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ДОСЛІДЖЕННЯ БІОСФЕРНИХ ПРОЦЕСІВ
Березуцький В.В., Букатенко Н.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРНИКОВОГО ЕФЕКТУ
Мета роботи  вивчити парниковий ефект і з'ясувати, як поглинають
теплову енергію парникові гази типу СО2.
1. Загальні положення
Людство раптово виявилося на порозі найбільшої зміни клімату,
викликаного його діяльністю. Але, на жаль, воно незаплановане,
некероване і може виявитися катастрофічним. Його причина  збільшення
вмісту в атмосфері вуглекислого і деяких інших, так званих парникових
газів.
Це може привести до потеплення клімату, а значить до підвищення
рівня моря і різкої зміни погодних умов у всьому світі.
На думку деяких учених, такий ефект вже спостерігається у світі, але
поки на локальному рівні.
1.1. Механізм виникнення парникового ефекту
Побутовим прикладом парникового ефекту може послужити
нагрівання зсередини автомобіля, який стоїть на сонці із закритими
стеклами.
В глобальному масштабі це явище зводиться до наступного. Світлова
енергія проникає крізь атмосферу, поглинається поверхнею Землі,
перетворюючись в її теплову енергію, і виділяється у вигляді
інфрачервоного випромінювання. Проте вуглекислий газ на відміну від
інших природних компонентів атмосфери поглинає це випромінювання.
При цьому він нагрівається сам і, у свою чергу, нагріває атмосферу в
цілому. Значить, чим більше в ній вуглекислого газу тим більше
інфрачервоного проміння буде поглинено, тим тепліше вона стане.
Температура і клімат, до якого ми звикли, забезпечуються
концентрацією вуглекислого газу в атмосфері на рівні 0,03 %. Збільшуючи
концентрацію ми намічаємо тенденцію до потеплення клімату.
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Рисунок 1  Схема виникнення парникового ефекту

