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ПЕРЕДМОВА 
 

Навчально-методичний посібник складено у 
відповідності до програми дисципліни «Аналіз об’єктів 
навколишнього середовища», передбаченої навчальним 
планом спеціальності «102 – Хімія» вищих навчальних 
закладів.  

Метою навчально-методичного видання є 
ознайомлення студентів з основними етапами проведення 
аналітичного дослідження, особливостями різних методів 
визначення хімічних інгредієнтів в об’єктах 
навколишнього середовища, формування вміннь 
проведення лабораторного експерименту. 

Навчально-методичний посібник «Аналіз об’єктів 
навколишнього середовища» містить матеріал курсу, який 
розкриває питання теретичних основ будови та хімічного 
складу об’єктів довкілля: природних вод, повітря, ґрунтів.  
Окремо представлені розділи лабораторного практикуму з 
хімічного аналізу об’єктів довкілля. Лабораторні роботи  
розкривають методику хімічного контролю природних 
об’єктів, мають екологічну спрямованість і пов’язані з 
моніторингом стану довкілля. Кожній лабораторній роботі 
передує теоретична частина, яка має наукові основи її 
виконання. До виконаних робіт студентам пропонуються 
контрольні питання, які спрямовані на краще розуміння, 
узагальнення і засвоєння навчального матеріалу. 

У додатках до посібника наведені правила техніки 
безпеки при роботі в лабораторії, рекомендації щодо 
правил першої допомоги при нещасних випадках, а також 
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правила техніки безпеки при роботі з окремими хімічними 
речовинами. 

Хімічна термінологія подана у відповідності до 
національного стандарту України ДСТУ 2439:2018 
«ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. Терміни 
та визначення основних понять, назви й символи». 

Маємо надію, що навчально-методичне видання 
«Аналіз об’єктів навколишнього середовища» стане у 
нагоді студентам при вивченні методів визначення 
нормованих показників в об’єктах навколишнього 
середовища, сприятиме кваліфікованому виконанню 
відбору проб, дослідженню якісних властивостей і 
кількісного складу об’єктів довкілля для отримання  
достовірних результатів аналізів . 

Автори сподіваються, що посібник допоможе 
студентам природничих спеціальностей успішно 
опанувати навчальний матеріал і набути фахові знання для 
практичної діяльності. Окремі методики можуть бути 
використані для проведення науково-дослідної роботи 
учнів загальноосвітніх шкіл. 

Автори висловлюють глибоку подяку рецензентам: 
к.х.н., доценту, завідувачу кафедри екології Черкаського 
державного технологічного університету О. М. Хоменко і 
старшому викладачу кафедри хімії та наноматеріало-
знавства Р. Л. Ґалаґану за висловлені критичні зауваження, 
науковому співробітнику Н. М. Карауш-Кармазін та 
аспіранту О. О. Панченко за допомогу в оформленні 
роботи.  
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Тема 1. ОБ’ЄКТИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ 

ЇХ АНАЛІЗУ  
 

План 
1.1. Об’єкти навколишнього природного середовища. 
1.2. Екологічні нормативи навколишнього середовища. 
1.3. Основні етапи аналізу природних об’єктів. 

1.3.1. Вибір методу аналізу. 
1.3.2. Відбір проб. 
1.3.3. Підготовка проб до аналізу. 

1.3.3.1. Консервування проб. 
1.3.3.2. Концентрування мікрокомпонентів. 

1.3.4. Виконання аналізу та вимірювання аналітичного 
сигналу. 

1.3.5. Статистична обробка одержаних результатів. 
 

1.1. Об’єкти навколишнього природного середовища 
Основними складовими частинами природного 

середовища є ґрунт, вода та повітря. До складу ґрунтів, 
природних вод та повітря входить значна кількість 
хімічних інгредієнтів (йонів, молекул та їх агрегатів), вміст 
яких змінюється в надзвичайно широких межах і в часі. 

За походженням ці інгредієнти можна поділити на дві 
основні групи – природні та антропогенні. Наприклад, 
інертні гази в повітрі, гумусові1 речовини в поверхневих 
                                                             
1 Гу́мус, перегній (лат. humus — «земля», «ґрунт») — органічна 
частина ґрунту, яка утворюється в результаті розкладу рослинних і 
тваринних решток і продуктів життєдіяльності організмів — 
гуміфікації. 
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водах суші або алюмосилікати в ґрунтах мають природне 
походження. Для таких речовин характерним є певний 
якісний склад та певні інтервали вмісту, які властиві для 
даного природного об’єкта. Тому аналітик може 
заздалегідь вибрати найбільш доцільний та надійний метод 
визначення певного інгредієнта природного походження, 
знаючи хімічну характеристику досліджуваного об’єкта та 
можливості обраного методу аналізу. 

Хімічні інгредієнти антропогенного походження 
потрапляють у природне середовище із стічними водами 
промислових підприємств, сільськогосподарських 
комплексів, з комунально-побутовими стоками та з 
викидами газів і аерозолей у повітряний басейн тощо. 
Якісний склад таких забруднювачів можна до певної міри 
передбачити, виходячи з технології відповідного 
виробництва. Кількісний склад їх в об’єктах 
навколишнього природного середовища потребує 
спеціальних досліджень і тому аналітику важко заздалегідь 
вибрати оптимальний метод визначення таких інгредієнтів. 
До них належать, наприклад, оксиди сірки(IV) і (VІ), що 
потрапляють в повітря з димовими викидами теплових 
електростанцій, або сполуки ртуті, кадмію, хрому та інші, 
які потрапляють до природних вод зі стоками 
електрохімічних виробництв. 

Особливо небезпечними є викиди радіонуклідів 
атомних електростанцій, хлорорганічні та фосфорорганічні 
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пестициди2, нафтопродукти, синтетичні поверхнево-
активні речовини, барвники тощо.  

Багато інгредієнтів, які треба визначати в об’єктах 
навколишнього середовища, можуть мати як природне, 
так і антропогенне походження. До них належать, 
наприклад, біометали3 (натрій, калій, кальцій, магній, 
залізо, манґан, мідь, цинк, кобальт, молібден), деякі аніони 
(хлорид-, сульфат-, фосфат-, нітрат-йони), а також велика 
кількість органічних сполук (білки, амінокислоти, цукри, 
карбонові та оксикарбонові кислоти, спирти, альдегіди, 
кетони тощо). Вибір методів визначення таких інгредієнтів 
більш складний, враховуючи їхню величезну 
різноманітність та значний, часто на декілька порядків, 
інтервал зміни концентрацій. 

При аналізі природних об’єктів, особливо вод, часто 
виникає потреба визначити різні форми одного і того ж 
інгредієнта, які можуть мати різні біологічні та хімічні 
властивості. Наприклад, залежно від рН води карбонати 
можуть існувати в різних формах –  СО2 (Н2СО3), НСО3

– та 
СО3

2–, фосфати – в основному як Н2РО4
– та НРО4

2–, 
сульфіди – у вигляді Н2S та НS– тощо.  

З екологічної точки зору надзвичайно важливим є те, 
що хімічні інгредієнти у природному середовищі можуть 

                                                             
2 Пестициди (лат. pestis –  зараза + cido –  вбиваю) або отрутохімікати 
–  хімічні речовини, що застосовуються у народному господарстві з 
метою боротьби з різноманітними шкідниками сільськогосподарських 
культур та продуктів. 
3 Біометали – хімічні елементи в складі живих організмів (метали 
життя). 
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бути токсичними або нетоксичними. Токсичними 
називаються такі інгредієнти, які при перевищенні певної 
гранично допустимої концентрації (ГДК) спричинюють 
загибель живих істот або пригнічують їхню 
життєдіяльність. Для багатьох токсикантів, якими 
здебільшого є інгредієнти антропогенного походження 
(сполуки ртуті, кадмію, свинцю, нітрати, продукти 
органічного синтезу, нафтопродукти тощо), для природних 
вод встановлено дві норми ГДК – санітарно-гігієнічні та 
рибогосподарські. Останні є більш низькими, що 
зумовлено великою чутливістю риб до токсикантів. Існує 
також багато сполук природного походження, особливо 
органічних, так званих метаболітів4 життєдіяльності та 
розкладу представників флори та фауни, які теж виявляють 
токсичні властивості. Однак для таких речовин, часто 
невідомого хімічного складу, норми ГДК до цього часу не 
розроблені. 

Нетоксичними є інгредієнти, які необхідні для 
розвитку живих організмів або не впливають на їхню 
життєдіяльність у певних межах концентрацій (вмісту), 
характерних для даного природного об’єкта. Такими є, 
наприклад, йони калію, натрію, кальцію, магнію, 
гідрогенкарбонат-йони, кисень, діоксид вуглецю, силікати 
у водах та ґрунтах, білки, амінокислоти, карбонові та 
оксикарбонові кислоти і багато інших. Однак значне 
перевищення характерних для певного природного об’єкта 
концентраційних меж може призвести до негативного 
                                                             
4 У фізіології та медицині метаболітами зазвичай називають продукти 
клітинного обміну, які підлягають розкладу та видаленню з організму. 
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впливу нетоксичного інгредієнта на розвиток живих істот, 
тобто до його перетворення на токсичний. Наприклад, при 
дуже високій концентрації СО2 у повітрі людина 
задихається. При підвищенні концентрації мінеральних 
солей у зрошувальних водах, зокрема сульфатів до  
1,5–2 г/дм3 та більше, відбувається засолювання ґрунтів, 
що пригнічує розвиток сільськогосподарських культур. 
Значне збільшення концентрації фосфатів у воді 
водосховищ спричиняє «цвітіння» води і загибель риби 
тощо. 

Отже, екологічний стан природного середовища 
залежить від присутності різних груп хімічних інгредієнтів 
– природних та антропогенних, токсичних та нетоксичних, 
а також різних форм одного й того ж інгредієнта, які 
спеціаліст-аналітик повинен уміти визначати. 

 

1. 2. Екологічні нормативи навколишнього середовища 
 

Система екологічних нормативів включає нормативи 
екологічної безпеки (гранично допустимі концентрації 
забруднюючих речовин у навколишньому середовищі, 
гранично допустимі рівні акустичного, електромагнітного, 
радіаційного та іншого шкідливого впливу на навколишнє 
середовище, гранично допустимий вміст шкідливих 
речовин у продуктах харчування), гранично допустимі 
викиди у навколишнє середовище забруднювальних 
хімічних речовин, рівні шкідливого впливу фізичних та 
біологічних факторів. Екологічні нормативи повинні 
відповідати вимогам охорони навколишнього середовища 
та здоров’я людей від негативного впливу забруднення. 
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Нормативи гранично допустимих концентрацій 
забруднюючих речовин у навколишньому середовищі та 
рівні шкідливих фізичних впливів на нього є єдиними для 
всієї території України. Екологічні нормативи розробляють 
і вводять у дію державні природоохоронні органи, органи 
охорони здоров’я та інші уповноважені на те державні 
органи. 

Найпоширенішим нормативом серед нормативів 
екологічної безпеки є гранично допустима концентрація 
(ГДК) – така маса шкідливої речовини (мг) в одиниці 
об’єму окремих компонентів біосфери (1 м3 повітря,  
1 дм3 рідини чи 1 кг твердої речовини), періодичний чи 
постійний цілодобовий вплив якої на організм людини, 
тварин і рослин не викликає відхилень у нормальному їх 
функціонуванні протягом усього життя нинішнього та 
майбутніх поколінь. 

Понад 40 000 хімічних речовин мають шкідливі для 
людини властивості. Нормативи ГДК, що затверджуються 
Міністерством охорони здоров’я України, встановлені для 
600 речовин у повітряному середовищі, 200 – у водному 
середовищі та 100 – у ґрунті.  

Гранично допустима концентрація домішок у воді 
водного об’єкта – це такий нормативний показник, який 
включає несприятливий вплив на організм людини і 
можливість обмеження чи порушення нормальних умов 
господарсько-питного, побутового та інших видів 
водокористування. Нормування якості води залежить від 
категорії водокористування. У залежності від призначення 
виділяють чотири категорії водокористування: 
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1 – вода для господарсько-питного водопостачання 
населення і підприємств харчової промисловості; 

2 – вода культурно-побутового призначення (для 
купання, спорту, відпочинку населення); 

3 – вода рибогосподарського призначення — для 
збереження і відтворення цінних видів риб, які мають 
високу чутливість до кисню; 

4 – вода рибогосподарського призначення для інших 
видів риб. 

Для кожної з цих категорій встановлено нормативи 
на якість води у місцях водокористування. 

Нешкідливість хімічного складу питної води 
визначається токсикологічними показниками, гранично 
допустима концентрація яких (мг/дм3) установлена 
санітарно-токсикологічними дослідженнями (табл. 1.1). 

           
Таблиця 1.1 

Токсикологічні показники 
нешкідливості хімічного складу питної води (мг/дм³) 

 

Показник Норматив, 
не більше 

Клас 
небезпеки 

Неорганічні компоненти 
Алюміній 
Барій 
Арсен 
Селен 
Свинець 
Нікель 
Нітрати 
Фтор 

0,2 (0,5)* 
0,1 
0,01 
0,01 
0,01 
0,1 
45,0 
1,5 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
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Органічні компоненти 
Тригалогенометани 
(ТГМ), сума 
Хлороформ 
Дибромхлорометан 
Тетрахлорометан 
Пестициди, сума 

 
0,1 
0,06 
0,01 

0,002 
0,0001** 

 
2 
2 
2 
2 
3 

Окиснюваність (KMnO4) 4,0 – 
 

Примітки: 
* величина, зазначена у дужках, допускається при обробці води 
реагентами, що містять алюміній; 
** перелік контрольованих пестицидів установлюють з урахуванням 
конкретної ситуації. 
 

Вода не повинна містити інші токсичні компоненти 
(ртуть, талій, кадмій, нітрати(ІІІ), ціаніди, хром(VI), 
дихлоретан, бензпірен) у концентраціях, що визначаються 
стандартними методами досліджень. 

Вимоги до вмісту деяких речовин у питній воді 
звичайної та вищої якості, які рекомендовані Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я (ВООЗ) у 1994 році можуть 
слугувати еталоном, до якого треба постійно прагнути 
(табл. 1.2). 

Найбільш чиста і корисна вода з артезіанських 
свердловин, глибина яких може бути 100, 200, 300 чи 400 
метрів. 

. 
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Таблиця 1.2 
Вимоги до деяких речовин у питній воді звичайної і вищої 

якості, які рекомендовані Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я (ВООЗ) (2004 р.), мг/дм³ 

 
 

Показник ГДК 
Питна вода вищої якості, 

концентрація 

Макс. Мін. Опт. 
діапазон 

Мінералізація 
рН (одиниці) 
Твердість, ммоль/дм³ 
Гідрогенкарбонати  
Хлориди (Cl-) 
Сульфати (SO4²-) 
Кальцій (Са2+) 
Магній (Mg2+) 
Натрій (Na+) 
Калій (К+) 
Нітрати (NO3

-) 
Нітрити (NO2

-) 
Амоній (NН4

+) 
Алюміній (Al3+) 
Залізо (Fe заг.) 
Манґан (Mn заг.) 
Мідь (Cu заг.) 
Свинець (Pb заг.) 
Фтор (F) 
Цинк (Zn2+) 

1000 
– 
7 
– 

250 
250 
– 
– 

200 
– 

50 
3 

1,5 
0,2 
0,3 
0,5 
1,0 
0,01 
1,5 
1,0 

600 
8 
5 

360 
30 
40 

100 
30 
30 
10 
5 

0,01 
0,05 
0,05 
0,1 
0,1 

0,05 
0,01 
1,2 
0,1 

150 
7 

2,5 
90 
– 

40 
6 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

0,6 
– 
– 

250–400 
7,5–8 
3–4 

180–300 
<20 
<25 

50–70 
10–15 
≤20 
5–7 
<5 

<0,01 
<0,05 
<0,05 
≤0,05 
≤0,02 
≤0,05 

≤0,005 
0,8–1,0 

≤0,1 
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Радіаційна безпека питної води визначається за 
гранично допустимими рівнями сумарної об’ємної 
активності альфа5- і бета6-випромінювачів (природних): 
альфа-випромінювачі – не більше 0,1 Бк7/дм³, бета-
випромінювачі – не більше 1,0 Бк/дм³. Для особливих 
регіонів нормативи радіаційної безпеки питної води 
погоджуються державним санітарним лікарем України. 

Гранично допустимі концентрації деяких шкідливих 
речовин в атмосфері населених пунктів будуть розглянуті 
у темі «Хімічний склад повітря». 

Принципи нормування хімічних речовин в ґрунтах 
відрізняються від таких для водойм, атмосферного повітря, 
харчових продуктів. Це пов’язано, головним чином, з тим, 
що в основі нормативу ГДК хімічних речовин для ґрунту 
належить опосередкований вплив їх на організм людини 
через продукти харчування. Тому, не випадково, що в 
даний час ГДК встановлені лише для трохи більше сотні 
речовин, за якими контролюється якість ґрунтів. 

Гранично допустима концентрація (ГДК) речовин, 
що забруднюють ґрунти, означає масу хімічної речовини, 

                                                             
5 Альфа-випромінювання (α-випромінювання) – іонізуюче 
випромінювання, яке являє собою потік відносно важких частинок 
(ядер гелію, що складаються з двох протонів і двох нейтронів), що 
випускаються при ядерних перетвореннях. 
6 Бета-випромінювання – потік електронів, що виникає при бета-
розпаді. 
7 Беккерель (Бк, Bq) – одиниця вимірювання радіоактивності 
речовини в системі SI. Названа на честь Антуана Анрі Беккереля. Один 
беккерель дорівнює радіоактивності матеріалу, в якому щосекунди 
відбувається один акт розпаду. 1 Бк = 1 с−1. 
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мг, що забруднює 1 кг ґрунту і не справляє прямої або 
опосередкованої дії, включаючи віддалені наслідки для 
навколишнього середовища та здоров’я людини. Значення 
ГДК деяких важких металів у ґрунті наведено в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 
Гранично-допустимі концентрації  

деяких важких металів у ґрунті 
 
 

Елемент 
ГДК валових 

форм, 
мг/кг ґрунту 

ГДК рухомих 
форм,  

мг/кг ґрунту  
Cu 55 3,0 
Pb 32 6,0 
Cd 3 0,7 
Zn 100 23,0 
Ni 85 4,0 
Co – 5,0 

 
1.3. Основні етапи аналізу природних об’єктів 
Аналіз будь-якого природного обʼєкта проводиться за 

певними етапами. Основними етапами аналізу є вибір 
методу аналізу (І), відбір проби (II), підготовка проби до 
аналізу (III), виконання аналізу та вимірювання 
аналітичного сигналу (IV) і статистична обробка 
результатів аналізу (V). Однак надзвичайно 
різноманітний хімічний склад об’єктів природного 
середовища лише в окремих випадках дозволяє провести 
аналіз безпосередньо за цими етапами, не використовуючи 
інші допоміжні операції. 
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1.3.1. Вибір методу аналізу 
Першим етапом аналізу є вибір оптимального 

методу. Цей етап дуже важливий, тому що від обраного 
методу аналізу залежить величина проби (для ґрунтів – 
наважка, г, для вод – об’єм, дм3, для повітря – об’єм, м3), 
складність і тривалість аналізу. 

 

Характеристика методів аналізу об’єктів природного 
середовища 

Метод – коротке визначення принципів, 
покладених в основу аналізу.  

Для аналізу об’єктів природного середовища 
застосовують хімічні, фізико-хімічні та фізичні методи. 
Хімічні та фізико-хімічні методи ґрунтуються на 
кількісному вимірюванні аналітичних сигналів, які 
виникають внаслідок хімічної реакції визначуваних 
компонентів з неорганічними та органічними реагентами, 
або які є результатом окисно-відновних процесів на 
електродах. Поділ методів на хімічні та фізико-хімічні є 
досить умовним. До першої групи можна віднести методи, 
в яких вимірюваним аналітичним сигналом є маса 
(гравіметрія) або об’єм (титриметрія), а до другої – 
методи, в яких оптичний чи електрохімічний сигнал 
вимірюють за допомогою спеціальної апаратури (оптичні 
та електрохімічні методи). 

Фізичні методи ґрунтуються на вимірюванні 
сигналів, які виникають внаслідок збудження електронів в 
атомах чи молекулах (емісійна та атомно-абсорбційна 
спектроскопія, рентгеноспектральний аналіз) або внаслідок 
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ядерних перетворень (радіометричні методи тощо). Ці 
методи в основному не вимагають проведення хімічної 
реакції. 

Загальну характеристику методів, які 
використовуються для аналізу об’єктів природного 
середовища, наведено в табл. 1.4.  

Таблиця 1.4 
Загальна характеристика методів 

аналізу об’єктів природного середовища 
 

 
Показники 

Методи аналізу 

Хімічні Фізико-
хімічні 

Фізичні 

Мінімальна 
визначувана 
концентрація, 
мг/дм3  

1,0–0,1 0,05–0,005 0,01–0,001 

Селективність Добра Висока Дуже висока 
Тривалість 
аналізу (без 
підготовки), хв. 

30–200 15–100 10–30 

Ціна вимірюваної 
апаратури, у 
відносних 
одиницях 

1 20–100 100–500 

Можливість 
швидкого 
виконання 
масових аналізів 

Низька Середня Висока 

Зручність 
автоматизації 

Низька Середня Висока 
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З табл. 1.4 видно, що найбільш дешевими є хімічні 
методи аналізу, хоча вони досить тривалі (особливо 
гравіметричний) і малопридатні для автоматизації. 
Найбільш чутливими, селективними і експресними є 
фізичні методи аналізу. Вони зручні для  автоматизації,  
але вимагають використання  дорогої апаратури  та  
спеціальної  підготовки обслуговуючого  персоналу. 

За показниками, наведеними в табл. 1.4, зручними, 
досить чутливими та селективними є фізико-хімічні 
методи, їхня питома вага серед усіх методів аналізу 
об’єктів природного середовища зростає. Цьому сприяє 
також створення переносної оптичної та електрохімічної 
апаратури з автономним електроживленням, яку можна 
використати безпосередньо на місці відбору проб для 
аналізу. 

Селективність обраного методу (вибірковість, 
можливість визначення даним методом тільки певний йон 
або речовину) впливає на тривалість аналізу. Чим більш 
селективним є обраний метод, тим менше часу 
витрачається на аналіз, тому що немає потреби у 
відокремленні компонентів, які заважають аналізу, або у 
відокремленні від них визначуваного інгредієнта. 
Наприклад, атомно-абсорбційне визначення8 
мікроелементів, зокрема міді, цинку, кобальту та інших є 
більш селективним, ніж визначення фотометричним 
методом. Окрім того, при необхідності екстракційного 
                                                             
8 Атомно-абсорбційний спектральний аналіз — метод аналізу, який 
проводиться за селективним поглинанням світла атомами речовини, 
переведеної в атомарний газоподібний стан. 
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концентрування мікроелементів (спосіб розділення або 
вилучення компонентів суміші шляхом їх переводу з однієї 
рідинної фази (водний розчин) в іншу (органічний 
розчинник) з метою збільшення концентрації 
досліджуваних компонентів) можна вносити екстракт 
безпосередньо в полум’я аналізатора і тим самим 
виключити процес реекстракції, що також скорочує 
тривалість аналізу. 

 

1.3.2. Відбір проб 
Відбір проб води, повітря та ґрунтів є надзвичайно 

важливою частиною їх аналізу, яка повинна забезпечити 
одержання адекватних результатів і наукову 
обґрунтованість їх подальшого використання для 
розв’язання екологічних та народногосподарських завдань. 
Похибки, які можуть виникнути внаслідок неправильного 
відбору проб, неможливо виправити ніякими 
експериментальними або розрахунковими методами. 

Величина проби залежить від очікуваного вмісту 
визначуваного компонента та чутливості вимірюваного 
аналітичного сигналу. Наприклад, для визначення вмісту 
кальцій-йонів, які у природній воді містяться в межах  
20–100 мг/дм3 комплексонометричним титруванням треба 
взяти не менше 50–100 см3 проби, тоді як для визначення 
тих самих йонів методом фотометрії полум’я досить мати 
5–10 см3. Зменшення величини проби особливо важливе у 
разі необхідності транспортування великої кількості 
відібраних проб до місця аналізу. 
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Результат аналізу може бути правильним тільки у 
тому випадку, коли проба представницька, тобто склад 
проби і всього досліджуваного об’єкта повинні бути 
однаковими (ідентичними). Тому відбір і підготовка проби 
– одні з найважливіших стадій аналітичного процесу. 

Відбір проби складається із взяття початкової 
(генеральної, первинної) проби від великої маси (об’єму) 
речовини і скорочення різними способами відібраної 
генеральної проби до такої кількості, яку використовують 
для аналізу.  

Можливість виконання аналізу безпосередньо на 
місці відбору проби є важливою характеристикою методу. 
Це, зокрема, стосується аналізу природних вод, хімічний 
склад яких може змінюватися в процесі транспортування 
та зберігання відібраних проб внаслідок проходження в 
них різноманітних біологічних та фізико-хімічних 
процесів. Наприклад, визначати концентрацію розчиненого 
кисню та компонентів карбонатної системи, а також рН 
води обов’язково треба на місці відбору проби з 
урахуванням її температури, тому що ці показники є 
досить лабільними і їх практично неможливо стабілізувати 
шляхом консервування проби (додавання до проби певної 
речовини, яка дозволяє зберегти хімічний склад 
досліджуваного об’єкта впродовж певного періоду без 
змін). 

При відборі проб необхідно врахувати багато 
специфічних обставин, що є типовими при аналізі вод, 
повітря та ґрунтів. Для аналізу конкретних об’єктів (води, 
повітря та ґрунтів) є окремі стандарти для відбору проб, 
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які більш детально розглядаються у відповідних розділах 
тем. Однак можна відзначити головні принципи, які слід 
враховувати при відборі проб з будь-якого об’єкту 
природного середовища: 

1) серії проб, відібраних для аналізу, повинні бути 
характерними для даного природного об’єкта в місці їх 
відбору; 

2) відбір проб, їх транспортування, зберігання та 
подальша обробка повинні виконуватись так, щоб не 
змінювався вміст визначуваного компонента; 

3) об’єм або маса проби повинні повністю 
забезпечити можливість виконання запланованих 
аналітичних визначень. 

Характерною особливістю природних об’єктів є те, 
що визначувані в них компоненти часто можуть бути у 
різному агрегатному стані. Це слід враховувати при 
відборі проб та їх підготовці до аналізу. Окрім того, багато 
компонентів містяться в природних об’єктах у різних 
хімічних формах, які мають неоднакові фізико-хімічні та 
аналітичні властивості. Для визначення валового 
(загального) вмісту таких компонентів їх треба заздалегідь 
перевести в одну і ту ж аналітичну форму, концентрація 
якої буде адекватною вимірюваному аналітичному 
сигналу. Нарешті, вміст багатьох хімічних речовин у 
природних обʼєктах настільки малий, що їх неможливо 
визначити без попереднього концентрування та 
відокремлення від основних компонентів. 
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Відбір проб води 
 

Спосіб відбору проб води залежить від того, яка вода 
досліджується. 

Якщо необхідно провести аналіз води з 
водопровідної мережі, попередньо потрібно 15 хв 
пропустити воду при повному напорі, після чого доверху 
наповнити бутель, випустивши повітря легким 
натисканням на пляшку і щільно закрити. 

 
 

Рис. 1.1. Відбір проб води з водопровідної мережі 
 

Якщо  необхідно досліджувати воду із свердловини, 
то таку воду потрібно пропустити впродовж 30–60 хв (це 
залежить від глибини свердловини), після чого наповнити 
бутель водою безпосередньо зі свердловини і щільно 
закрити пляшку. 
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Для відбору проб води з відкритих водойм та стічної 
води використовують пробовідбірник з некорозійного 
матеріалу (широкогорлі посудини об’ємом 0,5–1,5 дм3), 
проби відбирають на відстані 1–2 м від берега, на глибині 
0,4–1 м шляхом повного занурення посудини  у воду. Воду 
необхідно набрати по самий верх, до пробки, не 
допускаючи бульбашок, щоб кисень повітря не розчинився 
в воді при відборі та транспортуванні проби, так як він 
може вступити в реакцію з присутніми в воді домішками 
та змінити реальну картину. 

Для короткого санітарно-хімічного аналізу 
(органолептичні показники, основні показники хімічного 
складу та показники забруднення) відбирають 1–1,5 дм3 
води; для повного санітарно-хімічного аналізу відбирають 
3–5 дм3 води. 

Після того як вода відібрана в ємність, її необхідно 
якомога швидше (протягом 2 годин) доставити в 
лабораторію. Це необхідно для повного і об’єктивного 
аналізу. Якщо  воду неможливо доставити вчасно, то таку 
воду слід зберігати в холодильнику і подати на аналіз на 
наступний день після відбору. 

  
1.3.3. Підготовка проб до аналізу 

Після відбору проби іде її підготовка до аналізу, яка 
відбувається у декілька стадій: 

– консервування, транспортування та зберігання 
проб; 

– визначення хімічних інгредієнтів у розчиненому 
стані, колоїдно-дисперсній формі та зависях; 
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– концентрування мікрокомпонентів; 
– усунення речовин, що заважають аналізу. 
 
 

1.3.3.1. Консервування та зберігання проб води 
 

Консервування проб, яке найчастіше проводиться 
при аналізі води, має на меті зберегти їх фізичні 
властивості та хімічний склад у такому стані, в якому вони 
були у момент відбору проби. Консервування проводять у 
тих випадках, коли немає можливості виконати аналіз на 
місці відбору. Однак треба пам’ятати, що консервування 
проб води не може повністю запобігти зміні їхнього 
хімічного складу, яка зумовлена проходженням у воді 
різноманітних фізико-хімічних та біологічних процесів. 

Універсального методу консервування природних 
вод немає, тому часто для визначення різних інгредієнтів 
відбирають окремі проби води і по-різному їх 
консервують. 

Найбільш поширеними консервантами води є такі: 
– 1 см3 концентрованої сульфатної кислоти на 1 дм3 

води при визначенні хімічного споживання кисню (ХСК), 
Сорг, Nзаг, Nорг, NH4

+-, NO2
–-, NO3

–-, Zn2+-йонів; 
– 5 см3 концентрованої нітратної кислоти на 1 дм3 

води при визначенні йонів Mn2+, Cu2+, Ni2+, Cd2+, Pb2+, Ag+, 
Cr (ІІІ, VІ); 

– 2–4 см3 хлороформу на 1 дм3 води при визначенні 
кольоровості, NH4

+-, NO3
--, SO4

2--йонів, фосфатів та 
синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР). 

Більш повний список окремих показників якості і 
способів консервування води, а також термінів зберігання 
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неконсервованих і консервованих проб води наведено в 
таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5  
Консервування природних та стічних вод 

 

Показники 
якості води 

Термін 
збері-
гання з 
консер-
вуваням 

Термін 
зберігання 
без 
консерву-
вання 

Спосіб 
консервування і 
кількість 
консерванту на 
1 дм3  води 

Смак і 
присмак – 2 год Не консервують 

Запах – 2 год Не консервують 
Прозорість – 4 год Не консервують 
Забарвленість – 6 год Не консервують 

рН 1–2 
доби 

При 
відборі 

2–4 см3 

хлороформу 

Окиснюва-
ність 1 доба 4 год 

50 см3 H2SO4 
(1:3) (для 
перманґанатної) 
або 10 см3  
H2SO4 (1:3) (для 
дихроматної) 

Твердість – 2 доби Не консервують 
Сухий 
залишок 

1–2 
доби 6 год 2 см3   

хлороформу 
Розчинений 
кисень – 3 год Не консервують 

БСК – 1 доба Не консервують 

Амоніак та 
амоній-йони 

1–2 
доби 4 год 

1 см3  H2SO4  
(конц.) або 2–
4 см3 
хлороформу 

Нітрати(V) 1–2 
доби 4 год Те ж 
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Нітрати(III) 1–2 
доби 4 год 2–4 см3 

хлороформу 
Сульфати – 7 діб Не консервують 
Гідроген 
сульфід і 
сульфіди 

– 1 доба Не консервують 

Фосфати 1 доба 8 год 2–4 см3 
хлороформу 

Хлориди – 7 діб Не консервують 
Хлор 
(активний) – На місці 

відбору Не консервують 

СПАР – 8 год 2–4 см3  

хлороформу 

Феноли 1–2 
доби 8 год 4 г NaOH 

Метал-йони до 1 
місяця 1 доба 3 см3 HCl чи 

HNO3 (до pH 2) 
 
Проби води бажано зберігати в холодильнику при 

температурі 3–4 °С. Аналізувати проби починають після 
того, як їх температура зрівняється з кімнатною. 

Іноді застосовують спеціальні способи 
консервування, які повʼязані з хімічними властивостями 
визначуваного інгредієнта. Наприклад, для визначення 
загального вмісту заліза пробу консервують, додаючи 
25 см3 концентрованої нітратної кислоти на 1 дм3 води. 
При цьому гідроксиди та інші малорозчинні сполуки 
заліза(II, ІІІ), а також їх комплекси з органічними 
речовинами природних вод розкладаються і всі форми 
заліза переходять в йони Fe3+, які визначають 
фотометрично. Якщо потрібно окремо визначити вміст 
заліза(II) та заліза(ІІІ), пробу води консервують сумішшю 
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ацетатної кислоти з натрій ацетатом і зберігають, не 
допускаючи контакту з повітрям. 

Деякі проби води не консервують. Їх не можна 
консервувати при визначенні багатьох показників: 
температури, окисно-відновного потенціалу Eh, CO2, HCO3

-, 
кислотності, лужності, сульфідів, озону, хлору, 
біохімічного споживання кисню, смаку, запаху, 
кольоровості, розчиненого кисню, зависей, каламутності, 
густини, прозорості, питомої електропровідності, 
розчинених речовин, рН, ароматичних вуглеводнів, 
жирних кислот, фенолів, боратів, йонів Na+, K+, Ca2+, Mg2+, 
Cl-, SO4

2-, F-. 
 

1.3.3.2. Концентрування мікрокомпонентів 
 

Концентрування, яке має за мету збільшення 
концентрації визначуваного компоненту, доцільно 
проводити після попереднього фільтрування або 
центрифугування рідкої проби, для того щоб позбутися 
нерозчинних сполук. 

Для концентрування мікрокомпонентів 
використовують дві групи методів. 

До першої з них належать випарювання та 
виморожування, які призводять до зменшення загального 
обʼєму проби води і, як наслідок, до збільшення 
концентрації всіх інгредієнтів. Загальний недолік цих 
методів полягає в тому, що при значній концентрації йонів 
у розчині вони випадають в осад у вигляді солей, 
наприклад, кальцій карбонату або сульфату тощо. При 
цьому на поверхні осаду здатні сорбуватись органічні та 
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неорганічні мікродомішки, внаслідок чого хімічний склад і 
вміст розчинених компонентів змінюється. При 
випарюванні проби води з неї можуть виділятись не тільки 
осади сольових компонентів, але також відганятись леткі 
органічні сполуки. Встановлено, наприклад, що в період 
«цвітіння» дніпровської води, коли вона насичена 
органічними сполуками, результати визначення хімічного 
споживання кисню у прокипʼяченій протягом 15–20 хв 
воді можуть бути на 30–40% меншими від результатів 
аналізу некипʼяченої проби води. Тобто випарювання 
природної води з метою концентрування мікродомішок 
може змінювати її хімічний склад, особливо концентрацію 
летких органічних речовин. 

Метод виморожування з метою концентрування 
меншою мірою впливає на хімічний склад проби води. 
Виморожувати воду можна в холодильнику.  

До другої групи належать методи концентрування, 
які ґрунтуються на екстракції, сорбції, співосадженні або 
електрохімічному виділенні мікрокомпонентів без зміни 
загального обʼєму проби води. Ці методи дозволяють не 
тільки концентрувати мікрокомпоненти, але також 
відокремлювати їх від матриці та речовин, що заважають 
аналізу, тому вони є більш ефективними у порівнянні з  
випарюванням або виморожуванням. 

Екстракційне концентрування полягає в тому, що 
певний об’єм досліджуваного розчину (Vвод) енергійно 
збовтують у ділильній лійці з меншим обʼємом 
органічного розчинника (Vорг.), який практично не 
змішується з водою, до встановлення рівноваги. Звичайно 
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для цього потрібно не більше 3–5 хв. Мікрокомпоненти у 
вигляді органічних сполук або комплексів йонів металів, 
які у неводному розчиннику розчиняються краще, ніж у 
воді, переходять в органічну фазу. 

У багатьох випадках слід використовувати 
багаторазову екстракцію. Багаторазову екстракцію можна 
замінити методом екстракційної хроматографії, тобто 
екстракцією в динамічних умовах. Для цього органічний 
розчинник наносять на поверхню твердого сорбенту, яким 
заповнюють сорбційну колонку. При пропусканні проби 
крізь таку колонку відбувається багаторазовий 
перерозподіл речовин, які екстрагуються, між нерухомою 
фазою (органічним розчинником) та рухомою фазою 
(водою), що є подібним багаторазовій екстракції. 
Внаслідок цього речовини, що екстрагуються, практично 
повністю переходять у колонці в органічну фазу. Після 
цього їх можна вилучити з колонки малим обʼємом 
групового реагенту. У разі потреби можна провести 
хроматографічне розділення сорбованих речовин з 
використанням цієї ж колонки. 

Екстракційне концентрування застосовують в 
основному для вилучення з природної води органічних 
сполук та йонів металів у вигляді їх комплексів з 
органічними лігандами. Ці інгредієнти можна потім 
визначити безпосередньо як в екстракті, так і після 
реекстракції у водному середовищі. 

Сорбційне концентрування проводять на 
молекулярних та йонообмінних сорбентах у статичних або 
динамічних умовах. При концентруванні в статичних 
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умовах до проби природної води додають певну кількість 
сорбенту і витримують протягом 20–30 хв при 
перемішуванні. 

Серед молекулярних сорбентів найчастіше 
використовують силікагель або активоване вугілля. Для 
сорбції катіонів та аніонів застосовують йонообмінні 
сорбенти (іоніти), відповідно катіоніти та аніоніти. 

Концентрування на катіоніті в Н+-формі проходить за 
рівнянням: 

2 +
22RH Kat R Kat 2H   . 

При концентруванні на аніоніті, наприклад аніоніт в 
ОН–-формі, проходить обмін аніонами: 

2 -
22ROH An R An 2OH   . 

Після практично повної сорбції мікрокомпонентів з 
великого об’єму розчину сорбент відокремлюють 
фільтруванням і обробляють його малим обʼємом розчину 
відповідного реагенту для десорбції. Ступінь або кратність 
концентрування дорівнює відношенню обʼєму проби води 
до обʼєму розчину, яким проводилась десорбція. 

При катіонообмінному концентруванні та розділенні 
слід враховувати, що в природних водах йони металів 
значною мірою звʼязані в електронейтральні катіонні та 
аніонні комплекси, які не сорбуються катіонітами. Тому 
для забезпечення повної сорбції ці комплексні сполуки 
треба попередньо зруйнувати. 

Співосадження застосовують в основному для 
концентрування мікрокількостей йонів металів. 
Співосадження – це процес захоплення мікродомішок 
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йонів певним осадом (колектором) в умовах, коли ці йони 
самі не утворюють малорозчинних сполук. Наприклад, при 
осадженні барій сульфату з осадом співосаджується 
незначна кількість барій нітрату, хоча він є добре 
розчинною сполукою; при осадженні залізо(III) гідроксиду 
надлишком амоніаку в присутності йонів міді(ІІ) до фази 
осаду переходить певна кількість йонів міді, хоча вони в 
умовах осадження утворюють добре розчинний 
амоніачний комплекс. Механізм співосадження найчастіше 
полягає в адсорбції або оклюзії мікродомішок колектором. 
При аналізі природних вод застосовують різні колектори – 
залізо(ІІІ) гідроксид, манґан діоксид, магній гідроксид. 
Зручним колектором є магній гідроксид, який після 
відділення та розчинення практично не заважає 
подальшому визначенню співосаджених мікрокомпонентів 
фотометричними та іншими методами.  

 

1.3.4. Виконання аналізу та вимірювання 
аналітичного сигналу 

 
Результатом будь-якого аналітичного вимірювання є 

одержання аналітичного сигналу. Аналітичний сигнал, 
який повинен бути адекватним вмісту визначуваного 
інгредієнта в об’єкті аналізу, вимірюють хімічними, 
фізико-хімічними або фізичними методами. У табл. 1.6 
наведено деякі найбільш поширені методи визначення 
певних інгредієнтів у ґрунтах, водах та повітрі. 
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Таблиця 1.6 
Методи визначення деяких хімічних інгредієнтів  

в об’єктах природного середовища 
 

Метод 

Об’єкти 

Ґрунти та донні 
відклади Води 

Повітря 
(гази,  

аерозолі) 
 

Граві-
мет-
ричний 

Гігроскопічна 
вологість, 
мінеральний 
залишок, SiO2, 
півтораоксиди), 
SO4

2, Mg, 
карбонати 

SO4
2, нафтопро-

дукти 
Пилове  
забруднення 

Титри-
мет-
ричний 

CO3
2–, HCO3

–,  
Cl–, SO4

2, 
XCK, Cорг., Nорг., 
гідролітична 
кислотність, Fe, 
Al, Ca, Mg 

O2, CO2 (H2CO3), 
HCO3, CO3

2, 
SO4

2, SO3
2, H2S, 

Cl, NH4
+, Ca, Mg, 

Nзаг., XCK, БСК, 
Сорг., Cl2, О3, І–, 
органічні 
кислоти, аміни, 
гумусові речо-
вини, СПАР  

– 

Фото-
мет-
ричний 
та спек-
тромет-
ричний 

NO3, PO4
3, F–, 

Al3+, Fe(II), 
Fe(III), Ti(IV), 
N, NH4

+, NO2, Si, 
B, Mo, Co, Mn, 
Hg, Cu, Zn 

Кольоровість, 
NH4

+, NO2, NO3, 
Nзаг, Cl, F, 
Pнеорг., Рзаг., Si заг., 
BO2

–, Fe(II), 
Fe(III), Mn, Cu, 
Co, Ni, Zn, Mo, 
Al, Cr(III), 
Cr(VI), Pb, Cd, 
Hg, As(III), 

CO, CS2, SO2, 
HCl, HNO3, 
AsH3, PH3, 
H3BO3, HCN, 
Al, Fe, Mg, 
Sn, Pb, 
фториди, 
пестициди, 
сірковмісні 
органічні 



 38

As(V), H2S, Cl2, 
аміни, 
амінокислоти, 
білковоподібні 
сполуки, 
гумусові 
речовини, цукри, 
карбонільні 
сполуки, 
феноли, бензен, 
сечовина, CS2, 
метанол, 
формальдегід, 
фурфурол, 
ацетон, арома-
тичні вуглеводні, 
піридинові 
основи, СПАР 

сполуки, 
ароматичні 
сполуки, 
кетони, 
феноли, 
органічні 
пероксиди 

Поля-
ро-
графіч- 
ний та 
метод 
інвер-
сійної 
вольт-
амперо-
метрії 

Pb, Cr(VI) O2, Cu, Zn, Ni, 
Pb, Cd, I, Ti, 
СПАР 

O3, CS2, 
Cr(VI), Pb, Cu, 
Zn, HBr, Br2, 
I2, нітроспо-
луки, 
альдегіди, 
аміни, тетра-
етилсвинець 

Хро-
мато-
графіч-
ний  
(всі 
види) 

Нафтопродукти, 
ароматичні 
вуглеводні, 
пестициди, 
хлорорганічні 
сполуки 

Na, K, NH4
+, Mg, 

Ca, Ni, Co, Cu, 
Cd, Hg, HCO3, 
CO3

2, F, Br, Cl, 
SO4

2, PO4
3, NO2, 

NO3, органічні 
кислоти, 
альдегіди, 

CO, CO2, SO2, 
Cl2, CCl4, 
альдегіди, 
кетони, 
спирти, ефіри, 
галогено-
органічні 
сполуки, 
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кетони, спирти, 
феноли, аміни, 
ароматичні 
сполуки, жири, 
нафтопродукти, 
хлорорганічні 
сполуки, пести-
циди, СПАР 

карбонові 
кислоти, 
ароматичні 
сполуки, 
аміно- та 
нітросполуки, 
сірковмісні 
органічні 
сполуки, 
пестициди,  
тетраетил-
свинець, Be, 
Al, Cr, Cu, Co, 
Ni 

Радіо-
метрич- 
ний 

90Sr, 137Cs, 238U 
90Sr, 137Cs, 238U, 
Pu239 

90Sr, 137Cs 

 
Дані табл. 1.6 свідчать про те, що для аналізу 

природних об’єктів найбільш широко застосовуються 
титриметричні та фотометричні (спектрофотометричні) 
методи, якими визначають велику кількість неорганічних 
та органічних інгредієнтів, особливо у природних водах. 
Цьому сприяє те, що названі методи є простими і 
загальнодоступними. Титриметрично можна також 
визначати багато інгредієнтів безпосередньо на місці 
відбору проб, що особливо важливо при аналізі природних 
вод. Таку ж можливість мають фотометричні методи, якщо 
для аналізу використати переносну апаратуру або 
стандартні шкали, виготовлені на базі стандартних 
імітуючих розчинів. Для швидкого аналізу на місці відбору 
проб використовують також спеціальні індикаторні 
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папірці, особливо при визначенні токсичних інгредієнтів 
на рівні ГДК. 

