
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

З КУРСУ «ОЦІНКА, ПРОГНОЗУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

 

ЯКІСТЮ ВОД РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ВОДОЙМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА - 2010 



 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

З КУРСУ «ОЦІНКА, ПРОГНОЗУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

 

ЯКІСТЮ ВОД РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ВОДОЙМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Затверджено» 

на засіданні методичної комісії 

природоохоронного факультету  

Протокол № 8 вiд 12.04.2010 р. 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА – 2010 

 



 

 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Оцінка, 

прогнозування і управління якістю вод рибогосподарських водойм» для 

студентів напрямку підготовки водні біоресурси і аквакультура (шифр 

6.090201). 

 

Укладачі: доц. Горліченко М.Г.,  ст. викл. Шевченко С.В. 

                 Одеса: ОДЕКУ, 2010 р.,  73 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ЗМІСТ 
 

Вступ………………………………………………………………………...…. 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 

«Оцінка якості води для рибного господарства за нормативними 

показниками»……………………………….……………………………….... 

1.1  Теоретична частина…………………...………………...……………. 

1.2  Експериментальна частина…………………………...………...……. 

1.3  Питання до самоконтролю..……………………......………………… 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 

«Визначення біогенних елементів у рибогосподарських водах 

(нітрогену, йонів амонію, нітритів та нітратів)» ………...……………… 

2.1  Теоретична частина……………………………......…………………. 

2.2  Експериментальна частина………………………...………………… 

2.3  Питання до самоконтролю………………….……...………………… 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 

«Визначення катіонів важких металів у воді»…………...………………. 

3.1  Теоретична частина……………………..…………...………..……… 

3.2  Експериментальна частина…………..……………...……………….. 

3.3  Питання до самоконтролю…………………………...………………. 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 

«Визначення нафтопродуктів, фенолів, хлору, сірководню та 

сульфітів у воді»………………………………………………………………. 

4.1  Теоретична частина………………...……………………...…………. 

4.2  Експериментальна частина…………………………...……………… 

4.3  Питання до самоконтролю…………………………...………………. 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 

«Розрахунок розмірів відшкодувань збитків за забруднення водних 

ресурсів»………………………….…………………………………………….. 

5.1  Теоретична частина……………………………...…...………………. 

5.2  Експериментальна частина…………………...………...……………. 

5.3  Питання до самоконтролю……………………………...……………. 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 

«Визначення інтегральних показників оцінки якості води і 

забруднення річок та водойм»……………………...……………………….. 

6.1  Теоретична частина…………………………………………...……… 

6.2  Експериментальна частина………………………………...………… 

6.2.1 Обчислення гідрологічних показників середнього забруднення та 

загального навантаження потоку консервативними забруднюючими 

речовинами………………...……………………………………..…………….. 

6.2.2  Розрахунок кратності розбавлення методом номограм…...………….. 

6.2.3 Розрахунок розбавлення стічних вод в озерах та водосховищах…..… 

6.3  Питання до самоконтролю…………………………………...………. 

Список використаної літератури…………………………..………...…….. 

4 

 

 

5 

5 

9 

16 

 

 

17 

17 

20 

30 

 

31 

31 

35 

42 

 

 

43 

43 

46 

50 

 

 

51 

51 

55 

58 

 

 

59 

59 

60 

 

 

60 

64 

69 

72 

73 



 4 

ВСТУП 
 

Дисципліна «Оцінка, прогнозування та управління якістю вод 

рибогосподарських водойм» відноситься до професійно-орієнтовного 

циклу дисциплін учбового плану за напрямом «Водні біоресурси та 

аквакультура». Метою дисципліни є надання необхідних знань у сфері 

сучасної теорії і практики оцінки, прогнозу та управління водними 

екосистемами при експлуатації водних ресурсів України для 

рибогосподарських потреб. Головне завдання дисципліни – вивчення 

студентами методів оцінки, видів та методів прогнозування і управління 

якістю рибогосподарських вод. 

Лабораторні роботи з дисципліни дають вміння користуватися 

нормативною документацією щодо оцінки стану водного об’єкту, обирати 

методи оцінки, організовувати експертні системи оцінки та 

характеристики рибогосподарських вод і на основі цих оцінок 

прогнозувати стан водойм та обирати методи регулювання і управління 

водним об’єктом для рибогосподарських цілей, оцінювати екологічний 

стан водного об’єкту по стадії його природного розвитку, приймати 

рішення про необхідність економічних витрат на екологічну безпеку на 

основі співвідношення технічного і соціально-економічного ризику, 

обирати методи регулювання екологічного ризику. 

Ці завдання дисципліни можна сформулювати так: 

● надати сучасні уявлення про якість води, критерії якості, 

екологічний норматив якості; 

● бути ознайомленими із впливом природних та антропогенних 

факторів на фізико-хімічні властивості води рибогосподарського 

призначення; 

● вміти застосовувати теорію ризику для екологічних систем, знати 

методи розрахунку ризиків; 

● розширити природничо-науковий та сформувати професійний 

світогляд. 
Виконання лабораторної роботи оцінюється за: 
-    знанням теоретичних відомостей; 
- оволодінням експериментальними навичками; 
- вмінням вести розрахунки за експериментальними даними; 

визначати похибку дослідів; 
- робити висновки щодо відповідності експериментальних 

результатів теоретичним положенням; 
- оформленням звіту про виконання лабораторної роботи. 
 

Після виконання лабораторних робіт студент складає протокол (звіт) 

лабораторної роботи та захищає її, відповідає на питання до 

самоконтролю. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ ДЛЯ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ЗА НОРМАТИВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

 

1.1  Теоретична частина 

 

Вода − найпоширеніша речовина в природі, не буває абсолютно 

чистою. Природна вода містить багато розчинних речовин: солей, кислот, 

основ, газів (вуглекислий газ, азот, кисень, сірководень), продуктів викидів 

промислових підприємств та нерозчинних частинок мінерального й 

органічного походження. 

Основним чинником, що визначає придатність води до використання 

у побуті, промисловості, сільському господарстві є її хімічний склад і 

фізичні властивості. Якість води та прогнозування її складу надзвичайно 

важливі для рибогосподарських вод.  

Особливо високі вимоги ставляться до питної води, води для 

використання у парових котлах та для низки виробництв харчової і 

хімічної промисловості. Менші вимоги ставляться до води, що 

використовується для охолоджування холодильників, конденсаторів та 

інших виробничих процесів. У зв'язку з цим прийнято поділяти воду на три 

види − природну, питну і технічну. 

 

Природні води 
 

До природної води відноситься вода морів, океанів, річок, озер та 

інших природних і штучних водоймищ, дощові і талі води, води підземних 

джерел. 

Найбільш чиста природна вода − дощова, але й вона містить 

домішки і розчинні речовини (до 50 мг/л). 

Вміст розчинених речовин у морській воді становить                           

10000-20000 мг/л, а у воді океанів − близько 35000 мг/л. Вода солоних озер 

− 200000 мг/л і більше. 

Воду, що містить до 0,1 % розчинених речовин прийнято називати 

прісною, від 0,1 до 5 % − мінералізованою, понад 5 % − солоною або 

розсолом, властивості та якість води залежать від складу і концентрації 

речовин, що містяться в ній. 

Численні домішки, що містяться в природній воді, можуть бути 

розділені на три групи: 

а) завислі частинки; 

б) колоїдні частинки; 

в) речовини, які утворюють з водою істинні розчини. 
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Завислі речовини (суспензії) − нерозчинні або малорозчинні у воді 

частинки мінерального й органічного походження. Вони попадають у воду 

внаслідок розмиву ґрунту паводками, дощовими водами, розмиву русла і 

берегів річок, руйнування глинистих та інших порід внаслідок геологічної 

діяльності води, вітру, а також руйнування тканин рослин, зоопланктону і 

фітопланктону, що мешкає у водоймищах. 

Колоїдні сполуки − це найдрібніші частинки глинистих та інших 

мінералів, розчинних оксидів силіцію, алюмінію і феруму, карбонатів 

кальцію і магнію, білкових, гумусових та інших речовин, які мають високу 

ступінь дисперсності. Такі частинки утворюють з водою гетерогенні 

високодисперсні системи, які не поділяються на рідку і тверду фази навіть 

протягом тривалого часу, оскільки ці частинки несуть, як правило, на собі 

електричний заряд, що перешкоджає їх злипанню у більш великі частки.  

До істинно розчинних речовин відносяться мінеральні солі, кислоти, 

основи та органічні сполуки (низькомолекулярні кислоти, їх солі, деякі 

сполуки інших класів), різноманітні гази (азот, кисень, вуглекислий газ, 

аргон, сірководень, сірчистий газ, оксиди нітрогену, хлороводень, 

амоніак). Найчастіше розчинні – карбонати, гідрогенкарбонати, хлориди і 

сульфіти кальцію, магнію, натрію і калію). 
 

Питна вода 

Питною водою називають воду, що використовується для пиття, 

господарсько-побутових потреб населення, потреб підприємств харчової 

промисловості та комунального господарства. 

Загальні вимоги до питної води: 

1. Вода повинна мати добрі органолептичні властивості, тобто бути 

прозорою, безбарвною, без присмаків і запаху, мати освіжаючу 

температуру і не містити візуальних домішок. 

2. Вода повинна мати нешкідливий хімічний склад, тобто не містити 

шкідливі (токсичні, канцерогенні, радіоактивні) речовини в 

концентраціях, небезпечних для здоров'я, а також сполуки, що 

обмежують споживання води в побуті. 

3. Вода повинна бути безпечною в епідеміологічному відношенні, 

тобто не містити патогенних бактерій, вірусів та яєць гельмінтів 

тощо. 

4. Для вибору водних джерел для господарсько-питного 

водопостачання і під час оцінки якості води важливе значення має 

обстеження джерел водопостачання. 
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Таблиця 1.1 − Вимоги та нормативи до питної води 
 

Показники Вимоги та нормативи 
Плаваючі 
домішки 
(речовини) 

На поверхні водоймища не повинні виявлятися 
плаваючі плівки, плями мінеральних масел та 
скупчення інших домішок. 

Запахи, присмаки 
Вода не повинна мати запахи і присмаки більше ніж   
2-х балів, що виявляються безпосередньо або під час 
хлорування. 

Забарвлення Не повинне виявлятися в стовпчику висотою 20 см. 
Реакція (рН) Не повинна виходити за межі рН 6,5-8,5. 
Мінеральний 
склад 

Не повинен перевищувати за сухим залишком         
1000 мг/л, в т.ч. Cl 

−
 − 350 мг/л і SO4

2−
 − 500 мг/л. 

Біохімічна потреба 
кисню (БПК) 

Повна потреба води при температурі 20°С не більш за        
3 мг/л. 

Бактеріальний 
склад 

Вода не повинна містити збудників кишкових 
захворювань. Число бактерій групи кишкових 
паличок (колі-індекс) не більше за 1000 в 1 мл води. 

Токсичні хімічні 
речовини 

Не повинні міститися у воді в концентраціях, що 
перевищують нормативи. 

 

Таблиця 1.2 − Вимоги до якості води, які ставляться в Україні,  

у порівнянні зі світовими стандартами 
 

Показник 
Стандарти 

Україна Міжнародний 
Запах і присмак (t = 26 °С) Не > 2 балів Не має заперечень 
Забарвлення за шкалою 20° 5-50° 
Мутність за шкалою Не > 1,5 мг/л 2,0 мг/л 
Загальна твердість Не > 7 ммоль/л 2-10 ммоль/л 
Сухий залишок 1000 мг/л 300-1500 ммоль/л 
Хлориди (Сl 

−
) 350 мг/л 200-600 мг/л 

Сульфати (SO4
2−

) 500 мг/л 200-400 мг/л 
Ферум 0,3 мг/л 0,1-1 мг/л 
Купрум 1 мг/л 0,05-1,5 мг/л 
Цинк 5,0 мг/л 5-15 мг/л 
Плюмбум 0,03 мг/л 0,1 мг/л 
Арсен 0,05 мг/л 0,05 мг/л 
Флор 0,7-1,5 мг/л 0,8-1,7 мг/л 
Нітрати 10 мг/л Не нормується 
Меркурій 0,005 мг/л 0,001 мг/л 
Ціаніди 0,1 мг/л 0,05 мг/л 
Загальне число бактерій Не >100 в 1 л Не нормується 
Кількість Е.coll He >3 в 1 л 10-30 в 1 л 

pH 6,5-8,5 7,0-9,0 
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Технічна вода 

Під цим терміном прийнято розуміти воду, яка використовується 

промисловими підприємствами в якості теплоносія та охолоджуючого 

агента, технологічного компонента у виробничих цехах і для додаткових 

потреб. Залежно від характеру виробництва та призначення, вода повинна 

задовольняти різним вимогам і зазнавати певну підготовку. 

Підготовка технічної води здійснюється, як правило, на самих 

підприємствах або спеціальних станціях комунального господарства. На 

всіх станціях технологічної підготовки води проводиться контроль якості 

води, який здійснюється методами технічного аналізу. 

 

Таблиця 1.3 – Загальні вимоги до складу і властивостей води для 

рибогосподарських водойм 
 

Показники складу 

і властивості 

водойм 

Водойми, які 

використовуються для 

збереження і відтворення 

цінних видів риб 

Водойми, які 

використовуються для 

інших рибогосподарських 

цілей 

Завислі частинки Не більше 0,25 мг/л Не більше 0,75 мг/л 

Плаваючі домішки Не повинно бути плівок на поверхні 

Колір, запах, 

присмак 

Не повинна мати сторонніх запахів, присмаків і 

забарвлення, які передаються м’ясу риби 

Температура 
Влітку не повинна перевищувати більше ніж на 30 ºС, 

а зимою – на 50 ºС 

Розчинений кисень Не нижче 6,0 мг/л Не нижче 4,0 мг/л 

Біохімічна потреба 

в кисні 

Не повинна перевищувати 3,0 мг/л влітку, а зимою 

вміст кисню понижується до 6,0 та 4,0 мг/л 

Отруйні речовини 
Не повинні міститися в концентрації, яка може 

впливати на риб чи їх кормову базу 
 

Водопідготовка на станціях, обладнаних очисними спорудами та 

установками для пом'якшення води, включає такі операції: 

а) фільтрування води крізь грубі фільтри; 

б) відстоювання води (з додаванням або без додання коагулянтів) і 

фільтрування крізь фільтри тонкого очищення; 

в) пом'якшення води або знесолювання її за допомогою 

йоннообмінних фільтрів; 

г) фосфатування води, яка використовується у парових котлах; 

д) деаерація води (методом нагрівання до 90-95 °С) для видалення 

газів, що викликають корозію заліза. 

Рибогосподарські водні об’єкти можуть відноситися до однієї із 

трьох категорій: 

- до вищої категорії відносять місця розташування нерестилищ, масового 
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нагулу і зимування всіх водних організмів, а також охоронні зони 

господарств будь-якого типу для розведення і вирощування риб та інших 

гідробіонтів; 

- до першої категорії відносять водні об’єкти, що використовуються для 

збереження і відтворення цінних видів риб, які мають високу чутливість до 

вмісту кисню; 

- до другої категорії відносять водні об’єкти, що використовуються для 

інших рибогосподарських цілей. 

Для рибогосподарських водойм встановлені ГДК забруднюючих 

речовин за п’ятьма показниками шкідливості: 

1) органолептичному;                                  2) санітарному;  

3) санітарно-токсикологічному;                 4) токсикологічному; 

5) рибогосподарському. 

 

1.2  Експериментальна частина 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ НОРМАТИВНИХ АНАЛІТИЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ ВОДИ 
 

Дослід 1. Визначення рН води 

Питна вода повинна бути нейтральною (рН близько 7). Величина рН 

у воді водоймищ господарського, питного, культурно-побутового 

призначення регламентується у межах 6,5-8,5. У більшості природних вод 

водневий покажчик відповідає цьому значенню і залежить від 

співвідношення концентрацій вільного оксиду карбону (IV) та 

гідрогенкарбонат-йона. Більш низькі значення рН можуть спостерігатися в 

кислих болотяних водах за рахунок підвищеного вмісту гумінових кислот. 

Влітку під час інтенсивного фотосинтезу рН може підвищуватися до 9. На 

величину рН впливає вміст карбонатів, гідроксидів, солей, які підлягають 

гідролізу, а також вміст гумінових сполук та ін. 

Внаслідок хімічних і біологічних процесів та втрат вуглекислоти рН 

води може швидко змінюватися, тому цей покажчик потрібно визначати 

відразу після відбору проби, бажано прямо на водоймищі. 

Оцінювати величину рН можна різними способами. 

1. Приблизне значення рН. У пробірку наливають 5 мл досліджуваної 

води, 0,1 мл універсального індикатору, перемішують та за 

забарвленням розчину оцінюють величину рН: рожево-оранжеве − 

рН близько 5, світло-жовте − 6, світло-зелене − 7, зеленувато-

блакитне − 8. 

2. Покажчик рН можна визначити за допомогою універсального 

індикаторного паперу, порівнюючи його забарвлення зі 

стандартною шкалою. 

3. Найбільш точно значення рН можна визначити на рН-метрі або за 

шкалою приладу Алямовського. 
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Дослід 2. Визначення кольоровості води. 
 

Обладнання і реактиви: 

1) Мірні колби на 100,0 мл − 15 шт; 

2) Піпетки мірні на 1, 5 та 10 мл; 

3) Циліндр з плоским дном на 100 мл – 2 шт; 

4) Фільтрувальний папір, лійка; 

5) Розчин №1: Розчиняють окремо в дистильованій воді 0,0875 г 

дихромату калію К2Сr2О7 і 2 г сульфату кобальту (II) (СоSO4·7Н2О), 

потім їх змішують, додають 1 мл концентрованої сульфатної 

(сірчаної) кислоти (густиною 1,84 г/см
3
) і доводять в мірній колбі на 

1 л дистильованою водою до позначки. Цей розчин відповідає 

кольоровості 500°. 

6) Розчин №2: 1 мл концентрованої сульфатної (сірчаної) кислоти 

доводять дистильованою водою до 1 л. 
 

Хід визначення: Кольоровість природних вод зумовлена наявністю 

гумінових сполук та комплексних сполук феруму (III). Кількість цих 

речовин залежить від геологічних умов, водоносних горизонтів, характеру 

ґрунтів, наявності боліт і торфовищ у басейні річок. 

Кольоровість води визначають візуально, порівнюючи з розчинами, 

що імітують кольоровість природних вод. 

Змішуючи розчини № 1 і № 2 у співвідношеннях, вказаних в             

табл. 1.4., готують шкалу кольоровості. 
 

