиною мінералізації та вмістом головних
іонів подібні до атмосферних опадів або річкових вод; солоні води, подібні
до морських та океанічних, а також води-розсоли, які на поверхні Землі
відомі лише в соляних озерах.
На відміну від поверхневих, підземні води, більшою мірою збагачені
важкими і рідкісними хімічними елементами. Будучи тісно зв'язаними з
різноманітними гірськими породами, вони можуть значно більше, ніж інші
води, збагачуватись на ці елементи. Тому максимальні концентрації важких
і рідкісних хімічних елементів трапляються саме в підземних водах. Так,
вміст у морській воді срібла -0,0003 мг/дм; золота-0,000004 мг/дм*, а максимальні
концентрації цих елементів у підземних водах за О.В. Щербаковпм, відповідно 0,1
і 0,5 мг/дм .
Підземні води значно більше, ніж поверхневі, збагачені на розсіяні та
радіоактивні елементи природного походження, а також гази. Найбільш
характерні для всіх природних вод кальцій, магній, натрій, калій, хлориди,
сульфати, гідрокарбонати, що є головними іонами хімічного складу всіх
природних вод, у максимальних концентраціях — лише в підземних водах.

Серед підземних вод відомі глибинні, в яких концентрація окремих іонів
може досягати суми всіх солей у морській воді, тобто досягані загальної
мінералізації морської водп. а інші головні іони, котрі містяться повсюдно
в поверхневих і підземних водах неглибоких водоносних горизонтів, тут
практично відсутні (табл. 2.).
Незвичайним також порівняно з поверхневими водами є розподіл головних
іонів у вертикальному розрізі артезіанських басейнів. У верхній час тині їх
розміщуються

прісні

(переважно

гідрокарбонатні

кальцієві)

води,

в

середній — солоні, в яких переважають сульфати магнію, а в нижній —
розсоли хлоридного натрієвого складу.
Таблиця 2.Концентрації головних іонів у глибинних підземних водах
Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну в порівнянні
з їх концентраціями в морській воді, г/дм
Підземні води

Морська вода нормальної

тріасових відкладів

солоності

Na*+K*
Mg 2'
Са 2<
СІ"

35,330
1,293
3, 362
64,2 66

НС03”

So2

сліди
0, 00.3

Мінералізація

104,304

11,243
1,255
0,37 4
19,4 32
2,574
0,065
34,94 3

Головні іони

Такий розподіл підземних вод різного хімічного складу називається
вертикальною гідрохімічною зональністю підзєлших вод. Причини такої
зональності ще не з'ясовані остаточно.
Крім вертикальної, підземні води мають широтну гідрохімічну зональність,
котра
змін

проявляється
кліматичних

у

зміні

факторів.

їхнього
Так.

хімічного

у

межах

складу
України

відповідно
підземні

до
води

дочетвертинних відкладів, які дренуються річковою системою, в напрямку
з

північного

заходу

на

південний

схід

змінюються

від

прісних

(з

мінералізацією 0,2-0,5 г/дм, гідрокарбонатних кальцієвих у зоні змішаних
лісів (Українське Полісся) до вод з відносно підвищеною мінералізацією
(0,5-1,0

г/дм*)

гідрокарбонатного

кальцієво-магнієвого

складу

в

лісо-

степовій зоні та до солонуватих (1,0-3,0 г/длґ) з переважанням сульфатів і
хлоридів — у степовій зоні).
Важливим

фактором

формування

хімічного

складу

підземних

вод, як і їхнього режиму в цілому, є господарська діяльність людини.
Надмірне

внесення

отрутохімікатів,
господарських
опадами,

мінеральних

скидання
стоків

добрив,

забруднених

спричинюють

поверхневими

або

застосування
промислових

проникнення

поливними

пестицидів

водами

та

з

і

інших

атмосферними

різноманітних

хімічних

елементів у підземні водії. Таке проникнення веде до зміни хімічного складу
підземних вод і часто до їхнього забруднення.
Проте на відміну від поверхневих вод. до яких антропогенні хімічні
елементи

потрапляють

безпосередньо,

підземні

води

дещо

захищені

породами зони аерації або менш водопроникними утвореннями, особливо
якщо породи й утворення мають природні сорбенти. На шляхах міграції
антропогенні хімічні компоненти в таких породах можуть затримуватись,
завдяки чому зменшується надходження їх у водоносні горизонти.
Серед підземних вод особливе місце займають мінеральні води, тобто
води, які містять біологічно активні речовини і у фізіологічному відношенні
часто

цілюще

впливають

на

організм

людини.

