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TALAJVIZEK RENDSZERES NYOMELEM-VIZSGÁLATA
(I — VI. sz. melléklettel)
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A Síkvidéki Osztály az elmúlt évben a Duna—Tisza közén térképe
zett és ennek során 91 talajvízmintát is gyűjtött. A térképezett terület 
a Dunavölgyi Főcsatorna Ny-i és K-i oldalán terül el, továbbá magába 
foglalja Kecskemét környékét, Lakitelek—Kiskunfélegyháza vonaláig. 
A terület földtani képződményeiről F ranyó F. adott számunkra tájékoz
ta tást és a vízminták gyűjtését is ő végezte. F ranyó F. adatai szerint 
a területen a következő földtani képződmények találhatók a felszínen: 
a Dunavölgyi Főcsatornától Ny-ra óholocén szikes meszes lösziszap, 
ettől К -re főleg pleisztocén futóhomok, melyet löszpászták tagolnak. 
A terület keleti részén — Kecskemét—Bugac vonalától K-re — pleisz
tocén lösz válik uralkodóvá.

A vízmintákat a szokásos részletes vízelemzések elkészítése után 
tovább vizsgáltuk: meghatároztuk a vizek nyomelem-tartalmát a vizek 
száraz maradékában és tanulmányoztuk a nyomelemek eloszlását és 
dúsulását a területen; továbbá statisztikus számítások alkalmazásával 
vizsgáltuk a vízadó réteg minősége és a víz kémiai összetétele közötti 
kapcsolatot. A talajvíz kémiai összetételét számítási eljárásaink alkalma
zásának segítségével igyekeztünk a földtani térképezés jó segédeszközévé 
tenni. A számítási és ábrázolási módszereket a szerzők egyike dolgozta ki 
és doktori értekezésében ismertette azokat (R a ppn é  Sík S. 1961). Az új 
számítási és ábrázolási módszert jelen dolgozatunkban alkalmaztuk 
talajvizek vizsgálatára.

A vizekben oldott ionokat és ioncsoportokat mennyiségük szerint 
három csoportba oszthatjuk: fő alkotórészek, mellék alkotórészek és 
nyomelemek.

A fő alkotórészek szabják meg a vizek kémiai jellegét, mennyiségük 
több száz mg/1 is lehet.Ide tartoznak: Na*, Ca", Mg", СГ, HC03’, S O /’,
NCy.

A mellék alkotórészek nem befolyásolják a víz kémiai jellegét, a fő 
alkotórészek valamelyikét kísérik geokémiai jellegüknek megfelelően.
8 Évi jelentés 1961. évről П. -
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Mennyiségük néhány tized mg/l-től kb. 30 mg/l-ig terjed. Ide tartoznak: 
L r, Sr% H2Si03 és egyes esetekben a K \ A K’-ion különleges helyzetű. 
Általában mellék alkotórészként jelentkezik, mennyisége néhány mg/1 
és a fő alkotórészek koncentráció változását követi. Néhol azonban 
— így a vizsgált területen is — fő alkotórészként jelenik meg, néha a 
nátriumnál is nagyobb mennyiségben és így a víz jellegének kialakításá
ban jelentős szerepe van.

Ä nyomelemek mennyisége literenként tized, század vagy ezred mg 
nagyságrendű; esetleg még ennél is kevesebb. A nyomelemeket a vizek 
száraz maradékában spektrográíiai úton határoztuk meg.

A vizek nyomelem-tartalmának vizsgálata
A nyomelemek eloszlásának vizsgálata a geokémiai kutatásoknak 

ma már nélkülözhetetlen eszköze. Tanulmányozásuk azért is indokolt, 
mert a változásokat sokkal érzékenyebben jelzik, mint a nagy koncent
rációban jelenlevő fő alkotórészek. Ezért vezettük be meghatározásukat a 
vízvizsgálatokba. A meghatározás módszereit egy másik dolgozatunkban 
ismertettük (Földvári— Vogl, M. és R app— Sík , S. 1961). A spekto- 
gráfiás módszer érzékenysége az egyes elemekre különböző (W aring 
és A nnell  1953). Az általunk használt tapasztalati töménységfokozatok 
közül a kimutathatóság alsó határának a „kérdéses” ill. a „gyenge nyom” 
felel meg.