Гравіметричні методи використовуються в 
основному для аналізу ґрунтів та донних відкладів. 

 

1.3.5. Статистична обробка одержаних результатів 
Завершальною стадією аналізу є статистична обробка 

одержаних результатів проведеного дослідження. Основні 
етапи статистичної обробки наступні: 

1. Перевірка результатів на наявність грубих похибок 
за Q-критерієм. 

2. Знаходження середнього значення ( x ) із 
достовірних даних паралельних визначень. 

3. Знаходження дисперсії (s2) результатів аналізів. 
4. Знаходження стандартного відхилення для 

одиничного результату (s). 
5. Знаходження (при необхідності) відносного 

стандартного відхилення  (sr (%)). 
6. Знаходження табличного значення коефіцієнта 

Стьюдента (t P; f) при заданій довірчій ймовірності (Р) та 
відомому числі ступенів вільності (f).  

7. Знаходження ширини довірчого інтервалу для  
середнього значення (± xΔ ).  

8. Знаходження інтервальних меж середнього 
результату ( x ± xΔ ). 

9. Знаходження відносної похибки визначення 

середнього (±
x
xΔ ·100).  

      10. Перевірка наявності систематичної похибки у 
визначенні.



 41

                         Тема 2. КЛАСИФІКАЦІЇ 
ТА ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД 

 

План 
2.1. Класифікації природних вод. 
2.2. Фізичні властивості природних вод  

2.2.1. Запах. 
2.2.2. Смак та присмак. 
2.2.3. Каламутність. 
2.2.4. Прозорість. 
2.2.5. Забарвлення. 

2.3. Фізико-хімічні властивості природних вод. 
3.1. Електропровідність. 
3.2. Окисно-відновний потенціал природних вод (Eh). 

2.4. Хімічний склад природних вод. 
 

2.1. Класифікації природних вод 
За фізико-географічними умовами формування 

хімічного складу природних вод їх можна поділити на  
поверхневі води суходолу (річки, озера, водоймища, 

ставки);  
підземні води (артезіанські та мінеральні);  
морські та океанські води; 
атмосферні опади. 
По В. І. Вернадському усі природні води, розділяють 

на три групи: 
води у твердому стані;  
води в газоподібному стані;  
води в рідкому стані. 
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О. А. Алекіним запропонована класифікація 
природних вод, яка заснована на переважаючих аніонах і 
катіонах у воді і названа його імʼям. Відповідно до цієї 
класифікації усі води поділяються по переважному аніону 
на три великих класи:  

гідрогенкарбонатні;  
сульфатні;  
хлоридні. 
Клас гідрогенкарбонатних вод поєднує прісні й 

ультрапрісні води рік, озер і включає значну  кількість 
підземних вод.  

Клас хлоридних вод поєднує води морів, лиманів і 
підземні води солончакових районів.  

Сульфатні води за розповсюдженістю і 
мінералізацією займають проміжне положення між 
хлоридними і гідрогенкарбонатними водами. 

Кожен клас підрозділяють на три групи по 
переважаючому катіону: 

кальцієва группа;  
магнієва группа; 
натрієва група.       
Групи в свою чергу поділяються на типи у 

відповідності до кількісних характеристик аніонів і 
катіонів.  

Так, до першого типу відносяться води, у яких 
концентрація гідроген карбонат-йонів  НСО3

– більша, ніж 
сумарна концентрація катіонів кальцію і магнію, виражена 
в ммоль екв/дм3: 

[НСО3
–] > [Са2–] + [Мg2+]. 
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Води цього типу слабко мінералізовані, для них 
характерний надлишок гідрогенкарбонат-йонів. 

Води другого типу характеризуються більш високою 
сумарною концентрацією гідрогенкарбонат- і сульфат-
йонів, що перевищує сумарну концентрацію катіонів 
кальцію і магнію, яка у той же час є більш високою, ніж 
концентрація одного гідрогенкарбонат-йону: 

[НСО3
–] + [SO4

2–] > [Са2+] + [Мg2+] > [НСО3
–]. 

До цього типу вод відносяться підземні води, а також 
води рік і озер малої і середньої мінералізації. 

Для води третього типу характерна більш висока 
концентрація   хлорид-йонів у порівнянні з йонами натрію 
і, отже, сумарна концентрація катіонів кальцію і магнію 
перевищує сумарну концентрацію гідрогенкарбонат- і 
сульфат-йонів: 

[Сl–] > [Nа+] або [Са2+] + [Мg2+] > [НСО3
–] + [SO4

2–]. 
Води цього типу зазвичай  сильно мінералізовані.  
Четвертий тип вод характеризується відсутністю 

гідрогенкарбонат-йонів. Води цього типу є кислими і 
відносяться до класів хлоридних і сульфатних вод. 

Класифікація О. А. Алекіна широко розповсюджена в 
науці. Вона враховує хімічний склад природних вод, але 
містить у собі недоліки. Так, наприклад, у ній не 
враховується присутність в природних водах розчинних 
органічних сполук, загальна концентрація яких у воді 
річок і озер іноді досягає 100 мг/дм3. В основному це 
гумусові кислоти і їхні солі (продукти мікробіологічного 
розкладу рослинних і тваринних залишків), вуглеводні, 
феноли, білки, вуглеводи. Саме присутність органічних 
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речовин обумовлює своєрідний колір природних вод 
водойм і річок. Ця класифікація не враховує  присутність 
розчинених газів. Кількість і природа розчиненого газу 
впливає на фізико-хімічні процеси, що протікають у 
природних водоймах. 

 

2.2. Фізичні властивості природних вод 
 

З фізичних властивостей води, крім температури, 
визначають, зазвичай, запах, смак і присмак, каламутність, 
прозорість, забарвлення. Ці показники, крім температури, 
визначають, зазвичай,  органолептично.  

Органолептичні спостереження – визначення стану 
водного обʼєкта шляхом безпосереднього його огляду. При 
органолептичних спостереженнях особливу увагу 
звертають на явища, незвичні для даної водойми або 
водотоку: загибель риби й інших водних організмів, 
рослин, що свідчить часто про забруднення водного 
обʼєкта, виділення пухирців газу з донних відкладень, 
поява підвищеної каламутності, стороннього кольору, 
запаху, цвітіння води. 

 

2.2.1. Запах води 
Запах води – властивість води викликати у людини і 

тварин специфічне подразнення слизової оболонки 
носових порожнин. Запах води характеризується видами 
(табл. 2.1) і інтенсивністю запаху (табл. 2.2). Запах води 
викликають леткі речовини, що пахнуть, і надходять у 
воду в результаті процесів життєдіяльності водних 
організмів, при біохімічному розкладанні органічних 
речовин, при хімічній взаємодії компонентів, що містяться 
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у воді, а також із промисловими, сільськогосподарськими і 
господарсько-побутовими стічними водами. Серед 
неорганічних речовин запах може викликати лише 
сірководень. 

Запахи води за характером поділяють на дві групи: 
а) запахи природного походження (утворюються в 

результаті життєдіяльності і відмирання водних організмів, 
від природних стоків); 

б) запахи штучного походження (утворюються від 
промислових стічних вод, гербіцидів, інсектицидів9). 

 

Таблиця 2.1 
Класифікація запахів води природного походження 

 

Символ Характер запаху Приблизний вид запаху 
А Ароматичний Огірковий, квітковий 
Б Болотний Мулистий, багнистий 
Г Гнильний Фекальний, стічний 
Д Деревний Деревної кори 

З Землистий Прілий, свіжозораної землі, 
гнільний 

П Пліснявий Затхлий, застояний 
Р Рибний Риби, риб’ячого жиру 
C Сірководневий Тухлих яєць 
Т Трав’яний Скошеної трави, сіна 

Н Невизначений 

Запахи природного 
походження, які не 
відповідають попереднім 
визначенням 

 

                                                             
9 Інсектициди - хімічні препарати, призначені для знищення 
шкідливих комах 
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На запах води впливають склад речовин, 
температура, значення рН, ступінь забруднення водного 
обʼєкта тощо.  

Під час визначення запаху необхідно дотримуватися 
таких правил: 

а) у повітрі приміщення, в якому здійснюють 
визначення, не повинно бути відчутних запахів; 

б) необхідно забезпечити відсутність будь-якого 
запаху від рук, одягу спостерігача тощо; 

в) одній особі не можна визначати запах тривалий 
час, оскільки вона стомлюється і звикає до запахів. 

Інтенсивність запаху води вимірюється в балах від  
1 до 5 за температури 15–20 С і за нагріванням до 60 С.  

ГДК інтенсивності запаху – 2 бали. 
         Таблиця 2.2 

Оцінка інтенсивності запаху 
 

Бали Інтенсивність 
запаху Ступінь відчуття запаху 

0 Відсутній  Відсутність суттєвого запаху 

1 Дуже слабкий  
Запах, що не виявляється споживачем, 
але може бути виявлений досвідченим 
дослідником 

2 Слабкий  
Запах, що не привертає уваги 
споживача, але який можна зауважити, 
якщо вказати на нього 

3 Помітний  
Запах, який легко виявити і який дає 
привід ставитися до води з 
несхваленням 

4 Виразний  Запах, який легко звертає на себе увагу 
і робить воду неприємною для пиття 

5 Дуже сильний  Запах настільки сильний, що робить 
воду непридатною для пиття 



 47

2.2.2. Смак води і присмак 
Смак і присмак води та їх інтенсивність визначають в 

сирій воді, органолептично. Смак та присмак вод 
відкритих водойм і джерел, сумнівних в санітарному 
відношенні, визначають після її кипʼятіння та охолодження 
до кімнатної температури. Це повинно бути зафіксовано в 
результатах аналізу (смак та присмак кипʼяченої води). 

 Розрізняють чотири види смаку: солоний, гіркий, 
солодкий і кислий. Решту видів смакових відчуттів 
називають присмаками: гірко-солоний, хлоровий, 
металевий, рибний, болотистий, затхлий та інші. 

Інтенсивність смаку та присмаку води оцінюють у 
балах за п’ятибальною шкалою відповідно вимогам, 
поданим у табл. 2.3.  

Інтенсивність смаку і присмаку води, яка 
подається водопроводом, не повинна перевищувати  
2 бали. 

              Таблиця 2.3 
Інтенсивність смаку та присмаку води 

 

Інтенсивність смаку і 
присмаку 

Оцінка (бал) 

Ніякого смаку 0 
Дуже слабкий 1 
Слабкий 2 
Помітний 3 
Сильний 4 
Дуже сильний 5 
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2.2.3. Каламутність 
Каламутність природних вод викликана присутністю 

тонкодисперсних домішок, зумовлених нерозчинними або 
колоїдними неорганічними й органічними речовинами 
різноманітного походження.  

Якісно каламутність  характеризують словами:  
ледь уловима каламуть;  
слабка каламуть; 
помітна каламуть;   
сильна каламуть. 

 Кількісно каламутність  характеризують  
 гравіметрично (за різницею у масі фільтра після 

фільтрування проби і висушування фільтра) або 
турбідиметрично (за ослабленням світла, що 

проходить крізь пробу води).  
Вміст завислих речовин виражають у мг на 1 дм3 води. 
Відповідно до гігієнічних вимог до якості питної 

води каламутність не повинна перевищувати 15 мг/дм3. 
 

2.2.4. Прозорість   
Прозорість (або світлопропускання) природних вод 

зумовлена їхнім кольором і каламутністю, тобто вмістом 
різноманітних забарвлених і зважених органічних і 
мінеральних речовин. Воду в залежності від ступеня 
прозорості умовно підрозділяють на: 

прозору;  
слабко прозору;  
слабко каламутну;  
каламутну;  
сильно каламутну. 
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 Мірою прозорості слугує висота стовпа води, при 
якій можна спостерігати білий диск-прозоромір певних 
розмірів (диск Секкі), що опускається у водойму на таку 
глибину, щоб він повністю зник з виду. Ця глибина й 
уважається прозорістю. Подібний спосіб вимірювання був 
уперше застосований у ВМС США в 1804 році. 

Мірою прозорості може слугувати також висота 
стовпа води, при якій можна розрізняти на білому папері 
стандартний шрифт визначеного розміру і типу (як 
правило, шрифт середньої товщини висотою 3,5 мм).  

Результати вимірювання прозорості виражаються в 
сантиметрах із вказуванням засобу виміру. 

 У цей час існує також ряд електронних приладів для 
вимірювання прозорості води.  

Найпрозоріша вода в Саргасовому морі – до 66 м.  
Визначення прозорості води – обовʼязковий 

компонент програм спостережень за станом водних 
обʼєктів. Мінімально допустима величина прозорості – 
20 см. В іншому випадку роблять висновок про наявність 
каламуті у пробі води і про необхідність додаткового 
очищення (відстоювання) ії перед вживанням.  

 

2.2.5. Забарвлення  
Показник якості води, що характеризує інтенсивність 

забарвлення води й зумовлений вмістом забарвлених 
сполук, виражається в градусах забарвлення  платиново-
кобальтової шкали. Ця шкала готується розведенням 
стандартного розчину, що містить калій 
гексахлороплатинат(IV) K2[PtCl6],  кобальт(ІІ) хлорид 



 50

СоCl2 і хлоридну кислоту. Забарвлення води визначається 
шляхом порівняння забарвленої випробуваної води з 
еталонами. При відсутності калій гексахлороплатинату(IV) 
шкалу готують розведенням стандартного розчину калій 
дихромату, що містить кобальт(ІІ) сульфат CoSO4  7H2O і 
сульфатну кислоту. 

Забарвлення природних вод обумовлене головним 
чином присутністю гумусових речовин і сполук заліза(ІІІ). 
Кількість цих речовин залежить від геологічних умов, 
водоносних горизонтів, характеру ґрунтів, наявності боліт 
і торфовищ у басейні ріки тощо. Стічні води деяких 
підприємств також можуть створювати досить інтенсивне 
забарвлення води.  

Забарвлення природних вод коливається від одиниць 
до тисяч градусів. 

Гранично припустима величина забарвлення у 
водах, що використовується для питних цілей, складає 
35 градусів за платиново-кобальтовою шкалою. 

Значне забарвлення води погіршує її органолептичні 
властивості і має негативний вплив на розвиток водних 
рослинних і тваринних організмів у результаті різкого 
зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що 
витрачається на окиснювання сполук заліза і гумусових 
речовин. 

 

2.3. Фізико-хімічні  властивості природних вод 
З фізико-хімічних властивостей природних вод 

визначають, зазвичай, електропровідність та окисно-
відновний потенціал.  
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2.3.1. Електропровідність 
Електропровідність – це чисельне вираження 

спроможності водного розчину проводити електричний 
струм. Електрична провідність природної води залежить в 
основному від концентрації розчинених мінеральних солей 
і температури. Природні води являються в основному 
розчинами сумішей сильних електролітів. Мінеральну 
частину води складають йони Na+, K+, Ca2+, Cl–, SO4

2–, 
HCO3

–. Цими йонами й обумовлюється електропровідність 
природних вод. Присутність інших йонів, наприклад, Fe3+, 
Fe2+, Mn2+, Al3+, NO3

–, HPO4
2–, H2PO4

– незначною мірою 
впливає на електропровідність, якщо ці йони не містяться 
у воді у значних кількостях.  

За значеннями електропровідності природної води 
можна приблизно судити про мінералізацію води. 

 

2.3.2. Окисно-відновний потенціал природних вод (Eh) 
Природні води містять багато неорганічних та 

органічних інгредієнтів, які здатні перебувати в різних 
ступенях окиснення. Сукупність таких інгредієнтів 
створює певний окисно-відновний стан води, який 
характеризується окисно-відновним потенціалом Eh. 
Основними інгредієнтами, які впливають на окисно-
відновний потенціал природних вод, є розчинений кисень, 
сполуки заліза, манґану та сірки, а також деякі органічні 
речовини.  

У природній воді значення окисно-відновного 
потенціалу (Eh) коливаються від –400 до +700 мВ і 
визначаються всією сукупністю у ній окисно-відновних 
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процесів, що проходять в умовах рівноваги. Окисно-
відновний потенціал Eh  характеризує водне середовище 
відразу щодо всіх хімічних сполук, здатних до окиснення і 
відновлення.  

При високому вмісті кисню, тобто в умовах 
інтенсивного фотосинтезу, Eh  може досягти величин 
порядку +700 мВ. Навпаки, в умовах біохімічного 
окиснення органічних сполук, в результаті чого у воді 
нагромаджується СО2 або утворюється Н2S, окисно-
відновний потенціал може знизитися до  
–100 мВ і менше.  

Вивчення редокс-потенціалу дозволяє виявити 
природні середовища, в яких можливе існування 
хімічних елементів зі змінними ступенями окиснення.  

У незабруднених поверхневих водах значення Еh та 
рН змінюються, як правило, симбатно, що впливає на стан 
та реакційну здатність багатьох інгредієнтів. Так, при 
підвищенні Еh та рН води неорганічний азот зв’язується 
переважно в йони NO3

–, сірка – в SO4
2–, а манґан та 

залізо(ІІІ) утворюють тверді сполуки MnO2 та Fe(OH)3 або 
комплекси з неорганічними лігандами. Навпаки, при 
зниженні Еh та рН води неорганічний азот переходить в 
йони NH4

+, сірка – в HS–, а домінуючими формами манґану 
та заліза стають Mn2+-йони і Fe3+-йони та їхні комплекси з 
неорганічними та органічними лігандами. 

 

2.4. Хімічний склад природних вод 
Понад 71% поверхні Землі вкрито водою, з якої 

97,4% за масою становлять морські та океанічні  води. 
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Однак ніколи і ніде вода у природі не буває чистою через 
те, що вона є найкращим розчинником.  

Хімічні інгредієнти природних вод поділяються на 
п’ять основних груп: 

1. Розчинені гази – О2, СО2, H2S, СН4 тощо.    
2. Головні йони (cольові компоненти) – НСО3

–, СО3
2–, 

Сl–, SO4
2–, Na+, K+, Mg2+, Ca2+. 

3. Біогенні сполуки10 – йони NH4
+, NO2

–, NO3
–, азот 

органічний (Nорг), фосфати та поліфосфати, фосфор 
органічний (Рорг), силікати, залізо(II, III). 

4. Органічні речовини природного та антропогенного 
походження. 

5. Мікроелементи – Mn, Cu, Zn, Co, Mo 
(біоелементи), Ni, Cr, Cd, Pb, Hg, F та інші компоненти 
(неорганічні промислові забруднювачі). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 Біогенні речовини – йони, що містять N, P, Si, Fe, O та C і 
забезпечують процеси життєдіяльності організмів. 
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Тема 3. ПОКАЗНИКИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ 
ПРИРОДНИХ ВОД ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

 

План 
3.1. Кисень 
3.2. Мінералізація природних вод. 
3.3. Кислотність води. 
3.4. Лужність води. 
3.5. Водневий показник (рН). 
3.6. Твердість води. 
3.7. Кальцій та магній. 
3.8. Хлориди. 
3.9. Сульфати. 
3.10. Залізо. 
3.11. Органічні речовини. 

3.11.1. Хімічне споживання кисню (ХСК). 
3.11.2. Перманґанатна окиснюваність води. 

3.12. Азот. 
3.12.1. Амоній-йони. 
3.12.2. Нітрити. 
3.12.3. Нітрати. 
 

3.1. Кисень 
Розчинений кисень знаходиться у природній воді у 

вигляді молекул O2.  На його вміст у воді впливають дві 
групи протилежно спрямованих процесів: одні збільшують 
концентрацію кисню, інші зменшують її.  До першої групи 
процесів, що збагачують воду киснем, варто віднести: 

1) процес поглинання кисню з атмосфери; 
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2) виділення кисню водною рослинністю в процесі 
фотосинтезу. (Цей процес значною мірою залежить від 
температури та інтенсивності освітлення природного 
водного об’єкта.)  

3) надходження у водойми з дощовими і сніговими 
водами, що зазвичай пересичені киснем.  

До групи процесів, що зменшують вміст кисню у 
воді, відносяться реакції споживання його на окиснення 
органічних речовин:  

біологічне споживання (дихання організмів);  
біохімічне споживання (дихання бактерій, витрата 

кисню при біохімічному розкладанні органічних речовин);  
хімічне споживання (окиснення Fe2+, Mn2+, NO2

–, 
NH4

+, CH4, H2S).  
У поверхневих водах вміст розчиненого кисню 

варіює в широких межах – від 0 до 14 мг/дм3 – і схильний 
до сезонних і добових коливань.   

Кисневий режим справляє значний вплив на життя 
водойми. Мінімальний вміст розчиненого кисню, що 
забезпечує нормальний розвиток риб, складає біля  
5 мг O2/дм3. Зниження його до 2 мг/дм3 викликає масову 
загибель риби. Негативно позначається на стані водного 
населення і пересичення води киснем у результаті процесів 
фотосинтезу при недостатньо інтенсивному перемішуванні 
шарів води.   

Найбільше насичення води киснем спостерігається 
приблизно о 14–15 годині, а найменше – приблизно о  
4–6 годині ранку. Коливання вмісту кисню протягом доби 
може досягати 2–3 мг/дм3 і більше. Тому для 
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характеристики кисневого режиму певного водного 
об’єкта необхідно провести серійний аналіз, відбираючи 
проби води з різних глибин, у різних точках акваторії та в 
різні години доби, й аналізувати їх негайно після відбору 
проби. 

Відповідно вимог до складу і властивостей води 
водойм у пунктах питного і санітарного 
водокористування вміст розчиненого кисню в пробі, 
відібраної до 12 годин дня, не повинен бути меншим за 4 
мг/дм3 у будь-який період року; для водойм 
рибогосподарського призначення концентрація 
розчиненого у воді кисню не повинна бути нижча 4 
мг/дм3 у зимовий період і 6 мг/дм3 – у літній. 

Визначення кисню в поверхневих водах включено в 
програми спостережень як непряма характеристика оцінки 
якості поверхневих вод.                                                                                            

         Таблиця 3.1 
Рівень забруднення води  і клас якості 

 

Рівень забруднення води 
і клас якості 

Розчинний кисень 
літо, 

мг/дм3 
зима, 

мг/дм3 
% 

насичення 
 Дуже чисті, I  9 14–13 95 
 Чисті, II  8 12–11 80 
 Помірно забруднені, III  7–6 10–9 70 
 Забруднені, IV  5–4 5–4 60 
 Брудні, V  3–2 5–1 30 
 Дуже брудні, VI  0 0 0 

 
 

Визначення розчинного у воді кисню  проводиться 
йодометричним методом Вінклера. Визначення 
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ґрунтується на взаємодії кисню з манґан гідроксидом у 
лужному середовищі: 

2Mn(OH)2 + O2 = 2MnO(OH)2. 
 

При цьому відбувається фіксація розчиненого кисню.  
При розчиненні виділеного осаду MnO(OH)2 у 

кислоті (рН < 1) у присутності надлишку калій йодиду 
утворюється йод, кількість якого еквівалентна вмісту 
розчиненого кисню: 

 

MnO(OH)2 + 2H2SO4 + 2KI = MnSO4 + I2 + K2SO4 + 3H2O. 

 

Йод, який виділився, титрують розчином натрій 
тіосульфату у присутності крохмалю як індикатора: 

 

I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6. 
 

За кількістю витраченого на титрування розчину 
натрій тіосульфату можна розрахувати вміст кисню у воді.  

Мінімальна кількість кисню, яку можна визначити 
цим методом, дорівнює 0,05 мг О2/дм3. 

При високому вмісті у воді органічних сполук, 
хімічне споживання кисню в якій перевищує 15 мг О2/дм3, 
вводять поправку на їх окиснення йодом. Для цього до 
окремої порції води вводять надлишок робочого розчину 
йоду, який відтитровують натрій тіосульфатом. Об’єм 
розчину натрій тіосульфату, витраченого на титрування, 
віднімають від об’єму натрій тіосульфату, використаного 
на титрування після фіксації кисню. 

Йони заліза(ІІІ) в кількостях, менших за 1 мг/дм3, не 
заважають визначенню кисню, однак при високій 
концентрації (до 200 мг/дм3) їхнього впливу позбуваються 
додаванням 1 см3 40 % розчину калій фториду в 1 дм3 води. 
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Вміст розчиненого кисню обчислюють за формулою: 
 

2 2 3 2 2 2 3
2

2

(Na S O 5H O) (Na S O ) 8,00 1000(O )
(H O)a

c Vm
V

   
 , мг в 1дм3, 

 

де 8,00 – молярна маса речовини еквівалента кисню, 
тому що для реакції відновлення кисню в кислому 
середовищі:  

О2 + 4Н+ + 4е = 2Н2О       fекв. (О2) = 1/4. 
 

 

3.2. Мінералізація природних вод 
Мінералізація природних вод – сумарний вміст всіх 

знайдених при хімічному аналізі води мінеральних 
речовин; звичайно виражається в мг/дм3.  

Більшість річок має мінералізацію від декількох 
десятків мг/дм3 до декількох сотень.  

Мінералізація підземних вод і солоних озер 
змінюється в інтервалі від 40–50 мг/дм3 до 650 мг/дм3 
(густина у цьому випадку вже значно відрізняється від 
одиниці).  

Атмосферні опади мають мінералізацією від 3 до  
60 мг/дм3.. 

Багато виробництв, сільське господарство, 
підприємства питного водопостачання предʼявляють 
визначені вимоги до якості вод, зокрема, до мінералізації, 
тому що води, що містять велику кількість солей, 
негативно впливають на рослинні і тваринні організми, 
технологію виробництва і якість продукції, викликають 
утворення накипів на стінках котлів, корозію металевих 
конструкцій, засолення ґрунтів. 
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Відповідно гігієнічних вимог до якості питної води, 
сумарна мінералізація не повинна перевищувати  
1000 мг/дм3. За узгодженням із органами санепіднагляду 
для водопроводу, що подає воду без відповідної обробки 
(наприклад, з артезіанських свердловин), припускається 
збільшення мінералізації до 1500 мг/дм3. Оптимальний 
діапазон мінералізації питної води вищої якості, 
рекомендований Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я, складає 250–400 мг/дм3 (табл. 1.2). 

Класифікація природних вод за мінералізацією 
подана в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 
Класифікація природних вод за мінералізацією 

 

Категорія вод Мінералізація, г/дм3 
Ультрапрісні < 0,2 
Прісні 0,2–0,5 
Води з підвищеною 
мінералізацією 

0,5–1 

Солонуваті 1–3 
Солоні 3–10 
Води підвищеної солоності 10–35 
Ропа > 35 

 

Загальну кількість розчинених речовин – 
мінералізацію води – приблизно прийнято визначати за 
масою сухого залишку. Сухим залишком називають 
залишок, одержаний після випарювання відфільтрованої 
проби води і висушений до постійної маси за температури 
105 С. Сухий залишок характеризує вміст мінеральних і 
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частково органічних домішок, що утворюють з водою 
істинні і колоїдні розчини.  

Безпосереднє випарювання води при визначенні 
сухого залишку дає дещо завищені результати внаслідок 
гідролізу і гігроскопічності магній та кальцій хлоридів та 
важкої віддачі кристалізаційної води кальцій та магній 
сульфатами. Ці недоліки усувають, додаючи до 
випарюваної води хімічно чистий натрій карбонат. При 
цьому хлориди і сульфати кальцію і магнію переходять в 
безводні карбонати. Із натрієвих солей лише натрій 
сульфат містить кристалізаційну воду, яка повністю 
видаляється висушуванням  за температури 180 С.  

Слід окремо визначити масу сухого залишку від 
випаровування такого ж cамого об’єму натрій карбонату і 
відняти цю масу від маси сухого залишку досліджуваної 
води. 

3.3. Кислотність води 
Кислотністю води називають вміст у воді речовин, 

здатних вступати в реакцію з гідроксид-йонами (ОН–). 
Кислотність води визначають кількістю гідроксид-йонів 
(натрій гідроксиду або калій гідроксиду), ммоль, яка 
витрачається на реакцію з 1 дм3 води. Визначення 
кислотності проводять, як правило, одразу після відбору 
проби води. 

У звичайних природних водах кислотність у 
більшості випадків залежить тільки від вмісту вільної 
карбонатної кислоти. Природну частину кислотності 
створюють також:  

гумінові й інші слабкі органічні кислоти; 
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катіони слабких основ (йони амонію, заліза, 
алюмінію), що гідролізують з утворенням йонів водню 
(гідроген-йонів).  

У цих випадках pH води не буває нижче 4,5. 
У забруднених водоймах може міститися велика 

кількість сильних кислот або їх солей за рахунок скидання 
промислових стічних вод. У цих випадках pH може бути 
нижче 4,5. Частина загальної кислотності, що знижує pH 
до величин < 4,5, називається вільною кислотністю.  

Розрізняють наступні види кислотності води: 
а) загальна кислотність, яка обумовлена сильними і 

слабкими кислотами, включаючи СО2. Для визначення 
загальної кислотності (р) пробу води титрують лугом до 
рН ~ 8,3 у присутності фенолфталеїну або тимолфталеїну; 

б) вільна кислотність – частина загальної 
кислотності, що знижує pH до величини < 4,5. Для 
визначення вільної кислотності (т) пробу води титрують 
лугом до рН ~ 4,5 у присутності метилового оранжевого до 
жовто-оранжевого забарвлення; 

в) кислотність, що обумовлена слабкими нелеткими 
кислотами (гумінові й інші слабкі органічні кислоти) (q). 
Для її визначення нейтральну за метиловим оранжевим 
пробу води (наприклад, після визначення вільної 
кислотності) кип’ятять впродовж 2 хв для видалення СО2, 
охолоджують і титрують розчином натрій гідроксиду у 
присутності фенолфталеїну до слабко-рожевого 
забарвлення. 
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г) вільна карбонатна кислота11. Вміст вільної 
карбонатної кислоти с(СО2)заг дорівнює р–т–q. Якщо у 
воді відсутні слабкі нелеткі органічні кислоти, то вміст 
вільної карбонатної кислоти с(СО2)заг дорівнює р–т.   

Якщо досліджувана вода має рН > 8,3 (при додаванні 
фенолфталеїну виникає світло-малинове забарвлення), то її 
кислотність дорівнює нулю. 

 

3.4. Лужність води 
Під лужністю природних або стічних вод розуміють 

спроможність деяких компонентів звʼязувати еквівалентну 
кількість сильних кислот. Лужність обумовлена, 
переважно, наявністю у воді аніонів слабких кислот 
(карбонатів, гідрогенкарбонатів, силікатів, боратів, 
сульфітів, гідрогенсульфітів, сульфідів, гідрогенсульфідів, 
аніонів гумінових кислот, фосфатів), які гідролізують з 
утворенням гідроксид-йонів. Їх сума називається 
загальною лужністю. Через незначну концентрацію 
більшості йонів, крім карбонат- та гідрогенкарбонат-йонів, 
загальна лужність води звичайно визначається тільки 
аніонами карбонатної кислоти (карбонатна лужність). 
Аніони, гідролізують і утворюють гідроксид-йони:  

CO3
2– + H2O    HCO3

– + OH– ; 
                                                             
11 Розчинений у воді карбон (IV) оксид взаємодіє з водою, утворюючи 
карбонатну кислоту: СО2 + Н2О ↔ Н2СО3.  

Ця рівновага сильно зміщена вліво, і тільки менше 1% СО2 
знаходиться у воді у вигляді карбонатної кислоти. Існуючі методи 
аналізу води не дають можливості визначати окремо концентрацію 
розчиненого у воді СО2 і концентрацію Н2СО3, а тільки їх сумарний 
вміст: (СО2) заг. = [СО2] + [Н2СО3]. Цей сумарний вміст вуглекислого 
газу характеризують терміном «вільна карбонатна кислота».  
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HCO3
– + H2O    H2CO3 + OH– 

Загальна лужність визначається кількістю (ммоль) 
сильної кислоти, необхідної для нейтралізації 1 дм3 води 
(титрують з індикатором метиловим оранжевим).  

Для більшості природних вод лужність визначається 
тільки гідрогенкарбонатами кальцію і магнію, pН цих вод 
не перевищує 8,3.  

Визначення лужності корисно при дозуванні 
хімічних речовин, необхідних при обробці вод для 
водопостачання, а також при реагентному очищенні 
деяких стічних вод. Разом зі значеннями рН значення 
лужності води використовують для розрахунку вмісту 
карбонатів і балансу карбонатної кислоти у воді.  

 

3.5. Водневий показник рН 
pH води – один із найважливіших показників якості 

води. Значення концентрації гідроген-йонів має велике 
значення для хімічних і біологічних процесів, що 
відбуваються в природних водах. Від pН залежить 
розвиток і життєдіяльність водних рослин, агресивна дія 
води на метали і бетон. pН води також впливає на процеси 
перетворення різноманітних форм біогенних елементів, 
змінює токсичність забруднюючих речовин.  

Вільна карбонатна кислота перебуває в рівновазі з 
гідрогенкарбонат-йонами і карбонат-йонами. При значенні 
рН нижче 8 карбонат-йони практично відсутні, тому у 
більшості природних вод концентрація гідроген-йонів 
обумовлена лише співвідношенням між концентрацією 
вільної карбонатної кислоти Н2СО3 і гідрогенкарбонат-
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йонів. У цих випадках значення рН коливається від 4,5  
до 8. На величину рН може впливати надходження у воду 
фульвокислот та інших органічних кислот у результаті 
розкладання органічних речовин, присутність гумінових 
кислот у ґрунті і болотних водах (води лісової зони).  

При значенні рН між 8 і 9, вміст вільної карбонатної 
кислоти і  карбонат-йонів незначний, переважає вміст 
йонів НСО3

–.  
При значенні рН > 9 вільна карбонатна кислота 

практично відсутня. У воді містяться тількі йони НСО3
– і 

СО3
2–. 

Таким чином, неорганічні сполуки вуглецю, що 
знаходяться у природних водах у вигляді похідних 
карбонатної кислоти, тісно пов’язані між собою і 
утворюють карбонатну систему. 

Залежність вмісту компонентів карбонатної системи 
від рН води подана на рис. 3.1. 

 

 
Рис. 3.1. Залежність вмісту компонентів карбонатної 

системи від рН води 
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Види природних вод в залежності від рН наведені в 
табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 
Види природних вод  в залежності від рН 

 

Вид рН Компоненти, що обумовлюють 
значення рН 

Сильно 
кислі води < 3 

Результат гідролізу солей 
важких металів (шахтні і рудні 
води) 

Кислі води 3– 5 

Надходження у воду 
карбонатної кислоти, 
фульвокислот та інших 
органічних кислот у результаті 
розкладання органічних 
речовин 

Слабко 
кислі води 5– 6,5 

Присутність гумінових кислот 
у ґрунті і болотних водах (води 
лісової зони); надходження у 
воду карбонатної кислоти 

Нейтральні 
води 6,5– 7,5 Наявність у водах Ca(HCO3)2, 

Mg(HCO3)2 
Слабко 
лужні води 7,5– 8,5 те ж 

Лужні води 8,5– 9,5 Присутність NaHCO3  
Сильно  
лужні води > 9.5 Присутність Na2CO3 та NaHCO3 

 
У деяких районах Землі переважають опади з  

рН < 5,7. Такі опади називають кислотними і часто 
вживається термін „кислотні дощі”. Основний внесок у 
кислотність таких опадів (до 80%) вносять сполуки сірки, 
близько 15% приходиться на сполуки азоту і до 5% 
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кислотності атмосферних опадів повʼязують зі сполуками 
хлору. Джерелом гідроген-йонів є також гумінові кислоти, 
що присутні в ґрунтах.  

Для поверхневих вод, що містять невеликі кількості 
діоксиду вуглецю, характерна лужна реакція.  

Зміни pН тісно повʼязані з процесами фотосинтезу 
(через споживання діоксиду вуглецю водною рослинністю).  

Гідроліз солей важких металів відіграє роль у зміні 
pН вод у тих випадках, коли у воду потрапляють значні 
кількості сульфатів заліза, алюмінію, міді й інших 
металічних елементів:  

Fe2+ + H2O    Fe(OH)+ + H+. 
Значення pН у річкових водах звичайно варіює в 

межах 6,5–8,5, в атмосферних опадах 4,6–6,1, у болотах  
5,5–6,0, у морських водах 7,9–8,3. Концентрація гідроген-
йонів схильна до сезонних коливань. Взимку значення pН 
для більшості річкових вод складає 6,8–7,4, влітку  
7,4–8,2. 

pН природних вод визначається до деякої міри 
геологією водозбірного бассейну. 

Відповідно вимог, величина pН не повинна 
виходити за межі інтервалу значень 6,5–8,5 для води 
водойм питного водокористування, води водних 
об’єктів у зонах рекреації, а також води водойм 
рибогосподарського призначення. 

 

3.6. Твердість води 
Твердістю води називається властивість води 

звʼязувати мило в пластівчастий осад і здатність води 



 67

утворювати осади на стінках парових котлів. Ці 
властивості зумовлені вмістом у воді кальцій- і магній-
йонів. 

Розрізняють загальну, карбонатну і некарбонатну 
твердість води. Твердість води, обумовлену загальним 
вмістом Са2+-  і Мg2+-йонів, прийнято називати загальною 
твердістю води. 

Одиницею твердості води в нашій країні є моль 
(твердості) на кубічний метр  (моль/м3). Числове значення 
твердості, виражене в моль/м3, дорівнює числовому 
значенню твердості, вираженому в мілімоль на дм3 
(ммоль/дм3); 1 ммоль/дм3 відповідає вмісту у воді 
40,08 мг/дм3 Са2+-йонів або 24,32 мг/дм3  Мg2+-йонів. 

У інших країнах використовують різні одиниці 
виміру твердості. Так, наприклад, німецький градус 
твердості відповідає вмісту у воді 10 мг СаО/дм3. Один 
французький градус твердості відповідає вмісту у воді 
10 мг СаСО3/дм3. Один американський градус твердості 
відповідає вмісту у воді 1 мг СаСО3/дм3. Між цими 
одиницями виміру твердості можна записати 
співвідношення: 

1 ммоль/дм3 = 2,804 німецьких градусів твердості; 
1 ммоль/дм3 = 5,005 французьких градусів твердості; 
1 ммоль/дм3 = 50,050 американських градусів 

твердості. 
Проби води, відібрані для визначення твердості, не 

консервують. 
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Загальна твердість води 
Загальну твердість води визначають 

комплексонометричним методом. Вміст кальцій- і магній-
йонів визначають прямим титруванням проби води в 
амоніачному буферному розчині (рН = 10) 0,01 М або  
0,05 М розчином ЕДТА (двозаміщена натрієва сіль 
етилендіамінтетраацетатної кислоти, Na2H2Y  2H2O) у 
присутності індикатора еріохромового чорного Т (зміна 
забарвлення розчину від винно-червоного до синього).  

 
Рис. 3.2. Еріохромовий чорний Т 

 

При титруванні аліквоти води розчином ЕДТА йони 
Са2+  і Мg2+ повністю зв’язуються у стійкі комплексні 
сполуки: 
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Індикатор еріохромовий чорний Т – слабка 
трьохосновна кислота – в залежності від рН іонізується за 
схемою: 

Н2Ind1−     3,6pH
  НInd2−       5,11pH   Ind3−.  

винно-червоний                  синій                       оранжевий 
 

Аніони HInd2− еріохромового чорного  при рН = 7–11 
мають синє забарвлення, а з багатьма катіонами металів 
(Ca2+, Mg2+ тощо) утворюють комплексні сполуки винно-
червоного кольору: 

Me2+ + HInd2−  MeInd1−+ H1+. 
     синій      винно-червоний 

При титруванні ЕДТА руйнує винно-червоні 
комплекси йонів Ca2+ і Mg2+ з індикатором (MeInd1−). У 
розчині накопичуються аніони індикатора (HInd2−), які 
мають синє забарвлення, і в точці еквівалентності 
забарвлення розчину змінюється від червоно-фіолетового 
(суміш винно-червоного і синього) до синього: 

 

MeInd1−  +    H2Y2−       MeY2− + HInd2− + Н1+. 
  винно-         без-                без-       синій 
 червоний     барвний        барвний 
 

Фактори еквівалентності визначуваних катів Ca2+ і 
Mg2+  і титранта Na2H2Y  2H2O рівні одиниці, відповідно їх 
молярні маси речовини еквівалента  дорівнюють молярним 
масам. 

Незначний вміст йонів заліза, що заважають 
визначенню Ca2+- і Mg2+-йонів, усувається за рахунок 
наявності амоніаку в амоніачному буферному розчині. 
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Більші кількості йонів важких металів (Fe3+, Cu2+ 
тощо) попередньо осаджують у вигляді сульфідів або 
маскують калій ціанідом. Для маскування йонів алюмінію 
застосовують триетаноламін. Потреба маскування 
виникає в основному при аналізі стічних вод. 

Загальну твердість води розраховують за формулою: 

2 2 2 2 2

2

(Na H Y 2H O) (Na H Y) 1000H ,
(H O)заг a

c V
V

  
 ммоль/дм3, 

де Vа (H2O) – об’єм води, який було взято на 
титрування, см3. 

За величиною загальної твердості природні води 
прийнято поділяти на ряд груп:  

Таблиця 3.4 
Групи  води за твердістю (за О. О. Алекіним) 

 

Твердість, ммоль/дм3 Група води 
<1,5 Дуже мʼяка 

1,5–3,0 Мʼяка 
3,0–5,4 Середньої твердості 
5,4–10,7 Тверда 

>10,7 Дуже тверда 
 

Твердість природних вод може варіюватися в досить 
широких межах і протягом року непостійна. Збільшується 
твердість через випаровування води, зменшується в сезон 
дощів, а також в період танення снігу та льоду. 

Тверда вода непридатна для застосування в техніці та 
побуті. Внаслідок використання такої води в двигунах 
внутрішнього згоряння, парових котлах, трубах, пральних 
машинах внутрішні стінки і механізми покриваються 
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шаром накипу, який майже не проводить тепло. Тому 
можливе перегрівання цих апаратів, трапляються аварії, 
збільшуються затрати енергії. 

 
 

Рис. 3.3. Накип у трубі і  у нагрівному приладі пральної 
машини 

 
Під час прання в твердій воді збільшується витрата 

мила, на тканині осаджуються нерозчинні солі кальцію і 
магнію, які погіршують зовнішній вигляд речей 
(жовтіння), з’являється неприємний запах. У твердій воді 
погано розварюються овочі, оскільки пектин утворює на 
стінках клітин нерозчинні солі кальцію і магнію. 