1.2. Джерела вуглекислого газу. Інші парникові гази
В природній біосфері зміст вуглекислого газу в повітрі
підтримувався на одному рівні, оскільки його надходження дорівнювало
видаленню. Кількість, витягуваного з атмосфери фотосинтезуючими
рослинами газу, компенсувалося за рахунок дихання і горіння. В даний час
в результаті вирубки лісів і використовування викопного палива, ця
рівновага порушена. Спалювання
кожного кілограма вугілля,
нафтопродуктів природного газу приводить до утворення приблизно трьох
кілограмів або 6 м3 вуглекислого газу (вага потроюється, оскільки кожний
атом вуглецю палива в процесі горіння і перетворення у вуглекислий газ
приєднує два атоми кисню). Щороку спалюється близько 2 млрд.т
викопного палива, значить в атмосферу потрапляє майже 5,5 млрд.т
вуглекислих газів. Ще приблизно 1,7 млрд.т його поступає за рахунок
вирубки і випалювання тропічних лісів і окислення органічної речовини
грунту (гумусу).
В результаті концентрація вуглекислого газу в атмосфері, складаюча
на початку 20 століття близько 0,029 %, до теперішнього часу досягла
0,035 %, тобто виросла на 20 %. Дедалі швидше це збільшення, оскільки
населення планети, що росте, спалює все більше палива і вирубує все
більше лісів.
Значно усугубляють проблему деякі інші гази, що викидаються в
атмосферу, особливо метан, хлорфторвуглеводи і оксиди азоту,
поглинаючі інфрачервоне випромінювання в 50100 разів сильніше, ніж
вуглекислий газ. Отже хоча їх зміст в повітрі значно нижче, вони
впливають на температурний режим планети майже також як і він.
Терміном парникові гази позначають вуглекислий і інші гази,
поглинаючі інфрачервоне випромінювання і що приводять до потеплення
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клімату.
1.3. Масштаби потеплення і його можливі наслідки
Якщо припуститися збереження існуючих тенденцій до 2050 року
концентрація вуглекислого газу в атмосфері подвоїться. Комп'ютерні
моделі різних кліматичних параметрів показують, що це спричинить за
собою повсюдне потеплення на 1,5  4,5 оС. Ймовірно, оно буде більше у
полярних районах (до 10оС).
На перший погляд потеплення здається помірним. Проте зростання
оточуючої температури на 4,5 5  5,5 оС вище за її піки, що досягають
38 оС, може виявитися катастрофічним. Воно викличе танення гірських
льодовиків і полярних льодів достатнє для підняття рівня світового океану
на 1,5 м. Це приведе до затоплення і набагато більшої схильності
обширних прибережних зон впливу штормів.
Різна температура на полюсах і екваторі  основна рушійна сила
циркуляції атмосфери. Більш сильне потеплення на полюсах приведе до її
ослаблення. Це змінить картину циркуляції атмосфери, а значить і
розподіли опадів.
До останнім часом на небезпеку виникнення парникового ефекту
звертали мало уваги, вважаючи цю проблему справою віддаленого
майбутнього. Крім того, рік від року так сильно варіює погода що нові
кліматичні тенденції не дуже помітні. Тим неменш, регулярні
спостереження за кліматом ведуться вже близько 100 років. 6 найжаркіших
літ припали на останнє десятиріччя. Крім того, в 1989 році А.Стронг з
Національного управління по дослідженню атмосфери і океану доповів що
в період з 1982 по 1988 роки світовий океан нагрівався приблизно на 0,1 оС
в рік. Через свою колосальну теплоємність океан майже не реагує на
випадкові кліматичні зміни. Проте факт потеплення океану доводить
серйозність проблеми.
1.4. Стратегія боротьби з парниковим ефектом
Світова промисловість і транспорт настільки залежать від викопного
палива, що в найближчому майбутньому надходження СО 2 в атмосферу
неминуче. Зміст вуглекислого газу можна зменшити і досягти
рівноважного стану атмосфери:
- збільшенням к.п.д. використовування палива на транспорті і
іншими видами економії енергії;
- розробкою і упровадженням сонячних і інших безтопливних
джерел енергії;
- припиненням вирубки лісів і відновленням раніше вирубаних.
Постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 р. № 612
було утворено Національне агентство екологічних інвестицій України.
Агентство є центральним органом виконавчої влади діяльність якого
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спрямовується та координується Чином через Міністра охорони
навколишнього природного середовища України. Головою Агентства
призначено Нахлупіна В.Г. який раніше працював радником Міністра
охорони навколишнього природного середовища України. Одним з
основних завдань Агентства є виконання вимог Рамкової конвенції ООН
про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до
неї, у тому числі в частині реалізації проектів спрямованих на охорону
навколишнього природного середовища. Рамкова конвенція ООН про
зміну клімату була підписана у 1992 р., а у 1997 р.  Кіотський протокол до
неї. Предметом Кіотського протоколу є обмеження та зниження викидів
парникових газів у 20082012 рр. усіма країнами, які його ратифікували. За
точку відліку парникових газів був узяття 1990 рік. Згідно з протоколом
для кожної країни встановлюється максимально припустима межа викидів.
Україна ратифікувала протокол 4 лютого 2004 долі і виконала всі необхідні
передумови для отримання права застосовувати його механізми. Кіотський
протокол пропонує кілька механізмів. Перший  торгівля квотами. Якщо
країна не використовує на 100 % дозвіл на викид парникових газів (квоту),
вона може продати його іншій державі. Другий механізм  проекти
спільного впровадження. Тобто розвинуті держави разом з країнами з
перехідною економікою можуть здійснювати спільні проекти зі зниження
викидів на територіях цих країн, а потім «ділити отриманий ефект» 
«передавати» друг другові отримані «одиниці зниження викидів».
2. Хід роботи
Для виконання роботи необхідно:
- зволожити грунт, що знаходиться в місткості (шар грунту 23 см);
- помістити в місткість термометр;
- накрити місткість кришкою;
- встановити лампу в 20  30 см прямо над судиною так, щоб світло
не падало на кульку термометра;
- записати початкові свідчення термометра;
- включити лампу;
- записувати температуру кожні 5 хвилин протягом 40 хвилин;
- повторити досвід із знятою кришкою судини;
- побудувати графік залежності температури від часу;
- повторити весь досвід, замінивши темний грунт на світлий;
- порівняти температурні криві темного і світлого грунту;
- результати вимірювань занести в таблицю;
- зробити висновок.