A vizsgált víz meghatározott nyomelemeit térképeken tüntettük 
fel (I., II., III. melléklet). A víz összetételét e térképeken a következő
képpen ábrázoltuk: a víz mintavételi helyét középpontnak véve, köréje 
a víz összes oldott sótartalmával arányos területű kört szerkesztettünk, 
így a nyomelemeket a víz töménységéhez is viszonyítani tudjuk. Ezeket 
négy egyenlő nagyságú körcikkre osztottuk. Mindegyik körcikk egy-egy 
vizsgált nyomelem helye. Az egyes nyomelemek (félmennyiségi becsléssel 
meghatározott) koncentrációját a körnegyed vonalkázásával tüntettük 
fel. A vonalkázás sötétedése a koncentráció növekedésével párhuzamos. 
Ha a kérdéses nyomelemet a vizsgált víz száraz maradékában nem tudtuk 
kimutatni, a megfelelő körcikket fehéren hagytuk.

A térképről leolvashatjuk, hogy a nyomelemek koncentrációja nem 
arányos a vizek összes oldott sótartalmával, sokszor az egészen hígnak 
számító talajvizekben az egyes nyomelemek erősebben jelentkeznek, 
mint a töményebb vizekben. Ennek egyik oka az is, hogy a több ezer 
mg/1 oldott sót tartalmazó, erősen ásványosodott vizekben a nyomeleme
ket a vizek fő alkotórészei „felhígítják”. Mivel a vizek töménysége között 
a vizsgált területen belül ilyen nagy eltérések vannak — és az alföldi 
talajvizekben mindig ez a helyzet — célszerűnek mutatkozott, hogy a 
nyomelemek meghatározása előtt a száraz maradékból a fő alkotórészeket 
eltávolítsuk és csak ezután vizsgáljuk a nyomelem-tartalmat.
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A talajvízmintákban elsősorban azokat a nyomelemeket vizsgáltuk, 
amelyek az üledékes geofázisban leggyakrabban előfordulnak. Az egyes 
elemek eloszlása a következő képet m utatja: a bár csak kevés vízben 
(általában a szikes lösziszappal fedett területek talajvizeiben) jelent meg 
erős nyomként. Leggyakrabban csak gyenge nyomként találtuk. Az 
alumínium  általában mint gyenge nyom, néhol mint nyom jelentkezett.

Legszembetűnőbb a bárium eloszlása a vizsgált területen. Nyom- és 
erős nyomként azoknak a vizeknek száraz maradékában tudtuk meg
határozni, amelyek meszes homokból származnak, a bárium dúsulása 
ugyanis — számításaink szerint — általában a kétvegyértékű fémekével 
halad párhuzamosan. (A báriumnak stronciumra vonatkozó korrelációs 
tényezője 0,32; a kalciumra vonatkozó 0,38.) Holocén homokkal fedett 
területen — Orgovány—Páhi vidékén — ezüstnyomokat találtunk a vizek 
száraz maradékában (333, 334, 356, 357. sz. vízminták). Az ezüstnyomok 
a Duna menti, holocén meszes homokkal fedett területről származó vizek 
száraz maradékában is megtalálhatók (347, 349. sz. vízminták). Egyes 
futóhomokkal fedett területek vizeiben a titán erős nyomként jelentkezik. 
A titán és a vanádium a szikes területek vizeiből rendszerint hiányzik, az 
alumínium viszont itt nyomnyi mennyiségben jelenik meg. A mangán, a 
vas és a réz gyenge nyomnál nagyobb töménységben ritkán volt kim utat
ható, egyes területeken teljesen hiányzik. A vizek kis százalékában nikkelt 
határoztunk meg kérdéses nyomként. Egyes vizekben ón, némelyikben 
ólom található, legfeljebb gyenge nyomnyi mennyiségben.

