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ТЕМА : ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ. ВОДОЗАБОРНІ 

СПОРУДИ. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ 

Основними чинниками, що впливають на вибір вододжерела, є: 

 віддаленість від водозабезпечуваного об'єкта; 

  санітарна і гідрологічна характеристика вододжерела (необхідність 

регулювання річкового стоку і умови його здійснення, якість і кількість води 

у вибираних джерелах); 

 висота підйому води від джерела до об'єкта водопостачання. 

В існуючій практиці з| поверхневих вододжерел найчастіше використовують 

річки. Як правило, середні й великі річки за своїм дебітом задовольняють потреби у 

воді звичайних об'єктів водопостачання, інакше проводять зарегулювання їх стоку. 

Характерними особливостями якості річкової води є її велика 

каламутність (особливо весною і восени), високий вміст органічних речовин, 

рослин, часто значна кольоровість води. Річкова вода звичайно має відносно 

малий солевміст і, як правило, невелику жорсткість. Вода водосховищ і озер 

характеризується малим вмістом завислих речовин, значною кольоровістю, 

великою окислюваністю, наявністю планктону в літній час. 

Річкам властиві сезонні коливання їх витрати і якості води. Тому при виборі 

річки як вододжерела слід перевіряти можливість отримання необхідних 

кількостей води в період найменшого її дебіту з урахуванням з зміни контурів 

її русла. При цьому слід пам'ятати, що в періоди паводків річкова вода 

характеризується високою кольоровістю і низькою лужністю, великою 

кількістю завислих речовин, значною бактерійною забрудненістю, що 

ускладнює її кондиціонування. 

Як правило, річкові води відрізняються малим вмістом мінеральних 

солей, невеликою жорсткістю і при цьому відносно великою каламутністю, 

високим вмістом органічних речовин, бактерій, часто значною кольоровістю. 

Вода озер звичайно має малий вміст завислих речовин. Ступінь мінералізації 

озерної води різний. 

Поверхневі джерела характеризуються значними, іноді дуже різкими 

коливаннями якості води й кількості забруднень в окремі періоди року. Якість 

води озер і річок великою мірою залежить від забруднення їх поверхневими 

стоками і стічними водами міст і промислових підприємств. 

Підземні води утворюються внаслідок проникнення вглиб землі 

атмосферних опадів і поверхневих вод, а також конденсації водяної пари з 

атмосфери. Вони знаходяться в порожнечах усередині гірських порід. 

Підземні води, заповнюючи всі пори тих або інших порід, утворюють так звані 

водоносні пласти. Водоносний пласт підстилає водотривкий пласт, називаний 

іноді водотривким ложем, або просто водоупором. Пласти породи, що 

перекривають водоносний пласт, називаються його покрівлею. 

Безнапірні підземні води насичують водоносний пласт не на всю його 

товщину, а мають вільну поверхню, називану дзеркалом ґрунтових вод. Рівень 

води в колодязях, опущених в такий пласт, встановлюється на тій же відмітці, 

на якій вода була зустрінута при розкритті пласта. Тиск над вільною 



 

 

поверхнею грунтових вод, тобто на їх дзеркалі рівний атмосферному. 

Потужність водоносного пласта визначається шаром водомісткої породи від 

водоупору до дзеркала ґрунтових вод. 

Підземні води, які насичують повністю водоносний пласт, покриті зверху 

водонепроникними ґрунтами і мають п'єзометричний тиск, називаються 

напірними або міжпластовими. Напірні води характеризуються 

3 
підйомом рівня води в колодязях вище за 
відмітку, на якій вода відзначена при влаштуванні 

колодязя. Тиск під покрівлею напірного пласта 

більший за атмосферний. 

У місцях виходу водоносних пластів на 

поверхню землі утворюються джерела або ключі. 

У верхніх шарах ґрунту іноді зустрічаються 

води, звичайно називані верховодкою, які 

характеризуються непостійністю і невизначеністю 

залягання. 

Підземні води, як правило, прозорі й безбарвні, 

але часто сильно мінералізовані, мають підвищену 

жорсткість, значний вміст фтору, заліза і т.п. 