Таблиця 1.4 – Шкала кольоровості з дихромату калію і сульфату 

кобальту 
 

Розчин 
Градуси кольоровості 

0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 

№ 1, см
3
 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 

№ 2, см
3
 100 99 98 97 96 95 94 92 90 88 86 84 82 80 

 

Для візуального визначення у прозорий циліндр з безбарвного скла з 

рівним дном наливають 100 мл досліджуваної води, за необхідністю 

профільтрованої. Дивлячись зверху на білому фоні, підбирають розчин 

шкали з близьким забарвленням. 

Якщо досліджувана вода має кольоровість вище за 80°, то її 

заздалегідь розбавляють дистильованою водою. Величину кольоровості в 

цьому випадку помножують на кратність розбавлення. 

Колір (забарвлення). Під час забруднення водоймищ скидами 

промислових підприємств вода може мати забарвлення, яке не характерне 

кольоровості природних вод. Для джерел господарсько-питного 

водопостачання забарвлення неповинне виявлятися в стовпчику висотою 

20 см, для водоймищ культурно-побутового призначення − 10 см. 
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Дослід 3. Визначення прозорості 
 

Обладнання: високий циліндр h = 50 см. 
 

Прозорість води залежить від декількох чинників: загальної кількості 

завислих часток мулу, глини, піску, мікроорганізмів, вмісту хімічних 

речовин. Прозорість характеризується граничною глибиною, на якій ще 

видний білий диск діаметром 20 см (диск Секкі), що спеціально занурюють 

у воду. Найбільш прозорі води у Саргасовому морі: диск видний до 

глибини 66,5 м, у мілких морях − до 5-15 м. Прозорість води в річках 

становить в середньому 1-1,5 м. Вимірюють прозорість води різних 

водоймищ за допомогою диска Секкі (можна взяти фанерку з білою 

поверхнею 20х20 см, з вантажем на шнурі та позначками на ньому для 

визначення глибини). Занурюють диск у воду з тіньового боку човна і 

заміряють за позначками на шнурі, на якій глибині диск зникає з поля зору. 

Потім диск підіймають та помічають глибину, на якій він став помітним. 

Середнє з цих значень й буде показником прозорості води в метрах. 
Мірою прозорості може бути також висота стовпчика води (в см), на 

якій можна роздивитися на білому папері стандартний шрифт з висотою 
букв 3,5 мм. Воду добре перемішують і наливають у високий циліндр з 
внутрішнім діаметром 2,5 см і дном з плоско відшліфованого скла. 
Циліндр встановлюють нерухомо над стандартним шрифтом на висоті       
4 см. Дивлячись на шрифт зверху крізь стовп води і зливаючи або 
доливаючи воду в циліндр, знаходять висоту стовпчика води, що дозволяє 
читати шрифт. 
 

Дослід 4. Визначення запаху 
 

Обладнання і реактиви: 
1) Колба на 150-200 мл з притертою пробкою; 
2) Водяна баня; 
3) Електроплитка. 

 

Запах води водоймищ не повинен перевищувати 2 балів, що 
виявляються безпосередньо у воді або (для водоймищ господарсько-
питного призначення) після її хлорування. 

Органолептичне визначення. Воно засноване на органолептичному 
дослідженні характеру та інтенсивності запаху води при 20 °С і 60 °С. 
Запах води зумовлений наявністю в ній пахучих речовин, які попадають до 
неї природним шляхом або зі стічними водами. За методикою, яка 
пропонується, визначають характер та інтенсивність запаху.  

Необхідно 100 мл досліджуваної води кімнатної температури налити 
у колбу з широким горлом об'ємом 150-200 мл. Колбу накривають часовим 
склом або притертою пробкою, струшують, відкривають пробку або 
зсувають часове скло і швидко визначають характер та інтенсивність 
запаху. Потім колбу нагрівають до 60 °C на водяній бані і також оцінюють 
запах. 
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За характером запахи діляться на дві групи:  
1. Запахи природного походження (від водних мешканців і відмерлих 

організмів, від впливу ґрунтів та ін.) визначаються за 
класифікацією, що наведена у табл. 1.5. 

2. Запахи штучного походження (від промислових скидів, для питної 
води − від обробки води реагентами на водопровідних очисних 
спорудах та ін.) називають за відповідних речовинами: 
хлорфенольний, камфорний, бензиновий, хлорний та ін. 

 

Таблиця 1.5 – Характер і вид запаху води природного походження 
 

Характер запаху Зразковий вид запаху 
Ароматичний Огірковий, квітковий 
Болотяний Мулкий 
Гнильний Фекальний, стічної води 
Деревний Мокрої тріски, деревної кори 
Землистий Прілий, свіжозораної землі, глинистий 
Пліснявий Затхлий, застійний 
Рибний Риби, риб'ячого жиру 
Сірководневий Тухлих яєць 
Трав'янистий Скошеної трави, сіна 
Невизначений Який не відповідає попереднім 

визначенням 
 

Інтенсивність запаху також оцінюється при 20 °С і 60 °С за 5-

бальною системою згідно табл. 1.6.  
 

Таблиця 1.6 – Інтенсивність запаху води 
 

Бал Інтенсивність Якісна характеристика 

0 Ніякий Відсутність відчутного запаху 

1 Дуже слабий 
Запах, непіддатливий виявленню, але він 

виявляється в лабораторії досвідченим дослідником 

2 Слабий 
Запах, що не залучає уваги споживача, але 

виявляється, якщо на нього звернути увагу 

3 Помітний Запах, що легко виявляється 

4 Виразний 
Запах, що звертає на себе увагу та робить воду 

непридатною для пиття 

5 Дуже сильний 
Запах настільки сильний, що вода стає непридатною 

для пиття 
 

Запах води потрібно досліджувати у приміщенні, де повітря не має 

стороннього запаху. Бажано, щоб характер та інтенсивність запаху 

відмічали декілька дослідників. 
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Дослід 5.  Визначення смаку та присмаку 
 

Обладнання і реактиви: стакани на 50 – 100 мл – 3 шт. 
 

Смак та присмак води, що виявляється безпосередньо у воді (або для 

водоймищ господарсько-питного призначення після хлорування), не 

повинні перевищувати 2 балів.  

Смак та присмаки оцінюють якісно та кількісно за інтенсивністю в 

балах. Розрізняють чотири види смаку: солоний, гіркий, солодкий і кислий. 

Інші смакові відчуття називають присмаками: хлорний, рибний, металевий 

та ін. Інтенсивність смаку та присмаку визначають за 5-бальною шкалою 

аналогічно, як і запах. 

Смак і присмак визначають у сирій воді при кімнатній температурі і 

при 60 °С. У воді відкритих водоймищ і джерел сумнівних у санітарному 

відношенні смак води встановлюють після її кип'ятіння. 

Під час дослідження в рот набирають 10-15 мл води, тримають 

декілька хвилин не ковтаючи і визначають характер та інтенсивність 

присмаку. 

 

Дослід 6. Осад 
 

Для практичного визначення вмісту зважених часток необхідно 

наступні обладнання і реактиви: 

1. Фільтрувальний папір «синя стрічка»; 

2. Склянки на 500-1000 мл; 

3. Лійка; 

4. Сушильна шафа; 

5. Аналітичні терези з важками; 

6. Ексикатор. 
 

Осад характеризують за такими параметрами: немає; незначний; 

помітний; великий. Для значного осаду вказують товщину шару в мм. За 

якістю осад визначають як пластівчастий, мулкий; піщаний та інший з 

вказівкою кольору − сірий, бурий, чорний та ін. Осад у воді водоймищ 

визначають через 1 годину після збовтування проби, у воді підземних 

джерел − через 24 години. 

Під час випадання осаду якісно описують освітлення − непомітне, 

слабке, сильне, вода прозора. 

Цей показник якості води (осад) визначають шляхом фільтрування 

певного об'єму води крізь паперовий фільтр і подальшого висушування 

осаду на фільтрі в сушильній шафі до постійної маси. Використовують 

фільтри − «синя стрічка». 

Для аналізу беруть 500-1000 мл води. Фільтр перед роботою 

попередньо висушують до постійної маси та зважують. Після фільтрування 
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осад з фільтром висушують до постійної маси при температурі 105 °С, 

охолоджують в ексикаторі та зважують. Терези повинні мати високу 

чутливість, краще використати аналітичні терези. 

Вміст зважених речовин в мг/л у досліджуваній воді визначають за 

формулою: 

1000
V

)MM( 21  

 

де  М1 − маса паперового фільтра з осадом зважених часток, мг; 

М2 − маса паперового фільтра до досліду, мг; 

V − об'єм води, який взятий для аналізу, мл. 
 

Дослід 7. Визначення сухого залишку 
 

Обладнання і реактиви: 

1) Мірні колби на 250 або 500 мл; 

2) Фільтрувальний папір «синя стрічка»; 

3) Карбонат натрію (х.ч.) 1 %; 

4) Лійка; 

5) Фарфорова чашка; 

6) Водяна баня і електроплитка; 

7) Ексикатор; 

8) Сушильна  шафа; 

9) Муфельна піч; 
 

А. Визначення сухого залишку.  

Сухим залишком називають залишок, який одержують після 

випаровування відфільтрованої проби води і висушений до постійної маси 

при температурі 110-120 °С. Сухий залишок характеризує вміст 

мінеральних і частково органічних домішок, які створюють з водою 

істинні та колоїдні розчини. Щоб одержати близько 100 мг осаду в мірну 

колбу об'ємом від 250 до 1000 мл наливають профільтровану воду, що 

аналізується.  

Частину води поміщають у зважену кварцову або нікелеву чашку. 

Такі чашки для навчальних лабораторій дефіцитні, тому можна 

використовувати фарфорову чашку, заздалегідь доведену до постійної 

маси. Нагадуємо, що воду потрібно фільтрувати не крізь будь-який фільтр, 

тільки крізь беззольний фільтр.  

Чашку з профільтрованою водою поміщають на водяну баню, 

заповненою дистильованою водою, і випаровують, додаючи з мірної колби 

воду по мірі випаровування її в чашці. Якщо у водяну баню наливають 

звичайну воду, то під чашку підкладають декілька шарів фільтрувального 

паперу, щоб дно в чашці не забруднювалося осадами від бризок киплячої 

води. Воду в чашці повністю випаровують. Чашку з сухим залишком 
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поміщають у сушильну шафу та висушують до постійної маси (t = 110 ºС). 

 

Величину сухого залишку (мг/л) обчислюють за формулою: 

 

1000
V

)MM( 21 , 

 

де  М1 — маса порожньої чашки, мг; 

М2 — маса чашки з сухим залишком, мг; 

V – об’єм води, який було взято для визначення, мл. 

 

Цей метод визначення сухого залишку дає декілька завищені 

результати внаслідок гідролізу та гігроскопічності хлоридів магнію і 

кальцію та важкої віддачі кристалізаційної води сульфатами кальцію іі 

магнію. Ці недоліки усувають, додаючи до води, що випарюється, хімічно 

чистий карбонат натрію. Під час цього хлориди, сульфати кальцію і 

магнію переходять до безводних карбонатів. З натрієвих солей лише 

сульфат натрію містить кристалізаційну воду, яка повністю вилучається 

під час висушування при температурі 150 °С. 

 

Б. Визначення сухого залишку з додаванням карбонату натрію 

У фарфорову чашку, доведену до постійної маси при температурі 

150 °С, поміщають 250-500 мл води, яка профільтрована крізь фільтр 

«синя стрічка» і випаровують на водяній бані. Після додавання останньої 

порції води у чашку вносять ще розчин карбонату натрію, що містить в       

1 мл 10 мг Nа2СО3, з таким розрахунком, щоб маса карбонату приблизно у 

2 рази перевищувала масу передбачуваного сухого залишку. Для 

звичайних прісних вод досить додати 25 мл цього розчину. Розчин добре 

перемішують скляною паличкою, обмивають її дистильованою водою, 

збираючи воду в чашку з осадом. Повністю випаровують і висушують до 

постійної маси при температурі 150 °С. Чашку спочатку вміщують в 

холодний термостат, а потім підвищують температуру до 150°С, щоб не 

відбувалося розтріскування солей. 

Величину сухого залишку (мг/л) обчислюють за формулою: 

 

1000
V

)MMM( 321  

 

де  М1 − маса чашки з сухим залишком, мг; 

М2 − маса порожньої чашки, мг; 

М3 −маса сухого доданого карбонату натрію, мг в якому (25 мл 1% 

розчину містять 250 мг карбонату натрію); 

V − об'єм води, яка взята для аналізу, мл. 
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В. Визначення залишку після прожарювання 

Якщо необхідно визначити залишок після прожарювання, то 

фарфорові чашки, заздалегідь доведені до постійної маси при температурі 

600 °С, після висушування поміщають у муфельну піч і прожарюють до 

постійної маси при температурі 600 °С. Величину залишку після 

прожарювання розраховують аналогічно величині сухого залишку. Різниця 

між величиною сухого залишку і залишку після прожарювання дорівнює 

величині втрат під час прожарювання кількості летючих сполук. Величина 

прожареного залишку дає орієнтовне уявлення про мінеральний склад 

води, а втрати під час прожарювання про кількість органічних сполук. 

 

 

1.3  Питання до самоконтролю 

 

1. Загальні властивості води. 

2. Наведіть класифікацію води за технічними показниками. 

3. Які загальні вимоги до питної води? 

4. Дайте характеристику вимогам до якості питної води в Україні в 

порівнянні зі світовими стандартами. 

5. Опишіть основні стадії водопідготовки технічної води. 

6. Наведіть загальні вимоги до складу і властивостей 

рибогосподарських водойм. 

7. Вкажіть категорії рибогосподарських водойм. 

8. За якими показниками шкідливості характеризують водні 

рибогосподарські об’єкти. 

9. Від яких чинників залежить рН природних вод? 

10.  Якими методами користуються для визначення рН? 

11.  Чим зумовлена кольоровість, колір та прозорість природних вод? 

12.  Характер та види запаху природних вод. 

13.  Яким чином визначають смак і присмак води? 

14.  Опишіть сутність методів визначення завислих частинок у воді та 

сухого залишку. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 

ВИЗНАЧЕННЯ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У 

РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ВОДАХ  

(нітрогену, йонів амонію, нітритів та нітратів) 
 

2.1 Теоретична частина 
 

На якість природних вод впливають природні і антропогенні 
чинники. Формування хімічного складу природних вод визначають дві 
групи чинників: 
- прямі чинники, (які безпосередньо впливають на воду) тобто дія 

речовин, які можуть збагачувати воду розчиненими сполуками або 
навпаки, видаляти їх з води: склад гірських порід, живі організми, 
господарська діяльність людини; 

- непрямі чинники, вони визначають умови, в яких протікає взаємодія 
речовин з водою: клімат, рельєф, гідрологічний режим, рослинність, 
гідрогеологічні і гідродинамічні умови та ін. 

Концентрація і режим біогенних елементів, які містяться в річках 
пов’язані з процесом утворення і розкладу органічних речовин в 
природних водах. Особливості режиму біогенних елементів повністю 
залежать від життєдіяльності фотосинтезуючих організмів. Вони 
обумовлюють порівняно низьку концентрацію біогенних елементів в 
річках, яка змінюється протягом року відповідно до інтенсивності процесу 
фотосинтезу.  

Під загальним Нітрогеном розуміють суму мінерального і 
органічного азоту в природних водах. Сполуки, які містять Нітроген, 
перебувають в поверхневих водах в розчиненому, колоїдному і завислому 
стані і можуть переходити з одного стану в інший під впливом фізико-
хімічних та біохімічних чинників. 

Середня концентрація загального Нітрогену в природних водах 
коливається в межах: в оліготрофних 0,3-0,7 мг/дм

3
, для мезотрофних 

– 0,7- 1,3 мг/дм
3
, для евтрофних – 0,8- 2,0 мг/дм

3
. 

Сума мінерального Нітрогену – це сума амонійного, нітратного і 
нітритного Нітрогену. Підвищення вмісту йонів амонію і нітритів вказує 
на свіже забруднення, тоді як збільшення вмісту нітратів – на забруднення 
в попередній час. 

 

Амоніак та йони амонію (NH4
+
) 

 

Амоніак в природній воді утворюється при розкладанні органічних 
речовин, що містять Нітроген. ГДКВР амоніаку складає 0,05 мг/дм

3
 

(показник, що лімітує шкідливість – токсикологічний). 
Вміст йонів амонію в природних водах пов'язаний з процесами 

біохімічної деградації білкових речовин, дезамінування амінокислот, 
розкладання сечовини під дією уреази. Основними джерелами 
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надходження йонів амонію у водні об’єкти є тваринницькі ферми, 
господарсько-побутові стічні води, поверхневий стік з сільгоспугідь при 
використанні амонійних добрив, стічні води харчової, коксохімічної, 
хімічної, лісохімічної промисловості. Підвищена концентрація йонів 
амонію може бути використана як індикаторний показник, що виявляє 
погіршення санітарного стану водного об’єкту в першу чергу побутовими, 
сільськогосподарськими стоками. 

Присутність амонію в концентраціях порядку 1 мг/дм
3
 знижує 

здатність гемоглобіну риб зв’язувати кисень. Ознаки інтоксикації – 
збудження, судоми. Риба кидається по воді, вистрибує на поверхню. 
Механізм токсичної дії – збудження центральної нервової системи, 
враження зябрового епітелію, гемоліз (розрив) еритроцитів. Токсичність 
амонію зростає з підвищенням рН середовища. 

Збільшення концентрації йонів амонію спостерігається під час 

відмирання водних організмів, особливо у зонах їх накопичування: у 

придонному шарі водоймища, у шарах підвищеної густини фіто- та 

бактеріопланктону. У деяких випадках йони амонію можуть утворюватися 

в результаті анаеробних процесів відновлення нітратів і нітритів.  

Гранично допустима концентрація амоніаку у воді водоймищ 

складає 2 мг/л за Нітрогеном або 2,6 мг/л у вигляді йону амонію. 

Лімітуючий показник шкідливості санітарно-токсикологічний. 
 

Нітрит-йони (NO2
–
) 

 

Присутність у поверхневих водах нітритних йонів, пов'язана 

головним чином, з процесами мінералізації органічних речовин та 

нітрифікації. Йони амонію під дією певного виду бактерій (Nitrosomonas) 

окиснюються до нітритних йонів: 
 

NH4
+
 + ОН 

–
 + 3/2О2 = Н

+
 + NО2

–
 + 2Н2О 

 

При дефіциті кисню процес окиснення зупиняється на цій стадії. Під 

дією інших бактерій (Nitrobacter) нітрити окиснюються до нітратів. 

Інший процес утворення нітритних йонів у водоймищах – 

денітрифікація. Головними процесами, спрямованими на зниження 

концентрації нітратних йонів є використання їх фітопланктоном та 

денітрифікуючими бактеріями, які при нестачі кисню використовують 

оксиген нітратів на окиснення органічних сполук: 
 

С6Н12О6 + 12NO3
–
 = 12NО2

–
 + 6СО2 + 6Н2О 

 

Поява нітритів у підвищених кількостях можлива в місцях скидів 
підприємств, які використовують нітрити в якості інгібіторів корозії. 