Споживання твердої або мʼякої води зазвичай не є 
небезпечним для здоровʼя, проте є дані про те, що висока 
твердість сприяє утворенню сечових каменів, а низька – 
незначно збільшує ризик серцево-судинних захворювань. 
Смак природної питної води, наприклад, води джерел, 
обумовлений саме присутністю солей твердості. 

Згідно державним санітарним нормам, 
максимально допустима твердість води – не більше  
7 ммоль/дм3. Більш жорсткою є вода з підземних джерел, 
особливо, якщо дана місцевість багата солями кальцію і 
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магнію. Твердість води з поверхневих джерел відносно 
невисока.  

Карбонатна твердість 
Під карбонатною твердістю мають на увазі 

кількість кальцій- і магній-йонів, еквівалентних кількості 
карбонат- і гідрогенкарбонат-йонів. Тому числове значення 
карбонатної твердості дорівнює сумі кількостей 
карбонат- і гідрогенкарбонат-йонів (ммоль/дм3).  

Якщо воду прокипʼятити, то гідрогенкарбонат-йони 
перетворюються в карбонат-йони: 

2HCO3
–  = CO3

2– + Н2О + СО2 
і частина кальцій і магній-йонів виділяється у вигляді 
осаду (CaCO3 i Mg2(OH)2CO3). Твердість води, яка вказує 
на кількість Са2+- і Мg2+-йонів, що випадають в осад при 
кипʼятінні води, називають тимчасовою. Саме легкість 
усунення тимчасової твердості води під час нагрівання 
зумовлює назву – «тимчасова». 

Оскільки в межах інтервалу значень рН 6,5–9,5 вміст 
у воді карбонат-йонів незначний (рис. 3.1), тому за вмістом 
у воді гідрогенкарбонат-йонів можна приблизно 
визначити, яка кількість Са2+-  і Мg2+-йонів повинна 
випасти в осад при кипʼятінні води, а, отже, визначити 
тимчасову твердість води. Кількісно тимчасову твердість 
виражають загальною кількістю мілімоль еквівалента 
речовини HCO3

–-йонів в 1 дм3 води. Це визначення дає 
приблизне значення карбонатної твердості води.   

Кількісне визначення карбонатної твердості води 
проводять шляхом титрування аліквотного об’єму води, 
яку аналізують, стандартним розчином хлоридної кислоти.  
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При цьому відбувається реакція: 
НСО 3

 + Н+ = Н2СО3. 
рН в точці еквівалентності розраховується за 

формулою: 
рН = 1/2рК1(Н2СО3)  1/2lgcкислоти. 

Концентрація карбонатної кислоти визначається її 
розчинністю при даному атмосферному тиску. 

рН = 1/2(6,35)  1/2lg 510-2 = 3,175 + 0,65 = 3,82. 
 

 
 

Рис. 3.4. Крива титрування 0,1 М розчину NaHCO3  
0,1 М розчином HCl 

Значення рН в точці еквівалентності (3,82) показує, 
що визначення карбонатної твердості води можна 
проводити шляхом титрування розчином хлоридної 
кислоти з  індикатором метиловим-оранжевим. 

Розрахунок тимчасової (карбонатної) твердості води 
проводять за рівняннями: 
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n(НСО 3
 ) = n(HCl); 

n(НСО 3
 )в аліквоті = с(HCl)V(HCl), ммоль 

Н(Н2О)тимч. або карбонатна = 

=
О)(Н

1000(HCl(HCl

2
аV
Vc  ))

, ммоль/дм3. 

Оптимальний діапазон вмісту гідрогенкарбонатів 
у питній воді вищої якості, рекомендований 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я, складає  
180–300 мг/дм3 (табл. 1.2). 

 

Некарбонатна твердість води 
Некарбонатна твердість води визначається як 

різниця значень загальної і карбонатної твердості води і 
показує кількість катіонів кальцію і магнію, еквівалентних 
кількості аніонів мінеральних кислот: хлоридів, сульфатів, 
нітратів та інших. Некарбонатна твердість води  не 
усувається кип’ятінням води, тому називається постійною.  
Її усувають введенням у воду деяких реагентів – натрій 
карбонату (кальцинована сода), кальцій гідроксиду 
(вапняна вода), натрій ортофосфату. Одночасно усувається 
як тимчасова, так і постійна твердість, тобто загальна 
твердість води. 

Сучасний спосіб пом’якшення води заснований на 
використанні катіонітів. Катіоніти – це тверді речовини, 
нерозчинні у воді, до складу яких входять рухливі катіони 
Na+. Спрощено їх зображують як RNa. Катіони Na+ можуть 
обмінюватися на катіони навколишнього середовища, 
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наприклад Са2+ і Mg2+ і затримуються в катіоніті, а катіони 
Na+ з катіоніту переходять у воду: 

2NaR + Са2+  R2Са + 2Na+. 
Катіоніт періодично регенерують, промиваючи його 

концентрованим розчином натрій хлориду: 
R2Са + 2NaCl  2NaR + Са2+. 

 

3.7. Кальцій та магній 
Головними джерелами надходження Са2+-йонів в 

поверхневі води є процеси хімічного вивітрювання і 
розчинення мінералів, насамперед вапняків12, доломітів13, 
гіпсу14, що містять кальцій, силікати і інших породи.   

CaCO3 + CO2 + H2O  =  Са(HCO3)2    Ca2+ + 2HCO3
–. 

Розчиненню сприяють мікробіологічні процеси 
розкладу органічних речовин, що супроводжуються 
зниженням рН. 

Великі кількості Са2+-йонів виносяться зі стічними 
водами силікатної, металургійної, скляної, хімічної 
промисловості, зі стоками сільськогосподарських угідь, 
особливо при використанні мінеральних добрив, що 
містять кальцій. 

У річкових водах вміст кальцію рідко перевищує  
1 г Са2+-йонів у 1 дм3.  Звичайно ж  його концентрація 
значно нижча. 

                                                             
12 Вапня́к (рос. известняк, англ. limestone, нім. Kalkstein) – осадова 
гірська порода, що складається головним чином з мінералу кальциту 
CaCO3. 
13 Доломі́т – мінерал класу карбонатів. Хімічна формула :  CaMg(CO3)2 
14 Гіпс – мінерал класу сульфатів. Хімічна формула : CaSO4·2H2O. 
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Концентрація йонів кальцію в поверхневих водах 
схильна до помітних сезонних коливань. ГДК Са2+-йонів 
складає 180 мг/дм3 води.  Оптимальний діапазон вмісту 
Са2+-йонів у питній воді вищої якості, рекомендований 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я, складає  
50–70 мг/дм3 (табл. 1.2). 

Досить жорсткі вимоги до вмісту йонів кальцію 
предʼявляються до вод, що живлять парові установки, 
оскільки з карбонат-, сульфат- і іншими аніонами кальцій 
утворює тривкі накипи. Дані про вміст йонів кальцію у 
водах необхідні також при вирішенні питань, повʼязаних із 
формуванням хімічного складу природних вод, їхнім 
походженням, а також при дослідженні карбонатно-
кальцієвої рівноваги.  

У поверхневі води Мg2+-йони надходять в основному 
за рахунок процесів хімічного вивітрювання і розчинення 
доломітів, мергелів15 та інших мінералів. Значні кількості 
магнію можуть надходити у водні обʼєкти зі стічними 
водами металургійних, силікатних, текстильних та інших 
підприємств. Вміст йонів магнію в поверхневих водах 
схильний до помітних коливань. У річкових водах вміст 
йонів магнію звичайно коливається від декількох одиниць 
до десятків мг у 1 дм3. У 1 дм3 дніпровської води в 
середньому міститься 64 мг йонів Са2+ і 12 мг йонів Mg2+. 
Вода, в якій цих йонів немає або їх вміст незначний, – 
м’яка. Це дощова вода. 
                                                             
15 Ме́ ргель – осадова гірська порода змішаного глинисто-
карбонатного складу, яка представлена переважно вапняком CaCO3 , 
доломітом  CaMg(CO3)2 та глинами. 
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ГДК Мg2+-йонів складає 40 мг/дм3. Оптимальний 
діапазон вмісту Мg2+-йонів у питній воді вищої якості, 
рекомендований Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я, складає 10–15 мг/дм3 (табл. 1.2). 

 

Визначення окремого вмісту кальцій- і магній-йонів  
у воді при їх спільній  присутності 

 

Визначення кальцій- і магній-йонів засноване на 
попередньому визначенні загального вмісту Са2+- і Mg2+-
йонів (Н(H2O)заг.) титруванням аліквотного об’єму проби 
води в амоніачному буферному розчині (рН = 10) 
розчином ЕДТА у присутності індикатора еріохромового 
чорного Т і наступним визначенням в аліквотному об’ємі 
вмісту Са2+-йонів (n(Ca2+)) титруванням стандартним 
розчином ЕДТА в лужному середовищі (рН  12) з 
індикатором мурексидом. 

У лужному середовищі Mg2+-йони осаджуються у 
вигляді Mg(OH)2 і не реагують з ЕДТА. Вміст Mg2+-йонів 
розраховують за різницею. 

Мурексид (C8H8N6O6) – амонійна сіль пурпурної 
кислоти, яка при рН  11 присутня у вигляді аніонів синьо-
фіолетового кольору. З катіонами Са2+ мурексид утворює 
комплекси яскраво-червоного кольору 

Са2+ + Ind  CaInd+. 
     синьо-фіолет.    яскраво- червоний 

При титруванні розчином ЕДТА яскраво-червоний 
комплекс Са2+-йонів з індикатором мурексидом 
руйнується, а аніони індикатора накопичуються в розчині, 
надаючи йому синьо-фіолетового (бузкового) кольору. 
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CaInd+ + H2Y2       Ind + 2Н+ + СаY2 
          яскраво-червоний      безбарвний            синє-фіолет.             безбарвний 

Фактори еквівалентності визначуваних катіонів Ca2+ і 
Mg2+  і титранта Na2H2Y  2H2O рівні одиниці, відповідно 
молярні маси еквівалента їх дорівнюють молярним масам. 

Розрахунок вмісту Са2+-йонів та Mg2+-йонів 
проводять в ммоль/дм3 і в мг/дм3:  
n(Ca2+) =   

=
O)(H

1000) YH(NaO)2HYH(Na

2

22222
аV

Vc 
, ммоль/дм3; 

n(Mg2+) = Нзаг – n(Ca2+), ммоль/дм3; 
m(Mg 2+) = n(Mg2+) ∙ М(Mg2+) мг/дм3; 

m(Ca2+) = n(Ca2+) ∙ М(Ca2+) мг/дм3. 
 

3.8. Хлориди 
Хлориди є складовою частиною більшості природних 

вод. Присутність у поверхневих водах великої кількості 
хлоридів за рахунок геологічного походження – явище 
рідкісне. Тому визначення великої кількості хлоридів 
служить показником забруднення води побутовими або 
промисловими стічними водами. Гранично допустима 
концентрація (ГДК) хлоридів у питній воді звичайної 
якості – 250 мг/дм3, у питній воді вищої якості – 
 < 20 мг/дм3 (за рекомендацією ВООЗ). 

Визначення хлоридів в питних і поверхневих водах 
проводиться аргентометричним титруванням за методом 
Мора або меркуриметричним титруванням із 
застосуванням індикатора дифенілкарбазона. 

Результати виражають в мг хлоридів в 1 дм3 води. 
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Аргентометричне визначення хлоридів  
за методом Мора 

 

Робочий розчин нітрату срібла попередньо 
стандартизують за стандартним розчином натрій хлориду.  

Як індикатор в методі Мора використовують розчин 
дикалій хромату(VI), застосування якого як індикатора 
засноване на дробному осадженні. 

Суть методу Мора полягає в наступному. При 
титруванні хлорид-йонів у присутності хромат-йонів у 
першу чергу осаджуються хлорид-йони: 

Сl1– + Ag1+ = AgСl↓. 
Коли хлорид-йони, які визначають, практично 

повністю осаджуються у вигляді AgСl↓, починає випадати 
цегляно-червоний осад Ag2CrO4↓: 

CrO4
2– + 2Ag1+ = Ag2CrO4↓. 

Титрування необхідно проводити до слабко-
оранжевого забарвлення. 

Без розведення можна титрувати проби води з 
вмістом хлоридів до 400 мг/дм3.  

 

Меркуриметричне визначення хлоридів 
Робочим розчином у меркуриметрії є розчин нітрату 

ртуті(ІІ) Hg(NO3)2. Меркуриметричне визначення хлоридів 
проводять із застосуванням індикатора дифенілкарбазона 
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який з надлишком йонів Hg2+  утворює внутрішньо-
комплексну сполуку синьо-фіолетового кольору: 

 
 

Титрування проводять при рН = 2,5 у середовищі 
нітратної кислоти. 

3.9. Сульфати 
Вміст сульфатів у воді визначають кількома 

методами: гравіметричним, осаджувальним титруванням 
з нітратом свинцю, комплексонометричним, 
турбідиметричним.  Проби води, як правило, не 
консервують. Результати виражають у ммоль еквівалента 
або в мг сульфат-йонів в 1 дм3 води. 

Гравіметричне визначення сульфат-йонів засноване 
на утворенні з барій хлоридом малорозчинної сполуки 
BaSO4. Осадження проводять у присутності хлоридної 
кислоти. Вміст сульфатів визначають за масою 
гравіметричної форми.  

При визначенні сульфат-йонів осаджувальним 
титруванням з нітратом свинцю сульфат-йони в 
слабкокислому середовищі титрують  робочим розчином 
нітрату свинцю в присутності індикатора дитизону.  
З надлишком йонів свинцю дитизон утворює комплексну 
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сполуку фіолетового кольору. Визначенню заважають 
катіони, що реагують з дитизоном в умовах визначення. Їх 
видаляють пропусканням проби води через катіоніт в  
Н+-формі.  

Комплексонометричне визначення сульфат-йонів 
проводять зворотним титруванням. Після попереднього 
йонообмінного відокремлення йонів металів, що 
заважають аналізу, сульфат-йони осаджують стандартним 
розчином барій хлориду. Залишок йонів барію 
відтитровують стандартним розчином ЕДТА у присутності  
амоніаку з індикатором крезолфталексоном до зникнення 
червоно-фіолетового забарвлення. 

Турбідиметричне визначення засновано на 
вимірюванні інтенсивності світла певної довжини хвилі, 
що пройшло через кювету, яка містить колоїдний розчин, 
найчастіше через суспензію, утворену частинками 
речовини, що визначається. Метод дуже схожий на метод 
нефелометрії, проте на відміну від нього, аналітичним 
сигналом служить інтенсивність не розсіяного, а 
пройденого світла. Для турбідиметричних вимірювань 
можна використовувати будь-який фотометр або 
спектрофотометр. 

При аналітичному визначенні обовʼязковий 
однаковий порядок зливання реагентів, як при 
приготуванні стандартних розчинів порівняння, так і при 
підготовці розчину проби. Продукт реакції повинен бути 
практично нерозчинним і знаходитися не у вигляді осаду, а 
у вигляді суспензії. Для утримання твердих частинок в 
завислому стані, тобто для збереження високої первинної 
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дисперсності, застосовують стабілізатори (наприклад, 
желатин), які запобігають коагуляції частинок. 

Турбідиметричне визначення сульфатів засноване на 
переведенні сульфатів у малорозчинну сполуку барій 
сульфату: 

SO4
2–  + Ba2+  BaSO4 

і фотометрируванні отриманої суспензії. Для забезпечення 
вибірковості визначення сульфатів реакцію проводять у 
кислому середовищі (HCl), в якому карбонати, фосфати і 
оксалати барію розчинні.  

Необхідно дотримувати зазначену послідовність 
введення розчинів і швидкість їхнього змішування. Кожен 
розчин не повинний перестоювати більше 5 хв, інакше 
може змінитися структура осаду. 

Оптичну густину отриманих розчинів вимірюють за 
допомогою фотоелектроколориметра  відносно розчину 
порівняння. Вимірювання проводять при синьому 
світлофільтрі ( = 440 нм) і товщині поглинаючого шару 
0,5–1 см. Вміст SО4

2–-йонів в аналізованій воді (мг/дм3) 
знаходять за градуювальним графіком. 

За рекомендацією ВООЗ ГДК вмісту сульфат-йонів 
у питній воді звичайної якості складає 250 мг/дм3, у 
питній воді вищої якості – 40 мг/дм3  (табл. 1.2). 

Орієнтовне визначення вмісту сульфат-йонів у воді 
дає характер осаду BaSO4, що утворюється при додаванні 
до води розчину барій хлориду. До  
5 см3 досліджуваної води в пробірці додають 3 краплі 
хлоридної кислоти (1:1) і 10–15 крапель 2,5 % розчину 
барій хлориду. За характером утвореного осаду оцінюють 
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вміст сульфат-йонів у досліджуваній воді, користуючись 
таблицею 3.5.  

                Таблиця 3.5 
Орієнтовне визначення вмісту сульфат-йонів у воді  

за характером осаду BaSO4 
 

 Характер осаду Вміст SO4
2–, 

мг/дм3 
Слабка каламуть, що зʼявляється 
впродовж кількох хвилин 

1–10 

Слабка каламуть, що зʼявляється відразу 10–100 
Сильна каламуть  100–500 
Осад, який швидко осідає на дно 
пробірки  

>500 
 

3.10. Залізо 
Залізо у вигляді розчинених сполук, колоїдів та 

суспензій надходить до поверхневих вод суші внаслідок 
хімічного вивітрювання гірських порід, яке 
супроводжується їх механічним розкладом та 
розчиненням. Значні кількості сполук заліза надходять 
також з підземним стоком та із стічними водами 
підприємств металургійної і металообробної 
промисловості. З іншого боку, в природних водах 
відбуваються біологічні та фізико-хімічні процеси, які 
супроводжуються споживанням водними рослинами 
сполук заліза та його осадження, в основному у вигляді 
гідроксиду Fе(ОН)3. У природних водах вміст заліза може 
коливатися від мкг до десятків мг в 1 дм3.  

До складу неорганічних та органічних сполук 
природних вод залізо може входити в ступенях окиснення 
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+2 або +3. Сполуки заліза(ІІ) утворюються при низьких 
значеннях рН та Еh, коли домінують процеси деструкції 
органічних сполук і вода збіднюється на вміст розчиненого 
кисню. Такі умови виникають у природних шарах води, 
особливо взимку під час льодоставу. Залізо(ІІ) в таких 
умовах міститься переважно у формі Fе2+- йонів, [FеОН]+ 
та комплексних сполук з органічними речовинами. 
Співвідношення цих форм залежить від рН води та 
концентрації неорганічних та органічних лігандів. 

Йони заліза(ІІ) необхідні в організмі людини для 
синтезу гемоглобіну (щодобова потреба 5–20 мг) і 
токсичну дію заліза(ІІ) не виявлено. Однак, при 
концентрації йонів Fе2+ більше 0,5 мг/дм3 вода набуває 
своєрідного металевого смаку, тому наявність заліза(ІІ) у 
водах є небажаною. 

Окреме визначення заліза(ІІ) і заліза(ІІІ) в воді 
необхідно проводити безпосередньо біля джерела 
водопостачання, так як залізо(ІІ) на повітрі швидко 
окиснюється до заліза(ІІІ). У тих випадках, коли немає 
можливості виконувати визначення на місці відбору проб, 
їх слід консервувати. Для цього проби підкислюють 
розчином HCl (1:1) з розрахунку 10 см3 розчину кислоти на 
250 см3 води. Консервовані проби можна зберігати в 
холодильнику до 72 годин.  

Для визначення йонів заліза пропонуються 
колориметричні способи аналізу із застосуванням 
сульфосаліцилової кислоти або амоній тіоціанату. 
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Фотоколориметричне визначення заліза 
із застосуванням сульфосаліцилової кислоти 

 

Сульфосаліцилова кислота у слабкокислому 
середовищі утворює комплексну сполуку пурпурного 
кольору тільки з солями заліза(ІІІ). Комплексна сполука 
має смугу поглинання з опт = 510–520 нм (світлофільтр 
зелений),  = 1,8∙103 л∙моль–1∙см–1. 

 

 
 

У слабколужному середовищі сульфосаліцилова 
кислота утворює комплексну сполуку з солями заліза(ІІІ) і 
заліза(ІІ) (жовте забарвлення). опт = 400–430 нм 
(світлофільтр синій). 

 

Колориметричне визначення заліза(ІІІ) 
з калій або амоній тіоціанатом 

 

Метод заснований на взаємодії в сильно кислому 
середовищі йонів заліза(ІІІ) з тіоціанат-йонами: 

Fe3+ + nSCN– = [Fe(SCN)n]3-n 
з утворенням комплексних йонів криваво-червоного 
кольору.  

Для визначення загального вмісту заліза йони Fe2+ 
попередньо окиснюють амоній дисульфатом або 
пероксидом водню до заліза(ІІІ). Фотоколориметричне 
визначення проводять з синім світлофільтром. 
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При відсутності фотоелектроколориметра визначення 
заліза(ІІІ) можна проводити колориметричним 
титруванням.  

У цьому методі визначення ведуть в однакових 
циліндрах об’ємом 200 см3. У перший циліндр наливають 
100 см3 досліджуваної води і доливають 1 см3 розчину 
нітратної кислоти (1:1), (відбирають піпеткою за 
допомогою груші), 5 см3 розчину амоній тіоціанату і  
перемішують, тобто додають необхідну кількість 
реагентів, що викликають забарвлення. 

У другий циліндр наливають 100 см3 дистильованої 
води, 1 см3 розчину нітратної кислоти (1:1), 5 см3 розчину 
амоній тіоціанату і перемішують. Циліндри ставлять поряд 
на фоні листка білого паперу. 

Із мікропіпетки у другий циліндр додають по краплях 
стандартний розчин Fe3+-йонів (Т(Fe3+) = 0,1000 мг/см3), 
старанно перемішують розчин після кожної доданої краплі 
стандартного розчину Fe3+-йонів. Паралельно з 
титруванням у другому циліндрі, для врівнювання об’ємів 
у перший циліндр доливають дистильовану воду і також 
старанно перемішують розчин. 

Титрують до врівнювання інтенсивності забарвлення 
обох розчинів. Визначають об’єм доданого стандартного 
розчину Fe3+-йонів. За об’ємом (см3) стандартного розчину 
Fe3+-йонів і його титром розраховують вміст Fe3+-йонів у 
водопровідній  воді (мг/дм3). 

 

m(Fe3+) = T(Fe3+)∙Vст. р-ну (Fe3+), мг (в аліквоті води);  
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За рекомендацією ВООЗ ГДК загального вмісту 
заліза у питній воді звичайної якості 0,3 мг/дм3,  
у питній воді вищої якості – 0,1 мг/дм3  (табл. 1.2). 

Орієнтовне визначення загального вмісту заліза 
проводять наступним чином. До 10 см3 досліджуваної води 
у пробірці додати 2–3 краплі концентрованої хлоридної 
кислоти і кілька кристалів амоній дисульфату або  
1–2 краплі 3% розчину Н2О2 і збовтати суміш. Потім 
додати 0,2 см3 50% розчину амоній тіоціанату і знову 
збовтати суміш. За інтенсивністю забарвлення отриманого 
розчину визначити приблизний вміст загального заліза, 
користуючись таблицею 3.6. 

     Таблиця 3.6 
Орієнтовне визначення загального вмісту заліза  

за забарвленням води з амоній тіоціанатом 
 

Забарвлення розчину (при 
розгляданні зверху донизу) 

Вміст заліза, 
мг/дм3 

Забарвлення немає Менше 0,05 
Ледь помітне жовтувато-рожеве 0,05–0,1 
Слабке жовтувато-рожеве 0,1–0,5 
Жовтувато-рожеве 0,5–1,0 
Жовтувато-червоне 1,0–2,0 
Червоне >2 
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3.11. Органічні речовини 
Якщо вода має неприємний запах або коричневий 

колір, то можна запідозрити забруднення води 
органічними речовинами. 

Джерела забруднення води органічними речовинами 
можна умовно розділити на дві групи: 

1) джерела природного походження; 
2) джерела, пов’язані з господарською діяльністю 

людини. 
До джерел природного походження відносяться 

органічні сполуки, що входять до складу ґрунту, а також 
утворюються при розкладанні рослинних і тваринних 
залишків. 

Основні забруднення води органічними речовинами, 
що пов’язані з господарською діяльністю людини, такі: 

 викиди підприємств; 
 залишки добрив; 
 відходи тваринницьких господарств; 
 миючі засоби; 
 побутові стоки. 
Кількість органічних сполук різних класів, що 

потрапляють до природних вод із стічними водами 
промислових підприємств, сільськогосподарських 
комплексів та комунально-побутових закладів, зростає, i 
визначення їхнього вмісту в природних екосистемах є 
одним із складних завдань екологічного моніторингу. 

Незалежно від причини забруднення, наявність в 
питній воді органічних речовин може привести до проблем 
зі здоров’ям. Це можуть бути: 
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 кишкові інфекції; 
 захворювання шлунка, розлад травлення; 
 порушення в ендокринній системі; 
 шкірні захворювання. 
Тому така вода непридатна для пиття і приготування 

їжі. 
Ступінь забруднення води органічними речовинами 

можна лабораторно визначити за такими показниками як:  
хімічне споживання кисню (ХСК); 
біохімічне споживання кисню;  
перманґанатна окиснюваність; 
органічний вуглець. 
  

3.11.1. Хімічне споживання кисню (ХСК) 
 

Хімічне споживання кисню (ХСК) або  хімічна 
потреба в кисні (ХПК) – це маса кисню (або іншого 
окисника у перерозрахунку на кисень), у мг, яка необхідна 
для повного окиснення органічних і неорганічних  речовин, 
що містяться в 1 дм3 води.  

Хімічне споживання кисню (ХСК) характеризує 
загальний вміст у воді відновників (неорганічних та 
органічних), які реагують із сильними окисниками.   

У природних водах ХСК обумовлено наявністю 
гумінових кислот, сірководню, сульфатів(ІІІ), нітратів(ІІІ), 
заліза(II) та ін. Такі елементи, як C, H, S, P та інші,  крім 
азоту, які присутні в органічних сполуках, окиснюються до 
CO2, H2O, P2O5, SO3, а азот у кислому середовищі утворює 
амоній-йони. 



 90

У зв’язку з різноманітністю органічних речовин 
визначати їх вміст індивідуально важко. Тому оцінюють 
сумарний вміст органічних речовин шляхом окиснення їх 
сильними окисниками. При визначенні ХСК разом з 
органічними сполуками окиснюються також неорганічні 
відновники. Оскільки вміст у воді неорганічних сполук 
(кожної окремо) можна точно визначати спеціальними 
методами, то,  віднімаючи від знайденого значення ХСК 
витрати окисника, що відповідають вмісту у воді 
неорганічних відновників, можна знайти вміст у воді 
органічних речовин. 

Оскільки в природних і стічних водах переважають 
органічні відновники, тому, як правило, всю величину ХСК 
відносять до органічних домішок води. 

Найменшою величиною ХСК (1–3 мг/дм3 О2) 
характеризуються артезіанські води. ХСК річкової води і 
води водосховищ коливається в межах 10–12 мг/дм3 О2.  

Вода вважається придатною для господарсько-
питних цілей, якщо ХСК < 4,0 мг О2/дм3. Хімічне 
споживання кисню 25–30 мг/дм3 О2 свідчить про 
забруднення води. У водах болотного походження, які 
містять багато гумінових речовин, досягаються ще більш 
високі показники ХСК. 

Чим вище показник ХСК, тим більше розчиненого в 
воді кисню йде на окиснення органічних сполук. Від 
дефіциту кисню страждає не тільки рослинність, а й 
мешканці водойм. У безкисневому середовищі прекрасно 
себе почувають анаеробні бактерії, в результаті 
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життєдіяльності яких із сполук сірки утворюється 
токсичний сірководень.  

Підвищена величина хімічного споживання кисню 
води може свідчити про забруднення джерела 
виробничими або побутовими стічними водами і потребує 
застосування відповідних заходів по її санітарній охороні. 
Тому величина хімічного споживання кисню є одним з 
поширених показників для гігієнічної характеристики 
води. 

По аналогії з ХСК, окиснюваність з використанням 
окисної здатності бактерій називається біохімічним 
споживанням кисню або БСК (окиснення органічних 
сполук проводять за допомогою аеробних бактерій). 

Для визначення хімічного споживання кисню  
природних вод запропоновано багато методів, які 
відрізняються природою окисників та умовами проведення 
реакції. Максимальний ступінь окиснення органічної 
речовини води досягається при застосуванні дихроматного 
методу. Найбільш поширеним для визначення ХСК як 
природних, так і стічних вод є дихроматний метод з 
використанням сульфатної кислоти.  

 

Дихроматний метод визначення  
хімічного споживання кисню  

 
Хімічне споживання кисню (ХСК), визначене 

дихроматним методом, називають ще дихроматною 
окиснюваністю води. 

Суть методу полягає в тому, що калій дихромат в 
сульфатнокислому середовищі при кипʼятінні окиснює 
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більшість органічних сполук, присутніх у воді. Для 
повного окиснення деяких речовин додають каталізатор –
сульфат срібла. Залишок калій дихромату визначають 
титруванням розчином солі Мора з індикатором фероїном 
або N-фенілантраніловою кислотою. Метод дозволяє 
визначати окиснюваність води від декількох мг О2 в 1 дм3 
до сотень, а при розведенні проби води – до  
100000 мг О2/дм3. 

Є кілька варіантів проведення визначення 
окиснюваності води дихроматним методом. Наприклад, з 
метою контролю за станом води у водоймищах 
застосовують прискорений дихроматний метод. Головна 
особливість цього методу полягає у використанні 
надлишку концентрованої сульфатної кислоти. При цьому 
нагрівання розчину непотрібне, оскільки необхідна 
температура реакційної суміші досягається за рахунок 
тепла, що виділяється при змішуванні води з 
концентрованою сульфатною кислотою. 

У пробу води вводять розчин калій дихромату, 
додають при перемішуванні концентровану сульфатну 
кислоту і каталізатор HgSO4, охолоджують розчин до 
кімнатної температури і титрують залишок калій 
дихромату розчином солі Мора (індикатор 
фенілантранілова кислота, зміна забарвлення розчину від 
синьо-фіолетового до зеленого). 

Паралельно проводять холостий дослід з 
дистильованою водою, до якої додають таку ж кількість 
розчину калій дихромату і концентрованої сульфатної 
кислоти. 
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ХСК, виражене числом мг О2/дм3, обчислюють за 
формулою: 

2 1 2

3
2

2

O(H O) (c.Мора) [ (c.Мора) (c.Мора)]
1000(1 / 4O ) ,мг/ дм ,
(H O)a

c V V

M
V

   

 
 

де V1 – обʼєм розчину солі Мора, витрачений на 
титрування холостого розчину, cм3;  

V2 – обʼєм розчину солі Мора, витрачений на 
титрування проби досліджуваної води, cм3;  

Vа – обʼєм проби досліджуваної води, cм3;  
М(1/4О2) – молярна маса речовини еквівалента 

кисню. М(1/4О2) = 8,00 мг/моль, тому що для реакції 
відновлення кисню в кислому середовищі:  

О2 + 4Н+ + 4е = 2Н2О            fекв.(О2) = 1/4. 
fекв.

.(с. Мора) = 1. 
Якщо ХСК води нижчий за 50 мг О2/дм3, то цей 

метод застосовувати неможливо. 
Визначення ХСК треба проводити у свіжовідібраних 

пробах. Якщо це неможливо, тоді проби консервують, 
додаючи 2 см3 розведеної (1:2) сульфатної кислоти на 
100 см3 проби. 

 

3.11.2. Перманґанатна окиснюваність води 
 

Окиснюваність води калій перманґанатом 
характеризує концентрацію органічних речовин у воді, які 
можуть бути легко окиснені. 

Для визначення перманґанатної окиснюваності 
питних і малозабруднених вод (якщо вміст хлорид-йонів у 
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воді до 300 мг/дм3) застосовують метод Кубеля 
(визначення проводять у кислому середовищі) і при вмісті 
хлорид-йонів у воді 300–1000 мг/дм3 застосовують метод 
Шульца-Паппа (окиснення органічних сполук проводять у 
лужному середовищі). Для аналізу питних вод, які містять 
< 300 мг Cl/дм3, застосовують також перманґанатний 
метод з йодометричним закінченням.  

Є кілька різновідностей визначення окиснюваності 
води з використанням калій перманґанату: за кімнатної 
температури (наприклад, при аналізі води для молочного 
виробництва), за слабкого нагрівання або за температури 
кипіння (вода для пиття і деяких інших цілей). 

На практиці для визначення якості води по її 
окиснювальній здатності часто користуються таким 
орієнтовним способом. У пробірку наливають близько  
10 см3 досліджуваної води, додають до неї 3 краплі  
0,03 н. розчину KMnO4 і залишають на 20 хвилин при 
кімнатній температурі. Якщо при цьому зберігається 
малинове забарвлення розчину, вода містить мало 
органічних домішок і вважається цілком придатною для 
харчових і питних цілей. Якщо забарвлення стає 
червонуватим – вода підозріла на забруднення 
органічними речовинами. Якщо вода набуває жовто-
бурого забарвлення, то вона вважається непридатною для 
харчових і питних цілей. 

 

Перманґанатний метод Кубеля 
 

Перманґанатний метод Кубеля заснований на 
окисненні речовин, присутніх у пробі води,  
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0,01 н. розчином калій перманґанату в сульфатнокислому 
середовищі при кипʼятінні. Нагрівання збільшує швидкість 
реакції окиснення органічних сполук. 

Відновлення перманґанат-йонів у кислому 
середовищі проходить за рівнянням: 

MnO4
– + 8H+ + 5e  =  Mn2+ + 4Н2О. 

Після кипʼятіння розчину додають надлишок 
стандартного розчину оксалатної кислоти. Залишок МnO4

–-
йонів реагує з оксалатною кислотою за рівнянням: 

5Н2С2О4 + 2MnO4
- + 6H+  =  10CO2 + Mn2+ + 8H2O. 

Залишок доданої оксалатної кислоти відтитровують 
стандартним розчином калій перманґанату. 

Обчислення окиснюваності води (О, мг/дм3) проводять 
за рівнянням: 

2 4 1 4 2 4

2 2 4 2 2 2 4 2

2
2

O(H O) { (1 / 5KMnO ) [ (KMnO ) (KMnO )]
[ (1 / 2 H C O 2H O) (H C O 2H O)]}

1000(1 / 4O ) ,
(H O)a

c V V
c V

M
V

   
    

 

 

де О – окиснюваність води, мг/дм3; 

4(1 / 5KMnO )c  – молярна концентрація речовини 
еквівалента калій перманґанату, моль/дм3; 

1 4(KMnO )V  – об’єм розчину калій перманґанату, 
який додають до води перед кип’ятінням, см3; 

2 4(KMnO )V  – об’єм розчину калій перманґанату, 
який витрачений на титрування залишку оксалатної 
кислоти, см3; 

с(1/2Н2С2О4 ∙ 2Н2О) – молярна концентрація 
речовини еквівалента оксалатної кислоти, моль/дм3;  
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V(Н2С2О4 ∙ 2Н2О) – об’єм розчину оксалатної 
кислоти, доданого до аналізованої води після окиснення в 
ній органічних сполук розчином калій перманґанату, см3; 

М(1/4О2) – молярна маса речовини еквівалента 
кисню, що дорівнює 8,00 г/моль або мг/ммоль.  

1000 – коефіцієнт для перерахунку см3 на дм3; 
Vа – об’єм проби води. 
Швидкість окиснення органічних сполук розчином 

калій перманґанату сильно залежить від умов реакції – 
температури, концентрації розчину калій перманґанату, 
кислотності середовища та ін. Відтворювані результати 
можна отримати тільки в строго стандартних умовах. Тому 
при визначенні окиснюваності потрібно строго 
дотримуватися вказаних в методиці умов.  

Молярну концентрацію речовини еквівалента калій 
перманґанату встановлюють також у тих же стандартних 
умовах. Для цього в колбу, в якій проводилося визначення 
окиснюваності води, негайно після відтитровування 
залишку оксалатної кислоти знову додають сульфатну 
кислоту, 10,00 см3 стандартного розчину оксалатної 
кислоти (аліквотною піпеткою), і відтитровують її залишок 
розчином калій перманґанату до такого ж забарвлення, як і 
при титруванні залишку оксалатної кислоти при 
визначення окиснюваності води.  

Перманґанатний метод Шульца-Паппа 
 

Метод Шульца-Паппа застосовують при вмісті 
хлорид-йонів у воді 300–1000 мг/дм3. Окиснення 
органічних сполук проводять у лужному середовищі, при 
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кипʼятінні. Концентрації розчинів і хід аналізу як і в методі 
Кубеля. 

Відновлення перманґанат-йонів у лужному 
середовищі проходить за схемою:   

MnO4
–  + 2Н2О + 3е = MnO2 + 4ОН–. 

Після проведення окиснення органічних сполук 
додають сульфатну кислоту і надлишок стандартного 
розчину оксалатної кислоти. При цьому залишок MnO4

– -
йонів і манґан діоксид MnO2 реагують з оксалатною 
кислотою: 

5Н2С2О4 + 2MnO4
– + 6H+  =  10CO2 + Mn2+ + 8H2O; 

Н2С2О4 + MnO2 + 2H+  =  2CO2 + Mn2+ + 2H2O. 
Залишок оксалатної кислоти відтитровують 

стандартним розчином калій перманґанату. Температура 
суміші при титруванні не повинна падати нижче 80 ºС. 

Обчислення окиснюваності води проводять також, як 
і в методі Кубеля. 

2 4 1 4 2 4

2 2 4 2 2 2 4 2 2
2

O(H O) { (1 / 5KMnO ) [ (KMnO ) (KMnO )]
1000[ (1 / 2 H C O 2H O) (H C O 2H O)]} (1 / 4O ) ,
(H O)a

c V V

c V M
V

   

     

fекв.(KMnO4) = 1/5;  fекв.(Н2С2О4∙2Н2О) = 1/2. 
 

ГДК за окиснюваністю у питній воді дорівнює  
4 мг О2/дм3. 

 
Визначення окиснюваності води відноситься до 

елементів технічного аналізу, тобто аналізу різної 
сировини і продуктів її переробки стосовно до тих вимог і 
запитів, які ставляться до їх складу для даних цілей 
споживання і умов виробництва. 
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3.12. Азот 
 

Азот – це один з найважливіших біогенних 
(необхідних для життя) елементів. Сполуки азоту 
знаходяться у поверхневих водах у розчиненому,  
колоїдному та завислому стані. Під впливом багатьох 
фізико-хімічних і біохімічних процесів сполуки азоту 
можуть переходити з одного стану в інший. Під загальним 
азотом розуміють суму мінерального та органічного азоту 
в природних водах. Сума мінерального азоту – це сума 
амонійного, нітратного(ІІІ) і нітратного(V) азоту.   

Визначення речовин, що містять азот, ґрунтується на 
колориметричному методі аналізу16. 

 

3.12.1. Амоній-йони 
 

Йони амонію з’являються у природних водах 
головним чином у результаті розкладання білкових сполук, 
які потрапляють з побутовими стічними водами, а також з 
відходами виробництва. Основними джерелами 
надходження йонів амонію у водні об’єкти є тваринницькі 
ферми, господарсько-побутові стічні води, поверхневий 
стік із сільгоспугідь у разі застосування амонійних добрив, 
а також стічні води підприємств харчової, коксохімічної, 
лісохімічної і хімічної промисловості. У стоках 
промпідприємств міститься до 1 мг/дм3 амонію, в 
побутових стоках – 2–7 мг/дм3.  
                                                             
16Колориметрія – це метод визначення концентрації розчиненої 
речовини порівнянням інтенсивності забарвлення розчину, який 
досліджують, із забарвленням стандартного розчину, концентрація 
якого відома. 
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Присутність амонію в водних об’єктах в 
концентраціях порядку 1 мг/дм3 знижує здатність 
гемоглобіну риб зв’язувати кисень. Ознаками інтоксикації 
є збудження, судороги, метушіння і вистрибування риби на 
поверхню. Токсичність амонію зростає із збільшенням рН 
середовища. 

Підвищена концентрація йонів амонію може бути 
використана як індикаторний показник погіршення 
санітарного стану водного об’єкта та забруднення 
поверхневих і підземних вод, у першу чергу, побутовими та 
сільськогосподарськими стоками. 

 

Визначення йонів амонію 
Колориметричне визначення йонів амонію 

ґрунтується на їх взаємодії з калій тетрайодомеркуратом у 
лужному середовищі (реактив Неслера K2HgI4 + KOH) з 
утворенням цегляно-червоного осаду [ОHg2NH2]I за 
реакцією:  

NH4
+ + 2[HgI4]2–  + 4OH–  = [OHg2NH2]I↓ + 7I– + 3H2O. 

При малому вмісті йонів амонію утворюється жовте 
забарвлення. Вимірювання cвітлопоглинання проводять 
при λ = 425 нм (з фіолетовим світлофільтром). 

Методика дозволяє визначити концентрації амоній-
йонів у діапазоні 0,15–5,0 мг/дм3. Аналіз виконують в день 
відбору проб, або пробу консервують додаванням 1 см3 
концентрованої сульфатної кислоти (або 2–4 см3 
хлороформу) на 1 дм3 води. Консервовану пробу можна 
зберігати дві доби. 
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За рекомендацією ВООЗ ГДК вмісту амонію у 
питній воді звичайної якості 1,5 мг/дм3, у питній воді 
вищої якості – 0,05 мг/дм3  (табл. 1.2). 

 

3.12.2. Нітрити 
 

Нітрити або нітрат(ІІІ)-йони (NO2
–) – проміжні 

сполуки при окисненні амоній-йонів до  нітратів: 
2NH4

+ + 3O2 = 4H+ + 2NO2
– + 2H2O; 

2NO2
– + O2 = 2NO3

–. 
Цей процес називається нітрифікацією, яка 

відбувається тільки в аеробних умовах. 
Відповідно, відновлення нітратів до азоту та амоніаку 

називають денітрифікацією, що проходить за умови 
нестачі кисню.  

Гранично допустима концентрація (ГДК) у воді 
водойм встановлена в розмірі 3,3 мг/дм3 у вигляді йона 
NO2

– або 1 мг/дм3 у перерахунку нітрит-йонів на азот 
(N); ГДК в питній воді звичайної якості 3 мг/дм3 у 
вигляді йона NO2

–, у питній воді вищої  якості –  
< 0,01 мг/дм3 (за рекомендацією ВООЗ). 

 
Визначення нітритів з реактивом Грісса 

Реактивом Грісса називають розчин сульфанілової 
кислоти і альфа-нафтиламіна в розведеній ацетатній 
кислоті. Реактив названо в честь німецького хіміка-
органіка, який запропонував його в 1858-му році для 
фотометричного визначення нітритів, нітритної кислоти і 
деяких типів органічних речовин, які виділяють нітритну 
кислоту при нагріванні. Колориметричне визначення 
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нітрит-йонів ґрунтується на перетворенні сульфанілової 
кислоти нітратною(ІІІ) кислотою (що утворюється із 
нітритів проби при її підкисленні), в діазосполуку і реакції 
одержаної сполуки з α-нафтиламіном з утворенням 
азобарвника малинового кольору. 

 
 

Вимірювання cвітлопоглинання проводять при  
λ = 520 нм (з зеленим світлофільтром). Інтенсівність 
забарвлення пропорційна концентрації нітритів. Перебіг 
реакції в значній мірі залежить від рН середовища. 

Внаслідок нестійкості нітритів їх потрібно визначати 
відразу ж після відбору проби. Якщо це неможливо, пробу 
консервують додаванням 1 см3 концентрованої сульфатної 
кислоти або 2–4 см3 хлороформу на 1 дм3 води. Можна 
також охолоджувати пробу до 3–4 оС. 