Артезіанські води, перекриті зверху 

водонепроникними породами, захищені від 

надходження проникаючих з поверхні землі 

забруднених стоків і тому мають високі санітарні 

якості. Разом з тим підземні води часто сильно 

мінералізовані, тобто містять велику кількість 

розчинених солей. 

Споруди для приймання води з 

природних джерел 

Водозабірні споруди з підземних джерел. 

: 
 

Рис. 2.1 – Елементи 

трубчастого колодязя:1 – фільтр; 

2 – стовбур;3 - гирло 

 

 

 
 трубчасті колодязі; 

 горизонтальні водозбори; 

 променеві водозбори; 

 споруди для каптажу 

джерел. 



Трубчасті колодязі споруджують шляхом буріння в землі вертикальних 

циліндрових каналів - свердловин. У більшості порід стінки свердловин 

укріплюють обсадними трубами (сталевими, поліетиленовими), що створюють 

трубчастий колодязь. У межах водоносного горизонту для можливості прийому 

води з ґрунту колодязь виконують з перфорованих труб, обладнаних 

спеціальним фільтром. 

Трубчасті колодязі застосовують при глибокому заляганні водоносних 

пластів і їх значній потужності. Характерною особливістю трубчастих колодязів 

є малий діаметр і відносно велика довжина водозабірної частини колодязя. 

Трубчасті колодязі використовують для отримання підземних вод як 

безнапірних, так і напірних. Колодязь може бути доведений до підстилаючого 

водотривкого пласта - досконалий колодязь або закінчуватися в товщі найбільш 

водоносного пласта - недосконалий колодязь. Для водопостачання крупних 

об'єктів споруджують декілька трубчастих колодязів, які об'єднують в загальну 

систему водозбірних споруд. 

Рівень води в колодязі при відсутності з нього водовідбору називається 

статичним. Для безнапірних підземних вод він відповідає рівню води у 

водоносному пласті. Для напірних підземних вод статичний рівень в колодязі 

вище за рівень води водоносного горизонту в даному місці, оскільки вода 

знаходиться у водоносному горизонті під тиском. При постійному відбиранні 

води з колодязя статичний рівень в ньому починає знижуватися і через деякий час 

встановлюється на певному горизонті, називаному динамічним. Чим інтенсивніше  

водовідбір, тим нижче встановлюється динамічний рівень. Після припинення 

відкачування вода в колодязі знову піднімається до статичного рівня. 
 

Рис. 2.2 - Схема шахтного 

колодязя:1 – фільтр; 

2 – відмостка; 3 – глиняний замок 

Шахтні колодязі (рис. 2.2) виконують з бетону, залізобетону, цегли, буту й 

дерева. Вони застосовуються для прийому безнапірних вод, при відносно 

невеликій глибині їх залягання (приблизно до 40м). Найчастіше шахтні 

колодязі не доводять до водоупору (колодязі недосконалого типу). Тоді 

вони приймають воду в основному через днище і частково через отвори в 



стінках. Шахтні колодязі мають значну площу поперечного перерізу і 

малу довжину вертикальної частини. На дні шахтних колодязів для 

запобігання попаданню в них частинок ґрунту укладають піщано- 

гравійний фільтр. У крупних системах водопостачання для прийому 

необхідних кількостей води звичайно влаштовують не один, а декілька 

шахтних колодязів. 

Горизонтальні водозбори споруджують при невеликій глибині залягання 

водоносного пласта (до 5-7 м) і малій його потужності. Вони є дренажними 

трубами або галереями, що укладаються в межах водоносного пласта, 

перпендикулярно до напряму ґрунтового потоку. Навколо дренажних труб або 

галерей укладають гравієві фільтри. Вода, що поступає з ґрунту в дренажні труби 

або галереї, відводиться по них в збірний колодязь (резервуар), звідки 

відкачується насосами. На водозбірних лініях через кожні 25 м встановлюють 

оглядові колодязі. 