Концентрація нітритних йонів в річковій воді значно менша, ніж 
нітратних (зазвичай соті долі мг/л), і тільки в забруднених водах вона 
підвищується до десятих долей. Нітрити з’являються при природному 
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циклі розкладу органічних речовин в стадії нітрифікації, зазвичай в кінці 
літа і восени; при цьому ГДКВР складає 0,08 мг/дм

3
 у вигляді іона NO2

–
, 

або 0,02 мг/дм
3
 у перерахунку на Нітроген. 

 

Нітрат-йони (NO3
–
) 

 

В природних умовах в незабруднених річкових водах концентрація 
нітратів коливається частіше всього в межах десятих долей мг/л. Для річок 
важливим джерелом потрапляння нітратів є атмосферні опади і Нітроген, 
який регенерується при розкладі залишків рослинних організмів в ґрунті та 
продуктів життєдіяльності тварин. Велике значення набуває потрапляння 
нітратів в результаті діяльності людини – з нив, на які вноситься велика 
кількість мінеральних азотних добрив (NH4NO3, KNO3 та ін.), гною, 
рослинних решток.  

Великі кількості нітратів вносяться із стічними водами міст і 
промислових підприємств. В результаті цих причин вміст нітратів в річках 
перевищує 1 мгN/л. При інтенсивному фотосинтезі, що протікає у воді, 
кількість нітратів зменшується і навіть зникають з води. Восени вміст 
нітратів починає збільшуватися і досягає максимуму зимою, коли при 
мінімальному його використанні відбувається розпад органічних речовин і 
перехід Нітрогену з органічних до мінеральних форм. Весною з 
підвищенням температури і збільшенням освітлення знову починає 
підсилюватися життєдіяльність рослин і падає концентрація нітратів. 

Збільшення концентрації нітрат-йонів спостерігається у літній період 

під час масового відмирання фітопланктону та високої активності 

нітрифікаторів. Можливо, що у поверхневих шарах води під час 

інтенсивної дії ультрафіолетових променів окиснення амонію здійснюється 

хімічним шляхом, або здійснення цих реакцій під час каталітичної дії 

ферментів. 

Іншим можливим джерелом надходження нітратів до поверхневих 

вод є оксиди нітрогену, що утворюються під час електричних розрядів. 

Вміст нітратів у атмосферних опадах може досягати 0,9 – 1 мг N/л. 

Велика кількість нітратів може поступати з промисловими та 

побутовими скидами, особливо зі скидами після біологічної очистки води, 

де їх концентрація може підвищуватися до 50 мг N/л. 

Концентрація нітратів у водах Південного Бугу складає близько         

10 мг/л. Гранично допустима концентрація (ГДК) нітритів у питній воді 

водоймищ 3,3 мг/л, нітратів – 45 мг/л. 
Механізм дії нітратів на організм людини досліджений досить добре. 

Встановлено, що нітрати придушують дихання клітин. Токсична дія 
нітратів на організм людини виражається в зниженні працездатності, 
запамороченні, втраті свідомості. В організмі людини нітрати 
перетворюються на нітрозосполуки, зокрема нітрозоаміни, які сприяють 
утворенню злоякісних пухлин. Людина відносно легко переносить дозу в 
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150-200 мг нітратів на добу; 500 мг – гранично допустима норма. Для 
дорослої людини 600 мг на добу доза токсична, а для немовляти навіть      
10 мг нітратів можуть спричинити серйозне отруєння. У питній воді вміст 
нітратів допускається до 45 мг/л. 

Присутність нітратів у водоймі при концентрації 2 мг/дм
3
 не 

викликає порушення біохімічних процесів у водоймі. Шкідливі 
концентрації Нітрогену складають – сотні міліграмів на 1 дм

3
 нітратів для 

різних риб, що складають величини ГДКВР –40 мг/дм
3
 (за NO3

–
). 

 
2.2  Експериментальна частина 

 

Дослід 1. Визначення амоніаку та йонів амонію 
 

Обладнання і реактиви: 
1) реактив Несслера: У 80 мл безамоніачної води розчиняють 3,5 г 

йодиду калію а також 1,6 г напівводяного нітрату меркурію (II) – 

Hg(NО3)2·0,5Н2О.  

Суміш ретельно збовтують і нагрівають до повної прозорості 

розчину – утворюється добре розчинна комплексна сіль меркурію: 
 

HgI2 + 2КІ → К2[НgІ4] 
 

Потім по краплях додають насичений розчин Нg(NО3)2 до початку 

утворення незникаючої мутності. 

В іншій склянці розчиняють 16 г КОН або 12 г NaOH в 100 мл 

безамоніачної води. Лужний розчин вливають у розчин комплексної солі 

меркурію: 

K2[HgI4] + nKOH → K2[HgI4]·nКОН 

реактив Несслера 
 

До розчину додають ще декілька крапель розчину нітрату меркурію 

(II). У разі появи помутніння розчин фільтрують. 
 

2) Приготування безамоніачної води. Усувають сліди амоніаку з 

дистильованої води фільтруванням її крізь катіоніт в Н
+
-формі або 

активоване вугілля. Воду перевіряють на наявність амоніаку 

реактивом Несслера. Безамоніачну воду застосовують для 

приготування реактивів, розведення розчинів і промивання осаду. 

3) Розчин тартрату калію-натрію (сегнетової солі): 50 г 

KNaC4H4О6·4H2О, ч.д.а., розчиняють у бідистильованій воді, об'єм 

доводять цією ж водою до 100 мл і додають 0,2-0,5 мл реактиву 

Несслера. Розчин використовують після прояснення. 

4) Їдкий натр, 15% розчин: 15 г NaOH, ч.д.а., розчиняють у 85 мл 

бідистильованої води. 
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5) Стандартний розчин хлориду амонію, 100 МГ N/ДМ
3
: 0,382 г NH4Cl 

ч.д.а., висушеного при 105-110 °С, розчиняють у бідистильованій 

воді й доводять об'єм розчину до 1 л у мірній колбі. 

6) Робочий розчин хлориду амонію, 0,005 МГ N/ДМ
3
: 50 мл стандартного 

розчину NH4Cl розводять бідистильованою водою до 1 л у мірній 

колбі. 

Стандартний і робочий розчини NH4Cl мають бути 

свіжоприготовленими. 

7) Штатив з пробірками; 

8) Мірні колби на 50 мл (8-10 шт), 100 мл (2 шт); 

9) Мірні піпетки на 1, 2, 5 та 10 мл; 

10) ФЕК, кювети. 

 

А. Якісне визначення з наближеною кількісною оцінкою вмісту йонів 

амонію 

У пробірку діаметром 13-14 мм наливають 10 мл досліджуваної води 

з природного водоймища або водопроводу, додають 0,2-0,3 мл розчину 

сегнетової солі і 0,2 мл реактиву Несслера. Через 10-15 хвилин проводять 

наближене визначення за табл. 2.1. 
 

Таблиця 2.1 –  Орієнтовний сумарний вміст амоніаку та йонів амонію у 

воді  
 

Забарвлення під час розгляду Амоніак та йони амонію 

збоку зверху 
у перерахунку на 

мг N/л 

мг 

NH4
+
/л 

Не має Не має 0,04 0,05 

Не має 
Найбільш слабке 

жовтувате 
0,08 0,1 

Найбільш слабке 

жовтувате 
Слабке-жовтувате 0,2 0,3 

Найбільш слабке 

жовтувате 
Жовтувате 0,4 0,5 

Слабке-жовтувате Світло-жовте 0,8 1,0 

Світло-жовте Жовте 2,0 2,5 

Жовте Буро-жовте 4,0 5,0 

Мутнувате, різко-жовте 
Буре, розчин 

каламутний 
8,0 10,0 

Інтенсивно-буре, 

розчин каламутний 

Буре, розчин 

каламутний 
> 10,0 > 10,0 
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Б. Кількісне визначення йонів амонію 
 

Підготовка до аналізу: Заважаючого впливу твердості води 

позбуваються додаванням розчину сегнетової солі. Надмірну кількість 

сполук заліза і мутність води усувають за допомогою солі цинку. Для 

цього до 100 мл проби води додають 1 мл розчину сульфату цинку (100 г 

ZnSО4·H2О в 1 л бідистильованої води), суміш перемішують і 15%-м 

розчином КОН або NaOH доводять до рН = 0,5 за потенціометричного 

контролю. Осад, що утворився, відділяють фільтруванням крізь скляний 

фільтр. Збільшення об'єму розчину необхідно враховувати при наступних 

розрахунках. 

Якщо після додавання розчину сегнетової солі або сульфату цинку й 

лугу муть та кольоровість води не зникли, цей метод для проведення 

аналізу непридатний, у такому разі потрібно спочатку відігнати аміак. 
 

Хід визначення: До 50 мл досліджуваної проби води або меншого об'єму, 

доведеного до 50 мл бідистильованою водою, додати 0,5 мл розчину 

сегнетової солі і ретельно перемішати. Потім додати 1 мл реактиву 

Несслера і знову перемішати. Через 10 хв вимірюють оптичну густину 

розчину на ФЕК з фіолетовим фільтром при довжині хвилі 440 нм у кюветі 

з товщиною поглинального шару 3 см. Розчином порівняння слугує 

дистильована вода. Забарвлення суміші не змінюється впродовж 30 хв. 

Якщо значення оптичної густини розчину більше за 1,0, то для аналізу 

беруть менший об'єм проби, а якщо менша за 0,02, то відбирають більший 

об'єм і випарюють пробу до 50 мл. Паралельно виконують «холостий» 

дослід з безаміачною бідистильованою водою (в яку додані ті ж реактиви, 

що і в пробу) й одержане значення оптичної густини віднімають від 

значення оптичної густини проби. 

Вміст амонію (мг N/дм
3
) визначають за калібрувальним графіком. 

 

Побудова градуювального графіка 
 

У мірні колби ємністю 50 мл внести 0; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 15,0; 

20,0 мл робочого стандартного розчину і довести об'єм до мітки 

безаміачною водою. Розчини матимуть 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5;          

2,0 мг NH4
+
/дм

3
. Далі виконати аналіз і фотометрувати, як при дослідженні 

проби води. За одержаними результатами будують градуювальний графік, 

відкладаючи за віссю абсцис масові концентрації іонів амонію в мг/дм
3
, а 

за віссю ординат – відповідні значення оптичної густини (різницю між 

значеннями оптичних густин розчинів, які містять NH4C1 і в яких немає 

NH4Cl). Значення оптичних густин розчинів, за якими побудовано графік, 

зростають приблизно від 0,02 до 0,8 (довжина хвилі 440 нм, товщина 

поглинального шару 3 см) і залежать від якості реактиву Несслера. 

Калібрувальний графік не є стабільним, тому його будують щоразу в день 

виконання аналізу. 
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Масова концентрація амоніаку і йонів амонію Сх (мг/дм
3
) 

обчислюється за формулою: 

V

k50C
Cx  

 

де  С – концентрація іонів амонію, визначена за калібрувальним графіком, 

мг/дм
3
; 

V – об'єм проби, узятий для аналізу, мл; 

50 – об'єм стандартного розчину, мл; 

k – коефіцієнт, який визначається за рівнянням 
 

100

V1100
k

луг
 

 

де 1 і Vлуг – об'єми в мл розчинів відповідно ZnSО4·7H2О і КОН (або NaOH), 

які додавали до 100 мл проби за необхідності видалення компонентів, що 

заважають аналізу; якщо сіль цинку і луг не додавались, то k = 1. 

 

Якісне визначення нітратів і нітритів 
 

Обладнання і реактиви:  

1) Часове скло; 

2) Розчин дифеніламіну; 

3) Розчин сульфатної (конц.) кислоти. 
 

Хід визначення: На часове скло помістити 3 краплі розчину дифеніламіну,  

5 крапель концентрованої сульфатної (сірчаної) кислоти і декілька крапель 

досліджуваної води. У присутності нітрат- і нітрит-іонів з'являється темно-

синє забарвлення. 

 

Дослід 2. Визначення нітритів у воді 
 

А. Якісне визначення нітритів з наближено кількісною оцінкою 
 

Обладнання і реактиви:  

1) Мірні циліндри на 25-50 мл; 

2) Піпетки мірні на 1, 2 мл; 

3) Водяна баня;  

4) Електроплитка; 

5) Реактив Грісса: Реактив Грісса готується з двох розчинів. 

Розчин № 1. Розчинити 0,5 г сульфанілової кислоти під час нагрівання в  

50 мл 30% розчину оцтової кислоти. Сульфанілову кислоту можна 

одержати зміщуванням 16 мл концентрованої сульфатної (сірчаної) 

кислоти з 9 мл аніліну та нагріванні суміші на водяній бані протягом          

4 годин. Потім суміш охолоджують, виливають вміст у колбу з 10 мл 
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дистильованої води, перемішують, відфільтровують і випаровують воду. 

Одержану сульфанілову кислоту зберігають в темній склянці. 

Розчин № 2. 0,4 г -нафтіламіну кип'ятять зі 100 мл дистильованої води. 

До безбарвного розчину, злитого з синьо-фіолетового осаду, доливають     

6 мл 80% розчину оцтової кислоти. 

Перед застосуванням обидва розчини змішати в рівних об'ємах.. 
 

Хід визначення: До 10 мл води, що досліджуються, додати 1 мл реактиву 

Грісса (10% розчин сульфанілової кислоти і α-нафтіламіну в 12% оцтовій 

кислоті) і нагріти до 70-80°С на водяній бані. Поява рожевого забарвлення 

різної інтенсивності свідчить про наявність нітрит-іонів у пробі, його 

порівнюють зі шкалою (табл. 2.2). 
 

Таблиця 2.2 – Орієнтовний вміст нітритів 
 

Забарвлення під час розгляду Нітрити, мг/л 

Збоку Зверху за Нітрогеном за нітритами 

Не має Не має <0,001 <0,003 

Не має 
Надзвичайне 

слабо-рожеве 
0,001 0,003 

Ледве помітне 

рожеве 

Дуже слабко-

рожеве 
0,002 0,007 

Дуже слабко- 

рожеве 
Слабко-рожеве 0,004 0,013 

Слабко-рожеве Світло-рожеве 0,015 0,050 

Світло-рожеве Рожеве 0,030 0,100 

Рожеве Сильно-рожеве 0,060 0,200 

Сильно-рожеве Червоне 0,150 0,500 

Червоне Яскраво-червоне 0,300 1,000 
 

Б. Колориметричний експрес-метод визначення нітритів 
 

Обладнання і реактиви: 
1) Розчин № 1. До 2,5 г СоСl2·6Н2О додати 50 мл дистильованої води,       

10 мл концентрованої соляної кислоти і довести об'єм до 100 мл 
дистильованою водою. 

2) Розчин № 2. 2,497 г KCr(SО4)2·12H2О розчиняють в 100 мл 0,5% 
соляної кислоти. 

3) Розчин № 3. 4,263 г СuСl2·2Н2О розчиняють в 100 мл 1% соляної 
кислоти. 

4) Розчин індолу; 
5) Концентрована сульфатна кислота; 
6) Колби мірні на 100 мл (5-6 шт); 
7) Піпетки мірні на 5 мл; 
8) Штатив с пробірками. 
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Хід визначення: До 5 мл досліджуваної води додати 3 краплі розчину 

індолу і 2 краплі концентрованої сульфатної (сірчаної) кислоти. Через       

10 хвилин порівнюють зі шкалою (табл. 2.3) 1 мг NО2
–
 відповідає 0,304 мг 

Нітрогену. 
 

Таблиця 2.3 – Шкала для визначення NО2
–
 

 

NО2
–
 , 

мг/л 

РОЗЧИНИ, мл Вода,  

мл №1 №2 №3 

0,1 2,6 1,4 1,2 До 100 

0,2 5,5 1,3 3,7 До 100 

0,3 8,3 1,2 6,3 До 100 

0,4 11,0 1,0 8,0 До 100 
 

В. Кількісне визначення нітритів 
 

Обладнання і реактиви: 

1) Колби мірні на  50 мл - 10 шт;  

2) Колби конічні 100 мл - 1 шт;  

3) Склянки для реактивів - 4 шт;  

4) Піпетки на 1, 2 мл - по 1 шт, на 5 мл - 2 шт;  

5) ФЕК (зелений світлофільтр,  = 490  нм); 

6) Кювети з товщиною поглинального шару 2 см;  

7) Реактив Грісса. З сухого реактиву готують 10% розчин. 

8) Стандартний розчин х,ч. нітриту натрію (або нітриту калію). 

а) основний стандартний розчин, 250 мг N/дм
3
. 0,187 г нітриту натрію 

NaNО2 (або 0,231 г нітриту калію), висушеного при 110 °С і охолодженого 

в ексикаторі над хлористим кальцієм розчиняють в мірній колбі на 500 мл 

дистильованою водою. Зберігають при температурі 3-5°С протягом кількох 

тижнів. 

б) робочий стандартний розчин, 0,0025 мг N/дм
3
. 2,5 мл основного 

стандартного розчину розводять в мірній колбі на 250 мл дистильованою 

водою. Готують перед застосуванням. 

Всі реактиви повинні бути кваліфіковані як х.ч. або ч.д.а. 

Заважаючий вплив усувається розведенням проби дистильованою водою. 

 

Хід визначення: У колбу поміщають 50 мл досліджуваної води, додають   

5 мл реактиву Грісса або сухого реактиву на кінчику мікрошпателя і 

перемішують. Рожеве забарвлення з'являється через 40 хв. (у разі 

нагрівання на водяній бані при температурі 50-60 °С – через 10 хв). 

Забарвлення стійке протягом 3 год. Розчини фотометрують в 

кюветах на 2-5 см із зеленим світлофільтром (490 нм). 

Одночасно виконують визначення оптичної густини досліджуваної 

проби води без додавання реактивів. Її значення віднімають від оптичної 
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густини проби. Вміст нітритів (мг/дм
3
) визначають за калібрувальним 

графіком. 

Побудова калібрувального графіка 
 

У ряд мірних колб на 50 мл вносять робочий розчин в кількості        

0; 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0; 3,0; 4,0; і 6,0 мл і доводять дистильованою 

водою до мітки. Концентрації цих розчинів відповідно становлять 0; 0,01; 

0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30 мгN/дм
3
. Далі діють, як в 

методиці визначення (див. Хід визначення). 

Калібрувальний графік будують, відкладаючи за віссю абсцис 

значення концентрації нітритів, мгN/дм
3
, за віссю ординат – оптичної 

густини розчинів, яка зростає від 0,03 до 0,8 (  = 490 нм, l = 2 см). 

Вміст нітритів Сх (мг/дм
3
) розраховується за формулою: 

V

50C
Cx  

де С – концентрація нітритів, знайдена за калібрувальним графіком, 

мг/дм
3
; 

V – об'єм проби води, мл. 