Vizsgálataink még nem elegendőek ahhoz, hogy a nyomelemek elosz
lásának törvényszerűségét megállapíthassuk, úgy gondoljuk azonban, 
hogy a vizsgálatokat nagyobb területre kiterjesztve, több adat birtokában 
megfelelő összefüggéseket fogunk kapni és ezért vizsgálatainkat más terü
leteken kívánjuk folytatni.

A vizek mellék alkotórészeinek vizsgálata
A talajvíz mellék alkotórészei közül a kovasavat és a stronciumot 

határoztuk meg mennyiségileg. (A káliumnak a vizsgált területen belüli 
különleges helyzetéről már szólottunk.)

A kovasavat azért választottuk, mert ez a természetben és az üledékes 
kőzetekben is igen gyakori. Kvarc alakjában igen ellentálló és a vizek 
alig tudják megtámadni, a szilikátok mállási termékeiből azonban oldott 
formában a talajvízbe kerül. A kovasav a vízben nemcsak ionos oldatként, 
hanem kolloid kovasav alakjában is jelen lehet. A vizsgált vízminták 
kovasav-tartalmát kolorimetriás módszerrel határoztuk meg, savas 
közegben, molibdátos komplex formájában. (A kimutathatóság alsó 
határa 1 mg/1.)

A stroncium meghatározását lánggerjesztéssel, spektrográfiás úton 
végeztük. A meghatározás módszerét egy másik dolgozatunkban ismer- 
8 *  -
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te ttük  (Földvári— Vogl, M. és R a pp—Sík , S. 1961). A meghatározás érzé
kenysége 0,5 mg/1. A mellék alkotórészek eloszlását térképeinken (IV. és 
V. sz. melléklet) szemléltettük.

A mellék alkotórészek eloszlásának ábrázolásához azt a térképet 
használtuk alapul, amelyen a vizsgált vízmintákat összes oldott sótartal
mukkal arányos területű körök jelképezik. Ezeket a köröket négy kör
cikkre osztottuk. Az egyes körcikkek töménységközöket jelentenek. 
A körcikkeket a mellék alkotórészek koncentrációjának megfelelően 
vonalkáztuk. Ha a vízben a vizsgált mellék alkotórészek mennyi
sége nem érte el a meghatározási módszer érzékenységének meg
felelő töménységet, valamennyi körcikket üresen hagytuk. (A két vizs
gált mellék alkotórészre eltérő töménységközöket alkalmaztunk, mert 
kovasavat mindig nagyobb mennyiségben találtunk a vizekben, mint 
stronciumot, és a mellék alkotórészek dúsulásának összehasonlítása az 
egyes alkotórészekre megállapított különböző koncentrációközök alkal
mazásával válik jól tanulmányozhatóvá.)

Térképeinkről a következőket olvashatjuk le: a kovasav általában a 
szikes-löszös területek tömény vizeiben jelenik meg nagyobb koncentráció
ban (10—20 mg/1 vagy ennél nagyobb), továbbá a kalciumhidrogénkarbo- 
nátos jellegű, valószínűleg meszes homokból származó vizekben (10 mg/1 
körül). Megfigyelésünket korrelációszámításokkal is ellenőriztük. A számí
tásokat F lanagan (1957) sorrendkor relációs módszerével végeztük, amely
ben a korrelációs tényező értéke:

6 2 ;( r d )2
n(n2—1)

ahol r8 a korrelációs tényező,
n a vizsgált értékpárok száma,
(RD )2 a sorrendmutatók különbségének négyzete

A kovasav korrelációs tényezője a fő alkotórészek közül a nátriumra 
vonatkoztatva a legnagyobb (rs =  0,45). A szikes vizek uralkodó anionja 
mindig a hidrogénkarbonát, a kovasav korrelációs tényezője az anionok 
közül erre vonatkozóan a legnagyobb (rs =  0,35).