Орієнтовне визначення нітритів проводять 
наступним чином. У пробірку наливають 10 см3 
досліджуваної води і додають 5–6 крапель реактиву Грісса. 
Суміш перемішують. Через 20 хв за забарвленням (при 
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розгляді вмісту пробірки збоку і зверху через всю товщу 
стовпа суміші) оцінюють приблизний вміст нітрит-йонів (у 
перерахунку на азот) у досліджуваній воді, користуючись 
табл. 3.7. 

          Таблиця 3.7 
Шкала вмісту нітритів (у перерахунку на азот) 

 

Забарвлення  
збоку 

Забарвлення  
зверху 

Вміст азоту 
нітритів, мг/дм3 

Відсутнє Відсутнє  <0,001 

Ледь помітне 
рожеве 

Незначно слабо-
рожеве 0,002 

Дуже слабо-рожеве Слабо-рожеве 0,004 

Слабо-рожеве Світло-рожеве 0,02 

Світло-рожеве Рожеве 0,04 

Рожеве Сильно-рожеве 0,07 

Сильно-рожеве Червоне 0,2 

Червоне Яскраво-червоне 0,4 
 

3.12.3. Нітрати 
Один із показників якості води є вміст нітратів. 

Нітрати (нітрат(V)-йони) для людини не є отрутою, однак 
у людському організмі вони перетворюються на нітрити, 
які негативно діють на стан здоров’я всього організму. 
Останні потрапляють у кров і блокують гемоглобін 
шляхом утворення метгемоглобіну, що не здатний 
вступати в зворотну реакцію з киснем і переносити його.  
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У криничну воду нітрати потрапляють із ґрунту, а в 
ґрунт – через внесення добрив, що містять азот, однак 
певна кількість нітратів є в ґрунті і в природному вигляді.  

В незабруднених поверхневих водах концентрація 
нітрат-йонів не перевищує величини порядку 10–2 мг/дм3 (у 
перерахунку на азот). У незабруднених підземних водах 
вміст нітратних йонів зазвичай виражають величинами 
порядку 10–2–10–1 мг/дм3. Проте в ґрунтових водах, в 
межах населених пунктів, тваринницьких ферм та в інших 
місцях, де ґрунти зазнають тривалого й інтенсивного 
забруднення органічними відходами, або ж рясно 
удобрюються сполуками азоту, вміст нітратів може 
збільшуватися до 101–102 мг/дм3 (у перерахунку на азот). 

Вміст нітратів у питній воді звичайної якості не 
повинен перевищувати 50 мг/дм3, у питній воді вищої 
якості – 5 мг/дм3 (за рекомендацією ВООЗ, табл. 1.2). 

Вміст нітратів в колодязній та джерельній воді 
не повинен перевищувати 45 мг/дм3, в перерахунку на 
азот нітратів – 10 мг/дм3. 

 

Визначення нітратів 
Якісне виявлення нітратів проводиться за допомогою 

дифеніламіну. В пробірку беруть 1 см3 досліджуваної води, 
додають кришталик дифеніламіну і 2 см3 концентрованої 
сульфатної кислоти. При наявності нітратів з’являється 
синє забарвлення. 

Кількісний вміст нітрат-йонів (нітратів) у воді можна 
визначати фотометричним методом аналізу за допомогою 
таких реактивів як натрій саліцилат або саліцилової 
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кислоти (жовте забарвлення), з фенолдисульфоновою 
кислотою (жовте забарвлення), з реактивом Неслера після 
відновлення нітрат-йонів до амоніаку сплавом Деварда – 
сплав 50% Сu, 45% А1 и 5% Zn. 

За наявністю у воді тієї чи іншої сполуки, яка містить 
азот, можна аналізувати момент забруднення води. 
Підвищення концентрації йонів амонію і нітрат(ІІІ)-йонів 
зазвичай вказує на нещодавнє забруднення водойм, у той 
час як збільшення вмісту нітратів(V) – на забруднення в 
попередній час, тобто про те, що окиснення амонійних 
сполук закінчилось, або про їх неорганічне походження, 
тобто про відсутність зовнішнього забруднення взагалі. 

Всі форми азоту, включаючи і газоподібну, 
спроможні до взаємних перетворень. 
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Тема 4. ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПОВІТРЯ 
 

План 
4.1. Джерела забруднення атмосфери. 
4.2. Забруднення повітря робочої зони. 
4.3. Забруднення повітря в оселях та офісах. 
4.4. Визначення речовин-забруднювачів у повітрі. 

4.4.1. Відбір проб повітря. 
4.4.2. Підготовка проб повітря до аналізу. 
4.4.3. Методи оцінювання забруднення повітря. 
4.4.4. Обробка й узагальнення результатів. 

4.5. Вплив забруднення атмосфери на життя і здоров’я 
людей. 

 

Більше 99,9% (за об’ємом) сухого атмосферного 
повітря складається з азоту, кисню і аргону і лише близько 
0,1% припадає на частку діоксиду вуглецю, криптону, 
неону, гелію, ксенону і водню (табл. 4.1).  

Всі інші сполуки (тверді, рідкі та газоподібні 
речовини), що змінюють природний склад атмосфери і 
потрапляють в повітря з різних джерел (в основному 
антропогенного походження), класифікуються як 
забруднювачі. 

Тверді частинки, що потрапляють в атмосферу, 
являють собою пил, пісок, золу, сажу, вулканічний пил і 
аерозолі органічної і неорганічної природи. 
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Таблиця 4.1  
Концентрація газів в атмосфері 

 

Речовина Концентрація в чистому 
сухому повітрі, за об’ємом 

Азот N2 78,084% 
Кисень O2 20,9476% 
Аргон Ar 0,934% 
Оксид вуглецю CO2 346 млн–1 

Неон Ne 18,18 млн–1 
Криптон Kr 1,14млн–1 
Метан CH4 2 млн–1 
Гелій He 5,24 млн–1 
Озон влітку O3 <0,07 млн–1 
Озон взимку O3 <0,02 млн–1 
Ксенон Xe 0,087 млн–1 
Оксид азоту(I) N2O 0,5 млн–1 
Монооксид вуглецю CO сліди  
Водень H2 0,5 млн–1 
Амоніак NH3 сліди 
Діоксид азоту NO2 <0,02 млн–1 
Діоксид сірки SO2 <1 млн–1 
Сірководень H2S сліди 

 
4.1. Джерела забруднення атмосфери 

 

Головний внесок у забруднення повітряного басейну 
вносить промисловість, особливо в місцях її концентрації. 
Основними джерелами індустріальних забруднень повітря 
є теплові електростанції, що працюють на кам’яному 
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вугіллі і викидають в атмосферу сажу, золу і діоксид сірки; 
металургійні заводи, викиди яких містять сажу, пил, оксид 
заліза і діоксид сірки; цементні заводи – джерела 
величезної кількості пилу. 

Підприємства з виробництва продукції неорганічної 
хімії в залежності від технологічного процесу 
забруднюють атмосферу самими різними за складом 
газами – діоксидом сірки, тетрафторидом кремнію, 
оксидами азоту, хлором, озоном. Заводи з виробництва 
целюлози, очищення нафти відрізняються викидами в 
атмосферу смердючих газоподібних відходів. 
Підприємства нафтохімії (нафтопереробні заводи, 
органічний синтез) служать джерелом надходження в 
повітря вуглеводнів і органічних сполук інших класів 
(аміни, меркаптани17, сульфіди, альдегіди, кетони, спирти, 
кислоти та ін.). 

Істотну роль (70–80%) в забрудненні повітря великих 
міст грають відпрацьовані гази автомобілів.  

Викиди сміттєспалювальних заводів можуть 
забруднювати атмосферне повітря багатьма токсичними 
речовинами, в тому числі і діоксинами18.  

Гази плавильних печей металургійного виробництва, 
установок каталітичного крекінгу і виверження вулканів 

                                                             
17 Меркаптани  – похідні сірководню, в молекулі якого атом водню 
заміщений на вуглеводневий радикал. 
18 Діоксини – велика група поліхлорованих сполук з близькою 
структурою та хімічними властивостями.  
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забруднюють атмосферу вуглеводнями. Значно більша 
кількість вуглеводнів і оксидів вуглецю виділяється в 
повітря в результаті лісових пожеж. Потрапляючи в 
атмосферу, більшість токсичних хімічних сполук зазнає 
серйозних змін під дією УФ-радіації, вологи, озону і кисню 
повітря, утворюючи іноді ще більш токсичні і небезпечні 
сполуки (вторинні забруднювачі). Діоксид сірки, який є 
постійним компонентом викидів теплових електростанцій, 
при взаємодії з киснем повітря та парами води утворює 
аерозоль сульфатної кислоти. Діоксид азоту при контакті з 
парами води утворює нітратну(IІІ) та нітратну(V) кислоти. 
Твердий аерозоль амоній хлорид утворюється при 
взаємодії газуватого амоніаку з хлороводнем тощо. 

У результаті розкладання внесених в ґрунт азотних 
добрив відбувається емісія в атмосферу оксиду азоту NО, 
який взаємодіє з атмосферним озоном, перетворюючи його 
в кисень. Всі ці реакції зменшують вміст озону в шарах 
атмосфери на висоті 20–40 км, які захищають приземний 
шар атмосфери від сонячної радіації високої енергії. 
Подібні перетворення призводять до глобальних змін 
клімату Планети. 

Джерела емісії деяких важливих забруднювачів 
атмосфери зведені в табл. 4.2. 

Ступінь забруднення атмосферного повітря сильно 
коливається в часі і в просторі, причому ці коливання 
пов’язані як з особливостями джерел надходження в 
повітря забруднюючих його речовин, так і з впливом 
метеорологічних і топографічних факторів. 
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Таблиця 4.2 
Джерела забруднювачів атмосфери 

 

Токсичні домішки Джерела емісії 
Монооксид вуглецю  Автомобільні вихлопи 
Діоксид сірки Спалювання нафти 
Оксид азоту Горіння (окиснення) 
Діоксид азоту Те ж 

Озон Атмосферні фотохімічні 
реакції 

Метан Природний газ, гниття 
Етилен Автомобільні вихлопи 
Ацетилен Те ж 
Пероксіацетілнітрат Атмосферне фотоокиснення 
Олефіни Автомобільні вихлопи 
Амоніак Гниття 
Сірководень Те ж 
Формальдегід Неповне згоряння 
Сума вуглеводнів Автомобільні вихлопи 

 

В атмосфері може постійно перебувати більше 300 
потенційних забруднювачів, причому число їх неухильно 
зростає. Головними з них є оксиди вуглецю, азоту і сірки, 
вуглеводні, а також тверді зважені частинки. 

 

4.2. Забруднення повітря робочої зони 
 

Шкідливий вплив на організм забрудненого 
атмосферного повітря часто посилюється при зіткненні 
людини в умовах виробництва з різними хімічними 
речовинами, багато з яких в значній мірі забруднюють 
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повітря виробничих приміщень. Вплив останнього фактора 
на здоров’я працюючих може бути дуже значним і у багато 
разів перевершувати ефект забрудненої атмосфери. 

Якщо в даний час налічується близько 300 можливих 
забруднювачів атмосферного повітря, то шкідливі хімічні 
речовини, що потрапляють в повітря виробничих 
приміщень (повітря робочої зони), ще більш численні. 
Розвиток промисловості і впровадження нової технології 
постійно збільшує число органічних і неорганічних 
речовин різних класів, різної хімічної структури і різної 
токсичності, з якими доводиться так чи інакше стикатися 
людині в умовах виробництва. Синтез і переробка 
пластмас, кремнійорганічних сполук, синтетичного 
каучуку і гуми, епоксидних, поліуретанових, 
фенолформальдегідних та інших смол, синтетичних 
волокон (капрон, лавсан та ін.), високомолекулярних 
аміносполук, антиоксидантів, теплоносіїв, виробництво 
розчинників і багато інших процесів основної хімії і 
нафтохімічних виробництв призводять до значного 
забруднення повітря виробничих приміщень органічними і 
неорганічними сполуками. 

Вміст шкідливих речовин у повітрі виробничих 
приміщень в якісному і кількісному відношенні значно 
перевершує вміст забруднювачів в атмосфері. Незважаючи 
на велику різноманітність шкідливих речовин 
(промислових отрут) у повітрі робочої зони, їх визначення 
дещо простіше, ніж у випадку аналізу забруднень 
атмосферного повітря. По-перше, концентрації 
забруднювачів у першому випадку вище приблизно на 
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порядок; по-друге, доводиться вирішувати завдання 
аналізу повітря в конкретних цехах промислових 
підприємств (хімічна, нафтохімічна, металургійна, 
целюлозно-паперова промисловість і т. п.) з певною 
технологією і з цілком певним набором шкідливих 
речовин. 

 

4.3. Забруднення повітря в оселях та офісах 
 

Для багатьох людей більший вплив на здоров’я надає 
нечисте повітря в закритих приміщеннях, ніж на вулиці, 
хоча зовнішнє забруднення додає свій негативний вплив. 
Існують унікальні забруднювачі, характерні для кожного 
приміщення. Забруднювачі повітря в оселях та офісах 
умовно можна поділити на такі: 

• Леткі органічні сполуки та хімічні випаровування, 
що викликані використанням засобів для чищення та 
дезінфекції, освіжувачів повітря, різних аерозолів. В 
офісних приміщеннях цей перелік доповнюють принтери і 
копіювальні апарати. Негативні ефекти газів органічного 
походження різноманітні. Їх вплив коливається від 
подразнення слизової оболонки до пошкодження нервової 
системи. 

• Оксид вуглецю (СО) – продукт неповного згоряння 
палива в печах, камінах та інших обігрівальних пристроях. 
Одним з джерел надходження в атмосферу оксиду вуглецю 
є газові плити, каміни, печі. Якщо надихатися оксидом 
вуглецю в малих дозах, то сповільнюється рух, потім 
виникає нудота, запаморочення, головний біль, 
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порушується координація. Значна кількість газу може 
привести до фатальних наслідків. 

• Діоксид азоту (NO2) потрапляє в приміщення з тих 
же джерел, що і оксид вуглецю: пічне опалення, газові 
плити і навіть підгорілі продукти. На відміну від оксиду 
вуглецю СО, у якого немає запаху і кольору, NO2 має 
гострий запах і червоно-коричневий колір. 

• Тютюновий дим, який ще довго зберігається в 
повітрі після куріння, підсилює астму, респіраторні 
захворювання і сприяє розвитку раку легенів.  

• Формальдегід і фенол, джерелом яких є меблі, 
ламінат, ковролін, фанера, пластики, синтетичні волокна, 
пінопласт. Постійні випари можуть спровокувати 
онкологічні захворювання. 

• Полімерні будівельні матеріали виділяють більше 
40-ка найменувань небезпечних хімічних сполук, які 
можуть викликати появу ряду захворювань. 

 Радіоактивний газ радон, який потрапляє в будинки 
з ґрунтів. 

 Виділення з фарб, відбілювачів, нафталіну, 
дезодорантів, кремів для догляду за взуттям, різноманітних 
засобів для чищення тощо. 

 У пилу, яким ми дихаємо, містяться пилові кліщі, 
продукти життєдіяльності яких є найпотужнішими з 
відомих на сьогодні алергенів. 

 Електромагнітне випромінювання від ліній 
електропередач, телевізорів, комп’ютерів, Wi-Fi, 
смартфонів та інших гаджетів. 
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 Бактеріальні забруднення – віруси та бактерії, а 
також спори грибів, цвілі. 

 Повітря житлових приміщень може містити 
аерозолі важких металів: свинцю, кадмію, хрому, цинку, 
заліза, манґану, ртуті, стронцію, міді тощо. 

Під впливом природних фізико-хімічних факторів 
(озону, УФ-променів, оксидів азоту) відбуваються процеси 
трансформації органічних та неорганічних речовин, що 
містяться у повітрі, і пилу приміщень з утворенням 
великого числа продуктів трансформації, багато з яких є 
більш токсичними і небезпечними, ніж вихідні. 

Хімічний аналіз повітря в приміщенні вкаже на 
можливі джерела забруднення. 

 

4.4. Визначення речовин-забруднювачів у повітрі 
 

Головною метою аналізу забруднень повітря є 
отримання інформації, необхідної для прогнозування 
рівнів забруднення, оцінювання фактичного стану, 
реалізації заходів щодо охорони повітряного басейну. 

Визначення речовин-забруднювачів у повітрі 
відноситься до найбільш важких аналізів, з якими має 
справу екологічна аналітична хімія, оскільки повітря є 
рухомою системою, склад якої постійно змінюється, a одна 
проба може одночасно містити десятки, сотні органічних і 
неорганічних сполук. Крім того, концентрація токсичних 
речовин в атмосфері може бути мізерно малою. 

Визначити всі речовини-забруднювачі в 
атмосферному повітрі або у повітрі виробничих приміщень 
практично неможливо. У зв’язку з цим у кожному 
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конкретному випадку необхідно виявити головні 
забруднювачі, виходячи з характеру і кількості 
промислових та інших викидів в атмосферу та ступеня їх 
токсичності. Контроль концентрацій домішок зводиться до 
наступних операцій: 

1) відбір проби повітря; 
2) підготовка проби до аналізу; 
3) проведення аналізу; 
4) обробка й узагальнення результатів. 
 

4.4.1. Відбір проб повітря 
 

Спосіб відбору проби залежить від форм перебування 
токсичних домішок у повітрі. Так, деякі забруднювачі 
можуть бути у повітрі у газуватому стані, наприклад, 
оксид вуглецю, озон, амоніак, дивініл тощо, а інші – у 
вигляді парів (ароматичні та аліфатичні вуглеводні, 
спирти, органічні кислоти, йод, нафталін, фенол тощо) або 
у формі рідких та твердих аерозолів (сульфатна кислота, 
оксиди металів, солі тощо). Виявлення агрегатного стану 
визначуваного компонента в повітрі необхідне для 
правильного вибору сорбентів та фільтрів, які 
використовують для уловлювання та концентрування 
мікродомішок. Попередньо оцінку агрегатного стану 
токсичних речовин можна зробити на підставі їхньої 
леткості, тобто максимальної концентрації парів при даній 
температурі. 

Проби повітря відбирають аспіраційним способом 
(пропускаючи повітря через поглинальний прилад з 
визначеною швидкістю) і способом заповнення посудин 
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обмеженого об’єму (газові піпетки, гумова камера тощо). 
Для дослідження газоподібних забруднювачів придатні 
обидва способи, а для дослідження аерозольних домішок і 
пилу – лише аспіраційний.  

При проведенні санітарно-хімічних досліджень на 
виробництві проби повітря відбирають переважно 
аспіраційним способом. Принцип аспіраційного відбору 
полягає в тім, що повітря з певною швидкістю 
пропускається крізь поглинальні прилади – скляні 
посудини різних конструкцій. Поглинальні прилади 
використовуються для пропускання повітря крізь розчини 
речовин, здатних поглинати визначуваний інгредієнт 
повітря (розчини кислот, основ, солей, органічних речовин 
та ін.). Наприклад, SO2 з повітря поглинається лугом; NO2 
– розчином суміші розчинів сульфанілової кислоти та α-
нафтіламіну (1:1) з додаванням  до загального об’єму 10 % 
ацетону. 

Для прокачування повітря крізь розчини 
поглинальних приладів можуть використовуватися 
водоструминні насоси, компресорні установки, 
електроаспіратори (рис. 4.1).  

При аспірації повітря через рідкий поглинач 
визначувані речовини концентруються в певному об’ємі 
розчину. 

Крім рідких, існують тверді сорбенти, якими 
заповнюють поглинальні трубки (рис. 4.2). Дія твердих 
сорбентів заснована на фізичній адсорбції (активоване 
вугілля, синтетичні мікропористі органічні матеріали 
(порапак і полісорб), гідрофільні неорганічні речовини 
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(силікагель, молекулярні сита)). Конструкції трубок, 
заповнених твердими сорбентами, а також апаратура для 
відбору проб повітря в ці трубки описані в спеціальній 
технічній літературі. 

 
Рис. 4.1. 2-х канальний електроаспіратор ASA-2M 

 

 

Рис. 4.2. Сорбційні трубки 
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Частинки, що містяться в повітрі, вловлюють за 
допомогою аерозольних фільтрів. 

Для селективного вловлювання органічних сполук з 
різною молекулярною масою використовують спеціальні 
мембранні фільтри з різними розмірами пор. Наприклад, 
мембранні фільтри марки «Синпор» (Словаччина) мають 
середній розмір пор від 0,12 до 4 мкм. Такі фільтри можна 
використовувати для сорбції та розділення 
грубодисперсних, колоїдних і молекулярно-дисперсних 
частинок у газуватих та рідких середовищах.  

Домішка, яка визначається, концентрується в 
невеликому об’єму сорбенту або на фільтрі. Параметри 
відбору проб, такі як витрата повітря і тривалість його 
аспірації через поглинальний прилад, тип поглинального 
приладу або фільтра, встановлюються залежно від 
речовини, що визначається. 

Різноманіття шкідливих речовин і агрегатних станів у 
повітрі обумовлює використання різних поглинальних 
систем, що забезпечують ефективне поглинання 
мікродомішок. 

4.4.2. Підготовка проб повітря до аналізу 
 

При сорбції або хемосорбції у рідкі поглинальні 
середовища одержують розчин, в якому сконцентровано 
визначувані речовини . 

Після аспірації повітря через тверді сорбенти 
поглинуті речовини треба десорбувати. Для цього 
застосовують термодесорбцію або екстракцію. 
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Спосіб термодесорбції полягає в тому, що через 
нагріту до певної температури сорбційну трубку, яка 
містить у фазі сорбенту визначувані речовини, 
пропускають інертний газ – гелій, аргон або азот. Після 
цього одержану газувату суміш вводять  у газовий 
хроматограф. Термодесорбцію проводять головним чином 
при визначенні органічних сполук, сорбованих на 
хроматографічних сорбентах та пористих полімерах.  

Екстракційне вилучення сорбованих у трубках 
речовин полягає в їх розчиненні (десорбції) різними 
розчинниками – гексаном, хлорбензеном, бензеном, 
діетиловим етером, етанолом, сірковуглецем тощо. Вибір 
екстрагента залежить від полярності сорбенту та 
сорбованих на ньому речовин. При цьому полярні сполуки 
десорбуються краще полярними екстрагентами, а 
неполярні – неполярними або малополярними. Наприклад, 
з неполярного активованого вугілля аліфатичні та 
ароматичні вуглеводні екстрагують сірковуглецем, а 
спирти, кетони та хлоровуглеводні десорбують сумішшю 
діетилового етеру з ізопропанолом. З полярного сорбенту 
типу силікагелю метанолом, етанолом, діетиловим етером 
або водою екстрагують полярні сполуки – спирти, аміни, 
хлорфенол, хлорбензен тощо. Екстракти органічних 
сполук аналізують методом газової хроматографії. 

Екстракційне вилучення адсорбованих речовин 
можна виконати в статичних або динамічних умовах. 
Статичну екстракцію проводять в закритому посуді 
шляхом збовтування сорбенту з екстрагентом. Статична 
десорбція у закритому посуді запропонована для 
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вилучення речовин з низькою температурою кипіння з 
метою запобігання їх вивітрюванню. 

Динамічну екстракцію (десорбцію) проводять 
безпосередньо у трубці, через яку проводили аспірацію 
повітря. Для цього до кінчика трубки, протилежного до 
входу повітря, приєднують ділильну лійку, в якій 
міститься екстрагент. Нижній кінець трубки закривають 
тампоном із скловати. Десорбцію проводять 4–5 разів 
такими об’ємами екстрагента, маса яких втричі перевищує 
масу сорбенту в трубці. Екстракти збирають окремо в 
мірні циліндри і в кожному з них визначають 
концентрацію десорбованих компонентів. Повнота 
вилучення залежить від тривалості контакту екстрагента з 
сорбентом, тобто від швидкості промивки сорбенту та 
загального об’єму екстрагента. 

Якщо аспірацію повітря проводять через спеціальні 
волокнисті фільтри з метою вловлювання твердих 
аерозолів, в основному неорганічних речовин, фільтри 
розчиняють у кислотах або лугах, і одержаний концентрат 
аналізують на вміст визначуваних компонентів. 

При безпосередньому газохроматографічному 
аналізі підготовка проби повітря для аналізу полягає в 
тому, що при наявності твердих аерозолей їх 
відокремлюють за допомогою фільтрів, на яких 
парогазуваті речовини не затримуються. При відсутності в 
повітрі твердих аерозолів пробу без фільтрування вносять 
безпосередньо у камеру-випарник газового хроматографа 
за допомогою шприца. 
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4.4.3. Методи оцінювання забруднення повітря 
 

Для оцінювання забруднення повітря 
використовують експресні, автоматичні і лабораторні 
методи. 

Експресні методи передбачають використання 
індикаторних трубок, напівкількісних експрес-тестів, 
індикаторних папірців, плівок і т. д. Вони найчастіше 
використовуються при польовому контролі "на місці" для 
попередніх і досить приблизних вимірювань. 

Автоматичні методи забезпечують безперервний 
контроль забруднення атмосферного повітря на 
стаціонарних пунктах спостереження за допомогою 
газоаналізаторів. Вони дають змогу в автоматичному 
режимі визначати і записувати на діаграмну стрічку 
концентрації певних речовин протягом доби. Найчастіше 
використовують газоаналізатори різних типів для 
визначення діоксиду сірки, оксиду вуглецю, оксидів азоту, 
вуглеводнів і озону. 

Лабораторні методи передбачають проведення 
аналізу після відбору проб повітря в лабораторних умовах 
за допомогою фізико-хімічних або хімічних методів. Для 
цього частіше застосовують хроматографічні, мас-
спектральні, спектральні, електрохімічні  методи  аналізу. 
Вони характеризуються високою точністю і є незамінними 
для поглиблених досліджень. 

Хроматографічні методи розділення, ідентифікації і 
кількісного визначення засновані на різній швидкості 
переміщення компонентів рухомої фази через нерухому. 
Для дослідження забруднення повітря частіше 
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застосовують газову хроматографію (метод дослідження 
мікродомішок летких органічних сполук).  

Мас-спектральний метод аналізу забрудненого 
повітря полягає в йонізації газоподібної проби шляхом 
бомбардування електронами, після чого йони піддають дії 
магнітного поля. Залежно від маси і заряду йонів 
відхилення їх у магнітному полі проходить за різними 
траєкторіями, що дає змогу визначити всі наявні сполуки 
та їх концентрації в пробі 

Спектральні методи аналізу найефективніші при 
якісному і кількісному аналізі забруднювачів повітря. Їх 
сутність полягає у визначенні складу та будови речовини 
за ії спектром. 

Одним з найдоступніших спектральних методів 
аналізу повітря є колориметрія, яка полягає у вимірюванні 
послаблення світлового потоку внаслідок вибіркового 
поглинання світла речовиною у видимій ділянці спектра. 
Метод застосовують для визначення концентрації 
речовини в розчині. Метод дозволяє працювати з 
забарвленими розчинами або розчинами, які можна 
зробити забарвленими в результаті специфічної хімічної 
реакції. Наприклад, для поглинання амоніаку 
використовують розведену сульфатну кислоту. Йони 
амонію, що утворюються, визначають реактивом Неслера. 
При визначенні діоксиду азоту його вловлюють розчином 
калій йодиду: 

2КІ + NО2 = I2 + 2КNО2. 
 

Кількість утворених нітрит-йонів визначають за 
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реакцією утворення азобарвника малинового кольору з 
реактивом Грісса. 

Колориметричні методи використовують візуальне 
порівняння забарвлення розчинів або порівняння за 
допомогою приладів – фотоколориметрів або   
спектрофотометрів. 

Турбідиметричний метод. Сутність 
турбідиметричного визначення описана в розділі 3.9. Для 
визначення сульфатної кислоти в повітрі аерозоль 
сульфатної кислоти сорбують на фільтрі, вимивають з 
фільтра водою і визначають сульфат-йони 
турбідиметричним методом у вигляді каламуті ВаSО4 у 
водно-етанольному середовищі. Турбідиметричне 
визначення діоксиду сірки засновано на ії окисненні 
розчином KClO3 до сульфат-йонів, які визначають у 
вигляді каламуті сульфату свинцю у водно-етанольному 
середовищі: 

3SО2 + KClO3 + 3Н2О = 3Н2SО4 + КС1. 
 

До спектральних методів відносять також 
ультрафіолетову (УФ) та інфрачервону (ІЧ) 
спектроскопію. В УФ-ділянці спектру (390–190 нм) 
найчастіше аналізують ароматичні сполуки, неорганічні 
речовини (SO2, NO2). У порівняні з колориметрією метод 
УФ-спектроскопії чутливіший, але недостатньо 
селективний. Метод ІЧ-спектроскопії (робоча ділянка 
електромагнітного спектру 3600–400 см–1) забезпечує 
ідентифікацію і кількісне визначення промислових 
забруднень органічного та неорганічного походження. 
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Особливо чутливим щодо визначення слідів 
органічних і неорганічних домішок у повітрі є 
люмінесцентний метод аналізу, який ґрунтується на 
принципі збудження молекул SO2, NO2 випромінюванням з 
довжиною хвилі, характерною для поглинання цих сполук 
у видимій та УФ-ділянках спектра. Наприклад, збудження 
молекул SO2 відбувається в УФ-області спектра  
220–240 нм: 

SO2 + hν1 → SO2
*. 

Збуджена молекула переходить в основний стан з 
випромінюванням кванта світла hv2: 

SO2
* → SO2 + hν2. 

Енергія, яка випромінюється hv2, вимірюється за 
допомогою фотопомножувача, вихідний сигнал 
посилюється і подається на пристрій, що реєструє. 
Інтенсивність флуоресцентного випромінювання 
пропорційна концентрації SO2. 

Хемілюмінесцентні методи – засновані на реєстрації 
люмінесцентного випромінювання, що виникає при 
хімічній реакції аналізованої речовини з іншим 
компонентом. Наприклад, для визначення оксиду  азоту 
використовується реакція взаємодії оксиду азоту NO з 
озоном О3.  

При реакції NO з озоном утворюються молекули NO2 
у збудженому стані, які повертаються в стійкий стан, 
випромінюючи при цьому енергію. 

NO + O3 → NO2* + O2. 
 

NO2* → NO2 + hν. 
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Випромінювання відбувається в ближньому 
інфрачервоному діапазоні (макс. 1200 нм). За допомогою 
фотопомножувача вимірюється енергія hν, що 
випромінюється. Вихідний сигнал посилюється і подається 
на пристрій реєстрації. Інтенсивність випромінювання 
пропорційна числу молекул NO. 

Електрохімічні методи аналізу широко застосовують 
при систематичному контролюванні стану забруднення 
атмосферного повітря і повітря робочої зони. 
Найпоширеніші в аналізі атмосферних забруднень 
кондуктометричний та кулонометричний методи.  

Сутність кондуктометричного методу полягає у 
вимірюванні електропровідності розчину, що аналізують. 
Електропровідність розчину забезпечується йонами 
речовин, здатних дисоціювати в певних умовах, і залежить 
від концентрації йонів у розчині та їх рухомості. 
Кондуктометричний метод є високочутливим і не вимагає 
використання складної апаратури. 

Кулонометрія є безеталонним електрохімічним 
методом порівняно високої точності та чутливості. Вона 
полягає у визначенні електричного заряду, необхідного для 
здійснення електрохімічного процесу виділення на 
електроді або створення в електроліті речовини, за якою 
аналізують досліджувану пробу. 

Запиленість повітря можна визначити 
гравіметричним, фотоелектричним та іншими методами. 
Найчастіше використовують гравіметричний метод. Для 
цього зважують спеціальний фільтр до і після 
протягування через нього певного об’єму запиленого 
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повітря, а потім вираховують масу пилу в мг на кубічний 
метр повітря. 

Широкий спектр методів оцінювання забруднень 
повітря дозволяє з високою точністю з’ясувати якісні та 
кількісні характеристики речовин і сумішей, наявних у 
повітрі. 

 

4.4.4. Обробка й узагальнення результатів 
 

Під час аналізу повітря рекомендується в будь-якій 
точці послідовно відібрати не менше 5 проб, визначити 
середнє арифметичне значення вмісту досліджуваного 
компонента і провести статистичну оцінку достовірності 
одержаного результату. Якщо середній результат 
виявиться статистично недостовірним, то треба відібрати 
додаткові проби для аналізу. 

 

4.5. Вплив забруднення атмосфери на життя  
і здоров’я людини 

 

Шкідливі речовини, що потрапили в організм 
людини, спричинюють порушення здоров’я лише в тому 
випадку, коли їхня концентрація перевищує гранично 
допустиму для кожної речовини величину (ГДК).  

В залежності від ступеня токсичності шкідливих 
речовин виділяють чотири класи небезпечності  
(табл.  4.3). Найбільш небезпечний перший клас. 
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Таблиця 4.3 
Класи небезпечності нормованих шкідливих речовин 

 

Клас  
небезпечності Ступінь небезпечності 

І Надзвичайно небезпечні речовини 
(ртуть, свинець) 

ІІ Високонебезпечні речовини 
ІІІ Помірнонебезпечні речовини 
ІV Малонебезпечні речовини 

 

Для кожної шкідливої речовини встановлюються два 
нормативи ГДК: максимальна разова і середньодобова 
гранична концентрація. 

Максимальна разова ГДК встановлюється для  
запобігання рефлекторних реакцій у людини через 
подразнення органів дихання за короткочасного впливу 
атмосферних забруднень (до 20 хв). Оскільки концентрація 
забруднень в атмосферному повітрі не є постійною в часі 
та змінюється залежно від метеорологічних умов, рельєфу 
місцевості, характеру викиду, разові проби повітря слід 
відбирати кілька разів на добу впродовж 20–30 хв. 

Найвище значення шкідливих речовин у повітрі, 
отримане завдяки аналізу багаторазово відібраних проб, 
називають максимальною разовою концентрацією. 

Середньодобова концентрація визначається як 
середньоарифметичне значення разових концентрацій у 
пробах атмосферного повітря, відібраних впродовж  
24 годин безперервно або з рівними інтервалами між 
відборами. 

Використовуються два типи ГДК: у повітрі робочої 
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зони (ГДК р.з.) і населеного пункту (ГДК н.п.). ГДК р.з. – 
це концентрація, яка за щоденного 8-годинного 
перебування (крім вихідних днів) на роботі (не більш як 
 41 година на тиждень) протягом усього робочого часу не 
може спричинити захворювань чи відхилень у стані 
здоров’я людей для нинішнього та наступного поколінь. 
ГДК н.п. враховує перебування людей цілодобово. Всі 
концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони 
порівнюються з максимальними разовими (протягом  
30 хв.), а в повітрі населеного пункту – із 
середньодобовими за 24 години. 

Для недопущення викиду в атмосферу 
понаднормативних об’ємів шкідливих речовин розроблено 
нормативи гранично допустимих концентрацій шкідливих 
речовин у атмосфері населених пунктів (табл. 4.4). 

 

 Таблиця 4.4 
Гранично допустимі концентрації деяких шкідливих 

речовин у атмосфері населених пунктів (мг/м3) 
 

 

№ Забруднювач 
ГДК Клас 

небезпеки Макс. Середньо-
добова 

Основні 
1. Тверді (пил) 0,5 0,15 3 
2. Діоксид сірки 0,5 0,05 3 
3. Діоксид азоту 0,085 0,04 2 
4. Оксид азоту 0,4 0,06 3 
5. Монооксид вуглецю 5,0 3,0 4 

Специфічні 
6. Амоніак 0,2 0,04 4 
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7. Оцтовий ангідрид 0,5 0,05 3 
8. Ацетальдегід 0,01 0,01 3 
9. Ацетон 0,35 0,35 4 
10. Ацетофенон 0,003 0,003 3 
11. Бензапірен – 0,00001 1 
12. Бензен 1,5 0,8 2 
13.  Бутан 200 – 4 
14. Оксид ванадію – 0,002 2 
15. Гексан 60,0 – 4 
16. Гексахлорциклогексан 0,03 0,03 1 
17. Дихлоретан 3,0 1,0 2 
18. Оксид кадмію – 0,001 2 
19. Сульфатна кислота 0,3 0,1 2 
20. Оцтова кислота 0,2 0,06 3 
21. Ксилол 0,2 0,2 3 
22. Оксид манґану – 0,001 2 
23. Мідь – 0,002 2 
24. Метилацетат 0,07 0,07 4 
25. Арсен 0,003 0,003 2 
26. Нафтален 0,003 0,003 4 
27. Нікель – 0,001 2 
28. Пентан 100,0 25,0 4 
29. Піридин 0,08 0,08 2 
30. Пропілен 3,0 3,0 3 
31 Ртуть – 0.0003 1 
32. Свинець – 0.0003 1 
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33. Сірководень 0,008 0,008 2 
34. Сірковуглець 0,03 0,005 2 
35. Спирт ізобутиловий 0,10 0,10 4 
36. Спирт ізопропіловий 0,60 0,60 3 
37. Спирт метиловий 1,0 0,5 3 
38. Спирт етиловий 5,0 5,0 4 
39. Стирол 0,003 0,003 3 
40. Толуол 0,60 0,60 3 
41. Тетрахлорометан 4,0 2,0 2 
42. Фенол 0,01 0,003 2 
43. Формальдегід 0,035 0,003 2 
44. Фтороводень 0,02 0,005 2 
45. Фурфурол 0,05 0,05 3 
46. Хлороводень 0,2 0,2 3 
47. Хлор 0,1 0,03 2 
48. Оксид хрому 0,0015 0,0015 1 
49. Циклогексан 1,4 1,4 4 
50. Циклогексанол 0,06 0,06 3 
51. Цинк – 0,05 3 
52. Етилацетат 0,10 0,10 4 
53. Етилен 3,0 3,0 3 
54. Оксид етилену 0,30 0,30 3 
55. Етилбензен 0,02 0,02 3 

 

Забруднення середовища негативно відображається 
на здоров’ї людини і на житті всього населення Планети: 
збільшується кількість хворих на серцево-судинні, 
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онкологічні захворювання, а також хвороби шлунку, 
печінки і нирок; зростає чисельність вроджених патологій. 
Усі забруднюючі атмосферне повітря речовини в більшому 
чи меншому ступені впливають на здоров’я людини. Ці 
речовини потрапляють в організм людини переважно через 
систему дихання. Органи дихання страждають від 
забруднення безпосередньо, оскільки близько  
50% частинок домішок, що проникають у легені, осідають 
в них. Проникаючі в організм частинки викликають 
токсичний ефект, оскільки вони токсичні по своїй хімічній 
чи фізичній природі. Характеристика деяких шкідливих 
речовин наведена в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 
Характеристика деяких шкідливих речовин 

 
 

Назва 
речовини 

Клас  
небез- 
пеки 

Дія на організм людини 

Свинець 1 Уражає усі органи та системи організму, 
має кумулятивну здатність. 

Вуглеводні 4 
Викликають хронічне отруєння із 
поганим самопочуттям та апетитом, 
втратою ваги, швидкою втомою, 
сонливістю.  

Ацетон 4 
Послідовно уражає усі відділи 
центральної нервової системи, має 
кумулятивну здатність. 

Етер 4 
Подразнює слизові оболонки очей та  
верхніх дихальних шляхів, викликає 
опіки. 

Сульфатна 
 кислота 2 

Викликає опіки з великою глибиною  
пошкодження, подразнює слизові 
оболонки. 
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Найбільш поширеною шкідливою домішкою 
повітряного середовища є монооксид вуглецю. При 
вдиханні цього газу наступає швидка втомлюваність, 
головний біль, запаморочення, порушення сну, лабільність 
настрою, ослаблення пам’яті, порушення діяльності 
серцево-судинної системи та інших систем організму.  

Хронічні захворювання часто викликають важкі 
метали – мідь, ртуть, свинець, які присутні в атмосферному 
повітрі ряду міст. 
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Тема 5. ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА АНАЛІЗ 
ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ҐРУНТІВ 

 

План 
5.1. Загальні відомості про ґрунти. 
5.2. Хімічний аналіз ґрунтів. 

5.2.1. Відбір проб ґрунтів. 
5.2.2. Підготовка проб ґрунтів до аналізу. 
5.2.3. Основні етапи аналізу ґрунтів. 
5.2.4. Валовий склад ґрунтів. 

5.2.4.1. Гігроскопічна вода. 
5.2.4.2. Втрата при прожарюванні (ВПП). 
5.2.4.3. Загальний вміст мінеральних речовин. 
5.2.4.4. Вуглець органічних сполук. 
5.2.4.5. СО2 карбонатів. 
5.2.4.6. Азот органічних сполук та загальний азот. 
5.2.4.7. Мінеральна частина ґрунтів. 

5.2.5. Поглинальна і катіонообмінна здатність ґрунтів. 
5.2.5.1. Кислотність ґрунту. 

  
5.1. Загальні відомості про ґрунти 

 

Ґрунт – один з найбільш важливих компонентів 
навколишнього середовища. Найважливіші функції ґрунту 
– забезпечення рослин достатньою кількістю елементів 
живлення, повітря, води, тепла. 

Ґрунти сильно відрізняються за своїм складом.  
У ґрунтах розрізняють тверду фазу, рідинну фазу 

(ґрунтовий розчин) та газову фазу (ґрунтове повітря). 
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Частка твердої фази складає 40–65% ґрунтової маси. До 35% 
об’єму ґрунту звичайно займає ґрунтове повітря. 

Між твердою, рідинною та газовою фазами в ґрунтах 
проходять різноманітні хімічні та біологічні процеси. Це 
обумовлює змінність властивостей ґрунтів. 

Тверда фаза типового родючого ґрунту на 95% 
складається з неорганічних і на 5% – з органічних сполук. 
Торф’яні ґрунти містять іноді більше 95% органічних 
сполук, тоді як у так званих «бідних» ґрунтах кількість 
органічних речовин може бути менше 1%.  

Мінеральну частину ґрунтів становлять силікати та 
алюмосилікати, домінуючими компонентами яких є 
сполуки кремнію, алюмінію, заліза та кальцію. Сумарний 
вміст цих сполук становить понад 80–85%. Також до 
складу ґрунтів у значних кількостях входять сполуки 
магнію, кальцію, натрію, титану, манґану, фосфору 
(фосфати), сірки (сульфати) та неорганічного вуглецю.  

Серед основних мінералів крупну фракцію ґрунту 
складають кварц (SiO2) і польові шпати19, а  
тонкодисперсну – глинисті алюмосилікати20  

Частка органічних речовин, як уже відзначалося вище, 
складає 5–95% загальної маси твердої фази ґрунтів.  
                                                             
19 Польові́ шпа́ти — група найпоширеніших породотвірних мінералів 
класу силікатів. За хімічним складом — це алюмосилікати натрію, 
кальцію, калію, барію; як ізоморфні домішки алюмосилікати містять 
рубідій, свинець, стронцій тощо: K2O∙Al2O3∙6SiO2; Na2O∙Al2O3∙6SiO2; 
CaO∙Al2O3∙6SiO2; Na[AlSi3O8] ; Са[Al2Si2O8]. 
20 Глинисті мінерали являють собою тонкозернисті гідрофільні 
алюмосилікати, що у суміші з водою набувають пластичності. 
Загальну їхню хімічну формулу може бути представлено у вигляді 
mAl2О3 nSiO2 qH2О. 
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З органічних компонентів до валового складу ґрунтів 
входять органічний вуглець (Сорг) та органічний азот (Nорг).  

Основні органічні речовини ґрунтів – це гумусові 
речовини. Гумусові речовини – це аморфні полімерні 
речовини ґрунту від світло-коричневого до чорного 
кольору. Вони класифікуються за розчинністю на гумінові 
кислоти (розчинні в лугах і нерозчинні в кислотах), 
фульвокислоти (розчинні і в лугах і в кислотах), гумус 
(нерозчинний в лугах), гіматомеланову кислоту 
(спирторозчинна фракція гумінової кислоти). 