 

Дослід 3. Визначення нітратів 
 

А. Якісне визначення нітратів 
 

Обладнання і реактиви:  

1) Мірні циліндри на 50 мл; 

2) Водяна баня і електроплитка; 

3) Розчин лугу і цинковий порошок; 

4) Індикаторний папір. 
 

Хід визначення: До 10 мл розчину, що досліджується, додати                    

10-15 крапель розчину лугу, 25-50 мг цинкового порошку, отриману суміш 

нагріти. Нітрати відновлюються до амоніаку, який виявляється за 

почервонінням фенолфталеїнового паперу або за посинінням червоного 

лакмусового, змоченого дистильованою водою. 

 

Б. Колориметричний експрес-метод визначення нітратів 
 

Обладнання і реактиви:  

1) Реактив Тільмана. 0,017 г чистого дифеніламину помішують в колбу 

на 100 мл, додають 28,5 мл дистильованої води і обережно 

доливають до позначки концентровану сульфатну (сірчану) кислоту. 

2) Розчин № 1. До 2,5 г СоСl2·6Н2О додають 50 мл дистильованої води,    

10 мл концентрованої соляної кислоти і доводять об'єм водою до  

100 мл. 

3) Розчин № 2. До 2,4972 г CuSО4·5H2О додають 25 мл дистильованої 
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води і 0,2 мл концентрованої сульфатної (сірчаної) кислоти, 

охолоджують і доводять об'єм дистильованою водою до 100 мл. 

4) Розчин № 3. 40 мл піридину розчиняють в 1 л дистильованої води. 

5) Сіль хлориду натрію;  

6) Пробірки; 

7) Колби мірні на 50 мл – 12 шт; 

8) Піпетки мірні. 
 

Хід визначення: У пробірку наливають 1 мл досліджуваної води та 

додають краплю концентрованої соляної кислоти, декілька кристаликів 

хлориду натрію і декілька крапель реактиву Тільмана. Через 15 хв 

порівнюють зі шкалою табл. 2.4. При необхідності перерахунку NО3
–
 нa 

N2О5 або Нітроген користуються коефіцієнтами табл. 2.5. 
 

Таблиця 2.4 – Шкала для визначення NО3
–
 

 

NО3
–
, мг/л 0,2 0,4 0, 6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

Розчин № 1,мл 0,14 0,60 1,02 1,40 1,75 2,12 2,45 2,80 3,10 345 

Розчин № 2, мл 0,30 1,10 1,89 2,66 3,34 4,02 4,70 5,45 6,20 6,90 

Розчин № 3 до 50 мл 

 

Таблиця 2.5 – Перерахунок NO3
–
 на N2O5 або Нітроген 

 

1 мг N (Нітроген) N2O5  NО3
–
 

N (Нітроген) 

відповідає 
1,00 3,85 4,43 

N2O5 відповідає 0,26 1,00 1,15 

NО3
–
 відповідає 0,22 0,87 1,00 

 

В. Кількісне визначення нітратів 
 

Обладнання: Фотоколориметр з фіолетовим фільтром (λ = 410 нм), кювети       

(l = 1 - 5 см), водяна баня, пробірки (8 – 10 шт), мірні колби (50 мл) –           

8 - 10 шт, фарфорові чашки, лійки. 

Реактиви: 

1) Саліцилат натрію (C7H5O3Na), 0,1%-й розчин, свіжовиготовлений:   

1 г саліцилату натрію розчиняють в 100 мл дистильованої води. 

Застосовувати завжди свіжовиготовлений розчин. 

2) Сірчана кислота, ч.д.а., концентрована, вільна від нітратів. 

3) Їдкий натр, ~ 10 н розчин. Розчиняють 400 г NaOH, ч.д.а., в 

дистильованій воді та після охолодження доводять об’єм розчину до 

1 л. 

4) Стандартний розчин нітрату калію, 100 мгN/дм
3
: 0,722 г KNO3, 

висушеного при 105 °С до сталої маси, розчиняють в дистильованій 
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воді, додають 1 мл хлороформу і доводять об'єм розчину 

дистильованою водою до 1 л у мірній колбі. 

5) Робочий розчин нітрату калію, 0,01 мгN/дм
3
: 10 мл стандартного 

розчину KNО3 розводять дистильованою водою до 100 мл в мірній 

колбі. Використовують свіжовиготовлений розчин. 

6) Розчин виннокислого калію-натрію: 30 г калію-натрію виннокислого 

розчиняють в 70 мл дистильованої води.  

7) Розчин сульфату срібла: 4,4 г Ag2SО4, ч.д.а, розчиняють в 

дистильованій воді й доводять об'єм розчину до 1 дм
3
 у мірній колбі, 

в 1 мл такого розчину є 1 мг Cl
–
. Розчин зберігати в темному 

скляному посуді з притертою пробкою. 

8) Розчин КОН 2 н: 22,4 г КОН розчиняють в дистильованій воді й 

доводять об'єм розчину до 200 мл. 

9) Оксид алюмінію «безводний»: 50 г Аl2О3 заливають 200 мл 2 н 

розчину КОН, лишають на 2 години, після чого відмивають 

декантацією дистильованою водою до нейтральної реакції за 

універсальним папірцем. Відмитий оксид алюмінію висушують і 

прожарюють в муфельній печі при 700 °С. Зберігають у склянці з 

притертою пробкою. 
 

Хід визначення: До 10 мл або іншого об'єму профільтрованої проби води, 

в якій міститься не менше ніж 0,002 мг нітратного азоту, додають краплю 

розчину NaOH, щоб створити лужне середовище (контролюють 

універсальним індикаторним папірцем), 1 мл розчину саліцилату натрію і 

випарюють досуха у фарфоровій чашці на водяній бані. Після 

охолодження до сухого залишку додають 1 мл концентрованої сірчаної 

кислоти так, щоб змочити увесь осад, ретельно розтирають все це скляною 

паличкою і залишають відстоюватися 10 хв. Потім вміст чашки розводять 

10 мл дистильованої води, кількісно переносять у мірну колбу місткістю  

50 мл, додають 7 мл 10 н розчину NaOH, охолоджують, доводять 

дистильованою водою до мітки і перемішують. Протягом 10 хв після 

додавання їдкого натру забарвлення не змінюється. 

Вимірюють оптичну густину розчину на фотоелектроколориметрі з 

фіолетовим світлофільтром (  = 400 нм) у кюветі з товщиною 

поглинального шару 3 см. Одночасно виконують «холостий» дослід з         

10 мл дистильованої води, а одержане значення оптичної густини проби 

віднімають від значення оптичної густини «холостої» проби. Вміст нітрат-

йонів (мг N/дм
3
) визначають за калібрувальним графіком. 

Якщо оптична густина розчину менша за 0,02 або більша за 1,0, то 

для аналізу беруть відповідно більший або менший об'єм проби. Розчином 

порівняння слугує дистильована вода. 

Щоб виконати аналіз без попереднього видалення забарвлених 

органічних речовин, паралельно виконують другий «холостий» дослід із 
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таким самим об'ємом проби, але без розчину саліцилату натрію. Значення 

одержаної оптичної густини також віднімають від значення оптичної 

густини проби. 
 

Побудова калібрувального графіка 
 

Для приготування стандартних розчинів в мірні колби місткістю по 

100 мл вносять 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 4,0; 6,0; 10,0; 15,0; 20 мл робочого 

стандартного розчину азотнокислого калію і доливають дистильованою 

водою до мітки. Концентрація одержаних розчинів складе відповідно               

0; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,40; 0,60; 1,00; 1,50; 2,00; мг N/дм
3
. Потім по 10 мл 

кожного з розчинів переносять в фарфорові чашки, додають по 1 мл 

розчину саліциловокислого натрію і випарюють насухо на водяній бані. 

Сухий залишок зволожують 1 мл концентрованої сірчаної кислоти, 

ретельно розтирають його скляною паличкою, залишають на 10 хв. Потім 

додають 5-10 мл дистильованої води і кількісно переносять в мірну колбу 

місткістю 50 мл. Додають 7 мл 10 н розчину їдкого натру. Оптичну 

густину забарвлених розчинів вимірюють за допомогою 

електрофотоколориметру з використанням фіолетового світлофільтру і 

кювет з товщиною робочого шару 3 см. З одержаних величин віднімають 

оптичну густину нульової проби і результати наносять на графік. 

Для побудови графіка на вісь абсцис наносять значення 

концентрацій, на вісь ординат – відповідні різниці значень оптичних 

густин розчинів, які містять KNO3 і в яких його немає. Значення оптичної 

густини розчинів, за якими побудовано графік, зростають від 0,03 до 0,8         

(  = 490 нм, l=3 см). 

Вміст нітрат-іонів Сх (мг/дм ) обчислюється за рівнянням 
 

V

k10C
Cx  

 

де  С – концентрація нітрат-іонів, визначена за калібрувальним графіком, 

мг N/дм
3
; 

V – об'єм проби води, мл; 

k – поправочний коефіцієнт, який застосовують, якщо для осадження 

хлоридів до 100 мл проби додавали V1 мл розчину Ag2SО4 і визначається за 

виразом 

100

V100
k 1  

 

 

 

 

 



 30 

 

 

2.3  Питання до самоконтролю 

 

1. Перелічіть джерела надходження амоніаку та йонів амонію до 

поверхневих вод. 

2. Опишіть сутність методів визначення амоніаку та йонів амонію. 

3. Які джерела надходження нітратів та нітритів до поверхневих вод 

ви знаєте? 

4. Напишіть схеми процесів нітрифікації та денітрифікації у 

природних водоймищах. 

5. Опишіть токсичну дію нітратів на живі організм людини.  

6.  Перелічіть якісні реагенти на нітрати і нітрити. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 

ВИЗНАЧЕННЯ КАТІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ 

 

3.1  Теоретична частина 

 

Важкі метали відносяться до пріоритетних забруднюючих речовин, 

спостереження за якими обов’язкові у всіх середовищах. Термін важкі 

метали, що характеризує широку групу забруднюючих речовин, набув, 

останнім часом, значного поширення. В різних наукових та прикладних 

роботах автори по-різному трактують значення цього поняття. Тому і 

кількість елементів, що відносяться до групи важких металів, змінюється в 

широких межах. Як критерії належності використовуються чисельні 

характеристики: атомна маса, густина, токсичність, поширеність в 

природному середовищі, ступінь залучення в природні і техногенні цикли. 

На сьогоднішній день до важких металів відносять 40 хімічних елементів 

періодичної системи Д.І. Менделєєва з атомною масою понад 50 а.о.: V, Cr, 

Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Мo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi та інші. При цьому важливу 

роль у визначенні категорії важких металів відіграють наступні умови: їх 

висока токсичність для живих організмів у відносно низьких 

концентраціях, а також здатність до біоакумуляції: активна участь в 

біологічних процесах; складові багатьох ферментів. 

В природних водах важкі метали знаходяться в таких формах: 

розчинній – гідролізованій та у вигляді комплексних йонів (хелатній 

формі). Хелатні форми менш токсичні, ніж вільні йони. Джерелами 

забруднення вод важкими металами служать стічні води гальванічних 

цехів, підприємств гірничодобувної, металургійної, машинобудівної 

промисловості. Важкі метали входять до складу пестицидів, добрив і 

можуть потрапляти зі стоком з сільськогосподарських угідь.  

Домішки важких металів, що знаходяться у питній воді і у 

поверхневих водах, як правило, мають дуже незначні їх концентрації       

(10
–6

-10
–8

 моль/л). Для того, щоб визначити присутність цих забруднювачів 

за допомогою якісних реакцій потрібно заздалегідь провести 

концентрування домішок (наприклад, виморожуванням або яким-небудь 

іншим способом). Під час, виконання якісних реакцій необхідно суворо 

дотримуватись умов, за якими перебігає реакція. Для порівняння потрібно 

брати еталонний розчин, який містить ГДК йону, що визначається, або 

приготувати серію стандартних розчинів з відомими концентраціями. 

 

Ферум 
 

Головними джерелами сполук Феруму у поверхневих водах є 

процеси хімічного вивітрювання гірських порід, які супроводжуються їх 

механічним руйнуванням та розчиненням. Під час взаємодії з 



 32 

мінеральними та органічними сполуками утворюються складні комплекси 

сполук Феруму, які знаходяться у воді у вигляді істинних та колоїдних 

розчинів. Значні кількості Феруму надходять зі скидами підприємств 

металургійної, металообробної промисловості та сільськогосподарськими 

скидами. З іншого боку, у природних водах перебігають фізико-хімічні та 

біохімічні процеси, які супроводжуються коагуляцією та зв'язуванням 

Феруму в осад Fe(OH)3. 

У водах річок вміст Феруму рідко перевищує 1 мг/л, у забарвлених, 

ґрунтових та кислих водах концентрація Феруму значно підвищується. У 

підземних та термальних водах вміст Феруму може досягати декількох 

міліграмів на літр 

Концентрація Феруму коливається залежно від пори року. У 

водоймах з високою біологічною продуктивністю, протягом періоду 

літньої та зимової стагнації спостерігається збільшення концентрації 

Феруму у придонних шарах води. Отже, концентрація Феруму 

визначається комплексом фізико-хімічних та біохімічних чинників, таких 

як рН води, вміст кисню, вуглекислого газу, сірководню, органічних 

сполук, мікрофлори водоймища тощо. Гранично допустима концентрація 

загального Феруму у воді водоймищ і у питній воді 0,3 мг/л, лімітований 

показник шкідливості органолептичний. 

ГДКВР заліза складає 0,1 мг/дм
3
 (показник, що лімітує 

шкідливість – токсикологічний). 

 

Манган 

 

У поверхневі води сполуки Мангану потрапляють в результаті 

процесів вилуджування ферумоманганових руд та інших мінералів, що 

містять Манган, наприклад, піролюзиту. Значні кількості Мангану 

потраплять під час розкладу водневих, тваринних та рослинних організмів, 

особливо, синє-зелених, діатомових водоростей, а також вищих водневих 

рослин. 

Сполуки Мангану виносяться у водойми зі стічними водами 

марганцевих збагачувальних фабрик, металургійних заводів, підприємств 

хімічної промисловості та з шахтними водами. 

Зниження концентрації йонів Мангану у природних водах 

здійснюється в результаті окиснення, впливають на це – концентрація 

розчиненого кисню, величина рН та температура. Концентрація сполук 

Мангану знижується внаслідок утилізації їх водоростями, особливо під час 

їх інтенсивного розвитку, осадження цих сполук деякими 

мікроорганізмами в результаті сорбційних процесів. 

Манган відіграє значну роль у житті вищих рослин та водоростей 

водоймищ. Манган сприяє утилізації вуглекислого газу рослинами, чим 

підвищує інтенсивність фотосинтезу, приймає участь у процесах 
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відновлення нітратів та асиміляції азоту рослинами та в інших біохімічних 

процесах. Манган сприяє перетворенню Fe (II) у Fe (III), що перешкоджає 

інтоксикації клітин, прискорює зростання організмів, позитивно впливає 

на діяльність залоз внутрішньої секреції та процеси кровотворення. 

Важлива екологічна та фізіологічна роль Мангану викликає 

необхідність вивчення вмісту та розповсюдження Мангану у природних 

водах. Коливання концентрації цього елементу заслуговує на увагу під час 

вивчення гідробіологічних, гідрохімічних, гідротехнічних та геохімічних 

процесів. 

У річкових водах вміст марганцю коливається від 1 до                       

160 мкг/дм
3
, середній вміст в морських водах складає 2 мкг/дм

3
. 

ГДК Мангану у воді водоймищ 0,1 мг/л, лімітуючий показник 

шкідливості органолептичний, ГДКВР – 0,01 мг/дм
3
 – показник, що 

лімітує шкідливість токсикологічний. 

 

Купрум 

 

Основними джерелами надходження Купруму у природні води є 

стічні води підприємств хімічної, металургійної промисловості, шахтні 

води, альгецидні води, які використовуються для знищення водоростей. 

Kупрум з'являється у воді в результаті корозії мідних трубопроводів та 

інших споруд, які використовуються у системах водопостачання. У 

підземних водах вміст Купруму обумовлений складом гірських порід. 

Купрум відноситься до числа активних мікроелементів, які 

приймають участь у процесі фотосинтезу та впливають на засвоєння 

Нітрогену рослинами. Нестача Купруму у ґрунті впливає на синтез білків, 

жирів та вітамінів та сприяє безпліддю рослинних організмів. Разом з тим 

надлишок Купруму негативно впливає на рослинні та тваринні організми. 

ГДК Купруму у водоймищах санітарно-побутового 

водокористування 1 мг/дм
3
, у воді рибогосподарських водоймищ –         

0,001 мг/дм
3
. 

 

Меркурій 

 

До поверхневих вод сполуки Меркурію можуть потрапляти шляхом 

вилуджування порід у районах ртутних родовищ, під час розкладу 

водневих організмів, які накопичують Меркурій з водного середовища. 

Значні кількості Меркурію потрапляють у водоймища зі скидами 

заводів, які виробляють барвники, хімікати, інсектициди та фунгіциди, 

фармацевтичні препарати та деякі вибухові речовини. 

Зниження концентрації сполук Меркурію здійснюється шляхом 

поглинання їх водними організмами, які здатні накопичувати Меркурій у 

кількостях, значно перевищуючих вміст Меркурію у воді, а також за 
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рахунок процесів адсорбції. 

Сполуки Меркурію високотоксичні, вони впливають на нервову 

систему, викликають зміни з боку слизової оболонки, порушення рухомої 

функції та секреції шлунково-кишкового тракту, зміни у крові та ін. 

Бактеріальні процеси метилювання спрямовані на утворення метилртутних 

сполук, які більш токсичні, ніж неорганічні солі Меркурію. Низькі 

значення рН та аеробні умови у водоймах сприяють метилюванню. 

Метилртутні сполуки за ланцюгами живлення можуть потрапляти в 

організм людини з їжею. 

ГДКВР Меркурію у воді водоймищ 0,0001 мг/дм
3
, лімітований 

показник шкідливості токсикологічний. 

Кількісні методи визначення Меркурію у воді трудомісткі, тому в 

умовах навчальної лабораторії можна обмежитись якісними методами 

аналізу. У зв'язку з тим, що ГДК Меркурію дуже низька, особлива увага 

повинна бути приділена концентруванню проби, що аналізується. 

 

Плюмбум та його сполуки 

 

Природними джерелами постачання Плюмбуму у поверхневі води є 

процеси розчинення ендогенних (галеніт PbS) та екзогенних мінералів 

(англезит PbSО4, церусит РbСО3). Пил природних ґрунтів, що містить 

сполуки Плюмбуму, вулканічні аерозолі та силікатні дими, потрапляючи 

до атмосфери, повертаються до ґрунту з атмосферними опадами. 