A stroncium dúsulása a vízben a kovasavval ellentétes. Ahol a kova
sav van nagyobb töménységben (pl. szikes vizekben), ott a stroncium- 
tartalom  legfeljebb 0,5 mg/1, vagy ennél is kevesebb. Megvizsgáltuk a 
stroncium korrelációját a vizek fő alkotórészeivel (a víz jellegét meg
határozó kationokkal és anionokkal) és a következőket állapítottuk meg: 
a vizsgált területen a stroncium a kalciummal (rs =  0,22) és a magnézium
mal (rs =  0,55) m utat jelentékeny korrelációt; egyvegyértékű fémekkel a 
korrelációs tényező értéke kisebb. Az anionok közül a stroncium a klorid- 
dal m utatja a legerősebb összefüggést (rs == 0,44), tehát a Sre* feltehetően 
a kloridos vizekben dúsul. A térképről az is leolvasható, hogy a stroncium 
nagyobb mennyiségben a meszes és löszös területek vizeiben jelenik meg.
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A vizek fo alkotórészeinek vizsgálata
A terület talajvizeinek kémiai jellegét a fő alkotórészek (kationok és 

anionok) szabják meg. A terület fő víztípusainak gyors áttekintésére a 
SzÁDEczKY-féle háromszögdiagramot szerkesztettük meg (Szádeczky- 
K ardoss E. 1947). A háromszög csúcsain egy-egy kationt, illetve aniont 
helyeztünk el (1. ábra). A jobb áttekinthetőség kedvéért nem tüntettük 
fel valamennyi vizsgált vízmintát, hanem csak a jellegzetesebb, az egyes 
víztípusokat képviselő vizeket ábrázoltuk. Az ábrából láthatjuk, hogy a 
vizsgált területen két uralkodó víztípus van: a nátriumhidrogénkarboná- 
tos és a kalciumhidrogénkarbonátos. Erősebben szulfátos vagy kloridos 
jellegű víz a területen kevés van. A vizek kationpontján az összes oldott

N a C l  C a H C O s о
1. ábra. A talajvizek vegyi jellege 

Fig. 1. Chemical character of ground waters 
Рис. 1. Химический характер грунтовых вод

sótartalm at is feltüntettük, s így jól látható, hogy a tömény vizek általá
ban nátriumhidrogénkarbonátosak (szikesek), a hígabb vizek pedig inkább 
kalciumhidrogénkarbonátosak.
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A vízadó réteg hatása a víz kémiai összetételére

A talajvíz összetétele, kémiai jellege igen sok tényező együttes hatá
sára alakul ki. Eddigi vizsgálataink azt m utatják, hogy a vízadó réteg főleg 
lassan áramló, felszínközeli vizekre gyakorol nagy hatást és itt  a víz kémiai 
összetétele jellemzően alakul a vízadó réteg minősége szerint. A víz föld
alatti útja során kisebb-nagyobb mértékben felveszi a kőzetek mállása 
során keletkező oldható (vagy oldatba vihető) vegyületeket és oldott anyag 
tartalm a ezzel nő. A környezet megváltozásakor az oldatban levő anyagok 
egy része a vízből újra kiválhat, esetleg minőségük változik meg, például 
ioncsere reakciók következtében. A felszínközeli talajvizek általában olyan 
laza szerkezetű vízadó rétegekből származnak, amelyek sok oldható vagy 
oldatba vihető vegyületet tartalmaznak, itt tehát a vízadó rétegnek a 
vízminőségre gyakorolt hatása különösen jelentős. A vízadó réteg és a víz 
kémiai összetétele közötti összefüggés megismerése a vízelemzéseket a 
térképezési munka jó segédeszközévé teheti és a felszínközeli, fel nem tárt 
rétegek azonosításához vezethet. A vizek összetételének szintjelző értékére 
a karsztvizek összefüggéseinek vizsgálatánál a vízminőség változására már 
Szádeczky-K ardoss E. (1941, 1949) is felhívta a figyelmet.