Такі

властивості

мінеральних вод зумовлені підвищеним вмістом у них специфічних хімічних
компонентів, органічних речовин та газів або набуті завдяки підвищеній
температурі їх.
Мінеральні

води

здебільшого

мають

підвищений

загальний

вміст

розчинених неорганічних речовин і за мінералізацією є солоними і навіть
розсолами. Проте вони можуть бути і прісними з мінералізацією менше 1,0г/дм.
Тому не слід отожнюватн мінералізовані води з мінеральними, бо не
всі мінералізовані води

мають

бальнеологічні властивості.

За

складом

головних іонів мінеральні води поділяються на хлоридні, гідрокарбонатні,
сульфатні, натрієві, кальцієві, магнієві; за газовим складом і специфічними
компонентами — на вуглекислі, сірководневі, азотні, бромисті, йодні,
радонові тощо.

1. Умови залягання підземних вод
Залягання

підземних

вод

обумовлюється

геологічною

будовою

території на якій ці води поширені. Розроблено більше десяти класифікацій
підземних вод за умовами їхнього залягання. За класифікацією О.М. Овчинникова.
підземні води поділяються на три типи; верховодку, грунтові води й артезіанські
води.
Верховодка - це підземні води, які залягають поблизу земної поверхні,
розташовуючись у зоні аерації. Основними рисами підземних вод цього
типу є невтримність у вертикальному розрізі і по площі, непостійність у часі
та незначна потужність обводнених порід. Як правило, площа поширення
верховодки визначається неоднорідністю водотривких порід, що підстеляють більш
проникні відклади. Верховодка накопичується переважно на поверхні глин,
суглинків та інших слабонроникних порід, які знаходяться у водопроникних
породах у вигляді окремих лінз або прошарків, залягаючи в кілька ярусів (рис. 8).
Розташовуючись у зоні аерації, верховодка зазнає різного роду змін,
спричинених гідрометеорологічними умовами. У маловодні роки вона може
зникнути, в багатоводні — займати великі площі; взимку, особливо у північних
широтах, повністю перемерзнути, а влітку в південних районах —пересохнути.
О.М. Овчинніков відносить до верховодки капілярні води зони аерації, води
піщаних масивів і дюн, такирів і бугристих пісків, а також, з певною умовністю,
болотні води.
Дуже близькими до верховодки є води ґрунтового шару, під якими розуміють
сукупність усіх вод, що можуть перебувати в орному грунті як у різних станах
(газоподібному, рідкому, твердому), так і в різних видах (гігроскопічна, плівкова,
капілярна, гравітаційна). Якщо ділянка не заболочена, то гравітаційна вода може
бути лише в періоди підвищеної вологості (під час інтенсивного сніготанення,
тривалих дощів, інтенсивного зрошення тощо)
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У ґрунтознавстві води грунтового шару називаються ґрунтовою вологою.
Вивчення цієї вологи, механізму її переміщення, балансу, закономірностей
формування та виливу на врожай мас особливе значення при розв'язанні питань
сільськогосподарського виробництва. Води грунтового шару є об'єктом вивчення
переважно ґрунтознавців, агрономів, меліораторів.
Грунтові води— це гравітаційні води першого від поверхні постійного
водоносного горизонту, основною особливістю їх є вільна безнапірна поверхня,
зумовлена відсутністю водотривкої покрівлі. Як правило, грунтові води залягають
у пухких відкладах четвертинного періоду - "грунтах ', звідки і пішла їхня назва.
Проте грунтові води можуть залягати і між водотривкими (водонепроникними)
горизонтами порід різного віку. І також у дочетвертинних скельних утвореннях аж
до кристалічних порід докембрійського періоду включно і в цьому разі основною
їхньою ознакою є вільна безнапірна поверхня.
Грунтові води, які знаходяться в тріщинних скельних породах, називають
тріщинно-грунтовими, а в порожнинах закарстованих порід — карстовими.
Відповідно до походження четвертинних відкладів, з якими пов'язані
грунтові води, останні поділяються на алювіальні, делювіальні, пролювіальні
тощо. Всі грунтові води, які містяться в дочетвертичних породах, об'єднуються