Променевий водозабір є водоприймальною спорудою з горизонтальними 

трубчастими дренами, розташованими в межах водоносних порід і радіально 

приєднаними до збірного шахтного колодязя. Дрени можуть розташовуватися як 

уздовж берега річки (у водонасичених ґрунтах), так і під самим її руслом. 

Променеві дрени виконують з перфорованих сталевих труб і встановлюють 

способом продавлювання з шахтного колодязя. 

Ключі (джерела) підрозділяють на дві групи: висхідні й низхідні. Висхідні 

ключі утворюються при проникненні в поверхневі шари грунту розташованих 

нижче напірних вод в результаті порушення міцності перекриваючих їх 

водонепроникних порід. Низхідні ключі утворюються в результаті виклинювання 

на поверхню землі безнапірних водоносних пластів, що покояться на 

водонепроникних породах. Споруди для прийому джерельних вод одержали назву  

каптажних споруд, а процес збору джерельної води - каптажу джерел (ключів). 

Для каптажу висхідних ключів водоприймальні споруди виконують у 

вигляді резервуара або шахти, які споруджують над місцем найбільш 

інтенсивного виходу джерельної води. У тому випадку, коли корінні породи, 

через які поступає джерельна вода, покриті невеликим шаром наносного 

грунту, його видаляють. Коли корінні породи представлені щільними 

тріщинуватими утвореннями, їх поверхня повинна бути розчищена і, якщо 

спостерігається винесення частинок піску, перекрита шаром гравію. Якщо вода 

виходить з піщано-гравелистих порід, для каптажної споруди обов'язковим є 

влаштування зворотного гравієвого фільтра. 

Каптаж низхідних ключів здійснюють шляхом влаштування 

водоприймальних камер, що розташовуються в місці найбільш інтенсивного 

виходу джерельної води. Іноді для повнішого захоплення води влаштовують 

споруди у вигляді перемичок, підпірних стінок і т.п. перпендикулярно до основного 

напряму руху води для її перехоплення і передачі до приймальної камери. Іноді 

уздовж цих перемичок укладають горизонтальні водозбірні труби або галереї, які 

збирають воду і тим полегшують її передачу до приймальної камери. 

Водозабірні споруди з поверхневих джерел 

Вибір типу водоприймача з поверхневих джерел проводять, керуючись 

топографією берега і дна вододжерела в місці водозабору, характером грунтів, 



   

  

 
 

 

 

 

що складають берег, амплітудою коливань рівня води, льодовими умовами та ін. 

При крутих берегах і наявності біля берега глибин, достатніх для 

нормальних умов приймання води, слід застосовувати берегові водозабори. Для 

водозаборів середньої продуктивності при малій висоті всмоктування насосів 

допускається поєднання берегового колодязя і насосної станції 1 підйому. Для 

водозаборів малої продуктивності за наявністю біля берега достатніх для 

нормального прийому води глибин можна застосовувати водоприймачі 

роздільного типу. Суміщені водозабори завдяки своїй економічності, 

компактності й надійності мають значно більше розповсюдження, ніжроздільні. 

Береговий водозабір суміщеного типу (рис. 2.3) являє собою 

залізобетонний колодязь, передня стінка якого винесена в русло річки. Вода 

поступає у водоприймач через вхідні вікна, обладнані гратами, що розташовані в 

передній стінці і запобігають попаданню всередину водоприймача риби і 

крупних плаваючих предметів. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 2.3 - Береговий водозабір суміщеного типу:I – береговий 

колодязь; II – насосна станція 1-го підйому; 1 – одоприймальні 

вікна з гратами; 2 – сітка;3 – всмоктуючий трубопровід; 4 – 

перегородка; 5 – насоси; 6 – напірний трубопровід 

 

Вода, протікаючи від приймальних вікон до всмоктуючих труб насосів, 

проходить через сітки, встановлені в перегородці, що розділяє весь 

водоприймач на два відділення: водоприймальне і всмоктуюче. 