Підвищення концентрацій Плюмбуму у довкіллі стало наслідком 

широкого використання його сполук у промисловості. Спалення вугілля, 

використання тетраетилплюмбуму як антидетонатору у моторному паливі 

супроводжується забрудненням води і атмосфери. Сполуки Плюмбуму 

виносяться у водоймища зі скидами рудопереробних фабрик, 

металургійних та хімічних підприємств. Сполуки, що містять цей хімічний 

елемент за несприятливих умов можуть стати причиною отруєння. В 

організм гідробіонтів проникає крізь дихальну і травленеву системи, 

видаляється дуже повільно, тому накопичується в кістках, печінці та 

нирках. 

Суттєвим чинником зниження концентрації Плюмбуму є його 

адсорбція та обмін з донними відкладеннями. Плюмбум та його сполуки є 

одним з основних забруднювачів довкілля. Плюмбум має здатність 

пригнічувати центральну і периферійну нервові системи, кістковий мозок 

та кров, судини, генетичний апарат, порушує синтез білків, викликає 

малокрів'я та паралічі. Велика концентрація Плюмбуму гальмує біологічне 

очищення стічних вод.  

ГДКВР Плюмбуму у воді – 0,01 мг/дм
3
, показник, що лімітує 

шкідливість - токсикологічний. 
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3.2 Експериментальна частина 

 

Дослід 1. Якісне і кількісне визначення Феруму 
 

Обладнання і реактиви:  

1) Штатив з пробірками; 

2) Мірні колби на 50 мл – 10 шт; 

3) Мірні піпетки на 1, 2, 5 і 10 мл; 

4) Розчин роданіду амонію: 3,8 г NH4SCN розчинити в 100 мл 

дистильованої води. 

5) Розчин гексаціаноферату (III) калію: 5,5 г K3[Fe(CN)6] розчинити в 

100 мл дистильованої води. 

6) Розчин гексаціаноферату (II) калію: 5,25 г К4[Fe(CN)6] розчинити в 

100 мл дистильованої води. 

7) Бромний розчин: До 2,5 г КВrО3 додати 5 г КВr і розчинити в 100 мл 

дистильованої води. 

8) Розчин № 1. До 2 мл 10% розчину хлориду платини додати 10 мл 

концентрованої соляної кислоти і довести до 100 мл дистильованою 

водою.  

9) Розчин № 2. 2,5 г СоСl2·6Н2О розчинити в 50 мл дистильованої води, 

додати 10 мл концентрованої соляної кислоти і довести об'єм до    

100 м л. 

10)  Розчин концентрованої нітратної (азотної) кислоти; 

11)  Розчин пероксиду водню; 

12)  Розчин хлоридної (соляної) кислоти; 

13)  Розчин сульфатної (сірчаної) кислоти. 
 

А. Якісне визначення Феруму 
 

Хід роботи 

Загальний Ферум 

У пробірку наливають 10 мл досліджуваної води, додають 1 краплю 

концентрованої нітратної кислоти, декілька крапель розчину пероксиду 

водню і приблизно 0,5 мл розчину роданіду амонію. Якщо вміст заліза       

0,1 мг/л, з'являється рожеве забарвлення, а якщо більш високий – червоне. 

 

Ферум (II) 

Гексаціаноферат (III) калію K3[Fe(CN)6] у кислому середовищі           

(рН = 3) утворює з катіоном Fe
2+

 осад турнбулевої сині темно-синього 

кольору: 

3Fe
2+

 + 2[Fe(CN)6]
3–

 = Fе3[Fe(CN)6]2 
 

До 1 мл досліджуваної води додати 2-3 краплі розчину сульфатної 

(сірчаної) кислоти і 2-3 краплі розчину гексаціаноферату (III) калію 

K3[Fe(CN)6]. 
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Ферум (III) 

1) Гексаціаноферат (II) калію К4[Fe(CN)6] у слабкокислому середовищі 

з катіоном Fe
3+

 утворює темно-синій осад берлінської лазурі: 
 

4Fe
3+

 + 3[Fe(CN)6]
4–

 = Fе4[Fe(CN)6]2 
 

До 1мл досліджуваної води додати 1-2 краплі розчину соляної 

кислоти і 2 краплі розчину гексаціаноферату (II) калію К4[Fe(CN)6]. 
 

2) Роданід амонію NH4SCN або калію KSCN утворюють у кислому 

середовищі з Fe
3+

 роданіди феруму, які забарвлені в криваво-

червоний колір. Залежно від концентрації роданід-йонів можливо 

утворення комплексів різного складу: 
 

Fe
3+

 + SCN 
–
  → [Fe(SCN)]

2+
; 

Fe
3+

 + 2SCN 
–
 → [Fe(SCN)2]

+
; 

Fe
3+

 + 3SCN 
–
 → Fe(SCN)3. 

 

До 1 мл досліджуваної води додати 2-3 краплі розчину соляної 

кислоти і 2-3 краплі розчину роданіду амонію або калію. 
 

Б. Колориметричний експрес-метод 
 

Ферум (III) 

До 5 мл досліджуваної води додати 3 краплі роданіду амонію (або 

калію), перемішати та порівняти забарвлення проби зі шкалою (табл. 3.1). 
 

Таблиця 3.1 – Шкала для визначення феруму 
 

Fe
3+

, мг/л 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

Розчин № 1, мл 1,0 1,7 3,2 4,7 6,2 7,8 9,2 10,4 11,6 

Розчин № 2, мл 0,7 1,7 3,4 5,1 7,0 9,0 11,1 13,7 16,3 

Вода до 50 мл 
 

Загальний Ферум 
 

До 5 мл досліджуваної води додати 1 краплю бромного розчину і       

3 краплі розчину соляної кислоти. Через 5 хв додати 3 краплі розчину 

роданіду амонію (калію), перемішати та порівняти зі шкалою (табл. 3.1). 

 

Ферум (II) 

 

Визначають розрахунковим шляхом за різницею між вмістом 

загального Феруму і Феруму (III).  
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Дослід 2. Якісне визначення Мангану 
 

Обладнання і реактиви: 

1) 25% розчин нітратної кислоти; 

2) 2% розчин нітрату арґентуму; 

3) Персульфат амонію або оксид плюмбуму; 

4) Колби на 50 мл; 

5) Електроплитка. 
 

Хід роботи 
 

У колбу помішають 25 мл досліджуваної води, підкислюють 

декількома краплями 25% нітратної (азотної) кислоти, додають по краплях 

2% розчин нітрату арґентуму доти, поки продовжується помутніння. Потім 

додають 0,5 г персульфату амонію або декілька кристаликів оксиду 

плюмбуму (ІV), нагрівають до кипіння. За наявністю мангану при 

концентрації 0,1 мг/л і вище з'являється блідо-рожеве забарвлення: 
 

2Мn
2+

 + 5PbO2 + 4Н
+
 → МnО4

–
 + 5Рb

2+
  +  2Н2О. 

 

Дослід 3. Якісне і кількісне визначення Купруму 
 

Обладнання і реактиви:  
1) Концентрований розчин амоніаку; 

2) Фторид кальцію або тальк; 

3) Розчин хлориду феруму (III): 4,5 г солі розчиняють у 100 мл 

дистильованої води.; 

4) 0,2 М розчин тіосульфату натрію: 0,5 г Na2S2О3·5H2О розчиняють у      

100 мл дистильованої води; 

5) Стандартний розчин мідного купоросу: 1,95 г CuSО4·5H2О 

розчиняють у 1 л дистильованої води (в 1 мл розчину міститься      

0,5 мг Купруму); 

6) Фарфорова чашка; 

7) Штатив з пробірками; 

8) Колби на 50 мл; 

9) Годинникове скло; 

10)Мірна колба на 1000 мл  

11) Мірні піпетки на 1 мл і 10 мл. 

 

Хід роботи 

А. Якісне визначення 

Перший спосіб. У фарфорову чашку наливають 3-5 мл досліджуваної води, 

обережно випарюють досуха і на периферійну частину плями наносять 

краплю концентрованого розчину амоніаку. Поява інтенсивно-синього або 

фіолетового забарвлення свідчить про присутність Сu
2+

. 
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Cu
2+

 + 4NH4OH  → [Cu(NH3)4] + 4Н2О. 
 

Другий спосіб. 5-10 мл досліджуваної води струшують у колбі з невеликою 

кількістю (10-20 мг) адсорбенту – фториду кальцію або тальку. Йони         

купруму (II), що знаходяться у воді, адсорбуються на його поверхні. Осад 

виділяють, обережно зливаючи воду, поміщають на часове скло або у 

поглиблення на фарфоровій пластинці. Поруч для порівняння наносять 

краплю дистильованої води («холостий дослід»). До осаду, що 

досліджується, і води одночасно додають по краплі розчину хлориду 

феруму (III) і по краплі 0,2 М розчину тіосульфату натрію, перемішують 

скляною паличкою і порівнюють швидкість знебарвлення цих проб. 

У «холостому досліді» спостерігається повільне знебарвлення 

інтенсивно забарвленого у фіолетовий колір комплексного аніону 

[Fe(S2О3)2]
–
; за наявності йонів Купруму, що відіграють роль каталізатора, 

фіолетовий розчин знебарвлюється вмить. 
 

Б. Кількісне визначення.  

До 7,5 мл зконцентрованої проби додають 2,5 мл концентрованого 

розчину амоніаку, перемішують, візуально порівнюють забарвлення зі 

шкалою стандартних розчинів (табл. 3.2) або визначають вміст йонів 

Купруму на фотоелектроколориметрі. Чутливість методу мала, тому вода, 

що досліджується, повинна бути сконцентрована не менш, ніж у 20-30 

разів. 
 

Таблиця 3.2 – Шкала для визначення йонів Купруму 
 

Сu
2+

, мг/л 5 10 30 50 70 90 100 

Стандартний розчин, мл 0,1 0,2 0,6 1,0 1,4 1,8 2,0 

Розчин амоніаку По 2,5 мл 

Вода До 10  мл 

 

Дослід 4. Якісне визначення Меркурію 
 

Обладнання і реактиви:  

1) Розчин нітратної (азотної) кислоти; 

2) Розчин дифенілкарбазиду: 0,1 г реактиву розчиняють в 10 мл 96% 

етилового спирту 

3) Розчин йодиду калію: 0,83 г КІ розчиняють в 10 мл дистильованої 

води; 

4) Розчин лугу; 

5) Розчин хромату калію: 0,48 г К2СrО4, розчиняють в 10 мл 

дистильованої води; 

6) Штатив з пробірками; 

7) Скляна паличка. 
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Хід роботи 
 

Меркурій (І) і Меркурій (ІІ).  
На скляну пластинку нанести по одній краплі проби води, нітратної 

(азотної) кислоти і розчину дифенілкарбазиду. За наявністю йонів 

меркурію (І і II) з'являється інтенсивно-синє забарвлення розчину. 
 

Меркурій (І).  
Хромат калію дає з катіонами одновалентного Меркурію червоний 

осад хромата меркурію: 
 

[Нg2]
2+

 + СrO4
2–

  → Hg2CrO4 
 

а гідроксиди — чорний осад оксиду мeркурію (І): 
 

[Hg2]
2+

 + 3ОН 
–
  → Hg2O + H2O. 

 

У дві пробірки помістити по 10 мл досліджуваної води; у першу 

пробірку додати 1-2 краплі розчину хромату калію, а в іншу 1-2 краплі 

розчину лугу. Поява червоного і чорного осадів свідчить про наявність в 

пробі йонів меркурію (І). 
 

Меркурій (II).  
У пробірку помістити 4-5 крапель досліджуваної води і обережно 

опустити паличку, змочену розчином йодиду калію. Навколо палички 

утворюється яскраво-червоне кільце йодиду меркурію, яке швидко зникає: 
 

Hg
2+

 + 2I
–
 → HgI2 

HgI2 + 2I
–
 + 2К

+
 → K2[HgI4]. 

 

Дослід 5. Якісне і кількісне визначення Плюмбуму та його 

сполук 
 

Обладнання і реактиви: 

1) 0,2% розчин родізонату натрію; 

2) Буферний розчин: 1,9 г гідротартрату натрію NaHC4H4О6 і 1,5 г 

винної кислоти Н2С4Н4О6 розчинити в 100 мл дистильованої води. 

3)  Розчин дихромату калію: 10 г К2Сr2О7 розчинити в 100 мл 

дистильованої води. 

4) Стандартний розчин: 0,032 г Рb(NO3)2 розчинити в 200 мл 

дистильованої води (1 мл розчину містить 0,1 мг Плюмбуму). 

5) 0,5% розчин ацетату натрію; 

6) Розчин нітратної (азотної) кислоти; 

7) 50% розчин оцтової кислоти; 

8) Фільтрувальний папір; 

9) Штатив з пробірками; 

10) Мірні піпетки на 1 мл і 10 мл; 

11) Лійки; 
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12) Водяна баня; 

13) Електроплитка. 

 

Хід роботи 
 

А. Якісне визначення з родізонатом натрію 

На лист фільтрувального паперу нанести декілька крапель розчину, 

що досліджується, і додати 1 краплю свіжовиготовленого 0,2% розчину 

родізонату натрію. За наявності йонів Плюмбуму утворюється синя пляма 

або кільце. Під час додавання 1 краплі буферного розчину синій колір 

перетворюється на червоний. Реакція дуже чутлива: мінімум, що 

виявляється  0,1 мкг. 
 

Б. Кількісне визначення з дихроматом калію 

Дихромат- і хромат-йони утворюють з йонами плюмбуму 

малорозчинний хромат плюмбуму жовтого кольору. 

Один літр досліджуваної води випарюють до об'єму 10 мл. До 

одержаної проби вносять 5 мл розчину нітратної (азотної) кислоти (1:2), 

нагрівають на водяній бані протягом 15 хв, відфільтровують і в 

фарфоровій чашці випаровують. До сухого залишку вносять 2 мл 5% 

розчину ацетату натрію і 8 мл дистильованої води. Розчин перемішують і 

відфільтровують в пробірку. Готують стандартну шкалу (табл. 3.3).  

У всі пробірки стандартної шкали і у пробірку з пробою внести по 1 

мл 50% розчину СН3СООН та перемішати. Додати по 0,5 мл 10% розчину 

дихромату калію. 
 

Таблиця 3.3 – Стандартна шкала розчинів 
 

№ пробірки 0 1 2 3 4 5 

Стандартний розчин (мл). 0 0,05 0,10 0,30 0,50 0,80 

0,5% розчин CH3COONa у всі пробірки по 2 мл 

Дистильована вода (мл) 8,00 7,95 7,90 7,70 7,50 7,20 

Вміст Плюмбуму (мг) 0,00 0,005 0,010 0,030 0,050 0,080 

 

Концентрація Плюмбуму (мг/л) у воді, що аналізується, 

розраховується за формулою: 

V

a
C  

 

де а – вміст Плюмбуму у відповідній пробірці шкали, мл; 

     V – об'єм взятої на аналіз води, л. 
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Якщо доступні аналітичні прилади, то вони можуть бути успішно 

застосовані для аналізу катіонів Плюмбуму в навколишньому середовищі. 

Так, у методиці, що наведена вище замість стандартної шкали може бути 

застосований фотоелектроколориметр. 

Добрих результатів під час визначення катіонів плюмбуму в 

навколишньому середовищі можна досягти, застосовуючи амперометричні 

методи аналізу. Однак полярографи з ртутним електродом у роботі 

навчальної лабораторії не використовуються з точки зору техніки безпеки. 

Найбільш простим є метод амперометричного титрування йонів 

Плюмбуму розчином дихромату калію. 

Для визначення Плюмбуму цим методом можна використати 

амперометричну установку з платиновим електродом, що обертається. До 

її складу входять: посудина з розчином, що досліджується, індикаторний і 

порівняльний електроди, мікробюретка, мікроамперметр, джерело 

живлення (батарейка). 

За рахунок різниці потенціалів між електродами в системі виникає 

електричний струм, сила якого залежить від концентрації йонів 

Плюмбуму, що відновлюються на катоді або дихромат-йонів (який з цих 

йонів відновлюється, залежить від рН розчину і різниці потенціалів). 

Титрування проводять в ацетатному буфері (рН = 4,2). З доданням до 

розчину титранту (розчину дихромату калію) утвориться малорозчинна 

сполука – хромат плюмбуму, частина йонів Плюмбуму зв'язується, і 

ампераж в ланцюгу змінюється. 

 

2Рb
2+

 + Сr2O7
–
+ Н2O → 2PbCrO4 + 2Н

+
 

 

Зміна амперажу реєструється мікроамперметром. За графіком крапка 

еквівалентності визначається по зламу кривої титрування. Визначення 

йонів Плюмбуму проводять за формулою: 

 

P

TТ
св

V

VС
C  

 

де Ссв – концентрація йонів плюмбуму, моль/л; 

     Ст – концентрація розчину дихромату калію, моль/л; 

     Vт – об'єм титранту дихромату калію, л;  

     Vp – об'єм розчину, що досліджується, л. 

Чутливість методу 0,01 мг/л достатня для надійної реєстрації 

перевищення ГДК. 
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3.3 Питання до самоконтролю 
 

1. Які катіони належать до катіонів важких металів? 

2. Перелічіть джерела надходження Феруму до природних вод. 

3. Яка роль Феруму для життєдіяльності рослинних та тваринних 

організмів?  

4. Опишіть якісні реакції на йони Феруму (II) та (III). 

5. Перелічіть джерела надходження Мангану до природних вод. 

6. Охарактеризуйте біохімічну роль Мангану у рослинах і тваринах. 

7. Опишіть сутність якісного та кількісного визначення Мангану.  

8. Перелічіть джерела надходження Меркурію до природних вод. 

9. Напишіть якісні реакції на йони Меркурію 

10.  Які джерела надходження Плюмбуму до природних вод ви знаєте? 

11.  Опишіть сутність якісного визначення Плюмбуму у воді. 

12.  Опишіть сутність кількісного визначення йонів Плюмбуму у воді. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 
ВИЗНАЧЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ, ФЕНОЛІВ, ХЛОРУ, 

СІРКОВОДНЮ ТА СУЛЬФІДІВ У ВОДІ 
 

4.1  Теоретична частина 
 

Нафтопродукти 
 

Природна нафта – це складна суміш органічних речовин. Основні 
компоненти нафти:  

 парафіни (насичені вуглеводні); 

 циклопарафіни (циклічні, насичені вуглеводні); 

 ароматичні вуглеводні;  

 сполуки Сульфуру, Нітрогену, металоорганічні комплекси; 

 природні радіоактивні елементи (уран, торій). 
Після розвантаження нафтотранспортні судна заповнюють морською 

водою, яка утворює з нафтопродуктами стійку емульсію. Цю емульсію 
потім зливають недалеко від порту. Нафта, що надійшла до морів або 
океанів, швидко розтікається у вигляді тонкої плівки, яка перешкоджає 
надходженню у воду вільного кисню. Нафтові забруднення частіше 
виникають через екологічно безграмотну діяльність людини                      
(див. табл. 4.1). 
 