поняттям "грунтові води корінних порід". До ґрунтових вод відносять також
верховодку, бо вона має безнапірну поверхню. Грунтові води, маючи па площі
свого поширення вільну поверхню, в окремих місцях можуть залягати під відносно
водотривкими породами, в результаті чого створюється незначний місцевий напір.
Залежно від умов залягання грунтові води поділяють ще на ґрунтовий потік
на басейн ґрунтових лаг (ґрунтовий басейн). Мотивують це тим, що ґрунтовий
потік, на відміну від басейну ґрунтових вод, має такий похил поверхні водії, який
забезпечує вільніш стік їх. У басейні ґрунтових вод вільного стоку майже немає. В
цьому випадку вода може переміщуватись переважно в шар, розташовані нижче.
Грунтові води називають міжпластовими безнапірними водами, якщо
вони залягають між двома водотривкими горизонтами і своїм рівнем не
досягаюсь верхнього горизонту, тобто мають вільну поверхню.
Поверхня ґрунтових вод називається їхнім дзеркалом. Водонепроникні
породи,

які

підстеляють

грунтові

води,

називаються

водотривом

або

водотривким горизонтом. Відстань між дзеркалом ґрунтових вод і водотривким
горизонтом визначається як товщина, або потужність, горизонту ґрунтових вод.
Залежно від геологічної будови конкретної території потужність горизонту
ґрунтових вод в її межах може коливатись від кількох десятків сантиметрів до 50
м і більше.
Дзеркало

ґрунтових

вод

у

згладженій

формі

відтворює

рельєф

території, на якій ці води поширені. Оскільки рельєф знижується до
річкових долин, озерних улоговин, у такому ж напрямку знижується і
дзеркало ґрунтових вод, що обумовлює їхній рух у напрямку зниження
рельєфу — до річок і озер.
Відстань від земної поверхні до дзеркала ґрунтових вод визначає
глибину залягання їх. На території України глибина залягання ґрунтових вод
коливається від 0,0-0,5 м (в болотних і алювіальних відкладах її північно-західної
частини) до 10-20 м, рідше до 25 м (у лесовидних суглинках її південних районів).
На масивах зрошення в цих районах ґрунтові води, особливо верховодка,
залягають на глибині кількох метрів, а в окремих місцях грунтові води, що

формуються під впливом зрошувальних вод, досягають земної поверхні,
заболочуючи певні ділянки.
Грунтові води тісно зв'язані з водами річок, озер, водосховищ, морів, а також
штучно створених каналів різного призначення (обводнювальних, зрошувальних,
дренажних тощо), часто поповнюються за їхній рахунок або ж самі живлять
поверхневі води. В природі існує багато зв'язків ґрунтових вод з поверхневими.
Найтиповіші з них наведені на рис. 9. Аналогічні зв'язки ґрунтових вод

Рис.9
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М.О. Вевіровською)
А - дзеркало ґрунтового потоку нахилене до річки; Б - дзеркало ґрунтового потоку нахилене від
річки, живлення ґрунтових вод відбувається за рахунок фільтрації річкових вод; В — гідравлічного
зв'язку між ґрунтовими і поверхневими водами немає

спостерігаються також з водами каналів, водосховищ, ставків. Своєрідними
умовами залягання характеризуються артезіанські води. Це підземні води, які
залягають між водотривкими горизонтами і, перебуваючи під напором, при
розкритті їх буровими свердловинами піднімаються вище від покрівлі водоносного
пласта (вище підошви верхнього водотривкого горизонту). При достатній величині
напору чи відповідних рельєфних умовах (наприклад, долини річок) ці води,
фонтануючи, виливаються на денну поверхню. Артезіанські води називаються
також напірними або міжпластовими напірними водами.
Артезіанські води одержали свою назву від провінції Артуа у Франції,
Де в XII ст. вперше в Європі була виявлена фонтануюча підземна вода. Нині
артезіанськими водами називають усі підземні води, які залягають у більш- менш
глибоких пластах, мають напір і навіть не фонтанують. У практиці, особливо в
побуті, свердловини, які розкривають такі води, також називають артезіанськими.

Залягаючи

в

досить

структурах,

артезіанські

складаються

з

трьох

великих від'ємних (синклінальних)
водн

утворюють

областей:

артезіанські

живлення,

напору

і

геологічішх

басейни,

які

розвантаження

підземних вод (рис. 10).
В області живлення підземні води артезіанського басейну поповнюються за
рахунок

атмосферних

опадів

та

поверхневих

вод.