A talajvíz és a vízadó réteg kölcsönhatásának tanulmányozásánál 
abból indultunk ki, hogy a geológiai viszonyok alapján valószínűsíthető víz
adó rétegek szerint a talajvizeket három csoportba osztottuk: 1) pleisztocén 
löszből, 2) óholocén szikes lösziszapból és 3) futóhomokból származó vízre. 
Az egyes csoportokba tartozó vizek összetételét oszlopdiagramon tüntettük 
fel (2. ábra). Az egyes kationokat az oszlopok felső részén, az anionokat 
pedig az oszlop alsó részén mekv/l-ben mértük fel. Az egyes ionokat eltérő 
vonalkázással jelöltük. A vizek töménységének kifejezésére azért válasz
to ttuk  a mekv/1 egységet, mert így az ionok egymáshoz viszonyított 
aránya és a víz töménysége is kifejezésre jut, a hígabb és töményebb vize
ket el lehet különíteni. Ha a Than-féle egyenértékszázalékban tüntetnénk 
fel a vizek összetételét, az csak a minőségükről adna felvilágosítást és ez 
esetleg helytelen következtetésekhez vezetne, mivel a víz töménysége a 
digramon nem jutna kifejezésre. A jobb áttekinthetőség kedvéért a 2. ábrán 
csak az egyes átlag víztípusokat tüntettük fel.

Közismert tény, hogy a szikes területek vizeiben mindig a nátrium az 
uralkodó kation, a löszös területek vizeiben pedig a magnézium van nagy 
mennyiségben. Erre R ónai A. is rám utatott egyik dolgozatában 
(R ónai A. és F ehérvári M. 1961). Oszlopdiagramjainkon jól megfigyel
hető, hogy a különböző vízadó rétegekből származó vizek jellege eltér 
egymástól. A víz jellege és a vízadó réteg közti összefüggés pontosabb 
vizsgálata érdekében és a különböző vízadó rétegek jellemzésére ionará
nyokat (a és b) számítottunk a következő módon:

Cae* , , Na- +  K*____  0g Q =  -----------------
Mg* * Ca* • +  Mg* •
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2. ábra. A vízadó réteg hatása a talajvíz összetételére
(A = pleisztocén löszből, B = szikes löszből, C = futóhomokból származó vizek; a 215 sz. minta löszös 

homokból, a 339. sz. minta meszes homokból származik)
Fig. 2. Effect of the aquiferous layer on the composition of the ground water
(A =  water from Pleistocene loess, В =  water from sodic loess, C =  water from moving sand; the 

sample Nr. 215 is taken from loessy sands, the sample Nr. 339 from calcareous sands)
Puc. 2. Влияние водоносного пласта на состав грунтовой воды

(А =  вода из плейстоценовых лессов, В =  вода из солончаковых лессов, С =  вода из сыпучих пес
ков; проба № 215 взята из лессовых песков, а проба № 339 — из известковистых песков)
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Az ionarányok számításához az egyes ionoknak mekv/l-ben kifejezett 
koncentrációját használtuk. A különböző vízadó rétegek jellemzése az 
ionarányok alapján a következőképpen alakul:

Löszből származó vízben az a (Ca/Mg) hányados mindig kisebb mint 1 
és minél típusosabb a lösz, e hányados értéke annál kisebb. A b hányados 
értéke szintén kisebb mint 1, mert ezekben a vizekben az alkálifém ionok 
mennyisége mindig kevesebb mint az alkáliföldfémeké.

Szikes lösziszapból származó vizekben az a hányados értéke — a löszök
nek megfelelően — 1-nél kisebb szám, a b hányados értéke pedig 1-nél 
nagyobb. Minél erősebben szikes a vízadó réteg, a víz b hányadosának 
értéke annál nagyobb (pl. a 2. ábrán a 352. sz. vízmintánál b — 8,2). Vizs
gálataink szerint a vizek abszolút töménysége lényegében nem befolyásolja 
a hányadosok értékét.