7

Таблиця  Залежність температури повітря від часу
Температура, оС

Час, хвил.
З кришкою

Без кришки

0
5
10
15
20
25
30
35
40

3. Контрольні запитання
1. Опишіть механізм виникнення парникового ефекту.
2. Що таке парникові гази?
3. Джерела вуглекислого газу.
4. Небезпека парникового ефекту.
5. Порівняйте реальний парниковий ефект з досвідченим.
6. Поясніть відмінність температурних кривих темного і світлого
грунту.
7. Методи боротьби з парниковим ефектом.
Джерела інформації
1. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: В 2-х т.
Т.2. Пер. з англ.  М.: Мир, 1993.  336 с.
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Павленко Т.С., Мовмига Н.Є.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРЯМОЇ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ
Мета роботи – вивчення методики визначення прямої сонячної
радіації; придбання практичних навичок визначення прямої сонячної
радіації за допомогою термоелектричного актинометра Савінова Янишевського.
Запропонована лабораторна робота призначена для вивчення теми
«Середовище та умови існування організмів».
З найглибшої стародавності Сонце розглядалося мешканцями Землі
як єдине джерело енергії в різних її формах. Життя тварин, рослин, людей
пов'язане з поглинанням вуглекислоти за допомогою хлорофілу, що
відбувається під фотокаталітичним впливом сонячної радіації.
Поглинена доза сонячної радіації, також як і тривалість
випромінювання, спричиняє іноді зовсім протилежні ефекти. Так, недолік
сонячного випромінювання погіршує фізіологічні процеси в організмі
людини, затримує зріст, приводить до захворювання рахітом, унаслідок
недостатньої кількості ультрафіолетової радіації. Однак надлишок
випромінювання може привести до сонячного удару й ушкодження очей
або шкіри. Постійний контроль за режимом і дозами дозволяє
застосовувати сонячне випромінювання в терапевтичних цілях. Наприклад,
може бути використаний вплив ультрафіолетової радіації на вегетативну,
нервову систему; важливий загально - тонізуючий вплив ультрафіолетової
радіації і її здатність прискорити процеси відновлення кальцію в організмі.
На ряді, з цими ефектами слід зазначити чудову бактерицидну дію
випромінювання у вузькій області довжин хвиль, близько 0,26 мкм, що
застосовується для стерилізації харчових продуктів. Визначений діапазон
впливає на кількість озону.
Усі метеорологічні процеси на Землі залежать істотно від розподілу
енергетичного випромінювання Сонця.
При проектуванні нових виробничих споруд враховують вплив
сонячної радіації на параметри мікроклімату робочих місць; температура,
швидкість тиску повітря, вологість. Основним засобом для підтримування
оптимальних або припустимих норм параметрів мікроклімату
(ГОСТ 12.1.005-81*) є вентиляція, кондиціонування. Для ефективного
кондиціонування повітря виробничих споруд при проектуванні необхідно
використовувати будівельні матеріали, які спроможні або поглинати
радіацію, або ії відбивати. Використання термоізоляторів та аераційних
ліхтарів дає значну економію при нормалізації повітряного середовища
виробничих споруд.
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Природне освітлення приміщень також залежить від властивостей
сонячної радіації і розподілу її різних складових у просторі і в часі, а також
від властивостей, застосовуваних для будівництва матеріалів від їхньої
здатності розсіювати або поглинати сонячні промені.
Значна кількість надходження променистої енергії Сонця на земну
поверхню спонукує використовувати сонячну радіацію для практичних
цілей. Були розроблені та впроваджені різні типи приймачів сонячної
енергії. З їхньою допомогою працюють сонячні дистилятори, установки
для нагрівання води. Батареї кремінних фотоелементів зручні для
живлення радіоприймачів і особливо транзисторних приладів, що
споживають невеликий струм при слабких напругах. У такий же спосіб
здійснюється живлення радіопередавачів на штучних супутниках Землі.
Використання сонячної енергії дозволяє вирішувати спеціальні
задачі, наприклад, використання сонячної енергії дозволяє вирішити
проблему
опріснювання
води,
але
названі
прилади
не
конкурентоспроможні зі звичайними джерелами.
1. Потоки сонячної, земної і атмосферної радіації
Сонячна радіація - це випромінювання Сонця, яке має
електромагнітне
і
корпускулярне
походження.
Електромагнітне
випромінювання зв'язане з існуванням на Сонці магнітного поля.
Корпускулярна сонячна радіація вміщує значну кількість протонів,
концентрація яких біля Землі дорівнює 5-50 іонів/см3. Оптичний спектр
променистої енергії Сонця складає – 46 %, інфрачервоний – 47 %,
ультрафіолетовий – 7 %. Сонячна радіація на 99 % є короткохвильовою
радіацією. Рентгенівське випромінювання Сонця складається з щільного
випромінювання і випромінювання в окремих лініях. Інтенсивність його
сильно змінюється залежно від сонячної активності і в роки максимуму
останньої стає більш небезпечною.
Радіацію, що досягає земну поверхню, підрозділяють на пряму,
розсіяну, відбиту.
Прямою сонячною радіацією вважають радіацію, що надходить на
земну поверхню, або на будь який вище лежачий рівень в атмосфері
безпосередньо від Сонця або сонячної зони радіусом 5 о, у вигляді
рівнобіжних променів. Рівень прямої сонячної радіації характеризується
інтенсивністю радіації I, тобто кількістю променистої енергії, що
надходить за одиницю часу (одна хвилина) на одиницю площі (один
квадратний сантиметр) перпендикулярної до сонячних променів.
Інтенсивність сонячної радіації залежить від висоти Сонця, що
визначається періодом року і широтою місця. Висота Сонця h0 – кутова
відстань його від обрію, тобто кут між лінією, що з'єднує око спостерігача
із Сонцем і площиною обрію. Висоту Сонця виражають у лінійних
одиницях і визначають по формул (рис. 1).
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sin h0  sin  sin σ  cos  cos σ cos τ ,