Фільтруючись

крізь товщу осадових порід, артезіанські води надходять у глибші шари
осадкових

утворень,

поповнюючи

ресурси

ґрунтових

або

слабонапірних

вод, що в даному випадку є складовими частинами водоносних горизонтів
артезіанських басейнів. Отже, в області живлення артезіанського басейну
поширені лише грунтові або слабонапірні підземні води.
Область напору— це та частіша артезіанського басейну, в якій рівень
підземних вод може піднятись вище підошви водотривкої покрівлі водоносного
горизонту. Відстань від водотривкої підошви по вертикалі до місця, на якому
встановлюється рівень напірних вод, називається напором. Часто цей рівень
називають п'єзометричним.

Рис. 10. Схема артезіанського басейну (за О.М.Овчинніковим)
А — область живлення; Б — область напору; В — область розвантаження (стоку)

Область розвантаження артезіанського басейну — це та його частина, де
напірні води виходять на денну поверхню у вигляді джерел або потрапляють у
річки, озера, моря. В гіпсометричному відношенні вона розташовується нижче
областей живлення та напору.
Артезіанські (напірні) води, рухаючись з області живлення в область
розвантаження, часто за сприятливого рельєфу можуть виходиш на денну
поверхню переважно в річкових долинах, де вони йдуть на поповнення
алювіальних, болотних та річкових вод. Такі ділянки артезіанського басейну

називаються областю дренування артезіанських вод.
В Україні артезіанськими є Дніпровсько-Донецький та Причорноморський
басейни,

Дніпровсько-Донецький

артезіанський

басейн

розташований

у

Придніпровській низині. Область його живлення знаходиться в межах
Середньоросійської височини, область розвантаження — в межах Дніпра. Річки
Десна, Сула, Псьол, Ворскла з їхніми притоками (особливо в гирлових частинах) є
його областями дренування. Причорноморський артезіанський басейн займає
Причорноморську низовину. Його областю живлення є Придніпровська та
Приазовська височини, котрі розташовуються в межах піднятої геологічної
структури — Українського кристалічного щита. Областю розвантаження
Причорноморського артезіанського басейну є Чорне й Азовське моря та Сиваш, а
найбільшими областями дренування — Південний Буг і Дніпро.
Напірні (артезіанські) і грунтові води часто перебувають у тісних
взаємозв'язках, що залежить від геологічної будови території поширення
підземних вод. В одних випадках грунтові води поповнюють напірні водоносні
горизонти, в інших — останні підживляють грунтові води.
Підземні води можуть надходити в річки безпосередньо в їхньому руслі або
виходити на денну поверхню джерелами в річкових долинах, ярах, балках.
Зібравшись

у

струмки,

джерельні

води

збігають

по

земній

поверхні в річки.
Коли на денну поверхню виходять грунтові (безнапірні) води, такі джерела
називають

низхідними,

бо

вода

вільно

збігає

в

товщі

водоносної

породи ("низходить") з вищележачих ділянок рельєфу на нижчі. Джерела біля
виходу на поверхню напірних вод називаються висхідними, бо вони формуються
з вод, які піднімаються вгору з нижніх водоносних шарів.
За іншими ознаками джерела поділяються на постійні, періодичні,
сезонні, прісні, мінеральні, холодні, термальні, тріщинні, карстові тощо.
Виходи на поверхню підземних вод часто є початком (витоком) річки.
В такому випадку витік річки має вигляд невеликого болота або озера,
окремого джерела або кількох джерел.