Вказане механічне очищення води полегшує роботу водоочисних споруд, 

оберігає від засмічення труби і насоси, а в системах виробничого 

водопостачання іноді дає можливість використовувати воду без додаткового 

очищення. Вода, що пройшла через сітки, забирається насосами через 

всмоктуючі труби і подається у водоводи першого підйому. 

Над водоприймачем споруджують павільйон для розміщення і керування 

механізмом очищення сіток та проведення інших операцій, пов'язаних з 

експлуатацією водоприймача. Береговий колодязь поперечними 

перегородками розділяється на декілька паралельно працюючих секцій. Їхню 

кількість під час встановлення великих насосів слід приймати рівною числу 

насосів, що гарантує надійність і безперебійність роботи водозабору, дозволяє 

виконувати його очищення і ремонт без припинення подачі води. 

За певних геологічних умов і характеру рельєфу берега водозабори малої 



продуктивності влаштовують з роздільною компоновкою берегового 

водоприймача, всмоктуючих труб і насосної станції. Для підвищення надійності 

насосну станцію розміщують в 20-30 м від водоприймача, при цьому відмітка осі 

насосів визначається найменшим рівнем води в джерелі й висотою всмоктування 

насосів, що допускається. Всмоктуючи труби при глибині їхнього залягання 

понад 5 м розміщують у спеціальній галереї для захисту від пошкоджень і для 

створення необхідних зручностей під час експлуатації. 

При відносно пологому березі й відсутності біля нього достатніх для 

приймання води глибин водозабори малої продуктивності слід приймати 

руслового типу. В цьому випадку насосна станція може бути конструктивно 

об'єднана з береговим колодязем або розташована окремо (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.4 - Русловий водозабір роздільного типу: I – береговий колодязь; II – 

насосна станція 1-го підйому; III – канал для всмоктуючого трубопроводу; 1 – 

оголовок; 2 – самопливний трубопровід; 3 – сітка; 4 – всмоктуючий трубопровід; 

5 – перегородка; 6 – насоси;7 – напірний трубопровід 

Водоприймачі руслових водозаборів розрізняють трьох видів: постійно 

затоплювані; незатоплювані; водоприймачі, затоплювані високими водами. У 

свою чергу, затоплені водоприймачі (оголовки) підрозділяють на дві групи: 

одні призначені для кріплення і захисту від пошкоджень приймальних кінців 

самопливних ліній, що забирають воду безпосередньо з вододжерела, інші 

утворюють водоприймальну камеру, до якої приєднані приймальні кінці 

самопливних ліній. Розміри вхідних вікон, обладнаних гратами, затоплених 

водоприймачів визначають за середньою швидкістю проходу води через отвори 

грат. Необхідно передбачати періодичне очищення грат і самопливних ліній від 

закупорки сміттям і шугою шляхом їхньої промивки зворотним або прямим 

потоком води або передбачати механічне очищення. 

Затоплені водоприймачі треба захищати від підмиву оточуючим потоком 

води. З цією метою передбачають спорудження відповідної основи і 

зміцнення дна навколо водоприймачів. 

За певних умов – профіль берега, амплітуда коливань рівня води – 

влаштовують комбінований водозабір, де прийом води під час високого рівня 

проводять через вхідні вікна в передній стінці берегового колодязя, як і в 

звичайному водозаборі берегового типу. 

Для поліпшення умов забору води з метою забезпечення можливості 

боротьби з донним льодом і шугою, а також для зниження кількості суспензії 
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у воді створюють штучні затоки – ковші (рис. 2.5). У ряді випадків ківш 

дозволяє успішно долати 

утруднення, які виникають при 

прийманні води в умовах 

утворення внутрішньовод-ного 

льоду (шуга). Ковши 

використовують і для часткового 

освітлення води, що забирається 

з річок, які несуть велику 

кількість суспензії. 