Futóhomokból származó vizekben az a hányados értéke nagyobb, mint 1, 
vagy egyenlő l-gyel, egyes esetekben 1-nél kisebb is lehet. A b hányados 
értéke viszont 1-nél mindig kisebb szám. Az a hányados értékéből követ
keztethetünk a homokréteg meszes, vagy löszös jellegére is. Ha löszös 
homok a vízadó réteg, akkor a Ca/Mg arány (vagyis az a hányados) a 
löszt jellemző értékhez lesz hasonló, tehát 1 alatt marad. Ha a homok 
meszes, akkor az a hányados értéke 1-nél nagyobb lesz, mert a Ca/Mg arány 
a Ca javára tolódik el. Minél meszesebb a homok, az a hányados értéke 
annál inkább túllépi az 1-et.

A vizsgált terület összes vízmintáihoz tartozó ionhányadosokat ki
számítottuk és eloszlásukat a VI. sz. mellékleten tüntettük fel.

На a VI. sz. mellékletet a területről készített földtani térképpel 
összehasonlítjuk, igen jó egyezést találunk az ionhányadosok alapján 
jellemzett vízadó réteg és a felszínen található földtani képződmény kö
zött. Véleményünk szerint — ha a kútmélységeket is tekintetbe vennénk 
— a felszínen talált képződmények a vizek kémiai összetétele alapján 
a mélység felé is követhetők lennének.

Eddigi vizsgálataink alapján igazoltnak látszik az a feltevésünk, 
hogy a vizek kémiai összetétele sok vonatkozásban jellemző a vízadó 
réteg minőségére. Különösen alkalmasnak találtuk a talajvizek kémiai 
összetételét a felszínközeli vízadó rétegek jellemzésére, mivel az Alföld 
talajvizei a felszín alatt lassú mozgásban vannak és így a vízadó réteggel 
elég hosszú ideig érintkeznek ahhoz, hogy annak oldható, vagy oldatba 
vihető vegyületeit felvegyék. Megállapíthatjuk tehát, hogy a vizek ké
miai összetételének ilyen értelmű vizsgálata a földtani térképező munká
nak jó segédeszközévé válhat. Vizsgálatainkat a vízadó képződmények 
részletesebb elemzésével és feldolgozásával kívánjuk folytatni.
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SYSTEMATIC INVESTIGATION OF THE MINOR ELEMENTS 
OF GROUND WATERS

by
S. R a p p - S ík and M. F ö ldv ár i  - V ogl

The authors have carried out detailed analyses of 91 ground water 
samples from the area between the Danube and the Tisza. The samples 
were analysed for their mean components, accessory components and 
minor elements. The frequency of several common elements was studied 
by means of correlative computations. For evaluation of the relation
ships there were used plotting methods, too. These examinations have 
given the following results:

1. The minor element content of the ground waters from the in
vestigated area exhibits relationship with the lithological characters of 
the aquiferous layer. Thus, e. g. silver appears in traces in waters of areas 
covered by Holocene sands. Barium could be detected in higher concen
trations in the insoluble residue of water samples collected from areas 
covered by calcareous sands or by loess (Suppl. I, II, III).

2. Among the accessory components of waters, especially stroncium 
and silica showed some correlation with the character of water. Silica 
commonly appears in higher concentrations in waters of areas covered 
by highly sodic loess, as well as in waters of calcium bicarbonate cha
racter which seem to have derived from calcareous sands (Suppl. 
IV). Strontium is represented by higher concentrations in waters of cal
careous and loessy areas (Suppl. V). These relationships could be ascer
tained by correlative computations, too.
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3. Using ionic ratios formed by the mean components of waters, 
the authors obtained appropriate indices for characterization of the 
different aquiferous layers. These ionic ratios are:

Ca* * , Na* +  K*a —-----  ö = -----------------,
Mg# • Ca* • +  Mg* *

where the concentration of the ions was calculated in epm. The values 
of the ratios a and b proved to be different in cases of different aqui
ferous layers (Suppl. VI).