За умовами залягання, переміщення і циркуляції серед підземних вод
виділяють тріщинні (в тріщинах масивних скельних порід — гранітах, гнейсах,
пісковиках тощо), карстові (в закарстованих породах — вапняках, крейді, гіпсі),
тріщинно-карстові (в слабозакарстованих породах). Залежно від наявності чи
відсутності напору всі ці води є відповідно напірними чи ґрунтовими.
Виділяють ще глибинні підземні води. Це води, які залягають на великих
глибинах. Вони завжди напірні. Розвантажуються шляхом надходження по
тектонічних тріщинах або розломах у водоносні горизонти, що залягають вище,
або ж виходять безпосередньо на денну поверхню у вигляді джерел. У нафто
газоносних районах (наприклад, у Дніпровсько-Донецькій западині) глибинні води
можуть самовиливатись, якщо свердловинами їх досягають.
2.Режим підземних вод
Режим підземних вод — це зміна в просторі і часі їхніх рівнів, температури
та хімічного складу під впливом метеорологічних, гідрологічних, геологічних,
геоморфологічних і біогенних факторів та діяльності .людини.
Від того, який з факторів або ірупа їх є головними у формуванні режиму,
виділяють кілька типів останнього. Гак, Г.М. Каменський виділяє прибережний,
вододільний, мішаний, карстовий, мерзлотний і штучний типи режиму. Серед
кожного з цих типів нині розглядають окремо режим рівнів підземних вод, режим
температури підземних вод, гідрохімічний режим підземних вод.
Прибережний тип режиму властивий підземним водам, які тісно пов'язані з
поверхневими водами. Він формується під впливом змін рівнів, температури та
хімічного складу, які відбуваються в річках, озерах, морях або інших водоймах.
В міру віддалення від поверхневих вод вплив останніх па режим підземних
вод зменшується — коливання рівнів, температури і хімічного складу води,
спричинені коливаннями їх у річці чи водоймі, поступово затихають і зникають
зовсім.
Вододільний тип режиму характерний для підземних вод тих частин
вододілів, які значно віддалені від річок та різних поверхневих водойм.

Формується він переважно під впливом кліматичних факторів, серед яких головне
місце займаюють атмосферні оплади. Саме при вододільному типі режиму
найчастіше спостерігається формування грунтових вод

та за

рахунок

атмосферних опадів.
Мішаний тип режиму є результатом накладання інших типів , з одною боку,
коливаннями рівнів поверхневих вод та атмосферними опадами. Спостерігається
такий тип режиму на ділянках, розташованих між частинами вододілу, на яких
формуються прибережний та вододільний типи. В часі за відповідних умов на
таких ділянках може більше проявитися вплив річки або атмосферних опадів, або
одинаковою мірою вплив і річки, і атмосферних опадів.
Перехід типів режиму від однієї ділянки до іншої, як правило, невиразний і
може змінюватись у часі і по площі залежно від коливань режимоутворюючих
факторів: після рясних атмосферних опадів підвищуються рівні па ділянках з усіма
типами режиму, а з часом і в річці.
Таким чином, вододільний простір, з точки зору режиму підземних вод, це
жива

динамічна

система,

котра

досить

чутливо

реагує

на

зміни

режимоутнорюючих факторів.
Карстовий тип режиму утворюється в зоні інтенсивного вимивання
поверхневих вод у карстових районах. Своєрідність цього типу полягає в умовах
циркуляції підземних вод в закарстових породах у вертикальному напрямку.
Д.С.

Соколов

виділяє

чотири

зони

циркуляції

підземних

вод

у

вертикальному розрізі закарстових порід.
Перша зона юна аерації. Вона характеризується тим, що в ній здійснюється
інфільтрація води, головним чином, у вертикальному напрямку.
Друга зона юна сезонних коливань рівня підземних вод. Залежно від пори
року рух карстових вод може відбуватись і в горизонтальному, і у вертикальному
напрямку. В засушливі періоди року, коли спостерігаються низькі рівні підземних
вод, вони рухаються переважно зверху вниз.

Рис.11 Зони насичення, руху і режимів карстових вол (за Д.С.Соколовим)
-зона аерації ІІ зона сезонних коливань рівня підземних вод; III - зона
повното насичення в сфері дренуючої дії річки (ІІІа -сфера розвантаження
надземних вод на дні річкової долини); IV зона глибокої циркуляції підземних
вод. (гілками показавні напрям pуxу високих рівнях у багатоводні періоди року
завдяки дренуючій ролі річок підземні води рухаються в горизонтальному
напрямку.
Третя зона — це зона повного насичення у сфері дренуючого впливу річкової
долини. Підземні води в цій зоні рухаються лише в бік найближчої дренуючої
долини.
Четверта зона — зона глибокої циркуляції підземних вод. рух яких тут
обумовлюється

загальними

геолого-структурннми

особливостями

регіону.