Рис. 2.5- Схема водоприймальних ковшів: 

а – ківш, утворений греблею, з верховим 

входом води; б – те ж, з низовим входом; 

в – ківш, утворений спеціально відритою 

виїмкою, з верховим входом води; 

Г – те ж, з низовим входом 

Води, що насичують пори 

між зернами ґрунту в результаті 

їхньої інфільтрації з поверхневих 

водоймищ, займають проміжне 

місце між поверхневими й 

підземними водами. За 

походженням вони в основному 



річкові, а після інфільтрації у грунт змішуються з грунтовими водами, 

набуваючи їхні властивості. Якщо русло річки складене водопроникними 

породами, річкова вода насичує їх, утворюючи своєрідний грунтовий потік, 

який повільно рухається в тому ж напрямку, що і річка. Цей потік 

називається підрусловими водами, для їхнього відбору застосовують 

водоприймачі інфільтраційного типу, в яких збирається вода, 

профільтрована через піщано- гравійні породи, що складають берег і дно 

вододжерела. Такі споруди за конструкцією і характером роботи аналогічні 

підземним водозаборам (трубчасті й шахтні колодязі, горизонтальні і 

променеві водозбори). 

У практиці тимчасового водопостачання і зрошення набули поширення 

плавучі й пересувні водозабірні споруди, суміщені з насосною станцією. 

Відмітка розташування подібних водозаборів відповідає зміні горизонту води 

в джерелі, що гарантує можливість зaбopу води за умов малої і постійної 

висоти всмоктування. 

1. Зони санітарної охорони 

Зона санітарної охорони поверхневого джерела водопостачання є 

територію, що охоплює використовуване водоймище і частково басейн його 

живлення. На цій території встановлюється режим, що гарантує надійний 

захист джерела водопостачання від забруднення і забезпечує необхідні 

санітарні якості води. Звичайно зона санітарної охорони складається з трьох 

поясів. 

Перший пояс (пояс «строгого режиму») охоплює водоймище в місці забору 

води і територію розташування головних водопровідних споруд 

(водоприймачі,, насосні й очисні станції, резервуари). Територію поясу 

захищають від доступу сторонніх осіб і оточують зеленими насадженнями. 

Постійне перебування людей в першій зоні не допускається. Межі першого 

поясу для річки або каналу встановлюють: вгору за течією - не менше 200 м 

від водозабору; вниз за течією - не менше 100 м від водозабору; по 

прилеглому берегу до водозабору - не менше 100 м від лінії урізання води 

при максимальному рівні. Межі першого поясу санітарної охорони 

водосховища або озера, використовуваних як вододжерело, встановлюють: 

по акваторії на всіх напрямках - не менше 100 м від водозабору; по 

прилеглому берегу до водозабору - не менше 100 м від лінії урізання води 

при максимальному рівні. На водозаборах ковшового типу в перший пояс 

входить вся акваторія ковша. 

Другий пояс зони санітарної охорони включає територію по обидві 

сторони річки на відстані 500-1000 м (залежно від рельєфу місцевості) 

вгору за течією виходячи з пробігу води від меж поясу до водозабору при 

витраті води 95% забезпеченості у строк до 3 діб, вниз за течією - не менше 

100 м. 

Третій пояс зони санітарної охорони включає джерело 

водопостачання і басейн його живлення, тобто всі території і акваторії, які 

впливають на формування якості води джерела, використовуваного для 

водопостачання. Межі території третього поясу річки або каналу 



визначають виходячи з можливості |забруднення водоймища стійкими 

хімічними речовинами: вгору за течією, виходячи з пробігу води від меж 

поясу до водозабору при витраті води 95% забезпеченості у строк до 5 діб; 

вниз за течією - не менше 250 м; бічні межі - по вододілу. Для водосховища 

або озера межі третього поясу встановлюють, виходячи з тривалості 

протікання води від них до водозабору в течію не менше 5 діб при 

максимальній швидкості течії. 

Зона санітарної охорони підземних вод також ділиться на три пояси. 

Межі першого поясу встановлюють на наступній відстані від водозабору: 

для надійно захищених горизонтів - не менше 30 м; для незахищених, 

недостатньо захищених горизонтів і інфільтраційних водозаборів - не 

менше 50 м. Очевидно, що для інфільтраційних водозаборів в межі першого 

поясу необхідно включати прибережну територію між водоймищем і 

водоприймальною спорудою. Як показала практика, для одиночних 

колодязів, які розташовані на території, що виключає забруднені ґрунти, 

відстань від них до огорожі допускається відповідно до 15 і 25 м. 