Таблиця 4.1 – Надходження нафти в океани (млн. т/рік) 
 

Джерела Середнє надходження 
Природне надходження 0,6 

Прибережне добування 0,08 

Транспортування 2,13 

Берегові очисні споруди 0,2 
Муніципальні скиди 0,3 

Індустріальні скиди 0,3 

Змив з міських територій 0,3 
Винесення річками 1,6 

Разом 6,11 
 

Частина нафти, що вилилася у водоймища, утворює з водою 
емульсію, яка згубно діє на живі організми. При концентраціях 
нафтопродуктів більше 0,05 мг/л, зменшується кількість фітопланктону, 
гине молодь риб. Найшкідливіший вплив нафтопродуктів для мешканців 
прибережної зони. 

Найнебезпечнішими для живих організмів є ароматичні вуглеводні, 
які містяться в нафті, їх присутність в кількостях 10

–6
 – 10

–5
 % викликає 

швидкі та часто значні зміни у біологічному середовищі водоймищ, за 
рахунок чого відбуваються порушення збалансованих процесів у ланцюгах 
живлення. 
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Морські хижаки, які полюють на дрібних тварин і риб, реагують на 
органічні речовини при концентраціях останніх у морській воді 10

–8
–10

–7
%. 

Ароматичні компоненти нафти придушують роботу відповідних 
рецепторів морських хижаків, порушують процеси, важливі для 
налагодженої роботи екосистем. 

Під час аварій на нафтотранспортних судах та значних скидах нафти 
може відбуватися практично повне вимирання морських риб, птахів та 
інших тварин. 
 

Фенол 
 

Фенол (оксибензол, карболова кислота) С6H5OH – це безбарвна, 

кристалічна речовина з характерним запахом, яка має рожеве забарвлення 

під час зберігання. Фенол має слабо кислі властивості, у воді розчиняється 

погано, утворюючи азеотропну суміш.  

Фенол застосовують для виробництва фенолформальдегідних смол 

(бакелітів), капролактаму, пікринової кислоти, різноманітних барвників, 

пестицидів, ліків, а також як антисептик для дезінфекції. На основі фенолу 

синтезуються алкілфеноли, які є добавками до високоякісних масел та 

сировиною для виробництва поверхово-активних речовин. 

Фенол та його похідні – сильні отрути. Механізм отруєння такий: 

блокуються сульфгідрильні угрупування життєво важливих ферментів, в 

результаті чого порушуються окисно-відновні реакції у клітинах 

організму. Пари фенолу у повітрі стають небезпечними при концентрації 

0,001 мг/л. Майже 90% пару затримується в легенях. Під час сублітального 

хронічного отруєння гарячаться дихальні шляхи, з'являються нудота, 

м'язова слабість та пітливість. 

ГДК фенолу коливається від 0,1 мг/л у нехлорованій воді до           

0,001 мг/л у хлорованій. Така різниця невипадкова. Основний метод 

дезінфекції води у нашій країні – це хлорування. У цьому випадку фенол, 

якщо він присутній у воді, перетворюється на пентахлорофенол (у 250 раз 

більш токсичний, ніж фенол) та 2,4,6-трихлорофенол (канцероген). 

Подальше перетворення цих речовин веде до утворення діоксинів. 

Усі промислові скиди, які містять фенол, підлягають обов'язковому 

очищенню. На жаль, фенол часто, обминаючи очищення, попадає у річки 

та озера. Крім того, фенол може утворюватися у водоймищах під час 

загнивання залишків деревини. Особливо небезпечні затоплені вирубки 

лісів, затори колод на лісосплавах. У воді фенол інтенсивно поглинає 

кисень, виникають замори, вода стає неприємною на смак, а риба, 

накопичуючи фенол у тканинах стає непридатною для вживання у їжу. 

Лабораторні методи визначення фенолів трудомісткі, тривалі та 

вимагають спеціальних приладів і реактивів. Саме просте визначення – 

якісне (за появою запаху хлорфенолів). 
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Хлориди 

 

Первинними джерелами хлоридів у воді є магматичні породи, до 

складу яких входять хлоровмісні мінерали (содаліт, хлороапатит та ін.) 

соленосні відкладення, наприклад, галіт. Значні кількості хлоридів 

поступають до водоймищ в результаті обміну з океаном через атмосферу, 

взаємодії атмосферних опадів з ґрунтами, особливо засоленими, а також 

під час вулканічних викидів. Велике значення набувають промислові та 

господарські стічні води. Зі всіх аніонів хлориди мають найбільшу 

мігруючу здатність, що пояснюється їх високою розчинністю та слабкими 

сорбційними властивостями. Хлориди є переважаючим аніоном у високо 

мінералізованих водах. Концентрація хлоридів у поверхневих водах зазнає 

помітних сезонних коливань, які корелюють зі зміною загальної 

мінералізації води. Концентрація хлоридів у водоймищах, основних 

джерелах водопостачання допускається до 350 мг/л, лімітуючий показник 

- органолептичний.  ГДКВР складає 300 мг/дм
3
. 

У поверхневих водах кількість хлоридів залежить від характеру 

порід, що складають басейни, та коливається в значних межах – від 

десятих часток до тисячі міліграмів на літр. Наприклад, у річковій воді 

Інгулу та Південного Бугу середня концентрація хлоридів складає близько 

40-80 мл/л. Багато хлоридів попадає у водоймища зі скидами 

господарсько-побутових і промислових стічних вод. Показник вмісту 

хлоридів важливий для оцінки санітарного стану водоймища. 
 

Сірководень і сульфіди 
 

Головним джерелом сірководню та сульфідів у поверхневих водах є 

відновні процеси, які здійснюються під час бактеріального розкладу та 

біохімічного окиснення органічних сполук природного походження та 

сполук, що потрапляють до водоймищ зі стічними водами. 

Найінтенсивніше процеси відновлення здійснюються у підземних водах та 

придонних шарах в умовах слабкого перемішування водних мас та 

дефіциту кисню. 

Значні кількості сірководню та сульфідів можуть поступати зі 

стічними водами нафтопереробних підприємств, зі стічними водами міст, 

водами підприємств з виробництва мінеральних добрив та ін. 

Концентрація сірководню у воді швидко зменшується за рахунок 

окиснення киснем води та мікробіологічних процесів (тіоновими, 

сірчаними бактеріями). 

Під час окиснення сірководню утворюється вільна сірка та сульфати. 

Інтенсивність процесів окиснення сірководню може досягати 0,5 г H2S/л на 

добу. 

Сірководень і сульфіди не містяться або присутні в незначній 
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кількості в придонних шарах в зимовий період, коли утруднена аерація та 
вітрове перемішування водних мас. Влітку в придонних шарах вони 
можуть з’являтися в помітних кількостях при інтенсивному біохімічному 
окисненні органічних речовин. 

Наявність сірководню у водах служить показником сильного 
забруднення водойм органічними речовинами. Причиною обмеження 
концентрацій сірководню у воді є висока токсичність, а також неприємний 
запах, який різко погіршує органолептичні властивості води, роблячи її 
непридатною для питного водопостачання, а також для рибогосподарських 
цілей. Поява сірководню в придонних шарах служить ознакою гострого 
дефіциту кисню і розвитку заморних явищ. 

Для водойм рибогосподарського користування наявність 

сірководню і сульфідів недопустима. 

 

 
4.2  Експериментальна частина 

 

Дослід 1. Визначення нафтопродуктів у воді 

Найпростіші способи виявлення домішок нафти:  

- райдужна плівка на поверхні води; 

- масляна пляма на фільтрувальному папері після висихання нанесеної 

проби води. 

На практиці виявлення забруднення водоймищ плівкою нафти проводять 

візуально-описово як показник «плаваючі домішки» за приведеною нижче 

шкалою (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 – Оцінка забруднення водоймищ плівкою нафти 

 

Зовнішній вигляд водоймища Бал 

Відсутність плівок і плям 1 

Окремі плями і сірі плівки на поверхні води 2 

Плями та плівки на поверхні води. Окремі промазки нафти по 

берегах та прибережній рослинності. Купатися неприємно через 

нафту 

3 

Нафта у вигляді плям та плівок покриває велику частину на поверхні 

водоймища. Береги та прибережна рослинність вимазані нафтою. 

Купатися неможливо через присутність нафти 

4 

Поверхня ріки покрита нафтою, що видна й під час хвилювання. 

Береги і прибережні споруди вимазані нафтою. Купатися неможливо 
5 
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Дослід 2. Визначення фенолів у воді 
 

Обладнання і реактиви: 
1) Конічна колба на 200-250 мл; 

2) Розчин хлорного вапна; 

3) Мірні циліндри 

4) Електроплитка. 
 

Хід роботи 
 

У конічну колбу об'ємом 200 мл вносять 100 мл досліджуваної води, 

потім додають невелику кількість розчину хлорного вапна або хлорну воду 

Через 10 хвилин визначають (спочатку на холоді, а потім під час 

нагрівання), чи з'явився характерний для хлорфенолів «аптечний» запах. 

 

Дослід 3. Визначення залишкового хлору у воді. 

Для забезпечення надійності дезінфекції необхідно, щоб після 

завершення процесу хлорування у воді містилося 0,3-0,5 мг/л вільного 

залишкового хлору. 
 

Обладнання і реактиви: 
1) Конічна колба на 500 мл; 

2) Бюретка для титрування; 

3) Ацетатний буферний розчин: для приготування буферного ацетатного 

розчину (рН = 4,6) змішують 102 мл 1 М розчину оцтової кислоти    

(60 г 100% кислоти в 1 л води) і 98 мл 1 М розчину ацетату натрію 

(136,1 г кристалічної солі в 1 л води) і доводять об'єм до 1 л 

кип'яченою дистильованою водою. 

4) 10% розчин йодиду калію; 

5) 0,005 н розчин тіосульфату натрію; 

6) 1% розчин крохмалю; 

7) Циліндри; 

8) Піпетки мірні з поділками на 5, 10 мл. 

 

Хід роботи 
 

У конічну колбу об'ємом 500 мл наливають 250 мл води, додають    

10 мл буферного розчину з рН 4,6 і 5 мл 10% розчину йодиду калію. Потім 

титрують йод, що виділився, 0,005 н розчином тіосульфату натрію до 

світло-жовтого забарвлення, підливають 1 мл 1% розчину крохмалю і знов 

титрують розчин до зникнення синього забарвлення. 

Вміст залишкового хлору в мг/л у воді (X) обчислюють за 

формулою: 
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V

1000k177,0KV
X 1 , 

 

де V1– об'єм 0,005 н розчину тіосульфату натрію, витрачений на 

титрування, мл; 

k – поправка до концентрації тіосульфату;  

0,177 – маса активного хлору, яка відповідна 1 мл 0,005 н розчину  

тіосульфату натрію, мг; 

V – об'єм води, відібраний для аналізу, мл. 
 

Дослід 4. Визначення хлоридів 
 

Обладнання і реактиви 

1) Штатив з пробірками; 

2) Бюретка для титрування; 

3) Конічні колби на 250 мл; 

4) Мірні піпетки на1, 5 та 10 мл; 

5) 10% розчин нітрату арґентуму; 

6) 0,05 н розчин нітрату арґентуму 

7) 5% розчин хромату калію 
 

А. Якісне визначення з наближеною кількісною оцінкою  

У пробірку відбирають 5 мл води і додають 3 краплі 10% розчину 

нітрату арґентуму. Приблизний вміст хлоридів визначають за осадом або 

помутнінню (табл. 4.3) 
 

Таблиця 4.3 – Визначення вмісту хлоридів 
 

Осад або помутніння Концентрація хлоридів, мг/л 

Опалесценція або слабка каламутність 1-10 

Сильна каламутність 10-50 

Присутні пластівці, які осаджуються не 

відразу 
50-100 

Білий об'ємний осад Більше за 100 

 

Б. Кількісне визначення 

Хлориди визначають титруванням води нітратом арґентуму за 

наявністю хромату калію в якості індикатора. Нітрат арґентуму дає з 

хлорид-йонами білий осад, а з хроматом калію цегельно-червоний осад 

хромату арґентуму. З осадів, що утворилися, найменшу розчинність має 

хлорид арґентуму. Тому лише після того, як хлорид-йони будуть зв'язані, 

починається утворення червоного осаду хромату арґентуму. Поява 

червоного забарвлення свідчить про закінчення реакції. Титрування можна 

провести в нейтральному або слабко лужному середовищі. Якщо 

аналізують кислу воду, її нейтралізують гідрокарбонатом. 
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Хід роботи: У конічну колбу відбирають 100 мл досліджуваної води, 

додають  1 мл 5% розчину хромату калію і титрують 0,05 н розчином 

нітрату арґентуму з постійним збовтуванням до появи слабко червоного 

забарвлення. 

Вміст хлоридів (X) у мг/л обчислюють за  робочою формулою: 
 

100

1000V001773,0
X  

 

де 0,001773 – маса хлорид-іонів, еквівалентна 1 мл 0,05 н розчину нітрату 

арґентуму; 

V – об'єм розчину нітрату арґентуму, який затрачений на титрування, 

мл. 

 

Дослід 4. Визначення сірководню, гідросульфідів і сульфідів 
 

Обладнання і реактиви:  
1) Спеціальний фільтрувальний папір. Папір готують змочуванням 

фільтрувального паперу 5% слабо підкисленим оцтовою кислотою 

розчином ацетату плюмбуму. Після висушування папір, розрізаний 

на вузькі смужки, зберігають у банці з притертою пробкою. 

2) Ексикатор; 

3) Розчин ацетату плюмбуму. 
 

Хід роботи 

 

У пляшку, наповнену на 3/4 досліджуваною водою, поміщають 

смужку свинцевого паперу, змочену дистильованою водою. Потемніння 

паперу вказує на присутність вільного сірководню. При негативній реакції 

воду підкислюють. Потемніння паперу в разі підкислення вказує на 

наявність сульфідів. 

 

Якісне визначення у воді сірководню і його солей можна провести за 

наявністю специфічного запаху (гранична концентрація сприйняття запаху 

знаходиться в межах 0,1-0,3 мг/л) на місці відбору проби, оскільки він 

швидко зникає за рахунок окиснення сірководню. 

Інший метод якісної оцінки заснований на реакції сірководню і 

сульфідів з йонами плюмбуму з утворенням «темного сульфіду 

плюмбуму». Визначають сірководень на місці відбору проби. 
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4.3  Питання до самоконтролю 

 

1. Чому забруднення нафтопродуктами виявляється небезпечним для 

природних рибогосподарських вод? 

2. Опишіть сутність визначення нафтопродуктів у воді. 

3. Які джерела постачання фенолів у природні води? 

4. Чим обумовлена токсична дія фенолів на живий організм? 

5. Опишіть сутність якісного визначення фенолів у воді. 

6. Охарактеризуйте сутність визначення залишкового хлору у питній 

воді. 

7. Перелічіть джерела надходження хлоридів до поверхневих вод. 

8. Опишіть сутність якісного визначення хлоридів у воді. 

9. Перелічите джерела надходження сірководню і сульфідів.  

10. Охарактеризуйте сутність якісного визначення сульфідів у воді. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 

РОЗРАХУНОК РОЗМІРІВ  ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЗА 

ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 
 

Мета заняття: сформувати уявлення про економічний механізм                                                                    

державного регулювання використання вод України та 

про порядок стягнення платежів за порушення водного 

законодавства України при управлінні якістю 

рибогосподарських вод; оволодіти навиками розрахунку 

розмірів відшкодування збитків за забруднення водних 

ресурсів. 

 

5.1 Теоретична частина 

 

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків за різні види 

забруднення водних ресурсів 
 

Величина плати за забруднення водних об'єктів визначається згідно 

«Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних 

державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне 

використання водних ресурсів», затвердженої наказом Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 

України від 18 травня 1995 року за № 37 та зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 1 червня 1995 року за № 162/698. 

Згідно даної методики передбачено порядок проведення розрахунків 

збитків за наднормативний скид забруднених вод у поверхневі водні 

об'єкти, аварійний скид забруднених вод у поверхневі водні об'єкти, 

забруднення сміттям поверхневих водних об'єктів та забруднення 

підземних вод. 

Величина збитків за наднормативний скид забруднених вод у 

поверхневі водні об'єкти, згідно вищезгаданої методики, визначається за 

формулою: 

Зб ннс = V · Т · (Ссф − Сд) ·
n

1i

(0,003 · АI · n) · B · 10
−3

  (1) 

 

де  V − витрати зворотних вод, м
3
/год; 

Т − тривалість наднормативного скиду, год; 

Ссф − середня фактична концентрація забруднюючої речовини; 

Сд − допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м
3
; 

0,003 − базова ставка відшкодування збитків в частках 

неоподаткованого мінімуму доходів громадян (НМД) за 

кілограм, грн/кг; 

АІ − показник відносної небезпечності речовин, визначається із 

співвідношення 1/СГДК. 
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ГДК визначається згідно із СанПіН 4630-88 або Узагальненим 

переліком ГДК шкідливих речовин для водойм рибогосподарського 

використання. Якщо ГДК не встановлено, то АІ = 100; якщо ГДК – 

«відсутність», то АІ = 100 000; для завислих речовин АІ = 0,3; для 

підприємств, що експлуатують комунальні системи каналізації - АІ = 0,1; 

n − величина НМД в національній валюті (на сьогодні в Україні 

становить 17 гр); 

В − коефіцієнт, що враховує категорію водного об’єкта (значення його 

наведені в табл. 5.1; 

10
−3

 – коефіцієнт, що враховує розмірність величин. 

Розмір збитків, розрахованих за формулою (1) не повинен 

перевищувати 50% річного прибутку за послуги каналізації. 
 

Таблиця 5.1 –  Значення коефіцієнта, що враховує категорію водного 

об’єкта 
 

Категорія водного об’єкту 
Значення 

коефіцієнта 
Морські та поверхневі водні об’єкти комунально-
побутового водокористування  

1,0 

Поверхневі водні об’єкти господарсько-питного 
водокористування  

1,4 

Поверхневі та морські водні об’єкти рибогосподарського 
водокористування: 
I категорії 
II категорії 

 
 

1,6 
2,0 

 

Величина збитків за аварійний скид забруднених вод у поверхневі 
водні об'єкти визначається за формулою: 

Зб нис = V · Т · Ссф · 
n

1i

(0,003 · АІ · n) · В · 10
−3

    (2) 

 

У формулі (2) застосована таж система позначень, що і в попередній 
формулі. По суті, формули (1) і (2) відрізняються лише врахуванням у 
першій формулі допустимої концентрації забруднюючої речовини. 