 

 
Рис. 5.1. Модель фрагменту молекули гумінової кислоти 

 

Кількісний та якісний склад органічних речовин 
ґрунту визначає практично всі агрономічні якості і 
властивості ґрунтів. Набір різних органічних сполук, що 
входять до складу ґрунтів, дуже великий, їх вміст у ґрунтах 
змінюється в широких межах – від декількох відсотків до 
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великих кількостей – і визначається в основному 
процесами ґрунтоутворення. 

Рідинну фазу ґрунту складають неорганічні йони та 
розчинні органічні сполуки, які містяться у водному 
розчині ґрунту. Найбільш типовими компонентами 
ґрунтових розчинів є катіони Са2+, Mg2+, K+, NH4

+, Na+ і 
аніони НСО3

–, SO4 
2–, NО3

– і С1– . 
Ґрунтове повітря відрізняється від атмосферного 

більш високим вмістом оксиду вуглецю (звичайно від  
0,1 до 2–3%). Вміст кисню в повітрі верхнього шару ґрунту 
нижче його концентрації в атмосферному повітрі.  
У ґрунтовому повітрі можуть утримуватися сірководень, 
метан, оксид азоту(ІІІ) і інші сполуки.  

За абсолютним вмістом в ґрунтах всі елементи 
можуть бути об’єднані в кілька груп.  

У першу групу варто віднести кисень і кремній, вміст 
яких складає десятки відсотків.  

Друга група включає елементи, вміст яких у ґрунті 
змінюється від десятих часток до декількох відсотків: це 
А1, Fe, Ca, Mg, К, Na, С. Перші дві групи – типові 
макроелементи.  

У третю групу входять: Ti, Mn, N, P, S, Н, 
концентрації яких вимірюються десятими і сотими 
частками відсотка. Вони складають перехідну групу.  

Мікро- і ультрамікроелементи містяться в ґрунтах у 
кількості 10–3–10–10 %; до них можна віднести всі інші 
елементи, що зустрічаються в ґрунтах, наприклад Ва, Sr, B, 
Rb, Сu, V, Cr, Co, Li, Mo, Cs, Se. 
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Відповідно до цього, у валовому хімічному складі 
ґрунтів переважають кисень і кремній, менше алюміній, 
залізо, кальцій та натрій, інші елементи – ще менше або у 
мікрокількостях. 

За вмістом основних мінеральних компонентів 
ґрунти поділяють на кілька груп – підзолисті піщані, 
підзолисті суглинисті, лісостепові суглинисті, каштанові 
суглинисті, торф’яні тощо. Вміст оксидів металів у ґрунтах 
різних типів змінюється в досить вузьких межах, що 
полегшує вибір методів їх аналізу.  

Вміст оксидів зменшується в ряду:  
SiO2 > Al2O3 > Fe2O3 ≈ CaO> MgO ≈ K2O ≈ Na2O> TiO2 > MnO.  

Вміст неорганічного фосфору (Р2О5) у ґрунтах є 
досить сталим. В той же час вміст сірки у вигляді 
сульфатів, вуглецю у вигляді карбонатів, органічного 
вуглецю (Сорг) та органічного азоту (Nорг) може коливатися 
в широких межах.  

Крім речовин природного походження, до складу 
ґрунтів входять також численні неорганічні та органічні 
сполуки, які є продуктами промислової та 
сільськогосподарської діяльності людини. Зокрема, з 
атмосферними опадами у вигляді рідких та твердих 
аерозолів до ґрунтів потрапляють сульфатна кислота 
(“кислотні дощі”), сульфати, хлориди, оксиди металів, 
органічні сполуки тощо. Речовини-забруднювачі вносяться 
до ґрунтів з органічними мінеральними добривами і при 
зрошуванні – забрудненою водою. Основними джерелами 
забруднення ґрунтів навколо великих промислових центрів 
є підприємства чорної та кольорової металургії, хімічної, 
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нафтохімічної та енергетичної промисловості. Під впливом 
атмосферних опадів та танення снігу ці забруднення 
проникають у глибину ґрунтів на 20–30 см і більше, 
залежно від їхньої розчинності у воді й сорбційної 
здатності.  

Ґрунти в значних кількостях акумулюють токсичні 
речовини-забруднювачі, такі як пестициди, сполуки 
важких металів, синтетичні миючі засоби тощо.  

Хімічний склад ґрунту суттєво впливає на його 
родючість, фізичні та біологічні властивості. 

 
5.2. Хімічний аналіз ґрунтів 

 

5.2.1. Відбір проб ґрунтів   
 

Для того щоб почати аналіз, необхідно провести 
процедуру відбору проби ґрунту, після цього – 
пробопідготовку і надалі сам аналіз.  

Ґрунтова проба – це деяка кількість ґрунтового 
матеріалу, який відібрали для лабораторних досліджень. 
Таких проб буває декілька видів: первинна, середня, 
лабораторна, аналітичнa.  

Первинна проба відбирається для аналізу в полі з 
розрізу ґрунту, з орного шару. Тверді об’єкти часто 
являють собою неоднорідну (гетерогенну) суміш з 
нерівномірним розподілом різних компонентів. Тому в 
первинну пробу потрібно включати частинки різного 
розміру – від найбільших шматків до найтонших. 
Змішаний зразок складається приблизно з 20–30 
індивідуальних ґрунтових проб, взятих рівномірно по всій 
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площі ділянки, що обстежується. Ґрунт відбирається за 
допомогою ручного бура чи лопати. Відібраний для 
аналізу ґрунт висушують на повітрі протягом декількох діб 
до повітряно-сухого стану. 

Повітряно-сухий ґрунт розміщують на чистому 
папері і вилучають з нього корені рослин, камінці та інші 
включення. Великі грудки ґрунту подрібнюють.  

Середню пробу ґрунту готують до аналізу 
квартуванням. Для цього ретельно перемішану пробу 
розміщують на чистому папері або клейонці у вигляді 
квадрата або конуса і шпателем ділять по діагоналі на 
чотири рівні частини. Дві протилежні частини відкидають, 
а дві інші об’єднують, перемішують, подрібнюють. 
Операції подрібнювання і квартування повторюють доти, 
поки проба не скоротиться до 1–2 кг. Для скорочення проб 
застосовують також ділильні апарати (зменшувачі проб).  

Отриману середню пробу з розміром частинок  
1–2 мм поміщують у дві скляні чи пластмасові посудини, 
одну відправляють у лабораторію (лабораторна проба), 
іншу зберігають визначений термін на випадок перевірки 
(для арбітражних (контрольних) аналізів). Проби 
забезпечують етикеткою, на якій повинні бути зазначені: 
час відбору проби, звідки взята проба, підпис особи, що 
відбирала пробу. Проби повинні бути герметично закриті і 
зберігатися в темряві. 

З лабораторної проби по мірі необхідності формують 
аналітичні проби для визначення того чи іншого 
компоненту. Спочатку лабораторну пробу подрібнюють до 
аналітичного порошку розміром 0,1–0,2 мм і потім беруть 
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наважки. Для аналізу відважують приблизно 1 г; при дуже 
малому вмісті елементів, що визначаються, наважку 
збільшують до 5–10, а іноді і до 100 г. 

 

5.2.2. Підготовка проб ґрунтів до аналізу  
 

Cпосіб підготовки проб ґрунтів до аналізу залежить 
від мети аналізу. В залежності від мети аналізу 
отримують водну, сольову або кислотну витяжку з 
ґрунту або проводять розкладання проби ґрунту.  

Аналіз витяжки з ґрунту дає інформацію про вміст у 
ґрунтах водорозчинних речовин. У витяжках з ґрунтів 
визначають ті ж інгредієнти, що і в природних водах – 
сольові компоненти, біогенні елементи, мікроелементи та 
вуглець органічних сполук. Інколи визначають також 
перманґанатну окиснюваність водних витяжок. Наприклад, 
при окремому визначенні нітрат-йону та йону амонію в 
ґрунті, які були внесені у вигляді нітратних або амонійних 
добрив, готують сольові витяжки з ґрунту, 
використовуючи такі розчини: насичений CaSO4·2H2O; 
0,03 M  NH4F; 0,015 M  H2SO4; 0,01 M CaCl2; 0,5 M NaHCO3; 
0,01 M CuSO4. Однак найчастіше використовують  
2 М розчин КСl. Найкраще всього проводити екстракцію 
відразу ж після пробовідбору. Йони амонію та нітрат-йони 
в екстрактах КСl повинні бути визначені протягом  
24 годин, інакше ці екстракти повинні бути заморожені. 
Визначення нітрат-йону та йону амонію в екстрактах 
проводять фотометричним методом, як і при аналізі води.  

Для визначення у ґрунті вмісту рухомих Fe3+-йонів 
отримують сульфатнокислі ґрунтові витяжки. До наважок 
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ґрунту масою 10 г додають 100 см3 0,5 М розчину 
сульфатної кислоти. Суміш збовтують впродовж 10 хв і 
залишають стояти добу. Після фільтрування з цих витяжок 
відбирають аліквоти розчинів по 10,00 см3 для проведення 
визначення Fe3+-йонів фотоелектроколориметричним 
методом з сульфосаліциловою кислотою. 

Розкладання ґрунту – це певний процес хімічного і 
термічного впливу на ґрунт, в результаті якого 
відбувається руйнування вихідних твердофазних сполук і 
утворення нових, більш простих сполук, які розчиняются в 
кислому або лужному середовищі.  

Існує три різні способи розкладання ґрунтів: 
сплавлення, спікання, кислотне розкладання.  

Сплавлення. Сплавлення ґрунту – метод 
розкладання, в процесі якого ґрунтова проба взаємодіє при 
високій температурі з хімічними реагентами, що 
знаходяться в розплавленому стані, які називають 
плавнями. Даний процес призводить до руйнування 
кристалічних граток мінеральних компонентів ґрунту, 
розкладання хімічних сполук, з яких складається ґрунт, 
при цьому утворюються простіші продукти реакцій, які 
розчиняються в кислому середовищі. Для розкладання 
ґрунтів частіше за все використовують сильноосновні 
плавні. Вони добре реагують з основними складовими 
мінеральної частини ґрунту – алюмосиликатами і кварцом, 
які є найбільш хімічно стійкими сполуками у ґрунті. Як 
плавні використовують гідроксиди і карбонати натрію, 
калію, а також метаборати літію і стронцію.  
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У процесі пробопідготовки плавні необхідно 
подрібнити до дрібнодисперсного стану (максимально 
можливого в умовах лабораторії) для забезпечення 
доброго змішування і контакту з частинками ґрунту. Це 
дозволяє прискорити процес сплавлення і робить його 
більш зручним. Варто враховувати, що застосування 
гідроксидів для сплавлення призводить до поступової 
деградації тиглів як платинових, так і нікелевих. 
Карбонати ж є більш зручними плавнями і застосовуються 
для сплавлення ґрунтів набагато частіше. Суміш Na2CO3 і 
K2CO3 (1:1 по масі) плавиться при нижчій температурі  
(712 °C), ніж кожен окремо (854 °C і 891 °C, відповідно). 
Це дозволяє проводити сплавлення ґрунтів з 
використанням платинових тиглів у звичайних муфельних 
печах при температурі 900–1000 °C. Метаборати літію і 
стронцію (LiBO2 і Sr(BO2)2) – дуже ефективні плавні при 
розкладанні ґрунтів. Вони дозволяють визначати у ґрунті 
валовий вміст натрію і калію, а також скорочують час 
проведення сплавлення.  

Спікання. Спікання ґрунту – це такий спосіб 
пробопідготовки, при якому взаємодія твердих реагентів з 
ґрунтом відбувається при нагріванні (але з урахуванням 
того, що температура буде менша, ніж температура 
плавлення реагуючих компонентів суміші). Продукт такої 
взаємодії називають спіком.  

Як і в процесі сплавлення, при спіканні 
використовують речовини, що мають лужні властивості: 
карбонат натрію, калію, літію і їх суміші, а також суміш 
кальцій карбонату з амоній хлоридом. Аналогічно методу 



 142

сплавлення, їх називають також плавнями. Додатковий 
окиснювач – калій нітрат додають для підвищення 
реакційної здатності лужних плавнів при розкладанні 
ґрунтів, які містять велику кількість органічної речовини.  

Спікання можна провести в звичайних порцелянових 
тиглях в муфельній печі. Для запобігання деградації тигля, 
його поверхню покривають калій сульфатом.  

Витравлювання. Після вищеописаних процедур 
термічної пробопідготовки потрібно перевести отримані 
суміші плавня або спіку з ґрунтом у рідку фазу. Роблять це 
за допомогою багатократної обробки тигля з плавом або 
спіком гарячою дистильованою водою та розведеною 
хлоридною або нітратною кислотою – витравлюванням. 
Подальші маніпуляції залежать від аналітичної задачі та 
від методів вимірювання аналітичного сигналу 

Особливістю сплавлення та спікання, на відміну від 
кислотного розкладання, про яке мова піде далі, є 
можливість кількісного визначення кремнію. Однак для 
цього необхідно провести відділення кремнію від інших 
елементів, які присутні в пробі.  

Кислотне розкладання. При кислотному 
розкладанні пробу ґрунту обробляють сильними 
мінеральними кислотами (або сумішшю цих самих кислот, 
або кислотами з окиснювальною здатністю або 
плавиковою (фторидною) кислотою) під впливом високих 
температур і, іноді, при підвищеному тиску в умовах 
мікрохвильового розкладання, що призводить до 
деструкції компонентів ґрунту, сприяючи переведенню 
визначених елементів у розчин.  
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Кислотне розкладання ґрунтів буває повним 
(розкладання в присутності HF) і неповним (розкладання 
без участі HF), при цьому більш стійкі сполуки кремнію і 
алюмінію залишаються в осаді. Розкладання може 
відбуватися як у відкритій системі, так і в герметично 
закритій – в автоклаві. 

  
5.2.3. Основні етапи аналізу ґрунтів 

Аналіз ґрунтів включає такі основні етапи:  
визначення валового складу;  
визначення катіонообмінної (поглинальної) ємності; 
визначення доступних для рослин форм азоту, 

фосфору та калію (NРК);  
визначення мікроелементів;  
визначення рухомих форм кремнієвої кислоти та 

півтораоксидів (сесквіоксидів);  
аналіз водної витяжки; 
визначення антропогенних забруднювачів. 
Валовий аналіз включає комплекс визначень, які 

дають змогу встановити елементний склад ґрунтів, тобто 
загальний вміст в них хімічних елементів. До цієї групи 
показників входить також гігроскопічна вода. Для 
проведення валового аналізу необхідно спочатку провести 
розкладання проб ґрунту, а потім визначати вміст 
елементів в продуктах розкладання. 

 

5.2.4. Валовий склад ґрунтів  
 

Валовий склад ґрунтів характеризують такими 
показниками:  
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гігроскопічна вода;  
втрата при прожарюванні (ВПП);  
вміст вуглецю та азоту органічних сполук;  
вміст загального азоту,  
а також вміст хімічних компонентів мінеральної 

частини в перерахунку на оксиди (SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, 
MnO, СаО, MgO, SO3, P2O5, K2O, Na2O).  

В карбонатному ґрунті, крім того, визначають СО2  
карбонатів.  

Визначення гігроскопічної води, ВПП, вуглецю та 
азоту органічних сполук, загального азоту, CO2 карбонатів 
та мінеральної частини проводять з окремих наважок. 

Результати валового аналізу представляють частіше у 
вигляді масових часток оксидів елементів у вищому 
ступені окиснення. На це є дві причини: 

1. Історична. У зв’язку з тим, що свого часу валовий 
вміст деяких елементів визначали в основному 
гравіметричним способом. В цьому випадку гравіметричною 
формою визначуваного елемента часто був оксид.  

2. Для контролю правильності виконання валового 
аналізу. У прожареній масі проби сума масових часток 
вищих оксидів всіх хімічних елементів повинна складати 
100%. При валовому аналізі ґрунтів сума масових часток 
оксидів головних структуроутворюючих елементів ґрунту 
– кремнію, алюмінію, заліза, кальцію, магнію, калію, 
натрію, титану, манґану, фосфору – зазвичай становить 
понад 99% від маси прожареної наважки. Решта хімічних 
елементів в сумі складає менше одного відсотка. 
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Крім відсотків, вміст хімічних елементів або їх 
оксидів  в ґрунтах представляють у вигляді мг/кг ґрунту 
(млн–1, ppm) або мкг/кг (млрд–1, ppb).  

 

5.2.4.1. Гігроскопічна вода 
 

Гіроскопічною називають ту воду, яка поглинається 
ґрунтом із повітря і видаляється з ґрунту при його 
просушуванні при 100–105 С. Гігроскопічна вода 
знаходиться в рівновазі з паруватою водою атмосфери і 
характеризує, таким чином, вологість повітряно-сухого 
ґрунту.  

При температурі 100–105 С з ґрунту видаляються 
також гази СО2, NH3, N2 та інші адсорбовані ґрунтом гази. 
Також при цій температурі можлива часткова втрата 
гідратної води, яка входить до складу хімічних 
кристалогідратів (наприклад, CaSO4∙2H2O; CaHPO4∙2H2O). 
Тому значення гігроскопічної води може бути дещо 
завищеним.  

При подальшому аналізі ґрунтів всі результати 
визначення перераховують на сухий ґрунт, тобто 
висушений при 100–105 С. Для цього результати аналізу 
повітряно-сухого ґрунту домножують на коефіцієнт К. 
К = 100/(100 – w(%)(Н2О)гігр.).  

 

5.2.4.2. Втрата при прожарюванні (ВПП) 
 

Зменшення маси сухого ґрунту при нагріванні до 
температури 900 С характеризується втратою при 
прожарюванні. При цьому з ґрунту видаляються органічні 
сполуки, СО2, карбонати, адсорбовані гази, а також 
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залишкова гігроскопічна вода та хімічно зв’язана вода. 
Крім того, прожарювання ґрунту супроводжується 
окисненням заліза(ІІ) до заліза(ІІІ), перетворенням сполук 
сірки в сульфати, частковою втратою хлоридів натрію та 
калію. 

 

5.2.4.3. Загальний вміст мінеральних речовин 
 

Загальний вміст мінеральних речовин в ґрунтах 
(мінеральний залишок (%) розраховують за формулою: 

МЗ = 100 – ВПП, 
де МЗ. – мінеральний залишок, %;  
100 – загальний вміст усіх компонентів в ґрунті, %;  
ВПП – втрата при прожарюванні, %.  
 

5.2.4.4. Вуглець органічних сполук 
 

Вуглець органічних сполук ґрунту можна визначати 
декількома методами.  

Найбільш точним методом є газооб’ємний метод, при 
якому пробу прожарюють при температурі більше 950 С і 
вимірюють за допомогою газоаналізатора об’єм СО2, який 
утворився внаслідок згоряння органічних сполук.  

Більш простий і експресний метод, однак менш 
точний, заснований на мокрому окисненні органічних 
сполук. При цьому до ґрунту додають надлишок 
стандартного розчину калій дихромату (сульфатнокисле 
середовище) і органічні сполуки окиснюються до СО2:  

3С0
 
(органічні сполуки) + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 = 
= 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 8H2O + 3CO2. 
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Залишок калій дихромату титрують розчином солі 
Мора. Вміст вуглецю органічних сполук визначають за 
різницею кількості речовини еквівалента калій дихромату 
до і після проведення реакції.  

Якщо при кип’ятінні розчину з калій дихроматом він 
стає зеленим, то це означає що було недостатньо калій 
дихромату для повного окиснення органічних сполук і 
необхідно брати меншу пробу для аналізу.  

Результати аналізу на вуглець органічних сполук не 
будуть вірними при високому вмісті гумусових речовин 
(понад 15%), тому що не досягається повнота окиснення 
органічних сполук. 

При наявності значної кількості карбонатів їх 
попередньо розкладають, змочуючи пробу невеликою 
кількістю сульфатної кислоти (1:1).  

При вмісті хлоридів понад 1% у розрахунок 
результату аналізу вводять поправку на витрату калій 
дихромату для їх окиснення: 

6Cl– + Cr2O7
2– + 14H+ = 2Cr3+ + 3Cl2 + 7H2O. 

 

5.2.4.5. СО2 карбонатів 
 

Вміст СО2 карбонатів у верхніх шарах ґрунтів 
коливається в межах 0,1–7,0%. 

Карбонати ґрунтів можуть бути різними, але в 
основному вони складаються з кальциту CaCO3, арагоніту, 
який має той же склад, що і кальцит, та доломіту 
CaMg(CO3)2. Магнезит MgCO3, сидерит FeCO3 та інші 
зустрічаються значно рідше.  
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Карбонати в ґрунтах визначають гравіметричним або 
титриметричним методом.  

Гравіметричний метод полягає у зважуванні маси 
СО2, який виділяється при розкладанні карбонатів 
хлоридною кислотою:  

СаСО3 + 2НСl = СО2 + СаСl2 + H2O. 
Діоксид вуглецю хемосорбують у попередньо 

зважених поглинальних трубках, які містять розчин КОН: 
2КОН + СО2 = К2СО3 + H2O. 

За збільшенням маси поглинальних трубок знаходять 
вміст СО2  карбонатів.  

Більш зручним і придатним для масових аналізів є 
титриметричний метод, який полягає в обробці наважки 
твердої проби надлишком стандартного розчину хлоридної 
кислоти з наступним титруванням її залишку стандартним 
розчином лугу.  

При вмісті СО2 карбонатів ≤15 % проби обробляють 
розчином HCl з молярною концентрацією 0,02 моль/дм3.  
 

5.2.4.6. Азот органічних сполук та загальний азот 
 

Важливими показниками якості ґрунтів є вміст азоту 
органічних сполук та загального азоту.  

Азот входить до складу гумусових речовин ґрунтів. 
Накопичення його, як і накопичення вуглецю – характерна 
властивість ґрунтоутворюючого процесу, який 
обумовлений біологічним кругообміном речовин в системі 
“ґрунт–рослина”.  

Азот – найважливіший елемент живлення рослин, 
тому його загальний запас в ґрунті вважають показником 
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потенціальної родючості ґрунту. Вміст азоту в гумусі 
дорівнює приблизно 5%.  

Найбільш важливі неорганічні види азоту в ґрунтах – 
це нітрати, нітрити, здатний до обміну амоніак, фіксований 
в мінералах йон амонію, газоподібний азот та оксид 
азоту(І) N2O.  

До 90% всього азоту в поверхневому шарі вологого 
ґрунту може бути у вигляді органічного азоту.  

Азот органічних сполук може бути визначений 
мокрим розкладанням (метод К’єльдаля). Метод К’єльдаля 
включає переведення органічного та неорганічного азоту в 
амонійну форму і наступне визначення концентрації йонів 
амонію. Органічні сполуки, що містять азот, 
розкладаються сумішшю концентрованої сульфатної 
кислоти та калій сульфату при 315–370 С у присутності 
каталізатора: солі міді, ртуті або металічного селену: 

4422

O

SOH
HSONHOHCOH) N, (C, речовина Органічна

2

42

 . 

Потім розчин обробляють надлишком сильної основи 
і відганяють амоніак, який виділяється, у стандартний 
розчин кислоти: 

422344 SONaO2HNH2NaOHHSONH  ; 

ClNHHClNH 4надл.3  . 
Залишок кислоти відтитровують стандартним 

розчином натрій гідроксиду в присутності метилового 
оранжевого: 

OHNaClNaOHHCl 2зал.  . 



 150

Індикатор метиловий оранжевий застосовують тому 
що необхідно закінчити титрування залишку хлоридної 
кислоти до того, як сіль амоній хлориду почне взаємодіяти 
зі стандартним розчином натрій гідроксиду. 

Рівняння матеріального балансу за кількістю 
речовини еквівалента має вигляд: 

 

(NaOH)(HCl))(NH)HSO(NH(N) 344 nnnnn  , 
або (NaOH)(HCl)(N) nnn  . 

 

Очевидно, що за наведеною методикою визначається 
сумарний вміст азоту органічних сполук та неорганічного 
азоту. Однак вміст органічного азоту в ґрунтах є значно 
вищим, тому вмістом неорганічного азоту нехтують. 

При окремому визначенні нітрат-йону та йону 
амонію в ґрунті, які були внесені у вигляді нітратних або 
амонійних добрив, готують сольові витяжки, тобто їх 
екстрагують з ґрунту. Для екстракції нітрат-йону та йону 
амонію з ґрунту використовують такі розчини: насичений 
CaSO4·2H2O; 0,03 M NH4F; 0,015 M H2SO4; 0,01 M CaCl2; 
0,5 M NaHCO3; 0,01 M CuSO4. Однак найчастіше 
використовують 2 М розчин КСl. Найкраще всього 
проводити екстракцію відразу ж після пробовідбору. Йони 
амонію та нітрату в екстрактах КСl повинні бути визначені 
протягом 24 годин. Інакше ці екстракти повинні бути 
заморожені. Визначення нітрат-йону та йону амонію в 
екстрактах проводять фотометричним методом,  як і при 
аналізі води. 
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5.2.4.7. Мінеральна частина ґрунтів 
 

Основну частину ґрунтів складають практично 
нерозчинні у воді силікати. Для визначення силікатів 
проби ґрунту сплавляють з різними плавнями, зокрема 
сумішшю карбонатів калію та натрію і одержаний плав 
розкладають хлоридною кислотою:  
K2O·Al2O3·6SiO2 + 6Na2CO3 = 2KАlO2 + 6Na2SiO3 + 6CO2. 

При розкладанні плавня хлоридною кислотою 
кремній випадає в осад у вигляді кремнієвої кислоти 
SiO2∙ nH2O, а в розчині залишаються йони заліза(ІІІ), 
алюмінію(ІІІ), манґану(ІІ), титану(IV), кальцію, магнію, 
натрію та калію, сульфат- та ортофосфат-йони.  

Компоненти мінеральної частини ґрунтів визначають 
за схемою (рис. 5.2). 

Після переведення кремнію у нерозчинну кислоту 
SiO2∙ nH2O її визначають гравіметричним методом за 
масою прожареного SiO2. Фільтрат після виділення 
кремнієвої кислоти доводять дистильованою водою в 
мірній колбі до 250 см3 і використовують для подальшого 
аналізу. 

Сума півтораоксидів 
 

З фільтрату від кремнієвої кислоти відбирають в 
стакан 50–100 см3 розчину, нагрівають майже до кипіння, 
додають при інтенсивному перемішуванні 25%-вий розчин 
амоніаку і осаджують півтораоксиди (оксиди алюмінію, 
заліза(ІІІ), титану(IV)) у вигляді  гідроксидів. 

Разом з ними осаджуються нерозчинні фосфати цих 
елементів. Осадження півтораоксидів проводять при  
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рН 3–5. Потім сполуки відфільтровують, промивають 
водою, відмивають від хлоридів і прожарюють при 
температурі 900–1000 С до сталої маси.  

Вміст півтораоксидів, %, обчислюють за формулою:  

w (%) (M2O3 + TiO2 + P2O5)  = прожареного осаду( ) 100 .
(наважки,г)

m
m

  

 

Рис. 5.2. Схема визначення основних компонентів 
мінеральної частини ґрунтів  

 

Кальцій та магній 
Йони кальцію та магнію визначають 

комплексонометрично у фільтраті після відділення 
півтораоксидів. Титрування проводять розчином ЕДТА в 
лужному середовищі у присутності індикатора кислотного 
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хрому темно-синього у водно-етанольному розчині. Зміна 
забарвлення від рожевого до стійкого фіолетового. При 
цьому титруються тільки йони кальцію, а йони магнію 
осаджуються у вигляді гідроксидів. Далі у цьому ж розчині 
відтитровують розчином ЕДТА магній-йони при рН 10 
(амоніачний буфер) до зміни забарвлення індикатора 
кислотного хрому темно-синього від рожево-червоного до 
синювато-фіолетового. 
 

Фосфор 
 

 Фосфор визначають фотометричним методом у 
вигляді фосфорномолібденової сині у фільтраті після 
відділення кремнієвої кислоти. Велика концентрація йонів 
Fе3+ заважає аналізу, тому їх попередньо відновлюють до 
Fе2+ металічним алюмінієм.  

У результаті взаємодії ортофосфатів з молібдатом 
амонію у кислому середовищі з рН 0,8–0,95 утворюється 
забарвлена в жовтий колір сіль (NH4)3[P(Mo3O10)4] 
фосфорномолібденової гетерополікислоти Н3[Р(Мо3О10)4], 
в якій чотири атоми кисню ортофосфатної кислоти H3PO4 
заміщені на чотири групи Mo3О10: 

 
 

H3PO4  + 12(NH4)2MoO4 + 21HNO3 = 
= (NH4)3[P(Mo3O10) 4] + 21NH4NO3 + 12H2O. 

 

При дії відновника, наприклад сульфіту,  
молібден(VI) у гетерополісполуці відновлюється до суміші 
еквівалентних кількостей Мо(VІ) та Мо(V). Внаслідок 
цього утворюється сполука синього кольору – «молібде-
нова синь». Інтенсивність забарвлення розчину 
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пропорційна концентрації фосфору. Вміст фосфору 
знаходять за градуювальним графіком. 

 

Сірка 
 

 Сірку у вигляді сульфат-йонів визначають 
гравіметричним методом у фільтраті після відділення 
півтораоксидів. Гравіметричне визначення сульфат-йонів 
ґрунтується на їх осадженні в кислому середовищі за 
допомогою розчинних солей барію: 

SO4
2– + Ва2+ = Ва SO4↓. 

Кристалічний осад відфільтровують, прожарюють 
при 700–750 ºС і зважують у вигляді гравіметричної форми 
барій сульфату. 

Вміст сульфат-йонів перераховують на вміст SO3. 
 

Залізо 
 

Йони заліза визначають комплексонометричним 
методом у фільтраті після відділення кремнієвої кислоти 
титруванням розчином ЕДТА з індикатором 
сульфосаліциловою кислотою до переходу бузково-
червоного кольору моносаліцилатного комплексу заліза до 
лимонно-жовтого кольору, характерного для 
комплексонату заліза. Чітка зміна забарвлення індикатора 
спостерігається при вмісті 1–100 мг Fе2О3 в 100 cм3 
розчину. 

Вміст заліза перераховують на вміст Fе2О3. 
Вміст йонів заліза(ІІІ) у фільтраті від кремнієвої  

кислоти можна визначати також фотометричним 
сульфосаліцилатним методом: сульфосаліцилова кислота 
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або натрій сульфосаліцилат у слабкокислому середовищі 
утворює комплексну сполуку тільки з солями заліза(ІІІ)  
пурпурного кольору. Комплексна сполука має смугу 
поглинання з опт = 510–520 нм (світлофільтр зелений),  
 = 1,8∙103 л∙моль–1∙см–1. 

У слабколужному середовищі сульфосаліцилова 
кислота або натрій сульфосаліцилат утворюють 
комплексну сполуку з солями заліза(ІІІ) і заліза(ІІ) (жовте 
забарвлення). опт = 400–430 нм (світлофільтр синій). 

Для визначення рухомого заліза в ґрунті отримують 
сульфатнокислотні витяжки з ґрунту дією  
0,5 М розчином сульфатної кислоти. 

 

Манґан 
Манґан визначають у фільтраті після відділення 

кремнієвої кислоти. Йони Мn2+ окиснюють амоній 
дисульфатом (амоній персульфатом) до перманґанат-йонів 
МnО4

–, які визначають фотометрично. Вміст манґану, 
знайдений за градуювальним графіком, мг, перераховують 
на МnО. Коефіцієнт перерахунку Мn на МnО дорівнює 
1,2912. 

Калій і натрій 
 

Калій і натрій визначають методом фотометрії 
полум’я у розчині, отриманому після кислотного 
розкладання силікатів (мінеральної частини ґрунтів) 
сумішшю фторидної і сульфатної кислот: 

K2O·Al2O3·6SiO2 + 24HF + 4H2SO4 =  
= 6SiF4 + K2SO4 + Al2(SO4)3 + 16H2O. 

Вміст калію та натрію перераховують на K2O і Na2O. 
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Калій та натрій входять у склад польових шпатів та 
інших мінералів. З розчинних мінералів, які містять калій 
та натрій, відомі карналіт MgCl2·KCl·6H2O, каініт 
KMg(SO4)Cl·3H2O, галіт NaCl, сода Na2CO3·10Н2О та інші. 
Присутність великих кількостей натрію в ґрунті 
обумовлює його солонцюватість та пов’язане з цим 
погіршення фізичних властивостей ґрунту. 

Крім аналізу водної, сольової або кислотної витяжок 
з ґрунту, визначення валового складу ґрунтів, до основних 
етапів аналізу ґрунтів відноситься визначення 
катіонообмінної (поглинальної) ємності  ґрунту та інші 
визначення. 
 

5.2.5. Поглинальна і катіонообмінна здатність ґрунтів 
 

Поглинальна здатність ґрунту – це властивість 
поглинати (затримувати в собі) гази, рідини, сольові 
розчини і тверді частинки. 

Розрізняють п’ять видів поглинальної здатності 
ґрунтів: механічну, фізичну, хімічну, біологічну і фізико-
хімічну. 

Механічна поглинальна здатність – властивість 
затримувати зважені частинки у процесі фільтрації води 
через ґрунт.  

Фізична поглинальна  здатність – зміна  
концентрації розчиненої речовини в шарі розчину, що 
примикає до твердої фази ґрунту. Фізична поглинальна  
здатність обумовлена дією фізичних сил. Ґрунтові колоїди 
(тверді частинки розміром менше 0,01 мкм) здатні 
адсорбувати на своїй поверхні аніони і катіони ґрунтового 
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розчину і диполі води. У ґрунтах найбільш часто 
відбувається збільшення концентрації розчинених 
компонентів у поверхневому шарі. 

Хімічна поглинальна здатність – властивість 
утворювати нерозчинні або малорозчинні солі у ґрунтових 
розчинах. Дуже часто ця здатність ґрунтів виявляється в 
карбонатному горизонті з утворенням кальциту – СаСО3. 
При внесенні в ґрунт фосфорних добрив, наприклад 
суперфосфату Са(Н2РО4)2, можливе утворення 
нерозчинних солей заліза FePO4  або кальцію Са3(РО4)2. 

 Біологічна поглинальна здатність – поглинання 
різних речовин із ґрунтового розчину живими 
організмами. Істотною особливістю цього процесу є 
вибіркове поглинання найбільш важливих для 
життєдіяльності організмів речовин. Завдяки цій 
вибірковій біологічній здатності у верхніх горизонтах 
ґрунту разом з гумусом акумулюються багато біогенних 
елементів. 

Фізико-хімічна (або обмінна) поглинальна здатність –
властивість ґрунту еквівалентно обмінювати йони 
ґрунтового розчину і твердої фази ґрунтів. На поверхні 
частинок твердої фази ґрунтів присутні активні центри, що 
мають позитивний або негативний заряд. Тому за 
характером йонообмінної здатності ґрунт варто віднести 
до амфоболітів. Однак практично у всіх видах ґрунтів 
кількість активних центрів, що мають негативний заряд, 
значно більша, ніж заряджених позитивно, тому для 
ґрунтів характерна переважно катіонообмінна здатність. 
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Рис. 5.3. Кислотна частинка ґрунту 

Катіонообмінну здатність ґрунтів відносять до 
числа фундаментальних властивостей ґрунту. Катіонний 
обмін – це оборотний процес стехіометричного обміну 
йонами між двома контактуючими фазами. Найбільш часто 
в реакціях обміну  ґрунту беруть участь катіони H+, Са2+, 
Mg2+, K+, Na+, А13+. 

Для витіснення обмінних катіонів використовують  
1 М розчин амоній хлориду або 1 М розчин амоній ацетату, 
або 0,1 М розчин хлоридної кислоти. 

Витіснення обмінних катіонів ґрунту розчином 
NH4Cl можна представити наступним рівнянням: 

(ГПК)Na+ (K+, Н+, Ca2+, Mg2+) + 7NH4
+

 
→ (ГПК)7NH4

+
 + 

Ca2+
 
+ Mg2++ Na++ K+ + Н+.

 

У наведеній схемі ГПК означає ґрунтовий 
поглинаючий комплекс – це сукупність мінеральних, 
органічних і органо-мінеральних сполук високого ступеня 
дисперсності, нерозчинних у воді і здатних поглинати й 
обмінювати поглинуті йони. 
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Катіони, що входять до складу ґрунтового 
поглинаючого комплексу і можуть бути заміщені в процесі 
йонного обміну, називають обмінними катіонами.  

Визначення катіонообмінної (поглинаючої) 
здатності включає визначення обмінних катіонів, ємності 
поглинання та кислотності ґрунту.  

Загальна кількість усіх поглинутих (обмінних) 
катіонів, які можуть бути витіснені з ґрунту, 
називається ємністю катіонного обміну (ЄКО). Ємність 
катіонного обміну – є однією з найважливіших 
характеристик ґрунтового поглинаючого комплексу. 
Сумарна ємність поглинання за йонами Ca2+, Mg2+ та Na+

 

при рН = 7 для різних ґрунтів змінюється в межах від  
2–5 ммоль екв./100 г (підзолисті піщані та супіщані ґрунти) 
до 70–100 ммоль екв./100 г (торф’яні ґрунти). 

  

5.2.5.1. Кислотність ґрунту 
Кислотність ґрунту – важлива агрономічна 

характеристика ґрунту і екологічний фактор, який 
необхідно враховувати у практиці сільського господарства. 
Підвищена кислотність ґрунту погіршує ріст і розвиток 
рослин, пригнічує життєдіяльність польових бактерій, 
сприяє розвитку польових грибів і хвороботворних 
мікроорганізмів, погіршує фізико-хімічні властивості 
ґрунту. 

Є два види ґрунтової кислотності: актуальна 
(активна) і потенціальна (прихована). 

Актуальна кислотність – це pH ґрунтового розчину, 
Актуальну кислотність обумовлює наявність у ґрунтовому 
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розчині органічних і мінеральних кислот, які створюють 
певний ступінь підкислення. Для визначення актуальної 
кислотності ґрунт промивають водою (у співвідношенні 
ґрунт : вода = 1 : 2,5 для мінеральних ґрунтів і 1 : 25 для 
торф’яних) і у водній витяжці визначають рН. 

Потенціальна кислотність (Н) – здатність твердої 
фази ґрунту підкислювати розчин при взаємодії з солями. 
Вона обумовлена Н+- чи Аl3+-йонами, які перебувають в 
поглинутому ґрунтом стані. 

Потенціальна кислотність ділиться на: 
а) обмінну – Н обм., б) гідролітичну – Н гідр. 
В основі поділу потенціальної кислотності на 

обмінну і гідролітичну покладена природа солі, яку 
застосовують для визначення потенціальної кислотності. 

Обмінна кислотність (Н обм.) – це частина 
потенціальної кислотності, яка виявляється при витісненні 
з ґрунту Н+-йонів розчином нейтральної солі (КСl, NaCl, 
BaCl2). Частіше всього для цієї мети застосовують  
1 М розчин КСl. 

 

 
 

У розчині утворюється вільна хлоридна кислота. Але калій 
хлорид витісняє з ґрунтового комплексу також йони 
алюмінію. 



 161

 
Алюміній хлорид вивільняє додаткову кількість 

хлоридної кислоти у реакції гідролізу: 
АlСІ3  + 3Н2О    Аl(ОН)3 + 3НСl. 

Після отримання сольової витяжки розчину дають 
постояти 18–24 години, а потім визначають рН цього 
розчину.  

За величиною рН отриманого розчину з’ясовують 
ступінь обмінної кислотності досліджуваної проби ґрунту.  

Обмінна кислотність завжди вища актуальної, бо при 
її визначенні одночасно враховують Н+- і Аl3+-йони, які 
були у ґрунтовому комплекі.  

Обмінну кислотність треба враховувати при внесенні 
добрив у ґрунт. За ступенем кислотності розрізняють 
сильнокислі ґрунти (рН ≤ 4,5); середньокислі (рН =  
4,6–5,0); слабкокислі (рН = 5,1–5,5) та нейтральні 
(рН ≥ 5,6). 

 
Рис. 5.4. Шкала кислотностi ґрунтів 

 



 162

Для більшості сільськогосподарських рослин 
найбільш сприятлива слабкокисла або нейтральна реакція 
середовища. Дуже кисла реакція взагалі шкідлива для 
рослин: вона затримує в них синтез білкових речовин. 

 
 

 
Рис. 5.5. Карта кислотності ґрунтів 

синій – лужні, коричневий – кислі ґрунти 
 

При визначенні обмінної кислотності з 
поглинального комплексу ґрунту витісняються не всі  
Н+- і Аl3+-йони, частина їх залишається там. 

Гідролітична кислотність (Н гідр.) – це 
потенціальна кислотність ґрунту, яка утворюється при 
витісненні з ґрунту Н+ чи АІ3+-йонів розчинами солей, що 
гідролізують з утворенням лужного середовища. Частіше 
всього для цієї мети застосовують 1 М  розчин СН3СООNa: 

 

[ГПК]Н+  +  СН3СООNa    [ГПК]Na+  +  CH3COOH 
[ГПК]Аl3+ +3СН3СООNa[ГПК]3Na+ + Al(CH3COO)3 

Al(CH3COO)3  +  3H2O    Al(OH)3   + 3CH3COOH. 
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Гідролітична кислотність включає і ті менш рухливі  
Н+- і Аl3+-йони, які не витісняються нейтральними солями. 

Гідролітичну кислотність виражають кількістю 
речовини NaOH (мілімоль), яка витрачена на титрування 
кислоти, що витіснена із 100 г ґрунту, і позначають Н гідр. 

 

 CH3COOH + NaOH = СН3СООNa + H2O. 
 

Величина гідролітичної. кислотності в різних 
ґрунтах буває від 0,1 до 10 і більше ммоль NaOH на 100 г 
ґрунту. У звичайних чорноземах гідролітичної кислотності 
практично немає, тоді як в опідзолених чорноземах та 
сірих опідзолених лісових ґрунтах вона інколи досягає 3 
ммоль і більше на 100 г ґрунту. Найбільша гідролітична 
кислотність у деяких торфових горизонтах болотних 
ґрунтів.  

Якщо в ґрунті є обмінна кислотність, то в ньому 
обов’язково є і гідролітична кислотність. Визначаючи 
гідролітичну кислотність ґрунту, по суті визначають 
суму гідролітичної, обмінної і актуальної кислотностей, а 
це дає можливість краще врахувати потребу ґрунту при 
вапнуванні. 

У деяких випадках підвищену кислотність можна 
виявити і за зовнішніми ознаками: 

 кислі підзолисті ґрунти відрізняються білуватим 
відтінком; 

 на ділянці добре себе почувають бур’яни, стійкі до 
кислотності ґрунту: жовтець повзучий, біловус, пікульник, 
ториця польова, щучка (луговик); 

 мох, польовий хвощ, щавель, кислиця дуже люблять 
кислі ґрунти; 
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 на кислих ґрунтах погано ростуть конюшина або 
люцерна, пшениця, що не зимує. 

З городніх рослин у слабко-кислому ґрунті непогано 
росте картопля, кабачки, томати, гарбузи, хоча основна 
більшість культурних рослин, безумовно, віддає перевагу 
ґрунту з нейтральною реакцією або близькою до неї. 
Оптимальні значення pН ґрунту для деяких рослин 
наведені в табл. 5.1.   