Другий пояс (зона обмежень) - є територія, для якої вводяться певні 

обмеження її використання з тим, щоб запобігти можливості забруднення 

експлуатованого водоносного пласта. Межі другого поясу встановлюють 

залежно від місцевих гідрогеологічних умов і характеру використання 

підземного потоку. Розрахунок враховує час мікробного забруднення води 

(його просування від меж поясу до водозабору від 100 до 400 діб). У цій 

зоні не допускаються які-небудь роботи, пов'язані з порушенням порід, що 

перекривають зверху водоносний пласт. 

Межа третього поясу визначається розрахунком, що враховує час 

просування хімічного забруднення води до водозабору, яке повинне бути 

більше прийнятої тривалості експлуатації водозабору, але не менше 25 років. 

Межа першого поясу зони санітарної охорони майданчика 

водоочисних споруд повинна співпадати з її огорожею, яку розташовують 

на відстані: не менше 30 м від стін запасних і регулюючих ємкостей, 

фільтрувальних споруд і насосних станцій; не менше 10 м від стін або 

конструкцій стовбура водонапірної башти; відстані від стін решти 

приміщень слід приймати за СНіП. При прокладці водоводів по 

незабудованій території зону санітарної охорони належить передбачати у 

вигляді смуги завширшки в обидві сторони від крайніх ліній: за відсутністю 

грунтових вод або руху їх від водоводів при діаметрі до 1000 мм - 10 м, при 

діаметрі більше 1000 мм - 20 м, а при русі грунтових вод у напрямі до 

водовод незалежно від їх діаметру - не менше 50 м. При проходженні 

водоводів по забудованій території допускається зменшення ширини смуги 

зони санітарної охорони. 



ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ. ВИМОГИ, ЩО СТАВЛЯТЬ 

ДО ЯКОСТІ ВОДИ РІЗНІ СПОЖИВАЧІ 

Якість природної води характеризується фізико-хімічними 

властивостями й бактерійними забрудненнями. 

До фізичних властивостей (органолептичних, тобто таких, які 

можуть бути визначені одним з органів чуття людини) відносяться: 

температура води, каламутність (або прозорість), кольоровість, смак і 

запах. 

Завислі (нерозчинені) речовини завжди містяться у воді поверхневих 

джерел. Вміст їх у воді відкритих джерел коливається в широких межах і 

виражається в мг/дм3 (каламутність) або в см (прозорість). В одному і тому 

ж джерелі в різний час роки він різний і особливе великий під час паводків. 

Кольоровістю називають забарвлення, яке може мати природна вода. 

Кольоровість виражають у градусах платиново-кобальтової шкали. 

Смак і запах у воді природних джерел може мати різні відтінки й 

інтенсивність. Так, на смак вода може бути гіркуватою, солоною, кислою, 

солодкуватою. Решта видів смакових відчуттів (наприклад, металевий) 

називають присмаками. Запах води може бути природного і штучного 

походження. Природні запахи (болотяний, гнильний, землистий, 

сірководневий, трав'янистий та ін.) обумовлюються живими і відмерлими 

організмами, продуктами розмиву русел. Запахи штучного походження 

(феноловий, нафтовий, хлорфеноловий, хлорний та ін.) з'являються в 

результаті скидання у водоймище недостатньо очищених стічних вод і 

обробки води реагентами. Запах і смак оцінюють за п’ятибальною 

системою. 

Температура води неоднакова в природних джерелах. У відкритих 

водоймищах вона залежить, головним чином, від температури повітря і 

коливається в дуже широких межах. Температура води в поверхневому 

джерелі неоднакова за глибиною. Вода підземних джерел, особливо 

артезіанських, має досить постійну температуру (звичайно 5-12°С) 

протягом усього року. 

Хімічний склад природної води вельми різноманітний. Хімічні 

властивості обумовлюються вмістом в ній розчинених хімічних речовин. 