Величина збитків за забруднення сміттям поверхневих водних 
об'єктів визначається за формулою: 

 

Зб с = (М · К · 0,17) · АІ + Т · 0,1    (3) 
 

де М − маса сміття, зібраного судном-сміттєзбірником (або якимось іншим 
способом). М у свою чергу визначається: 
 

M = S · Wcp       (4) 
 

де  S − площа поширення забруднення, м
2
,  

Wcp − середня маса сміття, зібраного з 1 м
2
 забрудненої акваторії 
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(збирається в 3 різних місцях, на однаковій відстані від центру забрудненої 
акваторії).  

В свою чергу, Wcp визначається за формулою: 
 

3

WWW
W 321

ср      (5) 

 

де   W1, W2, W3 − маси сміття, зібраних в трьох точках;  
К − коефіцієнт, що характеризує ступінь забруднення поверхневих 

вод, значення його наведені в таблиці 5.2. 
0,17 − вартість перевезення та утилізації сміття в частках НМД;  
АІ − показник небезпечності сміття, визначається відношенням 1/СГДК 

найбільш небезпечної забруднюючої речовини, яка була виявлена 
в складі скинутого сміття;  

Т − строк роботи спеціальних суден при зборі сміття, год;  
0,1 − вартість 1 години роботи спеціального судна в частках НМД. 

 

Таблиця 5.2 –  Значення коефіцієнта, що характеризує ступінь 

забруднення поверхневих вод 
 

Ступінь забруднення поверхневих вод 
Значення 

коефіцієнта 
Чиста водна поверхня на відкритій акваторії площею 100 м

2
 

є окремі невеликі ділянки дрібного сміття, загальною 
площею не більше 0,01 м

2
. 

1 

На площі 100 м
2
 відкритої акваторії є невеликі плями 

дрібного сміття, загальною площею не більше 1 м
2
, окремі 

предмети з розмірами в будь-якому напрямку не більше     
25 см. 

2 

На площі 100 м
2
 відкритої акваторії є скупчення дрібного 

сміття, загальною площею не більше 2 м
2
,окремі предмети з 

розмірами в будь-якому напрямку не більше 50 см. 
3 

На площі 100 м
2
 відкритої акваторії є скупчення дрібного 

сміття, загальною площею не більше 5 м
2
, окремі предмети з 

розмірами в будь-якому напрямку не більше 1 м, скупчення 
сміття в кутах, тупиках і у навітряній стороні причалу, при 
ширині забрудненої смуги до 0,5 м. 

4 

На площі 100 м
2
 відкритої акваторії є скупчення дрібного 

сміття, загальною площею не більше 10 м
2
, значна кількість 

предметів з розмірами до 1,5 м, скупчення сміття в кутах, 
тупиках і у навітряній стороні причалу, при ширині 
забрудненої смуги до 1 м. 

5 

На площі 100 м
2
 відкритої акваторії є невеликі плями 

дрібного сміття, загальною площею більше 10 м
2
, окремі 

предмети з розмірами в будь-якому напрямку більше 1,5 м, 
скупчення сміття в кутах, тупиках і у навітряній стороні до 
причалу, при ширині забрудненої смуги до 0,5 м. 

6 
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Величина збитків за забруднення підземних вод 
нафтопродуктами визначається за формулою: 

 

Зб n.в = Yn · n · V·  L     (6) 
 

де Yn − питома величина збитків, спричинених навколишньому середовищу 
в частках НМД (для Одеської обл. становить 0,0009);  

 n − розмір НМД в гривнях; 
 V − об'єм забруднених підземних вод, м

3
. В свою чергу визначається як: 

 

V = F · m · nа     (7) 
 

де  F  - площа забруднення, м
2
; 

m − середня потужність забрудненої частини водоносного горизонту, м; 
nа − активна пористість водонасиченої товщі, в частках одиниці       

(див. табл. 5.3.)  
L − коефіцієнт, що враховує природну захищеність підземних вод. (див. 

табл. 5.4.) 
 

Таблиця 5.3 – Активна пористість водонасиченої товщі (nа) 
 

Активна пористість водонасиченої товщі 
Значення 

коефіцієнта 

Гравелисто-галечні відклади 0,28-0,30 

Крупнозернисті піски 0,24-0,26 

Рівнозернисті піски 0,20-0,24 

Дрібнозернисті піски 0,18-0,22 

Тонкозернисті піски 0,15-0,19 

Пилуваті та зернисті піски 0,05-0,15 

Супіски 0,08-0,10 

Суглинки 0,05-0,08 

Тріщинуваті породи (крейда, вапняк, мергель, піщаник) 0,04-0,07 
 

Таблиця 5.4 – Значення коефіцієнта, що враховує природну захищеність 

підземних вод (L) 
 

Тип підземних вод за положенням гідрогеологічному 

розрізі 

Значення 

коефіцієнта 

Ґрунтові води 1,0 

Безнапірні між пластові 1,3 

Напірні міжпластові (артезіанські) 1,6 
 

Для інших речовин, крім нафтопродуктів, здійснюється введення до 
формули (6) множника, який враховує екологічну небезпечність 
забруднюючих речовин. Він визначається за формулою: 
 

К = 
ГДКC

05,0
      (8) 
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5.2  Експериментальна частина 
 

1. За даними таблиці 5.5 розрахуйте розмір збитків за 
наднормативний скид забруднених стічних воду в поверхневі водні 
об'єкти згідно вище розглянутої методики. 
Для виконання даного завдання слід скористатись формулою (1) і 

поясненнями до неї, що наведені в тексті теоретичних положень даної 
практичної роботи. 

 

Таблиця 5.5 – Вихідні дані для розрахунку 
 

В
а
р

іа
н

т
и

 Умови для розрахунку 

V, 
м

3
/год 

Т,  
год 

Ссф, 
мг/дм

3
 

Сд, 
мг/дм

3
 

Забруднююча 
речовина 

Категорія 
водного об'єкту 

1 160 2 1,23 0,5 Амоній 1,6 

2 126 21 0,086 0,04 Al 1,6 

3 123 6 0,004 0,001 V 2,0 

4 125 8 0,245 0,1 Fe 1,6 

5 158 3 0,021 0,005 Cd 1,6 

6 123 11 0,069 0,01 Co 2,0 

7 126 17 0,038 0,01 Mn 2,0 

8 121 48 0,178 0,05 As 1,6 

9 125 21 0,008 0,001 Cu 2,0 

10 179 16 0,0068 0,0012 Mo 1,6 

11 150 5 0,17 0,05 Нафтопродукти 1,6 

12 123 4 86 40 Нітрати 2,0 

13 148 11 0,21 0,08 Нітрити 2,0 

14 112 17 0,005 відс. Hg 2,0 

15 153 28 0,61 0,1 Pb 1,6 

16 154 32 2,69 1,0 H2S 2,0 

17 178 2 256 100 Сульфати 1,6 

18 191 7 0,006 0,001 Феноли 1,6 

19 140 9 0,96 0,25 Формалін 2,0 

20 121 14 0,13 0,5 F
− 

1,6 

21 138 12 0,002 0,003 Cl
− 

2,0 

22 149 6 0,004 0,005 Cr
3+ 

1,6 

23 151 8 0,008 0,001 Cr
6+ 

1,6 

24 121 10 0,036 0,01 Zn 2,0 

25 120 11 0,025 0,005 Cd 2,0 

26 116 14 0,034 0,01 Co 1,6 

27 195 17 0,018 0,01 Mn 2,0 

28 174 28 0,141 0,05 As 1,6 

29 169 44 0,009 0,001 Cu 2,0 

30 183 30 0,0074 0,0012 Mo 1,6 
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В таблиці 5.5 наведені вже готові значення ГДК (Сд). АІ 

розраховується із співвідношення 1/СГДК. При розрахунку уважно 

слідкуйте за дотриманням розмірності одиниць. Після виконання завдання 

слід обов'язково проаналізувати результати розрахунків і зробити 

висновок. 

 

2. За тими ж даними розрахуйте розмір збитків за аварійний скид 

забруднених вод у поверхневі водні об'єкти (виходимо з 

припущення, що весь наднормативний скид носив аварійний 

характер) 

Методика розрахунку збитків за аварійний скид аналогічна, як у 

попередньому завданні, але використати слід формулу (2). Зробіть 

висновок про те, наскільки суттєво відрізняється розмір збитків при над 

лімітному та аварійному скидах забруднюючих речовин.  

 

3. Визначте розмір збитків за забруднення сміттям поверхневих 

водних об'єктів за даними таблиці 5.6. 

Для виконання даного завдання слід скористатись формулами (3-5) і 

поясненнями до них, що наведені в тексті теоретичних положень даної 

практичної роботи. Показник шкідливості визначається як і в попередніх 

завданнях. 

Після виконання завдання потрібно проаналізувати результати 

розрахунків, зробивши висновок про масштаби забруднення і зв'язок 

масштабів забруднення із величиною завданих збитків. 

 

4. Визначте величину збитків за забрудненням підземних вод 

нафтопродуктами 

Додаткові умови для розрахунків: забруднення водоносного 

горизонту ґрунтових вод відбулось при витіканні нафтопродуктів із 

підземного резервуара паливо-мастильних матеріалів на площі 12256 м
2
 із 

середньою потужністю забрудненої частини водоносного горизонту 5,6 м. 

Водоносні породи представлені крупнозернистими пісками. 

Для виконання даного завдання слід скористатись формулами (6-7) і 

поясненнями до них, що наведені в тексті теоретичних положень даної 

практичної роботи. 

Після виконання завдання потрібно проаналізувати результати 

розрахунків, зробивши висновок про масштаби забруднення і зв'язок 

масштабів забруднення, із величиною завданих збитків. 
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Таблиця 5.6 – Вихідні дані для розрахунку 
 

В
а
р

іа
н

т
и

 

Умови для розрахунку 

S, 

м
2
 

W1, 

г/м
2
 

W2, 

г/м
2
 

W3, 

г/м
2
 

К 

 

ГДК, 

мг/дм
3
 

Забруднююча 

речовина 

Т, 

год 

1 146 6 50 23 1 0,5 Амоній 2 

2 460 25 24 25 5 0,001 Феноли 3 

3 568 36 15 36 3 0,05 Нафтопродукти 8 

4 869 45 26 68 5 0,25 Формалін 6 

5 785 35 58 15 2 0,08 Нітрити 5 

6 751 26 36 14 2 0,05 Нафтопродукти 8 

7 458 41 35 17 4 0,08 Нітрити 7 

8 857 25 45 22 3 0,25 Формалін 6 

9 562 36 21 20 1 0,001 Cu 6 

10 214 54 8 31 1 0,05 Нафтопродукти 5 

11 653 6 3 14 4 0,05 Нафтопродукти 4 

12 681 5 6 6 3 40 Нітрати 6 

13 639 23 25 10 2 0,08 Нітрити 8 

14 596 21 12 12 2 0,05 Нафтопродукти 9 

15 457 14 14 45 1 0,005 Cd 7 

16 869 35 27 43 2 0,05 Нафтопродукти 7 

17 326 34 35 31 3 100 Сульфати 5 

18 456 23 21 63 1 0,001 Феноли 4 

19 635 21 56 25 4 0,25 Формалін 6 

20 756 15 12 17 4 0,05 Нафтопродукти 8 

21 256 25 36 23 2 0,05 Нафтопродукти 3 

22 356 62 24 12 4 0,001 Формалін 5 

23 716 51 12 14 1 0,05 Нафтопродукти 2 

24 212 32 18 18 1 0,08 Нітрити 4 

25 216 55 9 19 2 0,005 Cd 8 

26 555 25 17 36 3 0,05 Нафтопродукти 9 

27 445 14 34 42 4 0,25 Формалін 7 

28 254 32 44 25 2 0,05 As 4 

29 479 12 32 26 2 0,05 Нафтопродукти 2 

30 129 25 61 31 1 0,08 Нітрити 2 
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5.3  Питання до самоконтролю 

 

1. Загальні принципи права водокористування. 

1. Умови обмеження прав водокористувачів. 

2. Первинні та вторинні водокористувачі. 

3. Загальне та спеціальне водокористування. 

4. Нормативи екологічної безпеки водокористування. 

5. Екологічний норматив якості води водних об'єктів 

6. Нормативи граничнодопустимого скидання забруднюючих речовин. 

7. Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у 

водні об'єкти. 

8. Технологічні нормативи використання води. 

9. Інші нормативи якості води. 

10. Основні поняття використання та відтворення вод. 

11. Методика розрахунку збитків за наднормативний скид забруднених 

вод у поверхневі водні об'єкти. 

12. Методика розрахунку збитків за аварійний скид забруднених вод у 

поверхневі водні об'єкти. 

13. Методика розрахунку збитків за забруднення сміттям поверхневих 

водних об'єктів. 

14. Методика розрахунку збитків за забруднення підземних вод 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 

ВОДИ І ЗАБРУДНЕННЯ РІЧОК ТА ВОДОЙМ 
 

6.1 Теоретична частина 
 

В природних умовах хімічний склад, фізичні властивості води 
водних об’єктів надзвичайно різноманітні. Умови та особливості 
формування хімічного складу поверхневих вод вивчались в курсі 
«Гідрохімія». 

При використанні водного об’єкту для конкретної мети (питне 
водопостачання, рибогосподарське використання та інше) необхідно 
оцінити властивості і склад води з точки зору їх придатності для певного 
водокористування, тобто оцінити якість води. Оцінка якості води 
виконується шляхом співставлення вмісту відповідних показників 
(наприклад, вмісту розчиненого кисню, БПК5 та інше) з показниками 
встановленими правилами. Якщо в конкретних фізико-географічних 
умовах якість води водних об’єктів відрізняється достатньою стійкістю, то 
в умовах антропогенної дії відбувається інтенсивна зміна якості води. 
Серед факторів, які викликають зміну природного складу і властивостей 
води, головне місце займають скиди промислових, комунально-побутових, 
та інших стічних вод, які приводять до забруднення вод. 

В забруднених водних об’єктах відбувається ряд фізико-хімічних та 
інших процесів, які ведуть до відновлення природного стану його вод, 
тобто відбувається самоочищення водних мас. Серед процесів 
самоочищення головну роль відіграють процеси розбавлення і 
трансформації забруднюючих речовин. 

Під розбавленням стічних вод розуміють процес зниження 
концентрації забруднюючих речовин, які входять до складу стічних вод, за 
рахунок змішування з водою річки чи водойми. Розрахунок розбавлення 
стічних вод в річці чи водоймі може бути використаний для оцінки всього 
комплексу явищ, які визначають самоочищення, при введенні числових 
характеристик фізико-хімічних та біохімічних процесів. 

Оцінка якості води в різних частинах ріки чи водойми базується на  
співставленні максимальної концентрації забруднюючих речовин з 
відповідними нормативними показниками (ГДК). 

Данні про розподіл забруднюючих речовин у водних об’єктах 
можуть бути одержані як шляхом хімічного аналізу проб води, так і на 
основі розрахунків розбавлення (розрахунку турбулентної дифузії 
речовин) в потоці. 

В даний час розроблений цілий ряд методів розрахунку розбавлення, 
що дозволяють визначити показники води ріки чи водойми після викиду 
стічних вод на різній відстані від пункту випуску. 

Вибір розрахункової методики визначається режимом поступання 
стічних вод у водний об’єкт (встановлений, нерівномірний, залповий), 
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типом викидної споруди (зосереджена чи розсіююча) та його розміщенням 
у водоймі (береговий чи русловий випуск), гідрологічним режимом 
водного об’єкту і необхідної точності розрахунку. 

Задачею розрахунку розбавлення є визначення значень 
максимального навантаження Sмакс на різних відстанях від викиду. 
Співставлення цього значення з ГДК інгредієнту, який нормується, 
дозволяє зробити висновки про можливість чи неможливість скиду стічних 
вод в даний водний об’єкт, дати рекомендації про необхідність зміни 
об’єму та складу стічних вод та можливість використання води для 
рибогосподарського призначення. 
 

6.2  Експериментальна частина 
 

6.2.1 Обчислення гідрологічних показників середнього забруднення 
 та загального навантаження потоку консервативними 

забруднюючими речовинами 

 
Для оцінки якості води водойми питного, промислового, 

сільськогосподарського, рибогосподарського водокористування необхідно 
виконати співставлення хімічного складу води з відповідними 
нормативами і показниками. 

При цьому, як правило, використовують одиничні дані хімічного 
аналізу проб води, що не дозволяють узагальнити дані спостереження 
стосовно до створу, ділянки або водойми в цілому, прослідкувати за 
зміною якості води річки чи водойми в часі. Це призвело до необхідності  
розробки інтегральних показників оцінки якості води та забрудненості 
водних об’єктів, що дозволяють характеризувати зміну якості при зміні 
гідрологічної ситуації у водних об’єктах. 

Для аналізу впливу зміни витрат води на гідрологічні показники її 
забрудненості використовують середню (узагальнену) криву 
забезпеченості добових витрат води, побудовану за зведеними витратами, 
тривалістю 30, 90, 180, 270, 355 днів, які розміщують в гідрологічні 
щорічники. В розрахунках доцільніше користуватися кривою 
забезпеченості добових витрат води, побудованій за значеннями витрат    
8, 20, 50, 75, 90, 95%-ого забезпечення, які знімають з узагальненої кривої 
тривалості добових витрат води. 

Бажана наявність спостережень за гідрологічним режимом і 
забрудненням, які дозволяють вибрати розрахункові витрати стічних вод 
(Qст) і певну забруднюючу речовину (Sст), вміст якої лімітується 
відповідними ГДК. При відсутності даних про об’єми та концентрацію 
стічних вод можна виконати розрахунки за Qст.умовн = 0,1·Q0, (Q0 – норма 
стоку, м

3
/с), Sст.умовн = const та умовній ГДК. 

В наведеному прикладі для конкретного водного об’єкту необхідно 
розрахувати інтегральні показники першої групи. 
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Приклад розрахунку 

 

В річку Зубра в районі с. Димівка здійснюється викид стічних вод з 

постійними витратами Qст. = const = 0,1·Q0. Концентрація забруднюючої 

речовини в стічних водах прийнята Sст = 100 мг/л, а концентрація цієї ж 

речовини у воді річки Sр = 0, при ГДК = 10 мг/л. Норма стоку біля с. 

Димівка Q0 = 1,24 м
3
/с. 

Необхідно визначити: 1) Величину абсолютного показника 

загального навантаження (Sп) за заданими забезпеченими витратами води в 

річці; 2) показник підвищення забруднення над нормою Рзаг; 3) показник 

підвищення забруднення відносно норми Рчист; 4) показник відносного 

навантаження потоку забруднюючою речовиною при розрахунковій 

витраті 95%-ого  забезпечення. 
 

Розв’язок 
 

1. Для визначення витрат забезпеченістю Р = 8, 20, 50, 75, 90, 95% для 

річки Зубра в створі с. Димівка будуємо узагальнену криву тривалості 

добової витрати та з неї знімаємо необхідні значення витрат (рис. 1) 
 

 
Рис. 1 – Крива тривалості добової витрати води в річці 

 

Абсолютний показник загального навантаження потоку (Sп) 

обчислюється для всіх заданих витрат води за формулою: 
 

Sп  = 
стр

стст

QQ

QS
 

 

Одержані значення заносимо в табл. 6.1. 
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Таблиця – 6.1. 
 