Таблиця 5.1 
Оптимальні значення pН ґрунту для деяких рослин 

 

Значення рН 
ґрунту Рослинність Значення рН 

ґрунту Рослинність 

5,0–7,7 Овес 6,7–7,4 Капуста 
5,0–5,5 Картопля 6,0–7,0 Горох 

5,5–7,5 Жито озиме 6,8–7,5 Буряк 
їстівний 

7,0–7,5 Цукровий 
буряк 6,5–7,1 Соя 

6,0–7,5 Пшениця 
ярова 5,5 і більше Редис, ріпа 

7,0–8,0 Люцерна 6,3–6,7 Томати 

6,3–7,6 Пшениця 
озима Близько 7 Гірчиця 

6,0–7,0 Конюшина 5,9–6,5 Льон 
6,8–7,5 Ячмінь 5,5–7,0 Морква 

6,5 і більше Буркун 6,0–6,8 Соняшник 
6,0–7,0 Кукурудза 6,0–7,9 Огірки 
4,5–6,0 Люпин 7,1–7,4 Коноплі 
5,5–7,5 Просо 6,0–7,0 Салат 

5,6 і більше Тимофіївка 4,8–6,2 Чай 
4,7–7,5 Гречка 6,5–9,0 Бавовник 
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Основним методом підвищення продуктивності 
кислих ґрунтів є зниження їх кислотності вапнуванням. 
Для визначення потреби ґрунту у вапнуванні найчастіше 
користуються даними гідролітичної кислотності. Якщо 
остання становить 1–2 ммоль, то ґрунт не треба вапнувати, 
а якщо ґрунти мають більшу кислотність, то їх треба 
обов’язково вапнувати (слабопідзолисті піщані ґрунти 
вапнують навіть при гідролітичній кислотності меншій за  
2 ммоль на 100 г ґрунту).  

Вапнування ґрунту здійснюється внесенням в ґрунт 
доломітового борошна, яке слід розмістити в ґрунті на 
глибині близько двадцяти сантиметрів. 

 

Рис. 5.6. Обмінна здатність кислотних частинок ґрунту  
з кальцій карбонатом  
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Крім доломітового борошна для нейтралізації 
кислотності можна використовувати гашене вапно 
(попередньо слід вапно обов’язково погасити водою), 
подрібнену крейду, торф’яну або деревну золу. 
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ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ ДО ТЕМИ 
«ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ТА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПРИРОДНИХ ВОД» 

 
Лабораторна робота № 1 

 

Тема: Фізичні властивості природних вод 
Мета: засвоїти методику органолептичного 

визначення запаху, смаку та кольоровості природних вод.  
 

З фізичних властивостей води, крім температури, 
визначають, зазвичай, запах, смак і присмак, каламутність, 
прозорість, забарвлення (кольоровість). Ці показники, крім 
температури, визначають, зазвичай, органолептично.  

Органолептичні спостереження водного обʼєкта – 
визначення стану водного обʼєкта шляхом 
безпосереднього його огляду.  

 

1. Органолептичне визначення запаху води 
 

Запах води характеризується характером, видом і  
інтенсивністю.  

За характером запахи води поділяють на дві групи: 
а) запахи природного походження (утворюються в 

результаті життєдіяльності і відмирання водних організмів 
або запахи від природних стоків). Запахи природного 
походження знаходять за класифікацією, наведеною в 
табл. 1. 

б) запахи штучного походження (утворюються від 
промислових стічних вод, від обробки води реагентами на 
станціях водопідготовки, від гербіцидів, інсектицидів). Ці 
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запахи називаються за відповідними речовинами: 
хлорфенольний, камфорний, хлорний, тощо. 

Інтенсивність запаху води вимірюється в балах.  
На запах води впливають: склад речовин, 

температура, значення рН, ступінь забруднення водного 
об’єкта, біологічна обстановка, гідрологічні умови тощо. 
Серед неорганічних речовин запах може викликати лише 
сірководень. 

Визначення запаху води базується на 
органолептичному дослідженні характеру і виду запаху 
(табл. 1) й інтенсивності запаху (табл. 2) за температури 
15–20 С і за нагріванням до 60 С. Інтенсивність запаху 
води вимірюється в балах від 1 до 5.  

ГДК інтенсивності запаху – 2 бали. 
Таблиця 1 

Класифікація запахів води природного походження 
 

Символ Характер запаху Приблизний вид запахів 
А Ароматичний Огірковий, квітковий 
Б Болотний Мулистий, багнистий 
Г Гнильний Фекальний, стічний 
Д Деревний Деревної кори 

З Землистий Прілий, свіжозораної землі, 
гнільний 

П Пліснявий Затхлий, застояний 
Р Рибний Риби, риб’ячого жиру 
C Сірководневий Тухлих яєць 
Т Трав’яний Скошеної трави, сіна 

Н Невизначений 
Запахи природного поход-
ження, які не відповідають 
попереднім визначенням 
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  Таблиця 2 
Оцінка інтенсивності запаху 

 

Бали Інтенсивність 
запаху Ступінь відчуття запаху 

0 Відсутній  Відсутність суттєвого запаху 

1 Дуже 
слабкий  

Запах, що не виявляється спожи-
вачем, але може бути виявлений 
досвідченим дослідником 

2 Слабкий  
Запах, що не привертає уваги 
споживача, але який можна 
зауважити, якщо вказати на нього 

3 Помітний  
Запах, який легко виявити і який 
дає привід ставитися до води з 
несхваленням 

4 Виразний  
Запах, який легко звертає на себе 
увагу і робить воду неприємною 
для пиття 

 
5 

Дуже 
сильний  

Запах настільки сильний, що 
робить воду непридатною для 
пиття 

 
Обладнання 

 

Колби (об’єм 200 см3), годинникове скло або 
притертий корок, водяна баня. 

 

Хід роботи 
Запах води слід визначати в приміщенні, де немає 

побічних запахів. Бажано, щоб характер та інтенсивність 
запаху відмічали кілька дослідників. 

У колбу ємністю 200 см3 з широким горлом 
наливають 100 см3 досліджуваної води кімнатної 
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температури, накривають годинниковим склом або 
притертим корком, струшують коловим рухом, 
відкривають корок або зсувають годинникове скло і 
швидко визначають характер та інтенсивність запаху. 
Потім колбу нагрівають до температури 60 С на водяній 
бані і також оцінюють запах. 

При визначенні запаху води проби не консервують. 
Термін зберігання проб без консервування 2 год. 

 

Висновок: 
 
2. Органолептичне визначення смаку і присмаку 

води 
 

Смак і присмак води та їх інтенсивність визначають в 
сирій воді, органолептично. Смак та присмак вод 
відкритих водойм і джерел, сумнівних в санітарному 
відношенні, визначають після їх кипʼятіння та 
охолодження до кімнатної температури. Це повинно бути 
зафіксовано в результатах аналізу (смак та присмак 
кип’яченої води). 

Розрізняють чотири види смаку: солоний, гіркий, 
солодкий і кислий. Решту видів смакових відчуттів 
називають присмаками: гірко-солоний, хлоровий, 
металевий, рибний, болотистий, затхлий та інші. 

Інтенсивність смаку та присмаку води оцінюють у 
балах за п’ятибальною шкалою відповідно вимогам, 
поданим у табл. 3. Інтенсивність смаку і присмаку води, 
яка подається водопроводом, не повинна перевищувати  
2 бали. 
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       Таблиця 3 
Інтенсивність смаку та присмаку води 

 

Інтенсивність смаку і 
присмаку 

Оцінка (бал) 

Ніякого смаку 0 
Дуже слабкий 1 
Слабкий 2 
Помітний 3 
Сильний 4 
Дуже сильний 5 

 

Обладнання 
Пробiрки, пробiркотримач, спиртiвка. 
 

Хід роботи 
Для визначення смаку воду нагрiвають до 25–30 С, 

набирають у рот близько 15–20 см3 i тримають кілька 
секунд, ковтати воду не потрiбно. 

 

Висновок: 
 

3. Кольоровість природних вод 
 

Кольоровість природних вод зумовлена головним 
чином присутністю гумінових речовин і комплексних 
йонів заліза(III). Кількість цих речовин залежить від 
геологічних умов, водоносних горизонтів, характеру 
ґрунту, наявністю боліт і торфовищ у басейні річки. Стічні 
води деяких підприємств також можуть створювати досить 
інтенсивне забарвлення води. 
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Кольоровість води визначають візуально, 
порівнюючи з розчинами, що імітують кольоровість 
природних вод. Показник якості води, що характеризує 
інтенсивність забарвлення води й зумовлений вмістом 
забарвлених сполук, виражається в градусах забарвлення  
платиново-кобальтової шкали. Ця шкала еталонів 
готується розведенням стандартного розчину, що містить 
калій гексахлороплатинат(IV) K2[PtCl6], кобальт(ІІ) хлорид 
СоCl2 і хлоридну кислоту. Забарвлення води визначається 
шляхом порівняння забарвленої випробуваної води з 
еталонами. При відсутності калій гексахлороплатинату(IV) 
шкалу готують розведенням стандартного розчину калій 
дихромату, що містить кобальт(ІІ) сульфат CoSO4  7H2O і 
сульфатну кислоту. 

Забарвлення природних вод коливається від одиниць 
до тисяч градусів. 

Гранично припустима величина забарвлення у 
водах, що використовуються для питних цілей, складає  
35 градусів за платиново-кобальтовою шкалою. 

Значне забарвлення води погіршує її органолептичні 
властивості і має негативний вплив на розвиток водних 
рослинних і тваринних організмів у результаті різкого 
зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що 
витрачається на окиснювання сполук заліза і гумусових 
речовин. 

Обладнання та реактиви 
Пробірки, мірні колби, ваги, дистильована вода, калій 

дихромат (крист.), кобальт сульфат-вода(1/7) (крист.), 
сульфатна(VI) кислота (конц.). 
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Хід роботи 
Для приготування шкали забарвленості готують два 

розчини. 
Розчин № 1. У мірній колбі об’ємом 1 дм3 

розчиняють у дистильованій воді 0,0875 г калій дихромату 
і 2 г кобальт(II) сульфат-вода (1/7), додають 1 см3 розчину 
концентрованої сульфатної кислоти (густиною 1,84 г/см3). 
Розчин перемішують, доводять до мітки дистильованою 
водою. Цей розчин відповідає забарвленості 500º. 

Розчин № 2. 1 см3 концентрованої сульфатної (VI) 
кислоти доводять дистильованою водою у мірній колбі до 
1 дм3 (КИСЛОТУ ЛИТИ У ВОДУ!) 

Змішуючи розчини № 1 і № 2 у співвідношеннях, 
вказаних у таблиці 4, готують шкалу забарвленості. 

 

Таблиця 4 
Шкала забарвленості із калій дихромату і кобальт сульфату 

 

Об’єм 
розчину, 

см3 

Градуси забарвленості 
0 5 10 15 20 25 30 40 

№ 1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,0 4,0 
№ 2 50 49,5 49 48,5 48 47,5 47,0 46,0 

 
При візуальному визначенні забарвленості в прозору 

пробірку із безбарвного скла наливають 50 см3 
досліджуваної води, при необхідності профільтрованої, і, 
проглядаючи зверху на білому фоні, підбирають розчин 
шкали з подібним забарвленням. 

Якщо досліджувана вода має забарвленість вищу 80, 
то її попередньо розводять дистильованою водою. 
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Величину забарвленості в цьому випадку множать на 
кратність розведення. 

 

Висновок: 
 

Контрольні запитання 
 

1. Як класифікують запахи води? 
2. Як оцінюють інтенсивність запаху, смаку та присмаку 
води? 
3. Опишіть методику органолептичного визначення запаху 
води.  
4. Опишіть методику органолептичного визначення смаку і 
присмаку води. 
5. Яке значення ГДК для інтенсивності запаху, 
інтенсивності смаку і присмаку води, яка подається 
водопроводом? 
6. Опишіть методику візуального колориметричного 
визначення забарвленості води за допомогою шкали 
забарвленості. 
7. Яка гранично припустима величина забарвлення у 
водах, що використовуються для питних цілей? 
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Лабораторна робота № 2 
 

Тема: Твердість води 
 

Мета: Засвоїти теоретичні основи і методики 
визначення тимчасової (карбонатної) твердості води 
методом кислотно-основного титрування і загальної 
твердості води методом комплексонометричного 
титрування. Провести окреме визначення кальцій і магній 
йонів у воді. 

Твердістю води (позначається Н) називається 
властивість води звʼязувати мило в пластівчастий осад і 
здатність води утворювати осади на стінках парових 
котлів. Ці властивості зумовлені вмістом у воді кальцій- і 
магній-йонів. 

Розрізняють загальну, карбонатну і некарбонатну 
твердість води. Твердість води, обумовлену загальним 
вмістом Са2+- і Мg2+-йонів, прийнято називати 
загальною твердістю води. 

Одиницею твердості води в нашій країні є моль 
(твердості) на кубічний метр   (моль/м3) або ммоль/дм3. 

Під карбонатною твердістю мають на увазі 
кількість кальцій- і магній-йонів в 1 дм3, еквівалентних 
кількості карбонат- і гідрогенкарбонат-йонів. Тому 
числове значення карбонатної твердості дорівнює сумі 
кількостей карбонат- і гідрогенкарбонат-йонів 
(ммоль/дм3). Карбонатна твердість води усувається 
кип’ятінням води, тому вона називається тимчасовою.   
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Некарбонатна твердість води визначається як 
різниця значень загальної і карбонатної твердості та являє 
собою твердість, що не видаляється при кип’ятінні, тому 
її називають постійною. Некарбонатна твердість води 
показує кількість катіонів кальцію і магнію, еквівалентних 
кількості аніонів мінеральних кислот: хлоридів, 
сульфатів, нітратів та інших. Некарбонатну твердість 
води усувають введенням у воду деяких реагентів – натрій 
карбонату (кальцинована сода), натрій ортофосфату. 
Одночасно усувається як тимчасова, так і постійна 
твердість, тобто загальна твердість води. 

Робота 1. Визначення тимчасової (карбонатної) твердості 
води методом кислотно-основного титрування 

1. Теоретичні відомості 
Якщо воду прокипʼятити, то гідрогенкарбонат-йони 

перетворюються в карбонат-йони: 
2HCO3

–  = CO3
2– + Н2О + СО2 

і частина кальцій і магній-йонів виділяється у вигляді 
осаду CaCO3 i Mg2(OH)2CO3. Оскільки в межах інтервалу 
значень рН 6,5–9,5 вміст у воді карбонат-йонів незначний, 
тому за вмістом у воді гідрогенкарбонат-йонів можна 
приблизно визначити, яка кількість Са2+-  і Мg2+-йонів 
повинна випасти в осад при кипʼятінні води, а, отже, 
тимчасову твердість води. Тимчасову твердість 
визначають загальною кількістю мілімоль еквівалентів 
речовини HCO3

–-йонів в 1 дм3 води. Це визначення дає 
приблизне значення карбонатної твердості води.   
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Кількісне визначення карбонатної твердості води 
проводять шляхом титрування аліквотного об’єму води, 
яку аналізують, стандартним розчином хлоридної кислоти.  

При цьому відбувається реакція: 
НСО 3

 + Н+ = Н2СО3. 
Значення рН в точці еквівалентності (3,82) показує, 

що визначення карбонатної твердості води можна 
проводити шляхом титрування розчином хлоридної 
кислоти з  індикатором метиловим-оранжевим. 

 

2. Обладнання та реактиви 
Бюретка; колба для титрування: піпетка аліквотна на 

100,0 см3; 0,1000 М розчин HCl, виготовлений з фіксаналу; 
індикатор метиловий оранжевий.  

 

3. Хід  роботи 
Титрування 
Аліквотною піпеткою відбираємо в конічну колбу 

100,0 см3 досліджуваної води, додаємо 3 краплі розчину 
індикатору метилового оранжевого і відтитровуємо 
стандартним розчином хлоридної кислоти з молярною 
концентрацією 0,1000 моль/дм3 до зміни жовтого 
забарвлення на оранжеве. Титрування проводимо три рази. 

    Результати титрування:     V(HCl)   
                I титрування......................., см3 

                ІІ титрування......................, см3 

               ІІІ титрування....................., см3 

          V(HCl)середнє знач.............. .........., см3 
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Розрахунок тимчасової (карбонатної) твердості 
води  

Розрахунок тимчасової (карбонатної) твердості води  
проводять за рівняннями: 

n(НСО 3
 ) = n(HCl); 

n(НСО 3
 )а = с(HCl)V(HCl), ммоль 

Н(Н2О)тимч.  = 
О)(Н

1000(HCl(HCl

2
аV
Vc  ))

, ммоль/дм3. 

 

Висновок: Тимчасова твердість досліджуваної води 
становить …………..  ммоль НСО3

–/дм3. 
Вміст гідрогенкарбонатів у досліджуваній воді 

складає ………….. мг/дм3. 
Порівнюємо одержаний результат вмісту 

гідрогенкарбонатів у питній воді з даними ВООЗ.  
 

Оптимальний діапазон вмісту гідрогенкарбонатів 
у питній воді вищої якості, рекомендований 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), 
складає 180–300 мг/дм3 . 

 
Робота 2. Визначення загальної твердості води  
методом комплексонометричного титрування 

 

Проби води, відібрані для визначення твердості, не 
консервують. 

1. Теоретичні відомості 
Твердість води, обумовлену загальним вмістом Са2+-  

і Мg2+-йонів, прийнято називати загальною твердістю 
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води. Визначення загальної твердості води проводять 
методом комплексонометричного титрування. 

За величиною загальної твердості природні води 
прийнято поділяти на ряд груп:  

Таблиця 1 
Групи води за твердістю (за О. О. Алекіним) 

 

Твердість, ммоль/дм3 Група води 
<1,5 Дуже мʼяка 

1,5–3,0 Мʼяка 
3,0–5,4 Середньої твердості 
5,4–10,7 Тверда 

>10,7 Дуже тверда 
 

Загальний вміст кальцій- і магній-йонів визначають 
прямим титруванням проби води в амоніачному 
буферному розчині (рН = 10) 0,01 або 0,05 М розчином 
ЕДТА (Na2H2Y  2H2O, двозаміщена натрієва сіль 
етилендіамінтетраацетатної кислоти) у присутності 
індикатора еріохромового чорного Т (зміна забарвлення 
розчину від винно-червоного до синього).  

Індикатор еріохромовий чорний Т – слабка 
трьохосновна кислота – в залежності від рН іонізується за 
схемою: 

Н2Ind1−     3,6pH
  НInd2−       5,11pH   Ind3−.  

     винно-червоний             синій                    оранжевий 
 

Аніони HInd2− еріохромового чорного, які 
утворюються при рН = 7–11, мають синє забарвлення, а з 
багатьма катіонами металів (Ca2+, Mg2+ тощо) воні 
утворюють комплексні сполуки винно-червоного кольору: 
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Me2+ + HInd2−  MeInd1−+ H1+. 
   синій      винно-червоний 

При титруванні аліквоти води розчином ЕДТА винно-
червоні комплекси йонів Ca2+ і Mg2+ з індикатором 
(MeInd1−) руйнуються і в розчині накопичуються аніони 
індикатора (HInd2−), які мають синє забарвлення. В точці 
еквівалентності забарвлення розчину змінюється від 
червоно-фіолетового (суміш винно-червоного і синього) до 
синього: 

MeInd1− + H2Y2−    MeY2− + HInd2− + Н1+. 
    винно-        без-                  без-         синій 

   червоний     барвний        барвний 
 

Фактори еквівалентності визначуваних катіонів Ca2+ і 
Mg2+  і титранта Na2H2Y  2H2O рівні одиниці, відповідно їх 
молярні маси еквівалента  дорівнюють молярним масам. 

Незначний вміст йонів заліза, що заважають 
визначенню Ca2+- і Mg2+-йонів, усувається за рахунок 
наявності амоніаку в амоніачному буферному розчині. 

Більші кількості йонів важких металів (Fe3+, Cu2+ 
тощо) попередньо осаджують у вигляді сульфідів або 
маскують калій ціанідом. Для маскування йонів алюмінію 
застосовують також триетаноламін. Потреба маскування 
виникає в основному при аналізі стічних вод. 

 

2. Обладнання та реактиви 
 

Бюретка; циліндр на 25 см3; колба для титрування: 
піпетка аліквотна на 100,0 см3; 0,05000 М розчин ЕДТА, 
виготовлений з фіксаналу; амоніачний буферний розчин 
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(рН = 10); індикатор хромоген чорний Т (суха суміш його з 
NaCl). 

3.  Хід  роботи 
Титрування. 
У бюретці  стандартний розчин ЕДТА. 
У колбі для титрування  аліквота води (100,0 см3). 

До аліквоти води додаємо 13 см3 амоніачної буферної 
суміші до рН = 10. Індикатор  хромоген чорний  
(20–30 мг сухої суміші його з NaCl). Розчин перемішуємо 
до розчинення індикатора (винно-червоний колір). 

Титруємо стандартним розчином ЕДТА до переходу 
винно-червоного кольору в синій. 

Va(H2O) = ................., см3 

V(Na2H2Y) 1 титрування ..................., см3 

2 титрування ..................., см3 

3 титрування ..................., см3 

           V(Na2H2Y)середне значення...................., см3 

 

2. Розрахунок загальної твердості води  
Загальну твердість води розраховуємо за формулою: 
 

  2 2 2 2 2

2

(Na H Y 2H O) (Na H Y) 1000H ,
(H O)заг a

c V
V

  
  ммоль/дм3, 

де Vа(H2O) – об’єм води, який було взято на 
титрування, см3. 

 

3. Аналіз одержаного результату  
Порівнюємо одержаний результат загальної твердості 

питної води з даними ВООЗ).  
Висновок: 
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За рекомендацією ВООЗ максимально допустима 
твердість води (ГДК) у питній воді звичайної якості 
складає 7 ммоль/дм3, у питній воді вищої якості – 
5 ммоль/дм3. 

У деяких випадках кількість ммоль еквівалента 
гідрогенкарбонат-йонів НСО 3

  буває більшою, ніж 
загальна кількість ммоль еквівалента Са2+- і Мg2+-йонів. 
Тоді карбонатна твердість буде рівна загальній 
твердості води, а постійної твердості  не буде. 
Наприклад, вода містить 7 ммоль еквівалента йонів 
НСО 3

 , 3 ммоль еквівалента йонів Са2+ і 1 ммоль 
еквівалента Мg2+-йонів. Загальна твердість води буде 4 
ммоль еквівалента, а 3 ммоль еквівалента НСО 3

 -йонів 
після кип’ятіння перетворяться в 3 ммоль еквівалента 
СО3

2–-йонів. 
 

Робота 3. Визначення окремого вмісту 
Са2+- і Мg2+-йонів у воді при їх спільній  присутності 

 

1. Теоретичні відомості 
Визначення засноване на попередньому визначенні 

загального вмісту Са2+- і Mg2+-йонів титруванням 
аліквотного об’єму розчину, який аналізують, стандартним 
розчином ЕДТА у присутності індикатора еріохромового 
чорного Т і наступним визначенням в аліквотному об’ємі 
води вмісту Са2+-йонів титруванням стандартним 
розчином ЕДТА в лужному середовищі (рН  12) з 
індикатором мурексидом. 
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У лужному середовищі Mg2+-йони осаджуються у 
вигляді Mg(OH)2 і не реагують з ЕДТА. Вміст Mg2+-йонів 
розраховують за різницею. 

Мурексид (C8H8N6O6)  амонійна сіль пурпурної 
кислоти  при рН  11 присутній у розчині у вигляді 
аніонів синьо-фіолетового кольору. З катіонами Са2+ він 
утворює комплекси яскраво-червоного кольору: 

Са2+ + Ind        CaInd+ 
                синє-фіолет.    яскраво-червоний 

При титруванні ЕДТА комплекс Са2+ з індикатором 
мурексидом руйнується, а аніони індикатора 
накопичуються в розчині, надаючи йому синьо-
фіолетового кольору. 

CaInd+ + H2Y2       Ind + 2Н+ + СаY2 
               яскраво- червоний   безбарвний          синьо-фіолет.        безбарвний 

 

2. Обладнання та реактиви 
Бюретка; мірна пробірка; колба для титрування: 

піпетка аліквотна на 100,0 см3; 0,05000 М розчин ЕДТА, 
виготовлений з фіксаналу; 20% розчин NaOH; індикатор 
мурексид (суха суміш його з NaCl). 

 

3. Хід роботи  
Титрування 
В бюретці  0,05000 М розчин ЕДТА. В колбі для 

титрування  аліквота води, яку аналізують (100,0 см3),  
2 см3 20% розчину NaOH, 20–30 мг сухої суміші 
мурексиду з NaCl. Розчин, який аналізують, перемішуємо 
до розчинення індикатора. Розчин повинен мати яскраво-
червоний колір. 
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Титруємо розчином ЕДТА до синьо-фіолетового 
кольору. 

V(Na2H2Y) 1 титрування ..................., см3 

2 титрування ..................., см3 

3 титрування ..................., см3 

V(Na2H2Y) сер. значення...... .., см3 

 

Розрахунок вмісту Са2+-йонів та Mg2+-йонів в 
ммоль/дм3 і мг/дм3 

2 2 2 2 2 2

2

(Na H Y 2H O) (Na H Y) 1000(Ca ) ,
(H O)a

c Vn
V

   
 ммоль/дм3; 

n(Mg2+) = Н(H2O)загальна – n(Ca2+), ммоль/дм3; 
 

m(Mg 2+) = n(Mg2+)∙М(Mg2+), мг/дм3; 
 

m(Ca2+) = n(Ca2+)∙М(Ca2+), мг/дм3. 
 

Висновок: (порівняти вміст Са2+- і Mg2+-йонів у воді 
з даними ГДК). 

 
 
ГДК Са2+-йонів складає 180 мг/дм3 води.  

Оптимальний діапазон вмісту Са2+-іонів у питній воді 
вищої якості, рекомендований Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я (ВООЗ), складає 50–70 мг/дм3 . 

 
ГДК Мg2+-йонів складає 40 мг/дм3. Оптимальний 

діапазон вмісту Мg2+-йонів у питній воді вищої якості, 
рекомендований ВООЗ, складає 10–15 мг/дм3 . 
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Контрольні запитання 
 

1. Чим обумовлена загальна твердість води? 
2. У яких одиницях розраховують твердість води? 
3. Чим обумовлена карбонатна твердість води? 
4. Опишіть сутність методу визначення карбонатної 
твердості води. 
5. Чому карбонатну твердість води називають 
тимчасовою? 
6. З яким індикатором визначають тимчасову твердість 
води при ацидиметричному титруванні? 
7. За якою формулою розраховують тимчасову 
(карбонатну) твердість води?  
8. Який оптимальний діапазон вмісту гідрогенкарбонатів у 
питній воді вищої якості, рекомендований Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я? 
9. Чим обумовлена некарбонатна твердість води? 
10. Опишіть сутність методу визначення загальної 
твердості води. 
11. Вкажіть умови комплексонометричного визначення 
загальної твердості води. 
12. Напишіть структурні формули ЕДТА та її комплексів з 
двозарядними йонами металів. 
13. Яка стехіометрія взаємодії йону металу з ЕДТА? 
14. Напишіть рівноваги в розчині металохромного 
індикатора еріохромового чорного Т. 
15. За яких умов необхідно проводити пряме титрування 
розчином ЕДТА при визначенні загальної твердості води? 
16. Яке значення фактора еквівалентності визначуваних 
катіонів Ca2+ і Mg2+ і титранта Na2H2Y  2H2O при 
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комплексонометричному визначенні загальної твердості 
води? 
17. За якою формулою розраховують загальну твердість 
води?  
18. Яка максимально допустима твердість питної води 
звичайної якості і питної води вищої якості за 
рекомендацією ВООЗ?  
19. На які групи прийнято поділяти природні води за 
величиною загальної твердості? 
20. За яких умов необхідно проводити пряме титрування 
йонів Са2+ розчином ЕДТА з індикатором мурексидом? 
21. Як можна окремо визначити вміст кальцію і магнію у 
досліджуваному зразку води? 
22. За якою формулою розраховують вміст Ca2+-  і  
Mg2+-йонів у воді, мг/дм3, при комплексонометричному 
визначенні? 
23. Який оптимальний діапазон вмісту кальцію і магнію у 
у питній воді вищої якості рекомендований Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я? 
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Лабораторна робота № 3 
 

Тема: Водневий показник (рН) 
Мета: Засвоїти методику визначення рН 

досліджуваної води за допомогою універсального 
індикатора і за допомогою рН-метра. 

 

Питна вода повинна мати нейтральну реакцію  
(рН близько 7). Величина рН води водойм господарського, 
питного та культурного призначення регламентується в 
межах 6,5–8,5. У більшості природних вод водневий 
показник відповідає цьому значенню і залежить від 
співвідношення концентрацій вільної карбонатної кислоти 
і гідроґенкарбонат-йонів. Більш низькі значення рН 
можуть спостерігатися в кислих болотних водах завдяки 
підвищеному вмісту гумінових та фульвокислот. На 
величину рН впливає також вміст солей, що піддаються 
гідролізу. У результаті хімічних і біологічних процесів, що 
відбуваються у воді, втрат карбонатної кислоти рН води 
може швидко змінюватись, тому величину рН слід 
визначати одразу ж після відбору проби, бажано на 
водоймі. 

Для визначення рН використовують 
колориметричний і електрометричний методи. 

Колориметричне визначення проводять за кольором 
кислотно-лужного індикатора, який додають у пробу у 
вигляді розчину, або рН можна визначити за допомогою 
універсального індикаторного паперу, порівнюючи його 
забарвлення зі шкалою значень рН. 
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Результати визначення рН візуальним 
колориметричним методом є наближеними, для більш 
точного визначення застосовують електрометричний метод 
вимірювань рН зі скляним електродом за допомогою  
рН-метра. 

 
 

Загальний вигляд рН-метра 
 

Електрометричне визначення рН зі скляним 
електродом ґрунтується на тому, що зміна величини рН 
на одиницю викликає зміну потенціалу електрода на 
58,1 мВ при 20 С. 

Скляний електрод являє собою трубку з напаяною на 
конус кулькою із літієвого скла. Під час занурювання 
такого електроду у розчин між поверхнею кульки 
електроду і розчином відбувається обмін йонами, в 
результаті якого йони літію в поверхневих шарах скла 
замінюються йонами водню, завдяки чому виникає різниця 
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потенціалів, величина якої залежить від активності 
(концентрації) йонів водню в розчині і його температури. 

Потенціал скляного електроду залежить від сорту 
скла, температури, тому перед визначенням рН скляний 
електрод калібрують по буферним розчинам з відомим рН. 

 

Хід визначення 
 

Перед початком вимірювання електрод промивають 
дистильованою водою, потім калібрують по буферним 
розчинам з відомим значенням рН.  

Після цього електрод промивають дистильованою 
водою, потім – досліджуваною водою і лише після цього 
занурюють у пробу, що аналізується. Пробу слід 
попередньо ретельно перемішати, щоб її склад 
безпосередньо біля поверхні електрода відповідав її 
загальному складу. 

Вимірювану величину потенціалу отримують у 
мілівольтах або безпосередньо в одиницях рН, що 
зумовлено типом приладу, що застосовується. 

Закінчивши вимірювання, вимкніть прилад, 
електроди занурте в склянку з дистильованою водою. 

Отриманий результат заокруглюють до 0,05–0,1 
одиниці рН залежно від точності приладу, на якому 
проводилось дослідження. 

Висновок: 
 

Контрольні запитання 
1. Що таке рН? 
2. Які фактори впливають на величину рН води? 
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3. Які індикатори використовують для колориметричного 
визначення рН? 
4. У яких межах регламентується величина рН води 
водойм господарського, питного та культурного 
призначення? 
5. Опишіть послідовність вимірювання рН води 
електрометричним методом. 

 
Лабораторна робота № 4 

 

Тема: Хімічне споживання кисню (ХСК). 
Визначення окиснюваності води перманґанатним 

методом Кубеля 
 

Мета: визначити окиснюваність природної 
колодязної води титруванням розчином калій 
перманґанату за методом Кубеля, порівняти одержані 
дані з токсикологічним показником нешкідливості 
хімічного складу питних вод. 

  
1. Теоретична частина 

Ступінь забруднення води органічними речовинами 
можна лабораторно визначити за такими показниками як:  

хімічне споживання кисню (ХСК); 
біохімічне споживання кисню (БСК).  
Хімічне споживання кисню (ХСК) або  хімічна 

потреба в кисні (ХПК) – це маса кисню (або іншого 
хімічного окисника у перерозрахунку на кисень), у мг, яка 
необхідна для повного окиснення органічних і 
неорганічних речовин, що містяться в 1 дм3 води. 



 192

Хімічне споживання кисню (ХСК) характеризує 
загальний вміст у воді відновників (неорганічних та 
органічних), які реагують із сильними окисниками. 
Оскільки в природних і стічних водах переважають 
органічні відновники, тому, як правило, всю величину ХСК 
відносять до органічних домішок води. 

Найменшою величиною ХСК (1–3 мг/дм3 О2) 
характеризуються артезіанські води. ХСК річкової води і 
води водосховищ коливається в межах 10–12 мг/дм3 О2. 
Хімічне споживання кисню 25–30 мг/дм3 О2 свідчить про 
забруднення води. 

Вода вважається придатною для господарсько-
питних цілей, якщо ХСК < 4,0 мг О2 /дм3. 

Для визначення хімічного споживання кисню (ХСК) 
природних вод запропоновано багато методів, які 
відрізняються природою окисників (О2, K2Cr2O7, KMnO4 

тощо) та умовами проведення реакції. Максимальний 
ступінь окиснення органічних речовин води досягається 
при застосуванні дихроматного методу. Хімічне  
споживання кисню, визначене дихроматним методом, 
називають ще дихроматною окиснюваністю води. 
Найбільш поширеним для визначення окиснюваності води 
є перманґанатний метод. 

Визначення ХСК треба проводити у свіжовідібраних 
пробах. Якщо це неможливо, тоді проби консервують, 
додаючи 2 см3 розведеної (1:2) сульфатної кислоти на 
100 см3 проби. 
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Перманґанатна окиснюваність води 
Окиснюваність води калій перманґанатом 

характеризує концентрацію органічних речовин у воді, які 
можуть бути легко окиснені. 

Величина окиснюваності води виражається 
витратою окисника або еквівалентної кількості кисню, 
яка потрібна для окиснення органічних сполук, що 
містяться у воді об’ємом 1 дм3. 

Є кілька різновидностей визначення окиснюваності 
води з використанням калій перманґанату – за кімнатної 
температури (наприклад, при аналізі води для молочного 
виробництва), за слабкого нагрівання або за температури 
кипіння (вода для пиття і деяких інших цілей). 

Для визначення перманґанатної окиснюваності 
питних і малозабруднених вод (якщо вміст хлорид-йонів у 
воді до 300 мг/дм3) застосовують метод Кубеля 
(визначення проводять у кислому середовищі) і при вмісті 
хлорид-йонів у воді 300–1000 мг/дм3 застосовують метод 
Шульца-Паппа (окиснення проводять у лужному 
середовищі). 

Майже для всіх без винятку природних або стічних 
вод окиснюваність, визначена за допомогою калій 
перманґанату, менша, ніж ХСК (хімічне споживання 
кисню), тому що окиснення органічних речовин калій 
перманґанатом проходить неповно. 

Органічні сполуки окиснюються калій 
перманґанатом з невеликою швидкістю, тому окиснення їх 
частіше ведуть за нагрівання. 
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Відновлення перманґанат-йонів у кислому середовищі 
проходить за рівнянням: 

MnO4
– + 8H+ + 5e  =  Mn2+  + 4Н2О. 

 

Залишок МnO4
–-йонів реагує з оксалатною кислотою: 

 

5Н2С2О4 + 2MnO4
– + 6H+  =  10CO2 + Mn2+ + 8H2O. 

 

Відновлення перманґанат-йонів у лужному 
середовищі проходить за іншою схемою: 

 

MnO4
–  + 2Н2О + 3е = MnO2 + 4ОН-. 

 

Надлишок MnO4
–-йонів і MnO2 реагує з оксалатною 

кислотою: 
 

5Н2С2О4 + 2MnO4
- + 6H+ = 10CO2  + Mn2+ + 8H2O. 

Н2С2О4 + MnO2 + 2H+ = 2CO2  + Mn2+ + 2H2O. 
 

Залишок оксалатної кислоти відтитровують 
стандартним розчином калій перманґанату. 

 

2. Практична частина 
 

Робота 1. Орієнтовне визначення якості води  
по її окиснювальній здатності 

 

Обладнання та реактиви 
Пробірка; піпетка; аліквотна піпетка ємністю  

10,00 см3; розчин KMnO4 з молярною концентрацією 
речовини еквівалента 0,03 моль/дм3. 

Хід роботи 
У пробірку наливають близько 10 см3 досліджуваної 

води, додають до неї 3 краплі 0,03 н. розчину KMnO4 і 
залишають на 20 хв при кімнатній температурі. Якщо при 
цьому зберігається малинове забарвлення розчину, вода 
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містить мало органічних домішок і вважається цілком 
придатною для харчових і питних цілей. Якщо забарвлення 
стає червонуватим, можна припустити, що вода 
забруднена органічними речовинами. Якщо вода набуває 
жовто-бурого забарвлення, то вона вважається 
непридатною для харчових і питних цілей. 

 

Робота 2. Визначення окиснюваності води 
перманґанатним методом Кубеля 

 
Перманґанатний метод Кубеля заснований на 

окисненні речовин, присутніх у пробі води,  
0,01000 н. розчином калій перманґанату в 
сульфатнокислому середовищі, при кипʼятінні. Нагрівання 
збільшує швидкість реакції окиснення органічних сполук. 

Відновлення перманґанат-йонів в кислому 
середовищі проходить за рівнянням: 

 

MnO4
– + 8H+ + 5e  =  Mn2+  + 4Н2О. fекв.(KMnO4) = 1/5. 

 

Після кипʼятіння розчину додають надлишок 
оксалатної кислоти. Надлишок МnO4

–-йонів реагує з 
оксалатною кислотою за рівнянням: 

 

5Н2С2О4 + 2MnO4
– + 6H+  =  10CO2  + Mn2+  +  8H2O. 

fекв.(Н2С2О4∙2Н2О) = 1/2. 
 

Залишок доданої оксалатної кислоти відтитровують 
стандартним розчином калій перманґанату. 

Швидкість окиснення органічних сполук розчином 
калій перманґанату сильно залежить від умов реакції – 
температури, концентрації розчину калій перманґанату, 
кислотності середовища та ін. Відтворювані результати 
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можна отримати тільки в строго стандартних умовах. Тому 
при визначенні окиснюваності потрібно строго 
дотримуватися вказаних в методиці умов. 

 

Обладнання та реактиви 
Конічні колби ємністю 250 см3– 3 шт. 
Аліквотна піпетка ємністю 10,00 см3 – 2 шт. і 

100,0 см3 – 1 шт. 
Градуйована піпетка місткістю 5,00 см3. 
Годинникове скло. 
Розчин калій перманґанату з молярною 

концентрацією речовини еквівалента 0,01 моль/дм3. 
Розчин оксалатної кислоти з молярною 

концентрацією речовини еквівалента 0,01000 моль/дм3. 
 

Хід роботи 
 

1. Підготовка води до аналізу 
В конічну колбу ємністю 250 см3 відміряти: 
100,0 см3 досліджуваної води (аліквотною піпеткою); 
5 см3 сульфатної кислоти (градуйованою піпеткою); 
10,00 см3 розчину калій перманґанату (аліквотною 

піпеткою). 
Колбу закривають годинниковим склом, нагрівать і 

кип’ятять протягом 10 хв від початку кипіння. 

 

2. Титрування 
До гарячої суміші у колбі аліквотною піпеткою 

додають 10,00 см3 розчину оксалатної кислоти. Залишок 
кислоти, який не прореагував з калій перманґанатом, 
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відтитровують розчином калій перманґанату до появи 
незникаючого впродовж 1–2 хв блідо-рожевого кольору. 

Проводять три досліди.  
Результати титрування: 
I титрування    4(KMnO )V …………, см3. 
ІІ титрування..................................... , см3. 
ІІІ титрування.................................... , см3. 
V(KMnO4)середне значення..................... , см3 

 

3. Стандартизація розчину калій перманґанату 
Молярну концентрацію речовини еквівалента калій 

перманґанату встановлюють у тих же стандартних умовах, 
що і при визначенні окиснюваності. 

Для цього в колбу, в якій проводилося визначення 
окиснюваності води, негайно після відтитровування 
залишку оксалатної кислоти знову додають 10,00 см3 
розчину оксалатної кислоти (аліквотною піпеткою), 5 см3 

(градуйованою піпеткою) сульфатної кислоти і 
відтитровують оксалатну кислоту розчином калій 
перманґанату до такого ж забарвлення, як і при титруванні 
залишку оксалатної кислоти. 

Обчислення молярної концентрації речовини 
еквівалента калій перманґанату проводять за рівнянням: 

 

2 2 4 2 2 2 4
4

4

(1 / 2H C O 2H O) (H C O )(1/5KMnO ) .
(KMnO )

ac Vc
V
 

  

 

4. Обчислення окиснюваності води 
Обчислення окиснюваності води (О, мг/дм3) 

проводять за рівнянням: 
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2 4 1 4 2 4

2 2 4 2 2 2 4 2 2
2

O(H O) { (1 / 5KMnO ) [ (KMnO ) (KMnO )]
1000[ (1 / 2 H C O 2H O) (H C O 2H O)]} (1 / 4O ) ,
(H O)a

c V V

c V M
V

   

     
 

де О – окиснюваність води, мг О2 /дм3. 

4(1 / 5KMnO )c  – молярна концентрація речовини 
еквівалента калій перманґанату, моль/дм3; 

1 4(KMnO )V  – об’єм розчину калій перманґанату, 
який додають до води перед кип’ятінням, см3; 

2 4(KMnO )V  – об’єм розчину калій перманґанату, 
який витрачений на титрування залишку оксалатної 
кислоти, см3; 

с(1/2Н2С2О4 ∙ 2Н2О) – молярна концентрація 
речовини еквівалента оксалатної кислоти, моль/дм3;  

V(Н2С2О4 ) – об’єм розчину оксалатної кислоти, 
доданого до аналізованої води після окиснення в ній 
органічних сполук розчином калій перманґанату, см3; 

М(1/4О2) – молярна маса речовини еквівалента 
кисню, що дорівнює 8,00 г/моль або мг/ммоль, тому що 
для реакції відновлення кисню в кислому середовищі:  

О2 + 4Н+ + 4е = 2Н2О 
fекв. (О2) = 1/4; 

1000 – коефіцієнт для перерахунку см3 на дм3; 
Vа(Н2О) – аліквотний об’єм проби води. 
За результатами визначення окиснюваності 

знаходять середнє значення окиснюваності води,  
тобто маси кисню, у мг, яка необхідна для окиснення 
органічних  речовин, що містяться в 1 дм3 води. 
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Вода вважається придатною для господарсько-
питних цілей, якщо окиснюваність її < 4,0 мг О2 /дм3. 

Висновок: (порівняти одержані дані з ГДК для 
питних вод) 

Контрольні запитання 
 

1. За якими показниками визначають ступінь забруднення 
води органічними речовинами? 
2. Дайте визначення поняттю «хімічне споживання кисню». 
3. Які методи запропоновано для визначення хімічного 
споживання кисню (ХСК) природних вод? 
4. Які норми ХСК для природних вод? 
5. Як консервують проби води?  
6. Опишіть сутність визначення окиснюваності води 
перманґанатним методом Кубеля. 
7. Які хімічні реакції лежать в основі визначення 
окиснюваності води перманґанатним методом Кубеля? 
8. За яким рівнянням проводять обчислення окиснюваності 
води (О, мг/дм3) при визначенні її перманґанатним 
методом Кубеля? 
9. Чому молярна маса речовини еквівалента кисню 
дорівнює 8,00 мг/ммоль при визначенні окиснюваності 
води перманґанатним методом Кубеля? 
10. Як встановлюють молярну концентрацію речовини 
еквівалента калій перманґанату при визначенні 
окиснюваності води перманґанатним методом Кубеля? 
11. Чому метод Кубеля не застосовують для аналізу 
стічних вод? 
12. Як консервують проби води, призначені для 
визначення окиснюваності? 
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Лабораторна робота № 5 
 

Тема: Кількісне визначення хлоридів у воді 
Мета роботи: Засвоїти теоретичні основи і 

методику визначення вмісту хлорид-йонів у природній воді 
методом Мора. 