Для оцінки води з огляду її використання для водопостачання мають 

значення наступні хімічні властивості: сухий залишок, жорсткість, 

окислюваність, активна реакція, вміст заліза, марганцю, сполук кремнію, 

хлоридів, сульфатів, фтору, йоду та ін. 

Сухий залишок виражається в мг/дм3 і характеризує загальний вміст 

у воді органічних і неорганічних речовин (окрім газів). Він визначається 

як залишок від випаровування відомого об'єму нефільтрованої проби води, 

висушений при 110°С до постійної маси. Розрізняють також прожарений 

залишок, який характеризує вміст у воді неорганічних речовин, окрім газів. 

Жорсткість води (виражається в мг-экв/дм3) обумовлена вмістом в 



ній розчинених солей кальцію і магнію. Розрізняють жорсткість 

карбонатну і некарбонатну. Суму карбонатної і некарбонатної жорсткості 

називають загальною жорсткістю. Карбонатною називають жорсткість, 

обумовлену наявністю бікарбонатних солей кальцію і магнію. 

Некарбонатною називають жорсткість, обумовлену вмістом некарбонатних 

солей кальцію і магнію - сульфатів, хлоридів, нітратів і силікатів. 

Лужність води характеризується присутністю в ній бікарбонатів, 

карбонатів, гідратів і солей інших слабких кислот, тому розрізняють лужність 

бікарбонатну, карбонатну, гідратну, гуматну, силікатну та ін. Лужність 

природної води звичайно рівна її карбонатній жорсткості і виражається в мг- 

экв. /л. 

Окислюваність указує на вміст у воді розчинених органічних і деяких 

неорганічних речовин, які легко окислюються, і виражається в мг О2/л. 

Активна реакція води виражається ступенем лужності й кислотності 

води і характеризується концентрацією в ній водневих іонів. Концентрацію 

водневих іонів позначають через рН (потенціал водню) і умовно виражають 

логарифмом її величини із зворотним знаком. Інакше кажучи, для 

нейтральної реакції - рН = 7, для кислої реакції - рН нижче 7, для лужної 

реакції - рН вище 7. 

Залізо (мг/дм3) міститься у воді у вигляді двовалентного (закисного) 

і тривалентного (окисного). У підземних водах воно міститься найчастіше 

у вигляді розчиненого двовалентного заліза, а в поверхневих водах - у 

вигляді колоїдних комплексних сполук. У річках з болотяним живленням 

присутнє гуміновокисле залізо, що обумовлює підвищену кольоровість 

такої води. 

Марганець (мг/дм3) в підземних водах найчастіше супроводить залізо 

у вигляді бікарбонату закису марганцю. 

Хлориди і сульфати (мг/дм3) зустрічаються майже у всіх 

природних водах, найчастіше у вигляді кальцієвих, магнієвих і 

натрієвих солей. 

Кремнекислота (мг/дм3) присутня у   воді   як   поверхневих, так

 і підземних джерел в колоїдній, 

іонодисперсній та інших формах. 

Азотисті сполуки (мг/дм3) присутні у вигляді нітратів, нітриту, аміаку 

і служать звичайно індикатором забрудненості вододжерела стічними 

водами. 

Йод і фтор (мг/дм3) найчастіше присутні в природних водах в чистій 

формі. Вони мають важливе гігієнічне значення для здоров'я людей. 

Бактерійне і вірусне забруднення води характеризується числом 

бактерій групи кишкової палички, що містяться в 1 л води - колі-індексом, 

або його зворотною величиною - колі-тітром (той мінімальний об'єм води, 

в якому ще виявляється кишкова паличка). 



Небезпечними для здоров'я людей є бактерії, які служать збудниками 

хвороб, переданих через воду, до яких відносяться інфекційний гепатит, 

черевний тиф, дизентерія, холера, туляремія, поліомієліт та ін. Такі бактерії 

називають хвороботворними, або патогенними. Присутність їх не завжди 

можна визначити навіть в сильно забрудненій воді. Тому для оцінки якості 

води в санітарно- епідеміологічному відношенні визначають вміст у воді 

бактерій, названих кишковою паличкою (бактерії коли). Сама по собі вона 

нешкідлива, але наявність у кишкової палички свідчить про забруднення води 

виділеннями людей і тварин і, отже, про можливість попадання серед інших і 

патогенних бактерій. 