Qр, 

м
3
/с 

P, 

% 

Qст, 

м
3
/с 

Sст, 

мг/л 

Qр + Qст, 

м
3
/с 

Qст·Sст Sп, 

мг/л 

PSп, 

% 

2,20 8 0,12 100 2,32 12 5,17 92 

1,42 20 0,12 100 1,54 12 7,79 80 

0,91 50 0,12 100 1,03 12 11,7 50 

0,72 75 0,12 100 0,84 12 14,3 25 

0,54 90 0,12 100 0,66 12 18,2 10 

0,45 95 0,12 100 0,57 12 21,1 5 

      

Для обчислення показника підвищення забруднення над нормою 

(Рзаг) будується крива забезпеченості середньої концентрації (Sп) за даними 

табл. 6.1 (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Крива забезпеченості середньої концентрації 

 

На графіку (рис. 2) проводиться пряма, що відповідає ГДК вибраної 

лімітуючої речовини (в даному випадку ГДКумов = 10 мг/л). З точки 

перетину цієї прямої з лінією графіку Sп(Р) опускається перпендикуляр на 

абсцису і знаходиться значення Рзаг = 65,5%, що складає 239 днів: 
 

Рзаг.дн  = 239
100

3655,65
днів. 

 

Це означає, що при викиді в дану річку стічних вод в об’ємі 0,12 м
3
/с 

(постійно на протязі року) вода в річці протягом 239 днів буде 

забрудненою, тобто концентрація лімітуючої забруднюючої речовини в 

цей час буде вища гранично допустимої. 

2. Показник перевищення забруднення відносно норми Рчист знаходимо за 

формулою: 

Рчист  = (100 - Рзаг)% = 100 - 65,5 = 34,5%, 
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що складає 126 днів (Рчист.дн = 126
100

3655,34
), це означає, що на протязі 

126 днів вода в річці буде чистою. 

3. Показник відносного навантаження потоку забруднюючою речовиною, 

знаходимо за формулою: 
 

φ'   = 
рр

стст

Q)SГДК(

Q)ГДКS(
= 

45,0)010(

1,024,1)10100(
= 2,4 

 

Це значення значно більше одиниці і вказує на те, що при 

використанні води в річці забезпеченістю 95% та при скиді промислових 

вод об’ємом 0,12 м
3
/с вода не буде відповідати нормативним вимогам – 

вона забруднена вище норми. 
 

Розв’язати самостійно наступні задачі за даними умовами (табл. 6.1): 
 

В
а
р

іа
н

т
 

Qст, 

м
3
/с 

Q0, 

м
3
/с 

Sст, 

мг/л 

Sр, 

мг/л 

ГДК, 

мг/л 

Sп 

 

Pзаг 

 

Pчист 

 

1 0,1 1,20 100 0 20    

2 0,1 1,21 110 0 25    

3 0,12 1,22 120 0 30    

4 0,12 1,23 130 0 35    

5 0,13 1,24 140 0 40    

6 0,13 1,25 150 0 45    

7 0,14 1,26 160 0 50    

8 0,14 1,27 170 0 45    

10 0,15 1,28 180 0 30    

11 0,15 1,29 190 0 35    

12 0,11 1,19 90 0 25    

13 0,11 1,18 80 0 20    

14 0,2 1,17 70 0 10    

15 0,2 1,16 60 0 15    

16 0,3 1,15 50 0 20    

17 0,14 1,14 40 0 25    

18 0,14 1,13 30 0 5    

19 0,15 1,12 20 0 10    

20 0,15 1,11 200 0 15    
 

Аналогічний розрахунок можна виконати для витрат різної 

забезпеченості, що дозволяє прослідкувати за динамікою φ' при 

внутрішньорічних змінах витрат води. 
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6.2.2  Розрахунок кратності розбавлення методом номограм 
 

Метод номограм дозволяє визначати параметри зон забруднення до 

створів із заданою кратністю розбавлення в залежності від зміни основних 

гідрологічних факторів. 

В якості розмірів зон забруднення використовується відносна 

довжина (λВ.забр) та відносної площі (ηзабр) зони забруднення. Ці відносні 

величини входять до системи інтегральних показників, їх розраховують за 

формулами: 

λВ.забр = 
)H(В

L забр
, 

 

де  Lзабр – лінійна протяжність зони забруднення, тобто відстань від місця 

випуску стічних вод до створу, де концентрація лімітуючої 

речовини дорівнює ГДК;  

В – ширина водного об’єкту,  

Н – глибина об’єкту. 
 

Для визначення абсолютних величин довжини зони забруднення 

(Lзабр) та площі забруднення (Ωзабр) застосовують залежності: 
 

Lзабр = λВ.забр · В 

Ωзабр = ηзабр· Ωзаг 
 

Так як зона забруднення (її довжина Lзабр та площа Ωзабр) 

обмежується лінією, де концентрація забруднюючої речовини дорівнює 

ГДК, а для різних речовин це досягається при різній кратності розбавлення 

(n), то може виникнути необхідність визначення цих параметрів (Lзабр, 

Ωзабр) практично при різних значеннях кратності розбавлення. Побудовані  

залежності ηзабр = f(
р

ст

Q

Q
) при шести значеннях кратності розбавлення:  

двохкратному (ГДКумовн = 0,5·Sст), п’ятикратному (ГДКумовн = 0,2·Sст), 

десятикратному (ГДКумовн= 0,1·Sст), двадцятикратному (ГДКумовн=0,05·Sст), 

сорокакратному (ГДКумовн= 0,025·Sст), та 90-кратному (ГДКумовн=0,011·Sст). 
 

Залежність ηзабр = f(Qст/Qр) наведена на рис. 3. Проводячи аналіз 

значень ηзабр та λВ.забр, обчислених для річок, що відносяться до різних 

типів та груп, вдалося побудувати графіки зв’язку λВ.забр = f(ηзабр) для річок 

різних типів (рис. 4). 

Номограми наведені на рис. 3 та рис. 4 рекомендуються для 

визначення розмірів зон забруднення (їх довжини та площі) при різних 

співвідношеннях розходів стічних та річкових вод і заданої кратності 

розбавлення. 
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Рис. 3 – Залежність 
р

ст

Q

Q
 від ηзагр: 

І - розведення(1:2); II - розведення(1:5); III - розведення (1:10); 

IV- розведення (1:20); V - розведення (1:40); VI -  розведення (1:90). 
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Рис. 4 –  Графік зв’язку λзагр = f ηзагр: 

 

Приклад розрахунку.  
 

В середню рівнинну річку здійснюється постійний скид стічних вод з 

витратами Qст. = 0,1 м
3
/с і концентрацією забруднюючих речовин               

Sст = 100 мг/л. Гранично допустима концентрація даної забруднюючої 

речовини ГДКумовн = 0,05, Sст = 5 мг/л, що відповідає 20-кратному 

розбавленню стічних вод.  
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Значення витрат води в річці (забезпеченістю 20, 50, 75, 90 і 95-%) 

зняті з узагальненої кривої добових витрат та наведені в таблиці 6.2. Тут 

же наведені дані про ширину річки В на цій ділянці за даних витратах.  

Таблиця 6.2. 
 

Р, % 20 50 75 90 95 

Qp, м
3
/с 25,7 19,3 14,4 10,6 9,1 

В, м 128 103 84 70 68 

 

Визначити: довжину зони забруднення (Lзабр) та площу зони 

забруднення (Ωзабр) при кожному з п’яти розрахункових значень витрат 

води в річці. Для цього необхідно мати також дані про середню ширину 

річки при розрахункових витратах води. 
 

Розв’язок.  
 

1. Знаходимо співвідношення розходів стічних та річкових вод: 

7,25

1,0

Q

Q

%20

ст  =0,0039;  
3,19

1,0

Q

Q

%50

ст  = 0,0052; 
4,14

1,0

Q

Q

%70

ст 4 = 0,007; 

3,10

1,0

Q

Q

%90

ст  = 0,0092; 
1,9

1,0

Q

Q

%95

ст  = 0,0110. 

2. За знайденими значеннями співвідношень 
p

ст

Q

Q
 знімаємо з графіка       

(рис. 3) значення ηзабр. Так, як нас цікавить область 20-кратного 

розбавлення, то використовуємо ІV пряму. 
 

ηзабр(20%) = 30·10
–3

 ;   ηзабр(50%) = 40·10
–3

;   ηзабр(75%) = 50·10
–3

;  
 

ηзабр(90%) = 95·10
–3

;   ηзабр(95%) = 100·10
–3

. 
 

3. Знаючи величини ηзабр, з графіку (рис. 4) для середньої рівнинної річки 

(крива ІІІ) знімаємо відповідні значення λВ,забр:   
 

λВ,забр(20%) = 3,0;   λВ,забр(50%) = 6,0;   λВ,забр(75%) = 8,0;  
 

λВ,забр(90%) = 12,0;   λВ,забр(95%) = 13,0. 
 

4. Довжину зони забруднення Lзабр знаходимо за формулою: 
 

Lзабр   =  λВ.забр·В:   
 

Lзабр(20%) = λВ.забр(20%) · В(20%) = 3 · 128 = 384 м;  

Lзабр(50%) = λВ.забр(50%) · В(50%) = 6 · 103 = 618 м;  

Lзабр(75%) = λВ.забр(75%) · В(75%) = 8 · 84 = 672 м;  

Lзабр(90%) = λВ.забр(90%) · В(90%) = 12 ·70 = 840 м;  

Lзабр(95%) = λВ.забр(95%) · В(95%) = 13 · 68 = 884 м. 
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5. Площа забруднення обчислюється за формулою: 
 

Ωзабр = ηзабр·Ωзаг. 
 

Ωзаг(20%) = В20%·Lзабр(20%)·ηзабр(20%) = 128 · 384 · 30·10
–3

 = 1470 м
2
;  

Ωзаг(50%) = В50%·Lзабр(50%)·ηзабр(50%) = 103 · 618 · 40·10
–3

 = 2550 м
2
;  

Ωзаг(75%) = В75%·Lзабр(75%)·ηзабр(75%) = 84 · 672 · 50·10
–3

 = 2820 м
2
;  

Ωзаг(90%) = В90%·Lзабр(90%)·ηзабр(90%) = 70 · 840 · 95·10
–3

 = 5590 м
2
;  

Ωзаг(95%) = В95%·Lзабр(95%)·ηзабр(95%) = 68 · 884 · 100·10
–3

 = 6010 м
2
. 

 

Одержані характеристики зони забруднення дозволяють оцінити 

вплив внутрішньорічної зміни витрат води в річці на відстань та площу 

забрудненої ділянки річки. 

В даному прикладі довжина зони забруднення на протязі року 

змінюється більше ніж в два рази, а площа зони забруднення – в чотири 

рази. 

 

Задачі для самостійного розв’язування 
 

Розрахувати довжину забруднення і площу зони забруднення  за 

даними умовами: 
 

№ 

варіанту 

Qст, 

м
3
/с 

Sст, 

мг/л 

ГДКумовн, 

мг/л 

Р, 

% 

Qp, 

м
3
/с 

В, 

м 

1 0,1 100 3 20 25,7 128 

2 0,11 110 5 50 19,3 103 

3 0,12 120 6 75 14,4 84 

4 0,13 130 6 90 10,6 70 

5 0,14 140 7 95 9,1 68 

6 0,15 150 8 20 25,7 128 

7 0,16 160 9 50 19,3 103 

8 0,17 170 9 75 14,4 84 

9 0,18 180 10 90 10,6 70 

10 0,19 190 10 95 9,1 68 

11 0,2 200 10 20 25,7 128 

12 0,21 210 11 50 19,3 103 

13 0,22 220 11 75 14,4 84 

14 0,23 230 12 90 10,6 70 

15 0,24 240 12 95 9,1 68 

16 0,25 250 13 20 25,7 128 

17 0,26 260 14 50 19,3 103 

18 0,27 270 15 75 14,4 84 

19 0,28 280 16 90 10,6 70 

20 0,29 300 16 95 9,1 68 
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6.2.3 Розрахунок розбавлення стічних вод в озерах  та водосховищах 

 

У водоймах умови розбавлення стічних вод залежать в основному від 

гідрометеорологічних умов. Суттєве значення має і характер поступання 

стічних вод (залповий чи той, що встановився). 

При тривалому рівномірному поступанні забруднених вод у 

водоймище при наявності в районі скиду стійкої течії розрахунок 

розбавлення може бути виконаний як і для річок. Якщо скид стічних вод 

здійснювався в період, коли швидкість течії у водоймі мала за величиною і 

нестійка за напрямком, то у водоймі відбувається накопичення 

забруднення в районі випуску. В цьому випадку розрахунок розбавлення 

виконується за рівнянням турбулентної дифузії в циліндричних 

координатах. 

Sk
dr

dS

r

β

dr

Sd
D

dt

dS
Н2

2

 

H

Q
D ст  

де  Qст – витрати стічних вод,  

D – коефіцієнт турбулентної дифузії,  

Н – середня глибина водойми,  

φ – кут сектору розподілу стічних вод (при скиді далеко від берега         

φ = 2π, при скиді біля берега φ = π),  

t – час ,с;  

r – радіус , що виражає відстань від джерела забруднення;  

S – концентрація забруднюючої речовини, мг/м
3
.  

Це формула для розрахунку розповсюдження консервативних 

речовин. При скиді консервативних речовин, які не розкладаються, в 

районі розміщення випуску формується хмара забруднення, розміри якої 

збільшуються до тих пір, поки водойма не заповниться стічними водами. В 

цьому випадку концентрація речовини у водоймі встановиться у 

відповідності з балансовими співвідношеннями, які враховують 

поступання цих речовин із стічними водами та винесення їх із потоками, 

що витікають з водойми. 

Якщо ж стічні води мають в своєму складі неконсервативні 

речовини, які з часом розкладаються, то область забруднення поступово 

стабілізується , досягаючи своїх постійних розмірів в той час, коли маса 

забруднюючих речовин,що розклалися  стає рівною масі цієї речовини, яка 

поступає у водойму із стічними водами. Рівняння дифузії, що відповідає 

вказаному випадку, має вигляд: 
 

0Sk
dr

dS

r

β

dr

Sd
D Н2

2
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Приблизний розв’язок цього рівняння, коли перший член рівняння 

малий за відношенням до інших членів рівняння, то ним можна знехтувати 

і інтегроване рівняння може мати вигляд, що дозволяє робити обчислення 

концентрації забруднюючих речовин на різній відстані (r) від місця 

випуску:  

S = Sст · 
2β

2rнk

e , 
 

де β – параметр, що залежить від гідродинамічних характеристик водойми 

та умов скиду стічних вод і розраховується за формулою: 
 

H

Q
D ст  

 

і користуватися цією формулою можна при значеннях β < 0. 

 

Приклад  розрахунку 
 

В озеро через береговий випуск (φ = 3,14) скидаються стічні води 

підприємства, з постійними витратами Qст = 0,5 м
3
/с. Глибина озера в 

районі скиду Нсер = 6 м. Концентрація неконсервативної забруднюючої 

речовини в стічних водах Sст = 100 мг/л; коефіцієнт не консервативності   

kн = -4·10
–7

 1/с ; коефіцієнт турбулентної дифузії D = 0,005 м
2
/с. 

Необхідно визначити: концентрацію забруднюючої речовини (S) на 

відстані 100 м від місця поступання стічних вод. 
 

Розв’язок. 
 

Визначення концентрації забруднюючої речовини на заданій відстані 

від скиду може бути виконане за формулою: 

S = Sст · 
2β

2rнk

e , 
 

Для розрахунку за формулою спочатку необхідно визначити 

величину β, маємо для цього всі необхідні дані: 
 

β = 0,005 – 
614,3

5,0
 = 0,005 - 0,026= -0,021. 

 

Так як, величина β < 0, то можемо використати вказану формулу для 

визначення концентрацію забруднюючої речовини на заданій відстані від 

скиду:  

S = 100 · 
042,0-

4107104

e  = 100· 
2102,4

3104

e = 100·
095,0e  = 100·0,914 = 91,4 мг/л. 
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Задачі для самостійного розв’язування 
   

Розрахувати концентрацію забруднюючої речовини на певній 

відстані від місця поступання стічних вод за наступними  даними: 

 

№
 в

а
р

іа
н

т
у 

φ 

 

Qст, 

м
3
/с 

Нсер, 

м 

Sст, 

мг/л 

kн, 

1/с 

D, 

м
2
/с 

S 

 

r, 

м 

1 3,14 0,5 2 200 4·10
–7

 0,005  100 

2 3,14 0,6 3 190 4·10
–6

 0,006  100 

3 3,14 0,7 4 180 -4·10
–5

 0,007  100 

4 3,14 0,8 5 170 -4·10
–4

 0,008  100 

5 3,14 0,9 6 160 -3·10
–7

 0,009  100 

6 3,14 1,0 7 150 -3·10
–6

 0,010  150 

7 3,14 1,1 8 140 -3·10
–5

 0,011  150 

8 3,14 1,12 9 130 -3·10
–4

 0,012  150 

9 3,14 1,13 10 120 -3·10
–8

 0,013  150 

10 3,14 1,14 11 110 -3·10
-9

 0,014  150 

11 6,28 0,5 12 100 -5·10
–7

 0,015  50 

12 6,28 0,6 3 90 -5·10
–6

 0,016  50 

13 6,28 0,7 4 80 -5·10
–5

 0,017  50 

14 6,28 0,8 5 70 -5·10
–4

 0,018  50 

15 6,28 0,9 6 60 -5·10
–8

 0,019  50 

16 6,28 1,0 7 50 -5·10
–9

 0,004  200 

17 6,28 0,4 8 40 -6·10
–8

 0,003  200 

18 6,28 0,3 9 30 -6·10
–7

 0,002  200 

19 6,28 0,3 10 20 -6·10
–6

 0,001  200 

20 6,28 0,1 11 10 -6·10
–5

 0,005  200 
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6.3 Питання до самоконтролю 

 

1. З якою метою роблять розрахунки гідрологічних показників 

певного водного об’єкту? 

2. Що таке розбавлення стічних вод? 

3. Як визначається абсолютний показник загального навантаження 

консервативними забруднюючими речовинами? 

4. З якою метою виконують розрахунки розбавлення стічних вод? 

5. Що означає і як розраховується показник перевищення і не 

перевищення забрудненості відносно норми? 

6. Який висновок можна зробити, якщо показник відносного 

навантаження потоку забруднюючими речовинами дорівнює 1, 

менше 1 чи більше 1? 

7. Що таке зона забруднення річки чи водойми? Як розраховують 

довжину цієї зони та  її площу? 

8. Які особливості розрахунків концентрації забруднюючих речовин в 

озері і водосховищі? 
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