Дренуючий вплив річкової системи на карстові води цієї зони відсутній. Рух
підземних вод у цій зоні підпорядкований положенням загального базису
І стоку.
Мерзлотний тип режиму підземних вод має місце в зоні багаторічної
мерзлоти. Своєрідність цього тину режиму обумовлена охолодженням гірських
порід верхнього шару літосфери і охолодженням уміщених в них підземних вод до
від'ємних температур, яке відбувається впродовж від кількох років до десятків
тисячоліть.
Підземні води зони багаторічної мерзлоти

поділяють на три категорії:

надмерзлотні, міжмерзлотні і підмерзлотні. Кожна з цих категорій вод має свої
особливості режиму.
Надмерзлотні підземні води залягають вище товщі порід багатовікової

мерзлоти. Це звичайні грунтові води, пов'язані переважно з четвертинними
пухкими породами. Взимку воші можуть промерзати цілком, і в цьому випадку
доповнюють зону багатовікової мерзлоти. Влітку ці води і поєднуються з шаром
порід, які розтанули. Живлення їх відбувається за рахунок атмосферних опадів, а
також за рахунок відтавання діяльного шару.
Тому коливання рівнів надмерзлотних підземних под збігається з коливанням
температури повітря і атмосферних опадів.
Надмерзлотні підземні води, обмежуючись знизу шарами багаторічної
мерзлоти, а зверху горизонтом сезонного промерзання, в холодну пору
року, замерзаючи, збільшуються в об'ємі і створюють значний тиск. Під
цим тиском у місцях найменшого опору водоносних порід формуються так
звані налідні бугри. Поверхня цих бугрів може розтріскуватись, а при
цьому

частина

иадмерзлолних

вод

виливається

на

донну

поверхню,

утворюючи складні натічні форми.
Міжмерзлотні підземні води затягають у товщі порід багаторічної мерзлоти.
Вони можуть перебувати в твердому і рідкому стань Одна з особливостей режиму
цих вод полягає в тому, що в часі залежно від температурних коливань вони
частково переходять з одного етапу в інший. Ділянки, де серед шарів багаторічної
мерзлоти вода перебуває в рідкому стані, називаються талика. Холодної пори
року розміри таликів зменшуються, а теплої — збільшуються. Талики служать
каналами, за допомогою яких з'єднуються надмерзлотні і підмерзлогні води. По
цих
каналах відбувається живлення підмерзлотних вод за рахунок атмосферних опадів.
Підмерзлотні підземні водп — це підземні води в рідкому стані, що
залягають під шарами багатовікової мерзлоти.
Здебільшого підмерзлотні підземні води мають напір і за умовами
залягання та циркуляції не відрізняються від напірних артезіанських вод за межами
районів багаторічної мерзлоти. Часто при розкритії свердловинами ці води
самовиливаються.
Штучний тип режиму підземних вод формується під впливом штучних

водойм

та

в

районах

проведення

різних

видів

водної

меліорації

—

зрошення, осушення, обводненім тощо.
Завдяки господарській діяльності людини режим підземних вод, що
формувався лише під впливом природних факторів, починає зазнавати
певних змін. Штучні водойми формують зону підпору підземних вод. у якій
їхній режим

визначається

режимом

цих водойм.

Формується

антропо-

генний різновид прибережного типу режиму. Часто в зонах, прилеглих до
таких водойм, утворюються водоносні горизонти в породах, які до цього не
були обводненими.
В районах зрошення та обводнення часто підвищуються рівні ґрунтових вод,
і цей процес у часі протягом кількох років є переважаючим в їхньому режимі. В
районах осушувальної меліорації, навпаки, рівні ґрунтових вод знижуються не
лише на осушуваних масивах, а й на прилеглих до них землях.
Своєрідний режим ґрунтових вод формується в умовах міської забудови,
зокрема на території степової зони України, де підтоплення зазнають забудовані
площі. Основна причина цього — інфільтрація в слабопроникні відклади води за
рахунок втрат із підземних комунікацій — водопроводу, каналізації, систем
опалення, гарячого і технологічного водопостачання.
У більшості випадків впливу господарської діяльності людини на режими
підземних вод попервах найбільшою мірою позначається створенням водойм,
зрошувальної чи осушувальної системи. З часом, коли експлуатація такого об'єкта
стабілізується, стабілізується й режим підземних вод. Тоді на фоні штучного
режиму підземних вод стає помітним вплив природних факторів, особливо
атмосферних опадів: при їх випаданні чи відсутності відповідно підвищуються або
знижуються рівні, які до цього були сформовані під впливом діяльності людини.
Тривале підвищення рівнів підземних вод під впливом діяльності людини,
надходження
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вилуговування та розчинення солей, які містяться в гірських породах. Тому
змінюються не лише рівні підземних вод, а й їхня температура та хімічний склад.