1. Теоретична частина 
Хлориди є складовою частиною більшості природних 

вод. Велика кількість хлоридів служить показником 
забруднення води побутовими або промисловими стічними 
водами. За рекомендацією ВООЗ гранично допустима 
концентрація (ГДК) хлорид-йонів у питній воді 
звичайної якості 250 мг/дм3, у питній воді вищої якості 
< 20 мг/дм3. 

Визначення хлоридів в питних і поверхневих водах 
проводиться аргентометричним титруванням за методом 
Мора або меркуриметричним титруванням із 
застосуванням індикатора дифенілкарбазона. 

Результати виражають в мг хлорид-йонів в 1 дм3 
води.  

Аргентометричне визначення хлоридів 
за методом Мора 

 

Як індикатор в методі Мора використовують розчин 
дикалій хромату(VI), застосування якого як індикатора 
засноване на дробному осадженні. 

Суть методу полягає в наступному. При титруванні 
хлорид-йонів у присутності хромат-йонів у першу чергу 
осаджуються хлорид-йони: 

 

Сl1– + Ag1+  AgСl↓. 
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Коли хлорид-йони, які визначають, практично 
повністю осаджуються у вигляді AgСl↓, починає випадати 
цегляно-червоний осад Ag2CrO4↓: 

 

CrO4
2– + 2Ag1+  Ag2CrO4↓. 

 

Титрування необхідно проводити до слабко-
оранжевого забарвлення. 

Без розведення можна титрувати проби води з 
вмістом хлорид-йонів до 400 мг/дм3. 

Робочий розчин аргентум нітрату попередньо 
стандартизують за стандартним розчином натрій хлориду з 
індикатором дикалій хроматом(VI). 

 

Умови титрування за методом Мора 
1. Титрування слід проводити у нейтральному або 

слабколужному середовищі (рН = 7–10). У кислому 
середовищі осад арґентум хромату(VI) розчиняється: 
 

2Ag2CrO4↓ + 2H+  4Ag+ + Cr2O7
2− + H2O. 

У лужному середовищі титрант розкладається з 
утворенням осаду Ag2O: 

 

2Ag+ + 2ОН−  2AgOH↓ → Ag2O↓ + H2O. 
Якщо рН води нижче 5, то проводять її нейтралізацію 

натрій гідрогенкарбонатом. 
2. У розчині не повинно бути: 

– катіонів Pb2+, Ba2+, Hg2
2+ тощо, які взаємодіють з 

аніонами індикатора, наприклад: 
Pb2+ + CrO4

2– = PbCrO4↓; 
 

– аніонів PO4
3–, CO3

2–, C2O4
2–, AsO4

3− та інших, які 
утворюють малорозчинні сполуки з Ag+-йонами, 
наприклад:  2Ag+ + CO3

2− = Ag2CO3↓. 
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3. Обладнання і реактиви 
 

Штатив Бунзена; бюретка; білий фон; конічні колби; 
мірні колби; піпетки; бюкс; технохімічні й аналітичні ваги; 
різноважки; промивалка; кристалічний натрій хлорид 
марки „х. ч.” або стандартний розчин з молярною 
концентрацією речовини NaCl 0,02000 моль/дм3;  
 0,02 М розчин аргентум нітрату; концентрований розчин 
амоніаку; 5%-вий або насичений розчин дикалій хромату; 
банка для зливання; склянки для відходів сполук срібла. 

 

3. Практична частина 
 

3.1. Стандартизація розчину аргентум нітрату за 
розчином натрій хлориду  

Приготування 100,0 см3 стандартного розчину натрій 
хлориду з молярною концентрацією речовини NaCl 
0,02000 моль/дм3 за точною наважкою. 

Розрахунок характеристик одержаного стандартного 
розчину натрій хлориду: (NaCl), (NaCl), (NaCl)с T K . 

Встановлення молярної концентрації розчину 
аргентум нітрату. 

В бюретку: розчин аргентум нітрату. 
В колбу для титрування: 

(NaCl) ....aV  , см3 (відміряємо аліквотною 
піпеткою); 

≈ 0,5 см3 5% розчину K2CrO4 (відміряємо мірною 
пробіркою). 

Титруємо до появи рожевого забарвлення. 
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Результати титрування: 
І титрування    3(AgNO )V .......................     , см3 
ІІ титрування  .................................. , см3 
ІІІ титрування  ..................................., см3 

            3(AgNO )V ......................................., см3 

Розрахунок . 3(AgNO )практс  робочого розчину 

аргентум нітрату. 
3.2. Визначення вмісту хлоридів у природній воді 

Проведення титрування 
В бюретку: робочий розчин аргентум нітрату. 
В колбу для титрування: 

2(H O)...............aV , см3 (аліквотною піпеткою); 

≈ 0,5 см3 5% розчину 2 4K CrO (мірною пробіркою). 
Титрують стандартизованим розчином аргентум 

нітрату при постійному перемішуванні до появи слабко- 
рожевого забарвлення. 

Результати титрування:  
І титрування          3(AgNO )V ......................., см3 
ІІ титрування  ..................................... , см3 
ІІІ титрування  ......................................, см3 
            3(AgNO )V .............................................., см3 
 

Розрахунок вмісту хлорид-йонів у воді, мг/дм3: 
-

3(Cl ) (AgNO );n n  
- -

3 3(Cl ) (AgNO ) (AgNO ) (Cl ). мгam c V M   ; 
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2

- 3

-
3 3

(Cl ) в 1 дм  води
1000(AgNO ) (AgNO ) (Cl ) , мг.
(H O)а

m

c V M
V



   
 

 

Висновок: (порівняти одержані дані з ГДК для 
питних вод) 

ГДК хлорид-йонів у питній воді звичайної якості  – 
250 мг/дм3, у питній воді вищої якості – 30 мг/дм3 (за 
рекомендацією ВООЗ). 
Техніка безпеки! Після роботи обов’язково вимити руки. 
Посуд сполоснути розчином амоніаку! 
 

Контрольні запитання 
 

1. Назвіть джерела надходження хлоридів у природні 
водойми. 
2. Опишіть сутність методу Мора. 
3. Як готують стандартний розчин нітрату срібла? 
4. Які хімічні реакції лежать в основі визначення вмісту 
хлоридів за методом Мора? 
5. Який індикатор застосовують при визначенні вмісту 
хлоридів за методом Мора? 
6. На чому заснована дія індикатора-реагента при 
визначенні вмісту хлоридів за методом Мора? 
7. Які умови титрування за методом Мора? Поясніть, чому 
метод Мора можна використовувати лише в нейтральному 
або слабколужному середовищі? 
8. Яке значення ГДК хлорид-йонів у питній воді звичайної 
якості та у питній воді вищої якості за рекомендацією 
ВООЗ? 
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Лабораторна робота № 6 
 

Тема: Титриметричне визначення розчиненого у 
воді кисню йодометричним методом за Вінклером 

 

Мета: визначити вміст розчиненого у воді кисню за 
методом Вінклера; порівняти одержані дані з вимогами 
до вмісту розчиненого кисню у воді водойм у пунктах 
питного і санітарного водокористування.  

 

1. Теоретичні відомості 
Розчинений кисень знаходиться в природній воді у 

вигляді молекул O2. У поверхневих водах вміст 
розчиненого кисню варіює в широких межах – від 0 до  
14 мг/дм3 – і схильний до сезонних і добових коливань.   

Кисневий режим справляє значний вплив на життя 
водойми. Мінімальний вміст розчиненого кисню, що 
забезпечує нормальний розвиток риб, складає біля  
5 мг O2/дм3. Зниження його до 2 мг/дм3 викликає масову 
загибель (задуху) риби.  

Відповідно вимог до складу і властивостей води 
водойм у пунктах питного і санітарного 
водокористування вміст розчиненого кисню в пробі, 
відібраної до 12 годин дня, не повинен бути меншим за  
4 мг/дм3 у будь-який період року; для водойм 
рибогосподарського призначення концентрація 
розчиненого у воді кисню не повинна бути нижча  
4 мг/дм3 у зимовий період і 6 мг/дм3 – у літній. 

Визначення кисню в поверхневих водах включено в 
програми спостережень як непряма характеристика оцінки 
якості поверхневих вод.  
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Визначення розчинного у воді кисню  проводиться 
йодометричним методом за Вінклером. Визначення 
ґрунтується на взаємодії кисню з манґан гідроксидом у 
лужному середовищі з утворенням манґанатної кислоти: 

 

2Mn(OH)2 + O2 = 2H2MnO3. 
 

При цьому відбувається фіксація розчиненого кисню.  
При розчиненні виділеного осаду H2MnO3 у кислоті 

(рН < 1) у присутності надлишку калій йодиду 
утворюється йод, кількість якого еквівалентна вмісту 
розчиненого кисню: 

H2MnO3 + 2H2SO4 + 2KI = MnSO4 + I2 + K2SO4 + 3H2O. 
Йод, який виділився, титрують розчином натрій 

тіосульфату у присутності крохмалю як індикатора: 
 

I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6. 
 

За кількістю витраченого на титрування розчину 
натрій тіосульфату можна розрахувати вміст кисню у воді. 

Мінімальна кількість кисню, яку можна визначити 
цим методом, дорівнює 0,05мг О2/дм3. 

 Йони заліза(ІІІ) в кількостях, менших за 1 мг/дм3, не 
заважають визначенню кисню, однак при високій 
концентрації (до 200 мг/дм3) їхнього впливу позбуваються 
додаванням 1 см3 40 % розчину калій фториду в 1 дм3 води. 

 

2. Практична частина 
 

Обладнання та реактиви 
Колби конічні ємністю 100 см3 з пробками – 2 шт;  

аліквотна піпетка ємністю 100,0 см3 – 1 шт.; градуйована 
піпетка місткістю 1,00 см3 – 2 шт., 5 см3  – 1 шт.; колби 
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конічні для титрування ємністю 500 см3  – 2 шт.; бюретка; 
мірна пробірка. 

MnSO4, 1 М розчин. Розчиняють 480 г MnSO4  4H2O 
у дистильованій воді і доводять об’єм до 1 дм3. Реактив 
перевіряють на наявність Fe3+-йонів.  

Лужний розчин КІ (15 г КІ розчиняють у 20 см3 
дистильованої води; 50 г NaOH розчиняють у 50 см3 Н2О; 
одержані розчини змішують і розводять до 100 см3. Якщо 
розчин каламутний, його фільтрують крізь скляний 
фільтр). 

Розчин H2SO4 (1: 4). 
Розчин динатрій тіосульфату з молярною 

концентрацією 0,02000 моль/дм3. 
Крохмаль, 0,5% розчин. 
 

Хід роботи 
1. У конічну колбу ємністю 100 см3 з поліетиленовою 

пробкою вміщують аліквотною піпеткою пробу води 
об’ємом 100,0 см3. Додають по 1 см3 розчину MnSO4 і 
лужного розчину КІ.  Потім швидко закривають колбу 
пробкою і перемішують.  

2. Осад залишають відстоюватися протягом 10 хв і 
додають 5 см3 розчину сульфатної кислоти. Склянку 
закривають пробкою і перемішують. Осад при цьому 
повинен розчинитися. 

3. Вміст колби переносять у конічну колбу на 500 см3 
і титрують розчином динатрій тіосульфату до світло-
жовтого кольору. Додають 0,5 см3 0,5% розчину крохмалю 
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і продовжують титрувати до зникнення синього 
забарвлення розчину.  

Увага! Розчин натрій тіосульфату попередньо 
стандартизують за стандартним розчином калій дихромату. 

 

Обчислення вмісту розчиненого у воді кисню, мг/дм3 
Вміст розчиненого кисню обчислюють за формулою: 
 

2 2 3 2 2 2 3
2

2

(Na S O 5H O) (Na S O ) 8,00 1000(O )
(H O)a

c Vm
V

   
 , мг в 1дм3, 

 

де 8,00 – молярна маса речовини еквівалента кисню, 
тому що для реакції відновлення кисню в кислому 
середовищі:  

О2 + 4Н+ + 4е = 2Н2О       fекв. (О2) = 1/4. 
 

Висновок: 
 

Порівняти одержані дані з вимогами до вмісту 
розчиненого кисню у воді водойм у пунктах питного і 
санітарного водокористування (не менш 4 мг/дм3). 

 

Контрольні запитання 
 

1. Яка екологічна роль кисню? 
2. На чому ґрунтується визначення розчинного у воді 
кисню  методом Вінклера?  
3. Які хімічні реакції лежать в основі визначення 
розчинного у воді кисню  методом Вінклера?  
4. Як позбуваються впливу високої концентрації йонів 
заліза(ІІІ) при визначенні розчинного у воді кисню  
методом Вінклера? 
5. Які вимоги до вмісту розчиненого кисню у воді водойм 
у пунктах питного і санітарного водокористування? 
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Лабораторна робота № 7 
 

Тема: Кількісне визначення заліза(ІІІ) у природній воді 
 

Мета: Засвоїти теоретичні основи і методику 
визначення вмісту заліза(ІІІ) у природній воді із 
застосуванням сульфосаліцилової кислоти.  

 

1. Теоретична частина 
До складу неорганічних та органічних сполук 

природних вод залізо може входити в ступенях окиснення 
+2 та +3. 

Окреме визначення заліза(ІІ) і заліза(ІІІ) у воді 
необхідно проводити безпосередньо біля джерела 
водопостачання, так як залізо(ІІ) на повітрі швидко 
окиснюється до заліза(ІІІ). У тих випадках, коли немає 
можливості виконувати визначення на місці відбору проб, 
проби води слід консервувати. Для цього проби 
підкислюють розчином HCl (1:1) з розрахунку 10 см3 
розчину кислоти на 250 см3 води. Консервовані проби 
можна зберігати в холодильнику до 72 годин.  

Для визначення заліза пропонуються колориметричні 
способи аналізу із застосуванням сульфосаліцилової 
кислоти або амоній тіоціанату. 

Фотоколориметричне визначення заліза із 
застосуванням сульфосаліцилової кислоти засноване на 
тому, що сульфосаліцилова кислота (або натрій 
сульфосаліцилат) у слабкокислому середовищі утворює 
комплексну сполуку тільки з солями заліза(ІІІ) пурпурного 
кольору. Комплексна сполука має смугу поглинання  
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з опт = 510–520 нм (світлофільтр зелений), молярний 
коефіцієнт світлопоглинання  = 1,8∙103 л∙моль–1∙см–1. 

 
У слабколужному середовищі сульфосаліцилова 

кислота (або натрій сульфосаліцилат) утворює комплексну 
сполуку з солями заліза(ІІІ) і заліза(ІІ) (жовте 
забарвлення). опт = 400–430 нм (світлофільтр синій). 

Колориметричне визначення заліза(ІІІ) з калій 
або амоній тіоціанатом засновано на взаємодії в сильно 
кислому середовищі йонів заліза(ІІІ) з тіоціанат-йонами: 

Fe3+ + nSCN– = Fe(SCN)n
3-n 

з утворенням комплексних йонів, які надають розчину  
криваво-червоного забарвлення. 

Для визначення загального вмісту заліза залізо(ІІ) 
попередньо окиснюють амоній дисульфатом або  
пероксидом водню до заліза(ІІІ). 

Фотоколориметричне визначення заліза(ІІІ) з калій 
або амоній тіоціанатом проводять з синім світлофільтром. 

 

2. Практична частина 
 

Робота 1 
Орієнтовне визначення загального вмісту заліза  

у питній воді з амоній тіоціанатом 
 

Обладнання і реактиви 
 

Піпетки – 2 шт.; пробірка місткістю 15–20 см3; 
градуйовані піпетки місткістю 1,0 і 10,0 см3 – по 1 шт.;  
3% розчин Н2О2; 50% розчин амоній тіоціанату. 
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Хід аналізу 
 

Орієнтовне визначення загального вмісту заліза 
проводять наступним чином. До 10 см3 досліджуваної води 
у пробірці додати 2–3 краплі концентрованої хлоридної 
кислоти і 1–2 краплі 3% розчину Н2О2 для окиснення 
заліза(ІІ) у залізо(ІІІ). Суміш збовтати. Потім додати  
0,2 см3 50% розчину амоній тіоціанату і знову збовтати 
суміш. За інтенсивністю забарвлення отриманого розчину 
визначити приблизний вміст загального заліза, 
користуючись таблицею. 

   Таблиця  
Орієнтовне визначення загального вмісту заліза  

за забарвленням води з амоній тіоціанатом 
 

Забарвлення розчину 
(при розгляданні зверху донизу) Вміст заліза, мг/дм3 

Забарвлення немає Менше 0,05 
Ледь помітне жовтувато-рожеве 0,05–0,1 
Слабке жовтувато-рожеве 0,1–0,5 
Жовтувато-рожеве 0,5–1,0 
Жовтувато-червоне 1,0–2,0 
Червоне >2 

 

Робота 2 
Фотоколориметричне визначення заліза(ІІІ) у питній воді 

із застосуванням сульфосаліцилової кислоти 
 

Сульфосаліцилова кислота у слабкокислому 
середовищі утворює комплексну сполуку тільки з солями 
заліза(ІІІ) пурпурного кольору. Комплексна сполука має 
смугу поглинання з опт = 510–520 нм (світлофільтр 
зелений). Чутливість методу 0,05 мг/дм3.  
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Обладнання та реактиви 
 

Фотоелектроколориметр КФК-2 чи ФЕК-56; кювети з 
товщиною поглинаючого шару 1 або 5 см; аналітичні ваги;  
мірні колби ємністю 50,0 см3 – 6 шт.; мірна колба ємністю 
1 дм3; градуйовані піпетки місткістю 1, 5 і 10 см3 – по  
1 шт; піпетка Мора місткістю 25,00 см3; стандартний 
розчин залізо-амонійних галунів з Т(Fe3+) = 0,1000 мг/см3; 
розчин сульфосаліцилової кислоти з масовою часткою  
10,0 %; розчин сульфатної кислоти з молярною 
концентрацією 0,5 моль/дм3. 
 

Хід роботи 
1. Побудова градуювального графіка. У мірні 

колби ємністю 50,00 см3 поміщають послідовно  
0,00 (холостий розчин); 0,20; 0,40; 0,60; 0,80 і 1,00 см3 
стандартного розчину залізо-амонійних галунів, додають 
по 3,0 см3 розчину сульфосаліцилової кислоти і 1,0 см3 
розчину сульфатної кислоти, доводять до мітки 
дистильованою водою і перемішують. 

Вимірюють оптичну густину забарвлених у 
пурпурний колір розчинів при  = 510–520 нм 
(світлофільтр зелений). У розчин порівняння (холостий 
розчин) не додають Fe3+-йонів. Результати вимірювань 
оптичної густини заносять у таблицю.  

За даними таблиці будують градуювальний графік на 
міліметровому папері у координатах А = f(m(Fe3+), мг) і 
обраховують його за методом найменших квадратів. 
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Таблиця 
Дані фотометричного визначення оптичної густини  

для побудови градуювального графіка при 
фотометричному визначенні Fe3+-йонів із застосуванням 

сульфосаліцилової кислоти 
 

№ мірної колби 1 2 3 4 5 6 
V(Fe3+розч.), см3 0 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 
Маса Fe3+-йонів 
у розчині, мг – 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

Оптична 
густина, Аексп. 

      

Оптична 
густина, Атеор. 

      

 

 
 

Градуювальний графік фотометричного визначення  
Fe3+-йонів із застосуванням сульфосаліцилової кислоти 

(світлофільтр зелений, товщина поглинаючого шару 
кювети 1 см) 

× – експериментальні точки;  – розраховані точки 
 

2. Аналіз води. У мірну колбу ємністю 50,00 см3 
поміщають 25,00 см3 аналізованої води, додають 3,0 см3 
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сульфосаліцилової кислоти і 1,00 см3 розчину сульфатної 
кислоти, доводять до мітки дистильованою водою і 
перемішують. Через 10 хв вимірюють оптичну густину 
забарвленого розчину в тих же умовах, що і стандартних 
розчинів. Вміст Fe3+-йонів, мг в 25,00 см3 досліджуваної 
води, знаходять за одержаним градуювальним графіком 
або за рівнянням градуювального графіка 

Y = a + bx, 
параметри a і b якого знаходять за методом найменших 
квадратів. 
 

3. Обчислення вмісту Fe3+-йонів в аналізованій 
воді (мг/дм3).  

Обчислення вмісту Fe3+-йонів в аналізованій воді 
(мг/дм3) проводять за формулою: 

3
3 3

2

(Fe ) 1000(Fe ) ,мг / дм
(H O)

a

a
mm

V


 
 , 

 

де mа(Fe3+) – вміст Fe3+-йонів, мг, в аліквоті води 
(25,00 см3), знайдений за градуювальним графіком або за 
рівнянням градуювального графіка;  

Vа(Н2О) – об’єм проби аналізованої води (25,00 см3). 
 

Робота 3 
Фотоколориметричне визначення  

загального вмісту заліза у питній воді  
із застосуванням сульфосаліцилової кислоти 

 
У слабколужному середовищі сульфосаліцилова 

кислота утворює комплексну сполуку з солями заліза(ІІІ) і 
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заліза(ІІ) (жовте забарвлення). опт = 400–430 нм 
(світлофільтр синій). 

Хід роботи 
Побудову градуювального графіка і визначення 

загального вмісту заліза проводять так само, як і визначення 
заліза(ІІІ), за винятком того, що замість сульфатної кислоти в 
досліджувану пробу води додають 5 см3 розведеного розчину 
амоніаку (змішують 200 см3 концентрованого розчину 
амоніаку з 300 см3 води). Чутливість методу 0,05 мг Fe/дм3. 

Порівнюють одержані дані вмісту загального заліза з 
ГДК для питних вод). 

За рекомендацією ВООЗ ГДК вмісту загального 
заліза у питній воді звичайної якості 0,3 мг/дм3, у 
питній воді вищої якості – 0,1 мг/дм3. 

 

Висновок: 
 

 
Контрольні запитання 

1. Назвіть шляхи надходження сполук заліза у водойми.  
2. У яких формах може існувати залізо у водному розчині? 
3. Напишіть рівняння якісних реакцій на залізо(ІІ) і 
залізо(ІІІ). 
4. Опишіть суть фотоколориметричного визначення 
заліза(ІІІ) і загального заліза у природних водоймах з 
сульфосаліциловою кислотою. 
5. Яка чутливість фотоколориметричного визначення 
заліза(ІІІ)-йонів із застосуванням сульфосаліцилової 
кислоти? 



 216

6. Які умови фотометричного визначення заліза(ІІІ)-йонів 
із застосуванням сульфосаліцилової кислоти? 
7. Опишіть суть фотоколориметричного визначення 
заліза(ІІІ) у природних водоймах з амоній тіоціанатом. 
8. Яке значення ГДК загального заліза у питній воді 
звичайної якості і у питній воді вищої якості за 
рекомендацією ВООЗ? 

 
Лабораторна робота № 8 

 

Тема: Сухий  залишок (мінералізація) води 
 

Мета: визначити мінералізацію природної колодязної 
води за сухим залишком, порівняти одержані дані з ГДК 
для звичайної питної води і води вищої якості. 

 

1. Теоретична частина 
Мінералізація природних вод (сумарний вміст всіх 

знайдених при хімічному аналізі води мінеральних 
речовин) звичайно виражається в мг/дм3.  

Відповідно до гігієнічних вимог щодо якості питної 
води сумарна мінералізація не повинна перевищувати  
1000 мг/дм3.  

Оптимальний діапазон мінералізації питної води 
вищої якості, рекомендований Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я (ВООЗ), складає 250–400 мг/дм3 . 

Мінералізацію води прийнято приблизно визначати 
за масою сухого залишку. Сухим залишком називають 
залишок, одержаний після випарювання відфільтрованої 
проби води і висушений до постійної маси за температури 
105 С. Сухий залишок характеризує вміст мінеральних і 



 217

частково органічних домішок, що утворюють з водою 
істинні і колоїдні розчини.  

Безпосереднє випарювання води при визначенні 
сухого залишку дає дещо завищені результати внаслідок 
гідролізу і гігроскопічності магній та кальцій хлоридів та 
важкої віддачі кристалізаційної води кальцій та магній 
сульфатами. Ці недоліки усувають, додаючи до 
випарюваної води хімічно чистий натрій карбонат. При 
цьому хлориди, сульфати кальцію і магнію переходять в 
безводні карбонати. Із натрієвих солей лише натрій 
сульфат містить кристалізаційну воду, яка повністю 
видаляється висушуванням за температури 150–180 С. 

Слід окремо визначити масу сухого залишку від 
випаровування такого ж самого об’єму натрій карбонату і 
відняти цю масу від маси сухого залишку досліджуваної 
води. Масу сухого залишку, від випаровування такого ж 
самого об’єму натрій карбонату, мг, можна також 
визначити як Т(Na2CO3) V(Na2CO3) розч. 

 

2. Практична частина 
 

Обладнання та реактиви 
Скляна паличка, фарфорова чашка, сушильна шафа, 

аналітичні ваги, аліквотна піпетка ємністю  
50,00 см3; досліджувана вода, розчин натрій карбонату з 
титром 50,00 мг/см3. 

Хід роботи 
У фарфорову чашку, доведену до постійної маси при 

температурі 150 ºС, поміщають 50,00 см3 досліджуваної 
води і випарюють. Після додавання останньої порції води в 
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чашку вносять розчин натрій карбонату з таким 
розрахунком, щоб маса натрій карбонату, який додають, 
приблизно в 2 рази перевищувала масу сухого залишку. 
Для звичайних прісних вод досить додати 10,00 см3 цього 
розчину. Розчин добре перемішують скляною паличкою, 
обмивають її дистильованою водою, збираючи воду в 
чашку з осадом. Випаровують і висушують до постійної 
маси при 150 ºС. Щоб не відбувалося розтріскування 
солей, чашку поміщують в холодну сушильну шафу, а 
потім підвищують температуру до 150 ºС.  

Увага!!!! Зважування проводять на аналітичних 
вагах. 

Величину сухого залишку m (мг/дм3) обчислюють за 
формулою: 

1 2 3

2

( ) 1000 ,
( H O )

m m mm
V

  
   

де m1 – маса чашки з сухим залишком, г; 
m2 – маса пустої чашки, г;  
m3 – маса доданого натрій карбонату 

(Т(Na2CO3)V(Na2CO3 розч.)), мг;  
V – об’єм води, взятої на аналіз, дм3. 
Порівнюють одержані дані сухого залишку з ГДК для 

мінералізації питної воді звичайної якості і діапазоном 
мінералізації питної води вищої якості, рекомендованим 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я. 

Використовуючи таблицю класифікації природних 
вод за мінералізацією, встановлюють категорію води за 
мінералізацією. 
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Таблиця  
Класифікація природних вод за мінералізацією  

 

Категорія вод 
Мінералізація, 

г/дм3 

 Ультрапрісні < 0,2 
 Прісні 0,2–0,5 
 Води з підвищеною мінералізацією 0,5–1 
 Солонуваті 1–3 
 Солоні 3–10 
 Води підвищеної солоності 10–35 
 Ропа > 35 

 

Висновок: 
 

 
Контрольні запитання 

1. Дайте визначення поняттю «Мінералізація води». 
2. У яких одиницях виражається вміст у воді мінеральних 
речовин? 
3. Як класифікують природні води за мінералізацією? 
4. Опишіть методику визначення сухого залишку. 
5. За якою формулою обчислюють величину сухого залишку? 
6. Яке значення ГДК для мінералізації питної води 
звичайної якості?  
7. Який діапазон мінералізації питної води вищої якості, 
рекомендований Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я? 
 
  
 



 220

Лабораторна робота № 9 
 

Тема: Визначення наявності та кількості нітрат(ІІІ)-  
та нітрат(V)-йонів у природних водах 

 

Мета: Засвоїти теоретичні основи і методику визначення 
вмісту нітрат(ІІІ)- та нітрат(V)-йонів у природних водах 
фотометричним методом за допомогою реактиву Грісса.. 
Визначити вміст нітритів та нітратів у природної воді. 
Порівняти одержані концентрації нітритів та нітратів з 
ГДК та зробити висновки щодо придатності природної 
води до постійного споживання. 

Теоретична частина 
Під впливом багатьох фізико-хімічних і біохімічних 

процесів сполуки азоту можуть переходити з одного стану 
в інший. Нітрити (NO2

–) – проміжні сполуки при окисненні 
амоній-йонів (NH4

+) до  нітратів (NO3
–): 

 

2NH4
+ + 3O2 = 4H+ + 2NO2

– + 2H2O; 
2NO2

– + O2 = 2NO3
–. 

 

Цей процес називається нітрифікацією, яка 
відбувається тільки в аеробних умовах. 

Визначення речовин, що містять азот, ґрунтується на 
колориметричному методі аналізу. Колориметрія – це 
визначення концентрації розчиненої речовини 
порівнянням інтенсивності забарвлення розчину, який 
досліджують, із забарвленням стандартного розчину, 
концентрація якого відома. 

Визначення нітритів проводять з реактивом Грісса. 
Реактивом Грісса називають розчин сульфанілової 
кислоти і альфа-нафтиламіну в розведеній ацетатній 
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кислоті. Реактив названо в честь німецького хіміка-
органіка, який запропонував його в 1858-му році для 
фотометричного визначення нітритів, нітритної кислоти і 
деяких типів органічних речовин, які виділяють нітритну 
кислоту при нагріванні. Колориметричне визначення 
нітрит-йонів ґрунтується на перетворенні сульфанілової 
кислоти нітратною(ІІІ) кислотою (що утворюється із 
нітритів проби при її підкисленні) в діазосполуку і реакції 
одержаної сполуки з α-нафтиламіном з утворенням 
азобарвника малинового кольору. 
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Вимірювання cвітлопоглинання проводять при  
λ = 520 нм (із зеленим світлофільтром). Інтенсивність 
забарвлення пропорційна концентрації нітритів. Перебіг 
реакції в значній мірі залежить від рН середовища. 

Інтенсивне забарвлення азобарвника, який 
утворюється з безбарвних компонентів, використовують 
для визначення дуже малих кількостей нітрат(ІІІ)-йонів.  

Внаслідок нестійкості нітритів їх потрібно визначати 
відразу ж після відбору проби. Якщо це неможливо, пробу 
консервують додаванням 1 см3 концентрованої сульфатної 
кислоти або 2–4 см3 хлороформу на 1 дм3 води. Можна 
також охолоджувати пробу до 3–4 оС. 

Визначення нітратів засноване на їх попередньому 
відновленні цинковим пилом до нітритів з подальшим 
утворенням азобарвника з реактивом Грісса по реакції, 
описаній при визначенні нітриту. 

Гранично допустима концентрація нітриту (ГДК) 
у воді водойм встановлена в розмірі 3,3 мг/дм3 у вигляді 
йона NO2

– або 1 мг/дм3 у перерахунку нітрат(ІІІ)-йонів 
на нітритний азот; у питній воді звичайної якості – 
3 мг/дм3 у вигляді йона NO2

–, у питній воді вищої якості 
– 0,01 мг/дм3 (за рекомендацією ВООЗ). 

ГДК для нітратів у питній воді звичайної якості − 
50 мг/дм3 (по NО3

–) або 11,3 мг/дм3 (по нітратному 
азоту), у питній воді вищої якості – < 5 мг/дм3 (по NО3

–) 
за рекомендацією ВООЗ. 

Приготування реактиву Грісса 
1. Приготувати 500 см3 розчину ацетатної кислоти з 
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молярною концентрацією речовини  2 моль/дм3 методом 
розведення з наявної в лабораторії. 
2. Приготувати розчин сульфанілової кислоти. Наважку 
сульфанілової кислоти масою 0,33 г розчинити при 
незначному нагріванні в хімічному стакані на 150 см3 в 
100 см3 2 М розчину ацетатної кислоти. 
3. Приготувати розчин α-нафтиламіну. Наважку  
α-нафтиламіну масою 0,16 г розчинити при незначному 
нагріванні в хімічному стакані на 150 см3 в 100 см3  
2 М розчину ацетатної кислоти. 
4. Приготувати розчин реактиву Грісса. Для цього змішати 
рівні об’єми (по 10,0 см3) розчинів сульфанілової кислоти 
та α-нафтиламіну і перенести в темну склянку з притертою 
пробкою. 
 

Робота 1 
 

Орієнтовне визначення нітритів у природних водах  
з реактивом Грісса 

 

Орієнтовне визначення нітритів у природних водах 
проводять наступним чином. У пробірку наливають 10 см3 
досліджуваної води і додають 5–6 крапель реактиву Грісса. 
Суміш перемішують. Через 20 хв за забарвленням (при 
розгляді вмісту пробірки збоку і зверху через всю товщу 
стовпа суміші) оцінюють приблизний вміст нітрит-йонів у 
досліджуваній воді (у перерахунку на нітритний азот), 
користуючись таблицею. 
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  Таблиця 
Шкала вмісту нітритів (у перерахунку на нітритний азот) 

 

Забарвлення збоку Забарвлення зверху 
Вміст 

нітритного 
азоту, мг/дм3 

Відсутнє Відсутнє  < 0,001 

Ледь помітне 
рожеве 

Незначно слабо-
рожеве 0,002 

Дуже слабо-рожеве Слабо-рожеве 0,004 

Слабо-рожеве Світло-рожеве 0,02 

Світло-рожеве Рожеве 0,04 

Рожеве Сильно-рожеве 0,07 

Сильно-рожеве Червоне 0,2 

Червоне Яскраво-червоне 0,4 
 

Робота 2 
Фотоколориметричне визначення нітритів та нітратів  

у природних водах з реактивом Грісса 
 

Обладнання та реактиви 
 

1. Фотоколориметр КФК-2 з 2 кюветами (l = 5,0 см).  
2. Аналітичні терези з різноважками. 
3. Бюкси для зважування − 3 шт. 
4. Штатив.  
5. Мірні пробірки на 50 см3 (з пробками) – 7 шт.  
6. Шпателі − 3 шт. 
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7. Мірна колба на 0,5 дм3 для приготування розчину 
СН3СООН. 

8. Мірна колба на 100,0 см3. 
9. Мірний циліндр на 50 см3. 
10. Градуйовані піпетки на 2,0; 5,0 та 10,0 см3 – по 1 шт. 
11. Аліквотна піпетка місткістю 25,00 см3 – 1 шт. 
11. Водяна баня.  
12. Хімічний стакан на 150 см3 – 2 шт. 
13. Склянка для зберігання реактиву Грісса (0,5 дм3). 
14. Фільтрувальний папір.  
15. Зливна банка. 
16. Льодяна ацетатна кислота, або її 2 М розчин. 
17. Сульфанілова кислота. 
18. α-нафтіламін. 
19. Розчин натрій нітрату(ІІІ) (Т (NO2

–) = 0,001000 мг/см3). 
20. Цинковий пил (суха суміш з NaCl, 1:10). 
21. Шпатель. 

 

Хід роботи 
1. Для побудови колориметричної шкали у пробірки 

об’ємом 50,0 см3 помістити стандартний розчин NaNO2 з 
титром 1,000 мкг NO2

–/см3  об’ємом 0 (холостий розчин); 
0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 см3, додати 2 см3 реактиву Грісса, 
довести дистильованої водою до 50 см3.  

2. У досліджувану воду об’ємом 25,00 см3 додати  
2 см3 реактиву Грісса і довести об’єм цією ж водою до  
50.0 см3 і перемішати.  

3. Пробірки нагріти на водяній бані 10–15 хв, 
охолодити.  
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4. Виміряти оптичну густину стандартних розчинів 
(світлофільтр зелений, кювети з товщиною поглинаючого 
шару 5 см).  

Результати вимірювань оптичної густини заносять в 
таблицю.  

   Таблиця 
Дані фотометричного визначення оптичної густини 

для побудови градуювального графіка при 
фотометричному визначенні нітрат(ІІІ)-йонів  

iз застосуванням реактиву Грісса 
 

№ пробірки 1 2 3 4 5 6 
V(NaNO2

 р.), см3 0 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 
m(NO2

–)-йонів у 
розчині, мкг – 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 
Оптична густина, 
Аексп.       

Оптична густина, 
Атеор. 

      

  
За даними таблиці будують градуювальний графік на 

міліметровому папері у координатах 
 

А = f(m(NO2
–), мкг) 

 

і обраховують його за методом найменших квадратів. 
 

!!! Підпис для градуювального графіка: 
Градуювальний графік фотометричного визначення 
нітрат(ІІІ)-йонів iз застосуванням реактиву Грісса 
(світлофільтр зелений, товщина поглинаючого шару 
кювети 5 см). 

× – експериментальні точки;  – розраховані точки 
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5. Аналіз води.21 Якщо через 15 хв візуально 
спостерігається збільшення інтенсивності забарвлення, то 
вимірюють оптичну густину розчину з досліджуваною 
водою (А1) в тих же умовах, що і стандартних розчинів. 

Вміст NO2
–-йонів, мкг в 50,00 см3 досліджуваної 

води, знаходять за одержаним градуювальним графіком 
або за рівнянням градуювального графіка 

Y = a + bx, 
параметри a і b якого знаходять за методом найменших 
квадратів. 

6. Обчислення вмісту NO2
–-йонів в аналізованій 

воді (мг/дм3).  
Обчислення вмісту NO2

–-йонів в аналізованій воді 
(мкг/дм3) проводять за формулою: 

 

-
- 32

2
2

(NO ) 1000(NO ) ,мкг / дм
(H O)

a

a
mm

V


 , 
 

де mа(NO2
–) – вміст NO2

–-йонів, мкг, в аліквоті води 
(50,00 см3), знайдений за градуювальним графіком або за 
рівнянням градуювального графіка;  

Vа(Н2О) – об’єм проби аналізованої води (50,00 см3). 
Розраховуємо вміст NO2

–-йонів (мг/дм3) в 
аналізованій воді: 

- 3
- 3 2

2
(NO ),мкг / дм(NO ), мг/дм . 

1000
mm   

                                                             
21 Якщо через 15 хв візуально не буде спостерігатись збільшення 
інтенсивності забарвлення, то це означає відсутність нітритів у зразку 
води і слід перейти до визначення нітратів. 
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7. Визначення нітратів. Розчин з кювети, що 
залишився після визначення нітритів у досліджуваній воді, 
переливають назад у пробірку і додають цинковий пил в 
такій кількості, щоб після реакції на дні залишились 
крупинки цинку (як правило, на краю шпателя), 
закривають гумовою пробкою і добре перемішують. При 
цьому нітрати відновлюються до нітритів 

Через 15 хв вимірюють оптичну густину розчину 
(АΣ). 

За рівнянням градуювального графіку для визначення  
NO2

–-йонів знаходять загальний вміст NO2
– і NO3

–-йонів у 
пробі води, мкг. За формулами, наведеними в п. 6, 
обчислюють загальний вміст NO2

–- і NO3
–-йонів в 

аналізованій воді (мг/дм3).  
За різницєю знаходять вміст NO3

–-йонів в 
аналізованій воді (мг/дм3). 

Висновок: (порівняти одержані дані вмісту  
NO2

–- і  NO3
–-йонів з ГДК для питних вод). 

 
Контрольні запитання 

 

1. Опишіть процеси трансформації сполук азоту. 
2. Який процес трансформації сполук азоту називається 
нітрифікацією? 
3. Який процес трансформації сполук азоту називається 
денітрифікацією? 
4. Опишіть методику приготування реактиву Грісса. 
5. Пояснити хімізм фотоколориметричного визначення 
нітрит-йонів з реактивом Грісса. 
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6. Які умови фотометричного визначення нітрит-йонів з 
реактивом Грісса? 
7. Як консервують проби води, призначені для визначення 
нітрит-йонів? 
8. Як можна окремо визначити вміст нітрит- і нітрат-йонів 
у досліджуваному зразку води? 
9. Яка гранично допустима концентрація нітрит-йонів у 
питній воді звичайної якості і у питній воді вищої якості 
(за рекомендацією ВООЗ). 
10. Яке значення ГДК для нітратів у питній воді звичайної 
якості і  у питній воді вищої якості за рекомендацією 
ВООЗ? 

 
Лабораторна робота № 10 

 

Тема: Кількісне визначення cульфатів  
у мінеральній воді 

 

Мета: Засвоїти теоретичні основи і методику 
визначення вмісту сульфат-йонів у воді турбідиметричним 
методом. Провести визначення сульфат-йонів у 
мінеральній воді. 

1. Теоретична частина 
Вміст сульфатів у воді визначають кількома 

методами (гравіметричним, титриметричним з плюмбум 
нітратом, зворотним комплексонометричним титруванням, 
турбідиметричним методом). Проби води, як правило, не 
консервують. Результати виражають у ммоль еквівалента 
або мг сульфат-йонів в 1 дм3 води. 
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Турбідиметричне визначення засновано на 
вимірюванні  інтенсивності світла певної довжини хвилі, 
що пройшло через кювету, яка містить колоїдний розчин, 
найчастіше через суспензію, утворену частинками 
речовини, що визначається. Метод дуже схожий на метод 
нефелометрії, проте, на відміну від нього, аналітичним 
сигналом служить інтенсивність не розсіяного світла, а 
світла, що пройшло через кювету. Для турбідиметричних 
вимірювань можна використовувати будь-який фотометр. 

Турбідиметричне визначення сульфатів засноване на 
переведенні сульфатів у малорозчинну сполуку барій 
сульфату: 

SO4
2–  + Ba2+  BaSO4 

 

і фотометруванні отриманої суспензії. Для 
забезпечення вибірковості визначення сульфатів реакцію 
проводять у кислому середовищі (HCl), в якому карбонати, 
фосфати і оксалати барію розчинні.  

При аналітичному визначенні сульфатів 
турбідиметричним методом обов’язковий однаковий 
порядок зливання реагентів, як при приготуванні 
стандартних розчинів порівняння, так і при підготовці 
розчину проби. Продукт реакції повинен знаходитися не у 
вигляді осаду, а у вигляді суспензії. Для утримання 
твердих частинок у завислому стані, тобто для збереження 
високої первинної дисперсності, застосовують 
стабілізатори (наприклад, желатин і розчин електроліту), 
які запобігають коагуляції частинок. 
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2. Практична частина 
 

Робота 1. Орієнтовне визначення вмісту  
сульфат-йонів у воді 

 

Орієнтовне визначення вмісту сульфат-йонів у воді 
проводиться за характером осаду BaSO4, що утворюється 
при додаванні до води розчину барій хлориду. 

 

Обладнання і реактиви 
 

Пробірка – 1 шт; піпетка – 1 шт; аліквотна піпетка 
ємністю 5,00 см3 – 1 шт.; хлоридна кислота  (1:1); розчин 
барій хлориду з масовою часткою 2,5%. 

 

Хід аналізу 
До 5 см3 досліджуваної води в пробірці додають  

3 краплі хлоридної кислоти (1:1) і 10–15 крапель  
2,5% розчину барій хлориду. За характером утвореного 
осаду оцінюють вміст сульфат-йонів у досліджуваній воді, 
користуючись табл.1.  

        Таблиця 1  
Орієнтовне визначення вмісту сульфат-йонів у воді  

за характером осаду BaSO4 
 

Характер осаду Вміст SO4
2–, мг/дм3 

Слабка каламуть, що з’являється 
впродовж кількох хвилин 1–10 

Слабка каламуть, що з’являється 
відразу 10–100 

Сильна каламуть  100–500 
Осад, який швидко осідає на дно 
пробірки  > 500 
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Робота 2. Визначення cульфатів у мінеральній воді 
турбідиметричним методом 

 

Турбідиметричне визначення сульфатів засноване на 
вимірюванні  інтенсивності світла з довжиною хвилі  
440 нм, що пройшло через кювету, яка містить суспензію 
барій сульфату. 