Supplement I. Distribution of the minor elements (Ba, B, Al, Ni) in 
ground waters. — Constructed by S. Rapp—Sík
E x p la n a t io n :  1. non-detectable, 2. problematic trace, 3. week trace, 4. distinct 
trace, 5. strong trace. — 206/6Í =  serial number of the water sample.
Supplement II. Distribution of the minor elements (Ag, Mn, Fe, Cu) 
in ground waters. — Constructed by S. R a p p — Sík. (The explanation 
is identical with those of the suppl. I.)
Supplement III. Distribution of the minor elements (Ti, V, Sn, Pb) 
in ground waters. — Constructed by S. R a p p — Sík. (The explanation 
is identical with those of the suppl. I.)
Supplement IV. Distribution of the silica content in ground waters.
— Constructed by S. R a p p —Sík
Supplement V. Distribution of the strontium content in ground waters.
— Constructed by S. R a p p —Sík
Supplement VI. Distribution of the ionic ratios in ground waters.
— Constructed by S. R a p p —Sík

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ГРУНТО
ВЫХ ВОДАХ

Ш. РАПП—ШИК И М. ФЁЛЬДВАРИ —ФОГЛ

Авторами выполнено детальное изучение 91 пробы грунтовых вод 
из Междуречья Дуная и Тиссы, причем были изучены главные компоненты, 
попутные компоненты вод и их микроэлементы. Авторы производили кор
реляционные расчеты для оценки частоты совместного появления раз
личных элементов. Для оценки взаимосвязей применялись и графические 
способы изображения. Проведенные авторами исследования дали нижесле
дующие результаты:

7. Содержимые в грунтовых водах изученного района микроэлементы 
обнаруживают взаимосвязь с характером водоносного пласта. Так напри
мер в водах площадей, покрытых голоценовыми песками, появляются следы 
серебра. Сравнительно высокие концентрации бария могли быть выявлены
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в сухих остатках вод, происходивших из площадей, покрытых известко- 
вистыми песками или лессами. (приложения I, II, III).

2. В числе побочных компонентов вод особенно проявления стронция 
и кремневой кислоты обнаруживали интересную корреляцию с характером 
воды. Сравнительно большие концентрации кремневой кислоты обычно 
наблюдаются в водах солончаковых лессовых областей, а также в водах 
с характером гидрокарбоната кальция, поступающих, по-видимому, из 
известковистых песков (приложение IV). Повышенные концестрации строн
ция появляются в водах областей развития известковистых и лессовых 
пород (приложение V). Эти взаимосвязи могли быть доказаны и корреля
ционными расчетами.

3. При помощи ионных частных, составленных из главных компо
нентов вод, авторы получили показатели для характеристики разных 
водоносных пластов. Упомянутыми ионными частными являются:

_ Са- • _  Na- + К-
Mg- • Са- • + Mg- •

где концентрации ионов выражены в миллиграмм-эквивалентах в литре. 
Для разных водоносных пластов были получены разные величины частных 
а и b (приложение VI).

Приложение I. Распределение микроэлементов грунтовой воды (Ва, В, 
Al, Ni). — Составлено: Ш. РАПП-Ш ИК
Легенда: 1. следы не выявляемы, 2. проблематичный след, 3. незначительный 
след, 4. выраженный след, 5. сильно выраженный след. — 206/61 = порядковый но
мер пробы воды.
Приложение II. Распределение микроэлементов грунтовой воды (Ag, Мп> 
Fe, Cu). — Составлено: Ш. РАПП —ШИК. (Легенда тождественна с леген' 
дой приложения I.)
Приложение III. Распределение микроэлементов грунтовой воды (Ti, V, 
Sn, Pb). Составелно: Ш. РАПП—ШИК. (Легенда тождественна с легендой 
приложения I.)
Приложение IV. Распределение содержания кремневой кислоты грунтовой 
воды. — Составлено: Ш. РАПП —ШИК.
Приложение V. Распределение содержания стронция грунтовой воды. — 
Составлено: Ш. РАПП —ШИК.
Приложение VI- Распределение ионных частных грунтовых вод. — Состав
лено: Ш. РАПП —ШИК.