Загальна бактерійна забрудненість води характеризується кількістю 

всіх мікроорганізмів, які містяться в 1 мл води – загальне мікробне число. 

Розчинені гази (кисень, вуглекислота, сірководень, метан) містяться у 

природних водах від доль до сотень мг/дм3. Присутність у воді сірководня 

надає їй неприємний запах і сприяє, як і присутність кисню і вуглекислоти, 

корозії металу. У відкритих водоймищах містяться також різноманітні 

дрібні рослинні і тваринні організми, що знаходяться в завислому стані 

(планктон) або прикріплені до дна водоймища (бентос). Рослинний 

планктон називається фітопланктоном, тваринний - зоопланктоном; бентос 

же називають відповідно фітобентосом і зообентосом. 

Характер і обсяг заходів з очищення води повинні вибиратися в 

результаті зіставлення якісних характеристик води даного джерела з тими 

вимогами, які ставлять споживачі до якості води. 

Вимоги до якості господарсько-питної води диктуються турботою про 

охорону здоров'я людей і лімітуються ГОСТ 2874-82. «Вода питна» і 

Державними санітарними правилами і нормами (ДержСанПіН) «Вода питна, 

гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного 

водопостачання». 

Вимоги до якості виробничої води різноманітні, оскільки залежать від 

виду виробництва і його технології. Найчастіше вода на промпідприємствах 

витрачається для охолоджування всякого роду устаткування, де процеси 

протікають при високих температурах. Основні вимоги, що ставляться до 

якості охолоджуючої води, полягають в тому, що вода повинна мати 

невелику карбонатну жорсткість, містити якомога менше завислих речовин і 

не давати біообростань. 

Для забезпечення потреб у пожежогасінні придатна вода практично 

будь-якої якості. У більшості випадків подача води для потреб 

пожежогасінні в містах покладається на ті ж системи міського 

водопостачання, які здійснюють подачу води для звичайних господарсько- 

питних потреб. В окремих випадках влаштовують також спеціальні 

протипожежні водопроводи. 



Контрольні запитання 

1) Назвіть види джерел водопостачання. 

2) Які вимоги ставлять до джерел водопостачання? 

3) Охарактеризуйте поверхневі джерела водопостачання. 

4) Охарактеризуйте підземні джерела водопостачання. 

5) Як формуються підземні води? 

6) Поясніть схему залягання підземних вод. 

7) Які існують види підземних вод? 
8) Який вид підземних вод є найбільш захищеним від 

проникання забруднення з поверхні? 

9) Які водозабірні споруди використовують для прийому води з 

поверхневих джерел? 

10) Які умови використання і принцип роботи берегових водозаборів? 

11) Які умови використання і принцип роботи руслових водозаборів? 

12) Які умови використання і принцип роботи комбінованих водозаборів? 

13) В яких випадках використовують ковшові водозабори? Як вони працюють? 

14) Які водозабірні споруди використовують для прийому води з підземних 

джерел? 

15) Які вимоги щодо розташування водозаборів питної води з підземнихджерел? 

16) Як облаштовують шахтні колодязі для постачання питної 

води з підземних джерел? 

17) Як облаштовують свердловини (трубчасті колодязі) для 

постачання питної води з підземних джерел? 

18) Як облаштовують горизонтальні й променеві водозабори для 

постачання питної води з підземних джерел? 

19) Яке призначення і принцип роботи каптажних споруд? 

20) Як здійснюють охорону від забруднення джерел питного 

водопостачання? 

21) Які принципи організації зон санітарної охорони джерел 

водопостачання і водозабірних споруд? 
 

Відповіді на питання тематичного оцінювання надіслати на 

пошту ashmarina@ukr.net, або вайбер 063-120-31-20 

mailto:ashmarina@ukr.net