 

Обладнання і реактиви 
 

Фотоелектроколориметр КФК-2 чи ФЕК-56 і набір кювет з 
товщиною поглинаючого шару 0,5–1 см.  
Мірні колби ємністю 50 см3 – 7 шт.  
Мірні циліндри ємністю 10 см3 – 2 шт.  
Градуйовані піпетки ємністю 10 см3 – 2 шт.  
Стандартний розчин натрій сульфату. Т(Na2SO4) =  
= 0,2000 мг/см3. 
Розчин барій хлориду з масовою часткою 10,0%.  
Розчин желатину з масовою часткою 0,5%.  
Розчин електроліту (24,0 г NaCl і 2,0 см3 НСl із густиною  
 = 1,17 г/см3 розчинити у дистильованій воді в мірній 
колбі об’ємом 100,0 см3). Розчин готують безпосередньо 
перед використанням. 

 

Хід  роботи 
 

Приготування стандартних розчинів 
Вихідний розчин натрій сульфату розводять у  

10 разів, одержують стандартний розчин з титром 
0,02000 мг (Na2SO4)/см3. У мірні колби ємністю 50,00 см3 
поміщають 1,00; 2,00; 4,00; 6,00 і 8,00 см3 стандартного 
розчину натрій сульфату, мірним циліндром додають по  
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10 см3 розчину електроліту і дистильованої води до об’єму 
20 см3. Потім у кожну колбу для стабілізації осаду вводять 
по 3 см3 розчину желатину. По черзі в кожну колбу, 
починаючи з розчину натрій сульфату мінімальної 
концентрації, додають по 7,00 см3 розчину барій хлориду, 
перемішують, доводять до мітки дистильованою водою і 
знову перемішують. Витримують розчин 5 хв для повного 
утворення суспензії і фотометрують отриману суспензію.  

Необхідно дотримувати зазначену послідовність 
введення розчинів і швидкість їхнього змішування. Кожен 
розчин не повинен перестоювати більш 5 хв, інакше може 
змінитися структура осаду. 

 

Побудова градуювального графіка 
Послідовно вимірюють оптичну густину отриманих 

розчинів відносно розчину порівняння (дистильованої 
води). Вимірювання проводять при синьому світлофільтрі 
( = 440 нм) і товщині поглинаючого шару 0,5–1 см. При 
виборі оптимальної довжини кювети користуються 
критерієм: 0,1 < А < 1,0. Результати вимірювань заносять у 
таблицю. 

За одержаними даними будують градуювальний 
графік A = f(m(SО4

2–), мг) на міліметровому папері і 
обраховують його за методом найменших квадратів. 

!!! Підпис для градуювального графіка: 
Градуювальний графік турбідиметричного визначення 
сульфатів у вигляді барій сульфату (світлофільтр синій, 
товщина поглинаючого шару кювети 0,5 (або 1) см). 

× – експериментальні точки;  – розраховані точки 
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Таблиця 2 
Дані фотометричного визначення оптичної густини 

для побудови градуювального графіка  
при турбідиметричному визначенні сульфатів  

у вигляді барій сульфату 
 

№  мірної колби 1 2 3 4 5 
V(Na2SО4

 розч.), 
см3 

1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 

Маса SО4
2–-йонів, 

мг, в  мірній 
колбі 50,00 см3 

0,0135 0,0270 0,0540 0,0810 0,108 

Оптична 
густина, Аексп. 

     

Оптична 
густина, Атеор. 

     

 
Визначення вмісту сульфатів у мінеральній воді 

 

Пробу аналізованої води (об’єм 0,10–0,50 см3) 
поміщають у мірну колбу ємністю 50,00 см3. Аліквотний 
об’єм води вибирають таким чином, щоб маса сульфат-
йонів у пробі відповідала інтервалу вмісту SO4

2–-йонів у 
стандартних розчинах (0,01 – 0,1 мг). До проби води 
додають розчини електроліту, желатину й осаджувача в 
такій же послідовності і кількостях, як і при приготуванні 
стандартних розчинів. Розчин доводять до мітки 
дистильованою водою, перемішують і фотометрують через 
5 хв у тих же умовах. Вміст SO4

2–-йонів (ma(SО4
2–)), мг в 

аліквоті досліджуваної води, знаходять за одержаним 
градуювальним графіком або за рівнянням градуювального 
графіка 
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A  = a + b∙ma(SО4
2–), 

параметри a і b якого знаходять за методом найменших 
квадратів. 

Обчислення вмісту SO4
2–-йонів в аналізованій воді 

(мг/дм3) проводять за формулою: 
2–

2– 4
4

3

2

( ) 1000( ) ,мSOS г / дм
(H

O
O)

a

a
mm

V


 , 

де mа(SO4
2–) – вміст SO4

2–-йонів, мг, в аліквоті води, 
знайдений за градуювальним графіком або за рівнянням 
градуювального графіка;  

Vа(Н2О) – об’єм проби аналізованої води, см3. 
 

Висновок:  
 
 
 

Контрольні запитання 
 

1. Напишіть рівняння якісної реакції на сульфати. 
2. Опишіть сутність методу турбідиметрії. 
3. Опишіть методику турбідиметричного визначення 
сульфатів у воді. 
4. Чому визначення сульфатів переведенням їх у 
малорозчинну сполуку барій сульфату проводять у 
кислому середовищі? 
5. Які стабілізатори застосовують при турбідиметричному 
визначенні сульфатів? 
6. Які умови вимірювання  інтенсивності світла при 
турбідиметричному визначенні сульфатів? 
7. За якою формулою проводять обчислення вмісту  
SO4

2–-йонів в аналізованій воді? 
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ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ ДО ТЕМИ 
«ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐРУНТІВ» 

 

Лабораторна робота № 11 
 

Тема: Кислотність ґрунту. Визначення гідролітичної 
кислотності ґрунту 

 

Мета: з’ясувати поняття про актуальну, 
потенціальну і гідролітичну кислотність ґрунту, 
навчитися визначати гідролітичну кислотність ґрунту 
методом кислотно-основного титрування, розрахувати 
кількість кальцій карбонату для вапнування ґрунту. 

 

1. Теоретична частина 
Кислотність ґрунту – важлива агрономічна 

характеристика ґрунту, яку необхідно враховувати у 
практиці сільського господарства. Підвищена кислотність 
ґрунту погіршує ріст і розвиток рослин, пригнічує 
життєдіяльність польових бактерій, сприяє розвитку 
хвороботворних мікроорганізмів, погіршує фізико-хімічні 
властивості ґрунту. 

Є два види ґрунтової кислотності: актуальна 
(активна) і потенціальна (прихована). 

Актуальна кислотність – це концентрація водень-
йонів у ґрунтовому розчині, її обумовлює наявність у 
ґрунтовому розчині органічних і мінеральних кислот, які 
створюють певний ступінь підкислення. Для визначення 
актуальної кислотності ґрунт промивають водою і у 
водній витяжці визначають концентрацію йонів водню  
(рН). 
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Потенціальна кислотність (Н) – здатність твердої 
фази ґрунту підкислювати розчин при взаємодії з солями. 
Вона обумовлена Н+- та Аl3+-йонами, які перебувають у 
поглинутому ґрунтом стані. 

Потенціальна кислотність ділиться на: 
а) обмінну – Н обм.; б) гідролітичну – Н гідр. 
В основі поділу потенціальної кислотності на 

обмінну і гідролітичну покладена природа солі, яку 
застосовують для виявлення потенціальної кислотності. 

Обмінна кислотність (Н обм.) – це частина 
потенціальної кислотності, яка виявляється при витісненні 
з ґрунту Н+ та Аl3+-йонів розчином нейтральної солі (КСl, 
NaCl, BaCl2). Частіше всього для цієї мети застосовують 
1 М  розчин КСІ. 

 

 
 

 
Алюміній хлорид вивільняє додаткову кількість 

хлоридної кислоти у реакції гідролізу: 
АlСІ3  + 3Н2О    Аl(ОН)3 + 3НСІ. 

Утворена хлоридна кислота і підкислює ґрунт. 
Кількість утвореної кислоти виражають у ммоль на 100 г 
ґрунту або  величиною рН отриманого розчину. Ступінь 
обмінної кислотності досліджуваної проби ґрунту 
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з’ясовують, як правило, за величиною рН отриманої 
сольової витяжки. 

Обмінна кислотність завжди вища актуальної, бо 
при її визначенні одночасно враховують Н+-йони, які 
утворюються при витісненні з ґрунту Н+- та Аl3+-йонів 
розчином нейтральної солі, і Н+-йони, які були у 
ґрунтовому розчині. Обмінну кислотність треба 
враховувати при внесенні добрив у ґрунт.  

За величиною рН розрізняють сильнокислі ґрунти 
(рН ≤ 4,5); середньокислі (рН = 4,6–5,0); слабкокислі 
(рН = 5,1–5,5) та нейтральні (рН ≥ 5,6). 

Для більшості сільськогосподарських рослин 
найбільш сприятлива слабкокисла або нейтральна реакція 
середовища. Дуже кисла реакція взагалі шкідлива для 
рослин: вона затримує в них синтез білкових речовин. 

При визначенні обмінної кислотності з ґрунтового 
поглинаючого комплексу (ГПК) витісняються не всі  
Н+-йони, частина їх залишається там. 

Гідролітична кислотність (Н гідр.) – це 
потенціальна кислотність ґрунту, яка утворюється при 
витісненні з ґрунту Н+ чи Аl3+-йонів розчинами солей, що 
гідролізують з утворенням лужного середовища. 
Частіше всього для цієї мети застосовують 1 М розчин 
СН3СООNa. 

 

[ГПК]Н+  +  СН3СООNa    [ГПК]Na+  +  CH3COOH 
[ГПК]Аl3+ +3СН3СООNa[ГПК]3Na+ + Al(CH3COO)3 

Al(CH3COO)3  +  3H2O    Al(OH)3   + 3CH3COOH. 
 



 239

Таким чином, гідролітична кислотність включає 
менш рухливі Н+- і Аl3+-йони, які не витісняються 
нейтральними солями. 

Гідролітичну кислотність виражають кількістю 
речовини NaOH (мілімоль), яка витрачена на титрування 
кислоти, що витіснена із 100 г ґрунту, і позначають Н гідр.  

Визначаючи гідролітичну кислотність ґрунту, по 
суті визначають суму гідролітичної, обмінної і 
актуальної кислотностей, а це дає можливість краще 
врахувати потребу ґрунту при вапнуванні. 

 
2. Практична частина 

 

Обладнання та реактиви 
Зразки ґрунту; фарфорова ступка з товкачом; технічні 

ваги; різноважки; широкогорла лійка для сипучих речовин; 
2 конічні колби з притертими пробками; складчастий 
фільтр або фільтрувальний папір; конічні колби для 
титрування; аліквотна піпетка на 50,00 см3; бюретка; сито; 
1М розчин NаОН; 1М розчин СН3СООNа; фенолфталеїн. 

 

Хід роботи 
1. Взяти наважку ґрунту масою 40,00 г на 

технохімічних вагах (попередньо повітряно сухий ґрунт 
розтерти у фарфоровій ступці і пересіяти через сито з 
діаметром отворів 1 мм): 

2. Перенести наважку ґрунту (за допомогою 
широкогорлої лійки для сипучих речовин) у конічну колбу. 

3. Долити в колбу 100 см3 1 М розчину СН3СООNa і 
щільно закрити пробкою. 
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4. Колбу з сумішшю збовтувати на ротаторі на 
протязі 1 години. 

5. Вміст колби добре збовтати і профільтрувати через 
сухий складчастий фільтр. Фільтрувати треба так, щоб 
більша частина ґрунту одразу потрапила на фільтр. (При 
цьому розчин, проходячи крізь ґрунт на фільтрі, краще 
фільтрується). 

6. Аліквотною піпеткою відміряти 50,00 см3 
прозорого фільтрату і перенести його в колбу для 
титрування, куди додати 2–3 краплі фенолфталеїну. 

7. Відтитрувати вміст колби приготовленим  
0,1000 М розчином натрій гідроксиду, стандартизованим за 
хлоридною кислотою з молярною концентрацією  
0,1000 моль/дм3 (К(NaОН) =     ), до блідо-рожевого 
кольору, який не зникає протягом 0,5–1 хв. 

 

Обчислення Н гідр. 
 

 

Hгідр. = 0,1000 ∙ K(NaOH) ∙ V(NaOH) ∙ 5 ∙ 1,75, ммоль,  
де V(NaOH) – об’єм розчину натрій гідроксиду, який 

витратили на титрування, см3.  
5 – коефіцієнт перерахунку результатів на 100 г 

ґрунту. (Для титрування  взяли 50,0 см3 фільтрату, тобто 
такий об’єм, який відповідає 20 г ґрунту).  

1,75 – коефіцієнт перерахунку на всю гідролітичну 
кислотність. 

Повну Н гідр. можна визначити лише тоді, коли 
ґрунт багато разів обробляли 1 М розчином натрій 
ацетату, бо при одноразовій обробці витиснути Н+-йони з 
ГПК не можна. Ми обробляємо ґрунт лише один раз, тому 
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одержана величина Н гідр. в 1,5–2 рази менша за 
справжню. У середньому беруть коефіцієнт 1,75. Отже, 
щоб мати уявлення про Н гідр., треба отриману величину 
помножити на 1,75.  

 

Обчислення норми внесення вапняку, т, на 1 га ґрунту 
 

Дозу внесення вапна розраховують за величиною 
обмінної або гідролітичної кислотності.  

За гідролітичною кислотністю загальна формула дози 
внесення вапна така: 

т (СаСО3) = Н гідр. ∙ 1,5 (т/га). 
Висновок: 
 
За гідролітичною кислотністю для слабкокислих 

ґрунтів вносять 3–4 т вапна на 1 га (з розрахунку на 
СаСО3), на середньокислих – 5–6 т/га і сильнокислих –  
7–9 т/га врозкид по поверхні ґрунту з подальшим його 
заорюванням. 

 

Контрольні питання 
 

1. Сформулюйте визначення поняття «актуальна 
кислотність ґрунту».  
2. Сформулюйте визначення поняття «потенційна 
кислотність ґрунту».  
3. У чому полягає принципова різниця між актуальною та 
потенційною кислотністю?  
4. Як приготувати водну витяжку з ґрунту для визначення 
гідролітичної кислотності? 
5. Як визначити гідролітичну кислотність ґрунту? 
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6. Пояснити формулу розрахунку дози внесення вапна за 
величиною гідролітичної кислотності.  
7. Наведіть приклади оптимального значення рН ґрунту 
для деяких рослин.  
 

Лабораторна робота № 12 
 

Тема: Фотометричне визначення йонів заліза(ІІІ)  
у ґрунтовій витяжці 

 

Мета: Засвоїти теоретичні основи і методику 
фотометричного визначення вмісту йонів заліза(ІІІ) у 
витяжці з ґрунту. 

1. Теоретична частина 
Фотоколориметричне визначення заліза(ІІІ) із 

застосуванням сульфосаліцилової кислоти засноване на 
тому, що сульфосаліцилова кислота у слабкокислому 
середовищі утворює комплексну сполуку тільки з солями 
заліза(ІІІ) пурпурного кольору. Комплексна сполука має 
смугу поглинання з опт = 510–520 нм (світлофільтр 
зелений),  = 1,8∙103 л∙моль–1∙см–1. 

 

2. Практична частина 
 

Обладнання та реактиви 
 

1. Фотоелектроколориметр КФК-2 чи ФЕК-56.  
2. Кювети з товщиною поглинаючого шару 1 см – 2 шт.  
3. Аналітичні ваги.  
4. Мірні колби ємністю 50,00 см3 – 8 шт. 
5. Мірна колба ємністю 1 дм3. 
6. Градуйовані піпетки місткістю 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 см3.  
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7. Мірні пробірки.  
8. Аліквотна піпетка місткістю 10,00 см3. 
9. Стандартний розчин залізо-амонійних галунів з  
Т(Fe3+) = 0,1000 мг/см3. Розчин готують розчиненням 
речовини Fe2(SO4)3 ∙ (NH4)2SO4 ∙ 24H2O масою 0,8647 г у 
мірній колбі на 1 дм3, додають 25 см3 H2SO4 (1:1) і 
доводять водою до мітки.  
10. Розчин сульфосаліцилової кислоти з масовою часткою  
10,0%. 
11. Розчин сульфатної кислоти з концентрацією  
0,5 моль/дм3 та 1:1. 
12. Промивалка на 500 см3. 
 

Хід роботи 
 

Підготовка проб ґрунту до аналізу 
Для визначення вмісту рухомих Fe3+-йонів у ґрунті 

отримують сульфатнокислі ґрунтові витяжки.  
Повітряно сухий ґрунт попередньо розтирають у 

фарфоровій ступці і просіюють через сито з діаметром 
отворів 1 мм. 

До наважок ґрунту масою 10,00 г додають  100,0 см3  
0,5 М розчину сульфатної кислоти. Суміші збовтувають 
впродовж 10 хв і залишають стояти добу. Після 
фільтрування з цих витяжок відбирають аліквоти розчинів 
об’ємом  10,00 см3 для проведення визначення. 

 

Побудова градуювального графіка 
 

Для побудови градуювального графіка в 7 мірних 
колб місткістю 50,00 см3  вводять по 10 см3 води і 
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поміщають послідовно 0,0 (холостий розчин); 1,0; 2,0; 3,0; 
4,0; 5,0 і 6,0 см3 стандартного розчину залізо-амонійного 
галуну, додають по 1 см3 H2SO4 (1:1),  
5 см3 сульфосаліцилової кислоти, доводять до мітки 
дистильованою водою та перемішують. У розчин 
порівняння (холостий розчин) не додають Fe3+-йонів. 
Вимірювання оптичної густини отриманих стандартних і 
досліджуваних розчинів проводять у кюветах з товщиною 
шару 50 мм (світлофільтр зелений).  Розчином порівняння 
є холостий розчин.  

Чутливість фотоколориметричного визначення 
0,05 мг заліза(ІІІ) у 50,00 см3 кінцевого об’єму при товщині 
шару розчину в кюветі 10 мм. 

Результати вимірювань оптичної густини заносять у 
таблицю. За даними таблиці будують градуювальний 
графік  на міліметровому папері у координатах  

 

А = f(m(Fe3+), мг) 
 

і обраховують його за методом найменших квадратів. 
 

 !!! Підпис для градуювального графіка: 
Градуювальний графік фотометричного визначення 
Fe3+-йонів із застосуванням сульфосаліцилової кислоти 
(світлофільтр зелений, товщина поглинаючого шару 
кювети 1 см). 

× – експериментальні точки;  – розраховані точки 
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Таблиця 
Дані фотометричного визначення оптичної густини 

для побудови градуювального графіка  
при фотометричному визначенні Fe3+-йонів  
із застосуванням сульфосаліцилової кислоти 

 

№ мірної колби 0 1 2 3 4 5 6 
V (Fe3+ розч.),  см3 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 
Маса Fe3+-йонів у  
розчині, мг  (хі) 

– 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

Оптична густина,  
Аексп. (уі) 

– 

Оптична густина,  
Атеор. (Yі) 

 
 

Визначення Fe3+-йонів у ґрунтовій витяжці 
 

Для визначення Fe3+-йонів у колби ємністю 50,00 см3 
додають 10,00 см3 витяжки з ґрунту, 1 см3 H2SO4 (1:1) та 
5 см3 сульфосаліцилової кислоти, доводять дистильованою 
водою до мітки, перемішують та вимірюють оптичну 
густину. За значенням оптичної густини за допомогою 
градуювального графіка або рівняння  градуювального 
графіка знаходять масу Fe3+-йонів, мг, в аліквотному 
об’ємі 10,00 см3 ґрунтової витяжки (mа(Fe3+)). 

Обчислення масової частки (%) рухомих Fe3+-йонів у 
досліджуваному зразку ґрунту проводять за формулою: 

 

3
3

3 3

(Fe ), мг (грунт. витяжки) 100(%)(Fe )
(грунт. витяжки) 1000 

(Fe ) 100,0 100 (Fe ), мг .
10,00 10,00 1000 10 

a

a
грунту

a a

m Vw
m V

m m




 

  
 

 
 

 

 

Висновок: 
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Контрольні запитання 
 

1. Як готують витяжку з ґрунту для визначення вмісту 
рухомих заліза(ІІІ)-йонів?   
2. Охарактеризуйте сутність фотоколориметричного 
визначення вмісту заліза(ІІІ) з сульфосаліциловою 
кислотою. 
3. Яка чутливість фотоколориметричного визначення 
заліза(ІІІ)-йонів з сульфосаліциловою кислотою? 
4. Опишіть послідовність визначення рухомих йонів 
заліза(ІІІ) в ґрунті.  
5. Поясніть формулу, за якою виконують розрахунок 
масової частки (%) рухомих Fe3+-йонів у досліджуваному 
зразку ґрунту.  

 
Лабораторна робота № 13 

 

Тема: Визначення вмісту нітратів у ґрунті 
 

Мета: ознайомитися з методикою 
колориметричного визначення нітратів у ґрунті з 
застосуванням саліцилової кислоти. Провести  визначення 
нітратів у зразку ґрунту. 

 

1. Теоретична частина 
Азот – найважливіший елемент живлення рослин, 

тому його загальний запас в ґрунті вважають показником 
потенціальної родючості ґрунту. До 90% всього азоту в 
поверхневому шарі вологого ґрунту може бути у вигляді 
органічного азоту. Найбільш важливі неорганічні види 
азоту в ґрунтах – це нітрати, нітрити, здатний до обміну 
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амоніак, йон амонію мінералів, газоподібний азот та оксид 
азоту(І) N2O. 

Cільськогосподарське використання ґрунту 
призводить до зменшення запасів органічгого азоту. 
Зменшення азоту в ґрунті поновлюється при проведенні 
агротехнічних заходів, зокрема внесенням азотних добрив 
у ґрунт. Вміст нітратів у надлишкових кількостях погіршує 
біологічну якість рослінної продукції, створює потенційну 
небезпеку для здоров’я людини і тварин. 

Для людського організму самі нітрати не є 
шкідливими і швидко виводяться з організму, але при 
надмірній їх кількості у людському організмі нітрати 
можуть частково відновлюватися до нітритів, які 
негативно діють на стан здоров’я всього організму. 
Останні потрапляють у кров і блокують гемоглобін 
шляхом утворення метгемоглобіну, що не здатний 
вступати у зворотну реакцію з киснем і переносити його. У 
результаті такого кисневого голодування виникає 
погіршення самопочуття і млявість. 

Гранично допустима концентрація нітратів у 
ґрунті становить 130 мг/кг. 

У основі колориметричного визначення нітратів з 
застосуванням саліцилової кислоти лежить реакція 
саліцилової кислоти з концентрованою нітратною 
кислотою, яка утворюється при взаємодії нітратів з 
концентрованою сульфатною кислотою: 

 

2KNO3 + H2SO4 конц. = 2HNO3 + K2SO4. 
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При взаємодії саліцилової кислоти (І) з 
концентрованою нітратною кислотою утворюється суміш 
3-нітросаліцилової і 5-нітросаліцилової кислот (ІІ). 
 

 
Нітросполуки (ІІ) у лужному середовищі утворюють 

солі, які надають кінцевому розчину жовтого забарвлення. 
Фотоколориметричне визначення проводять шляхом 
вимірювання оптичної густини при довжині хвилі  
400–410 нм у кюветі з довжиною оптичного шляху 20 мм. 
Без розведення можна визначати нітрати в концентраціях 
від 0,1 до 20 мг/дм3. 

Визначенню нітратів з застосуванням саліцилової 
кислоти заважають солі амонію і хлориди. Для запобігання 
негативного впливу солей амонію перед випарюванням 
витяжки в порцелянову чашку додають  
2–3 краплі 10% розчину калій сульфату. Висока чутливість 
методу допускає усунення заважаючого впливу хлорид-
йонів простим розведенням проби. 

 

2. Обладнання та реактиви22 
1. Капронові сита з діаметром отворів 0,25 мм. 
2. Порцелянові чашки – 7 шт. 
                                                             
22  Всі реактиви, що використовуються для аналізу, повинні бути 
кваліфікації х.ч. або ч.д.а. 
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3. Стакани хімічні на 50 см3 – 7 шт.; на 100 см3 – 1 шт. 
4. Мірні колби на 25,00 см3 – 7 шт.; на 100см3 – 1 шт.; на 
1000,0 см3– 1 шт. 
5. Аліквотна піпетка на 5,00 см3 та градуйовані піпетки на 

1 см3 (2 шт.) та 5 см3. 
6. Сушильна шафа. 
7. Фотоелектроколориметр КФК-2 і кювети з довжиною  

20 мм. 
8. Скляні палички – 7 шт.. 
9. Ваги техно-хімічні та бюкси для зважування. 
10. Ваги аналітичні. 
11. Сульфатна кислота, конц. 
12. Саліцилова кислота, кристалічна. 
13. 1М розчин натрій гідроксиду. 
14. Калій нітрат, крист. 
15. Фільтр знезолений «синя стрічка». 
16. Лійка. 
 

3. Приготування стандартних розчинів нітрат-йонів 
 

3.1. Приготування запасного стандартного розчину 
нітрат-йонів з концентрацією 0,1 мг/см3 

 

Наважку масою 0,1631 г калій нітрату, попередньо 
висушеного при 105 °С, поміщають в стакан місткістю  
100 см3, розчиняють в 50 см3 дистильованої води, 
переносять в мірну колбу місткістю 1000,0 см3 і доводять 
до мітки дистильованою водою. 1 см3 запасного 
стандартного розчину містить 0,1 мг нітрат-йонів. 

Термін зберігання 3 місяці. 
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3.2. Приготування робочого стандартного розчину 
нітрат-йонів з концентрацією 0,01 мг/см3 

 

10,00 см3 запасного стандартного розчину нітрат-
йонів переносять в мірну колбу місткістю 100,0 см3 і 
доводять до мітки дистильованою водою. 1 см3 розчину 
містить 0,01 мг нітрат-йонів. 

Розчин готують в день проведення аналізу. 
 

4. Побудова градуювального графіка 
 

У шість порцелянових чашок вносять розраховані 
об’єми робочого стандартного розчину калій нітрату з 
концентрацією 0,01 мг/см3, зазначені в таблиці. У першу 
чашку замість стандартного розчину вносять 5,00 см3 
дистильованої води. 
                                                                                       Таблиця 

Дані для побудови градуювального графіка  
при фотометричному визначенні нітрат-йонів  

із застосуванням саліцилової кислоти 
 

№  
розчину 

Об’єм 
аліквоти, см3, 

станд. р-ну 

Маса 
нітрат-

йонів, мг 

Оптична 
густина 

Аексп. 

Оптична 
густина 

Атеор.. 
1 0 0   
2 1,00 0,01   
3 2,00 0,02   
4 3,00 0,03   
5 4,00 0,04   
6 5,00 0,05   

 

Чашки з одержаними розчинами ставлять у сушильну 
шафу до повного випаровування рідини. Після 
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охолодження в кожну чашку вносять по 20 мг саліцилової 
кислоти і 0,1 см3 концентрованої сульфатної кислоти. 
Скляною паличкою ретельно розмішують одержану суміш 
у кожній чашці до повного розчинення саліцилової 
кислоти, розподіляючи суміш по внутрішній поверхні 
чашки. Залишають суміш на 10 хв. 

Потім вміст чашки розводять 10 см3 дистильованої 
води, доливають приблизно 4 см3 1 М розчину натрій 
гідроксиду. Одержаний розчин  переносять у мірну колбу 
місткістю 25,00 см3, змиваючи стінки чашки 
дистильованою водою. Колбу охолоджують у холодній 
воді до кімнатної температури, доводять дистильованою 
водою до мітки, ретельно перемішують  і отриманий 
забарвлений розчин відразу ж фотометрують при довжині 
хвилі 410 нм в кюветах із товщиною поглинаючого шару  
20 мм. Вимірювання оптичної густини стандартних 
розчинів проводять в порядку зростання їх концентрації.  
З метою виключення випадкових результатів кожний 
розчин фотометрують 3 рази  і усереднюють значення 
оптичної густини. 

При побудові градуювального графіка по осі абсцис 
відкладають масу нітрат-йонів, мг, а по осі ординат –
значення оптичної густини.  

Одночасно з обробкою стандартних розчинів для 
побудови градуювального графіка проводять холостий 
дослід з дистильованою водою (№ розчину 1), який 
використовують як розчин порівняння. 

 
 



 252

5. Приготування витяжки з ґрунту 
 

Нітрат-йони внаслідок їх розчинності в воді 
вилучають з проби водною витяжкою. 1 г повітряно-сухого 
ґрунту зважують на техно-хімічних вагах, поміщують в 
стакан на 100 см3 і додають 50,0 см3 дистильованої води. 
Ретельно перемішують і залишають відстоюватися 
протягом 60 хв. Після цього одержану суспензію 
відфільтровують з використанням фільтру «синя стрічка». 
Перші порції (5–10 см3) фільтрату відкидають, каламутний 
розчин кілька разів перефільтровують через той же фільтр.   

Якщо визначення нітрат-йонів не може бути 
проведено відразу ж після приготування витяжки, в неї 
додають 1 краплю (на 50 см3 витяжки) толуолу або 
хлороформу. У консервованому вигляді витяжка може 
зберігатися не більше 2 днів. 

 

6. Визначення нітратів у зразку ґрунту 
 

За допомогою аліквотної піпетки вносять 1,00 см3 
витяжки з ґрунту у порцелянову чашку. Чашку з 
одержаним розчином ставлять у сушильну шафу до 
повного випаровування рідини. Якщо протягом робочого 
дня немає можливості довести визначення нітратів до 
кінця, краще перервати аналіз після випарювання витяжки. 
Нітрати у вигляді сухого залишку зберігаються без зміни 
довгий час. 

Сухий залишок піддають такій самій обробці, як при 
приготуванні серії стандартних розчинів. Отриманий 
забарвлений розчин відразу ж фотометрують при довжині 
хвилі 410 нм в кюветах з товщиною поглинаючого шару  
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20 мм. За градуювальник графіком визначають масу 
нітрат-йонів, мг, у 1 см3 витяжки. 

Вміст нітрат-йонів, мг, в 50 см3 витяжки, тобто в 1 г 
досліджуваного ґрунту, розраховуємо за формулою: 

 

- - 3
3 3(NO ), мг, в  1г  грунту = (NO ) в  1 см  витяжки  50.m m   

 

Для перерахунку вмісту нітрат-йонів, мг, в 1 кг 
ґрунту потрібно скористатися формулою: 

 

- -
3 3(NO ),  мг, в 1кг  грунту = (NO ),  мг, в  1 г грунту  1000.m m 

 

Залежно від очікуваного вмісту нітрат-йонів обсяг 
підготовленої водної витяжки, що відбирається в 
порцелянову чашку, збільшують до 5,00–10,00 см3 або 
збільшують наважку ґрунту до 5 г. 

 

Висновок: 
 

Контрольні запитання 
 

1. Які способи підготовки ґрунту до аналізу вам відомі? 
2. Назвіть джерела надходження нітратів у ґрунт. 
3. У чому полягає користь і шкода від дії нітратів? 
4. Охарактеризуйте етапи проведення аналізу при 
визначенні вмісту нітратів у ґрунті із застосуванням 
саліцилової кислоти.  
5. Пояснити хімізм визначення нітрат-йонів із 
застосуванням саліцилової кислоти. 
6. Які умови фотометричного визначення нітрат-йонів із 
застосуванням саліцилової кислоти? 
7. Чому для хімічного аналізу чистота реактивів має 
першочергове значення?  
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8. Як поділяються реактиви за ступенем чистоти?  
9. Сформулюйте визначення поняття «холостий розчин» 
10. Яка роль «холостого» розчину порівняння при 
фотометричних визначеннях? 
11. Пояснити формулу розрахунку вмісту нітрат-йонів у 
ґрунті при визначенні із застосуванням саліцилової 
кислоти.  
12. Як усувають заважаючий вплив хлорид-йонів і йонів 
амонію при визначенні вмісту нітратів із застосуванням 
саліцилової кислоти? 
12. Яка гранично допустима концентрація нітратів у ґрунті? 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

Правила техніки безпеки при роботі в лабораторії 
 

Забороняється працювати в лабораторії одному, 
оскільки в разі нещасного випадку немає кому надати 
допомогу потерпілому і ліквідувати наслідки. 

До роботи допускаються студенти, які мають 
спецодяг і ознайомлені з методикою виконання роботи.  

Під час роботи в лабораторії слід користуватись 
лише своїм робочим місцем, дотримуватись чистоти, тиші, 
порядку і правил техніки безпеки. На лабораторному столі 
не повинно бути сторонніх речей. 

Кожний працюючий повинен знати, де знаходяться в 
лабораторії засоби протипожежного захисту та аптечка, 
яка містить все необхідне для надання першої допомоги. 

Категорично забороняється в лабораторії їсти, пити 
воду, палити. 

Не можна приступати до виконання лабораторних 
робіт, доки повністю не засвоєна техніка їх виконання. 

Всі досліди проводять лише в чистому посуді. Після 
кожного експерименту посуд зразу ж необхідно помити. 

Банки, склянки та інший посуд для зберігання 
реактивів повинні мати етикетки з назвою речовини. 

Всі роботи з небезпечними і токсичними речовинами 
(наприклад, бромом, йодом, оксидами азоту тощо) 
необхідно проводити лише у витяжній шафі. 

Досліди з вогненебезпечними речовинами (наприклад, 
етером, ацетоном, бензеном тощо) виконувати якомога далі 
від вогню та увімкнутих електроплиток, нагрівати 
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легкозаймисті речовини можна лише у спеціальному посуді 
на попередньо нагрітій водяній бані.  

Під час роботи необхідно слідкувати за тим, щоб 
речовини не потрапляли на руки та обличчя, так як деякі з 
них (кислоти, луги та ін.) викликають руйнування шкіри та 
слизових оболонок. 

Категорично забороняється брати речовини руками і 
пробувати їх на смак. Нюхати речовини можна лише 
обережно направляючи на себе гази чи пару легкими 
рухами рук. Не можна нахилятися над посудом і вдихати 
пари на повні груди. 

У разі випадкового розливання досліджуваної проби, 
розбивання посуду або в інших непередбачуваних 
ситуаціях студент зобов’язаний негайно повідомити про це 
викладача і разом з ним вжити необхідних заходів. 

Після закінчення роботи потрібно закрити крани з 
водою і вимкнути електроприлади. 

Всі відходи виливають у банки для зливання, а 
дорогоцінні реактиви – в спеціально призначений посуд. 

У лабораторії повинні бути засоби протипожежного 
захисту: ящик з просіяним піском, совок для нього, 
протипожежна ковдра, заряджений вогнегасник. 

На доступному місці в лабораторії повинні 
знаходитись медикаменти для надання першої допомоги: 
борна кислота, питна сода, спиртовий розчин йоду, вата, 
бинт, пластир, знеболююча мазь при опіках. 

Закінчивши роботу, необхідно  прибрати робоче 
місце; робочий інструмент здати черговому; руки помити з 
милом; здати оформлений звіт викладачеві. 
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Додаток Б 
Перша допомога при нещасних випадках 

При всіх нещасних випадках слід негайно викликати 
лікаря. Все описане нижче треба розглядати тільки як 
надання першої допомоги.  

1. Опіки (термічні) першого ступеня – почервоніння 
шкіри. На обпечену ділянку покласти вату, змочену  
90–96%-вим етиловим спиртом, продовжувати 
зволожувати вату спиртом. Опіки другого ступеня – 
пухирі. Шкіру обробляють спиртом, як вказано вище, або 
3–5%-вим розчином калій перманґанату поки шкіра не 
стане коричневою. Опіки третього ступеня – руйнування 
тканин. Рану покривають стерильною пов’язкою і 
викликають лікаря.  

2. Великі порізи. Не промивати водою! Кров сама 
очищує рану. Інородні тіла, що знаходяться глибоко в рані, 
наприклад, скло, не можна видаляти без лікаря. На рану 
накласти стерильну пов’язку. Не використовувати вату! 
При сильній кровотечі накласти джгут вище рани. 

3. Опіки шкіри кислотами, лугами, бромом.. 
Промивають обпечену ділянку шкіри сильним потоком 
води з водопроводу. Після цього промивають 1%-вим 
розчином ацетатної кислоти при опіках лугом або 1%-вим 
розчином натрій гідрогенкарбонату при опіках кислотою. 
При опіках бромом шкіру ретельно промивають бензеном. 

 4. Опіки очей. Очі промивають великою кількістю 
води з водопроводу, намагаючись тримати очі весь час 
відкритими. Негайно викликати лікаря. У випадку опіку 
очей лугом необхідно промити 2%-вим розчином борної 
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кислоти, а при опіку кислотою – 3%-вим розчином натрій 
гідрогенкарбонату. 

5. Опіки рота і губ лугом, кислотою та розчинами 
важких металів. Прийняти протиотруту, наприклад, 
молоко, білок, вівсяний відвар. При опіках кислотами 
полоскати порожнину рота водними суспензіями крейди 
або магній оксиду, а при опіках лугами полоскати 1%-вим 
розчином ацетатної кислоти або водним розчином 
лимонного соку. 

6. Отруєння газами, які подразнюють дихальні 
шляхи (хлором, бромом, хлороводнем, оксидами азоту). 
Повний спокій і свіже повітря! При сильному отруєнні 
потерпілого виносять на свіже повітря. Необхідні інгаляції 
водними парами або розчином натрій гідрогенкарбонату. 
Бажано вдихання кисню та його суміші з оксидом вуглецю 
(6%!  СО2). Під час зупинки дихання зробити 
потерпілому штучне дихання. 

7. Отруєння сірководнем (Н2S), чадним газом 
(СО). Винести на свіже повітря, надати спокій! У важких 
випадках застосовувати штучне дихання (бажано з 
киснем).  

8. Отруєння амоніаком. Дати випити велику 
кількість води з додаванням оцту чи лимонного соку. 
Викликати блювання. Випити рослинної олії, молока чи 
яєчного білка. При отруєнні парами амоніаку винести 
потерпілого на свіже повітря і надати йому спокій. 
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Додаток В 
Порядок оформлення звітів про лабораторні роботи 

 

1. Звіт про роботу виконується на стандартному аркуші 
формату А4. 
2. При оформленні звіту вказується:  

 – прізвище та ім’я студента; 
 – тема роботи; 
 – мета роботи; 
 – перелік обладнання та реактивів; 
 – короткий опис проведення експерименту; 
 – схема приладів, за допомогою яких виконується 

робота; 
 – зовнішні умови – температура та тиск (у разі 
необхідності). 

3. Рівняння, за якими проводять розрахунки, повинні бути 
наведені в загальному вигляді, а також із підставленими 
експериментальними даними. Результати дослідів і 
розрахунків повинні бути зведені у відповідні таблиці. 
4. Графіки повинні виконуватись лише на міліметровому 
папері або за допомогою комп’ютера в середовищі Excel. 
На вісь ординат наноситься функція, а на вісь абсцис - 
аргумент із зазначенням одиниць вимірювання. На осях 
наноситься десяткова шкала відповідно до вибраного 
масштабу. Одиниці масштабу повинні бути вибрані 
відповідно до точності отриманих експериментальних 
даних. Експериментальні дані для побудови 
градуювального графіка обробляються за методом 
найменших квадратів. За розрахованими методом 



 261

найменших квадратів точками проводиться пряма. 
Експериментальні точки, що випали з прямої, не 
використовуються, але також наносяться. На листку, де 
виконаний графік, повинно бути зазначено номер роботи, 
назва графіку, метод, об’єкт і умови вимірювання. 
5. На підставі виконаної роботи роблять висновки. 
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Додаток Д 
Правила роботи та підготовка до роботи  

з фотоелектроколориметром КФК-2 
 

1. Для прогрівання ввімкнути в електромережу колориметр 
на 15 хвилин, при цьому кюветне відділення повинно бути 
відкритим (див. рис. Д. Д). 
 

 
Рис. Д. Д. Вигляд передньої панелі фотоколориметра КФК-2. 

1 – шкали оптичної густини (D) і пропускання (Т, %); 
2 – кришка кюветного відділення; 3 – важіль зміни кювет; 

4 – ручка для зміни світлофільтрів; 
5 – ручка установки чутливості; 

6 – ручка установки нуля оптичної густини і 100% пропускання 
 

2. При виборі потрібного світлофільтра потрібно знати, що 
якщо відповідне значення  написане червоним кольором, 
то і ручка регулятора чутливості має стояти в одному з 
положень, позначених червоним кольором. 
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3. Ручку «Установка 100-грубо» встановити в мінімальне 
положення, а ручку перестановки кювет  в крайнє ліве 
положення. 
4. Встановити стрілку колориметра на нуль, при закритому 
кюветному відділенні (по нижній шкалі, позначеній D) за 
допомогою ручок «Установка 100-грубо» і «Точно». 
5. В кюветотримач помістити кювети з досліджуваним 
розчином і розчинником або «холостим розчином» так, 
щоб кювета з розчинником (або «холостим розчином») 
знаходилася навпроти віконця, через яке проходить 
світловий промінь, і закрити кришку приладу. Потім 
ручками «Чутливість», «Установка 100-грубо» і «Точно» 
знову встановити «0» по шкалі відліку оптичної густини 
(нижня шкала – D). Ручка чутливості може стояти в 
положенні 3, 2, 1. 
6. Поворотом ручки, кювету із розчинником замінити 
кюветою з досліджуваним розчином. Для цього ручку 
зміни кювет перевести з крайнього лівого положення в 
праве положення. Оптичну густину зняти по нижній шкалі 
приладу. 
7. Після кожного вимірювання ручку зміни кювет потрібно 
переводити в крайнє ліве положення і проводити контроль 
установки нуля при закритому кюветному відділенні. 
8. Після закінчення роботи ручку чутливості встановити в 
положення 1, позначене чорним кольором на панелі, а 
ручку «Установка 100-грубо» в крайнє ліве положення, 
після цього колориметр відключити від електричної 
мережі. 
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Додаток Е 
Зважування на електронних вагах 

Нині в аналітичній практиці широко 
використовуються електронні ваги. Загальний вигляд 
аналітичних електронних ваг серії AS фірми RADWAG 
(точність зважування до десятитисячної частки грама) 
подано на рис. Д. Е.1. 
 

 
 

Рис. Д. Е.1. Загальний вигляд аналітичних електронних ваг серії 
AS фірми RADWAG 

 
 

Рис. Д. Е.2. Клавіатура ваг серії AS фірми RADWAG 
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Правила зважування на аналітичних електронних 
вагах серії AS фірми RADWAG 

 

1. Увімкнути аналітичні ваги в електромережу 220 В. 
Вмикати ваги необхідно при ненавантаженій тарілці. Після 
підключення ваг до мережі живлення впродовж декількох 
хвилин на індикаторі висвітлюються нульові покази і 
символ стабілізації . 
 

2. Для визначення маси тари необхідно встановити тару на 
тарілку. Тарілку необхідно навантажувати спокійно без 
ударів, тару розміщувати в центрі тарілки. Після 

стабілізації показів ваг натиснути кнопку  
оранжевого кольору. На індикаторі з’являються нульові 
покази і символи Net  i .  

Увага! Для уникнення забруднення ваг необхідно 
зняти тару (бюкс) з тарілки і помістити в бюкс об’єкт 
зважування. 

Після зняття тари на індикаторі висвітлюються 
покази, які дорівнюють масі тари із знаком мінус. 
3. Покласти тару (бюкс) з об’єктом зважування на тарілку. 
Записати покази індикатора (маса наважки без маси тари). 
4. Для обнулення показів ваг необхідно натиснути кнопку  

. На індикаторі з’являються нульові покази і символ  

.  
 

5. У перервах між вимірюваннями не рекомендується 
вимикати ваги з мережі живлення. Достатньо вимкнути 
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свічення індикатора кнопкою ON/OFF . При 
повторному натисканні кнопки ON/OFF, ваги є готовими 
до наступних зважувань. 
 

6. Після закінчення роботи вимкнути ваги з електромережі. 
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