(1)

 - географічна широта;
 - схил Сонця (схил Сонця – кутова відстань Сонця від небесного
екватора); Додаток А.1.
 - годинний кут (годинний кут – дуга небесного екватора, укладена
між основою небесного меридіана і колом схилу); додаток Г.





экватор

де



Рисунок 1  Графічне пояснення до формули 1

Максимальна висота Сонця опівдні в день літнього сонцестояння
(22 червня) дорівнює: 90о - о +23,5о; найменша висота Сонця в день
зимового сонцестояння (22 грудня) дорівнює: 90о - о -23,5о; у дні
рівнодень висота Сонця дорівнює: 90о - о.
Одиниця площі, розташована перпендикулярно до сонячних
променів, одержує максимальну кількість радіації. Одиниця площі,
розташована під кутом до сонячних променів, сприймає мінімальну
кількість радіації.
На рис. 2 показано, що на горизонтальну поверхню з площею S1
надходить кількість IS; рівна кількості радіації I0S0, що надходить на
перпендикулярну до променів площею S0. IS = Iо 0S0 з подоби трикутника
одержуємо:
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B

I0 S0

h0
C

A

S1

S1

Рисунок 2
S0 AB
,

S1 AC

звідси

AB
,
AC

т.ч.

I   I 0 sin h0 .

(2)

I   I0

Сонячна радіація, що надходить на верхню границю атмосфери Землі
значно зменшується. Найбільша кількість радіації поглинається
атмосферою. Поглинання є виборним: азот поглинає радіацію малих
довжин хвиль в ультрафіолетовій частині спектра; кисень – у двох вузьких
ділянках оптичної частини спектра (синій, блакитний) і в ультрафіолетовій
його частині. Більш сильними поглиначами сонячної радіації є: озон,
вуглекислий газ, водяний пар (інфрачервона область спектру).
Крім поглинання, пряма сонячна радіація на шляху крізь атмосферу
послабляється шляхом розсіювання. Розсіюванням називається часткове
перетворення радіації, що має визначений напрямок поширення, у
радіацію, що йде в усіх напрямках. Розсіяна радіація умовно позначається
літерою Д.
Поглинання і розсіювання разом послабляють потік сонячної
радіації. Молекулярне розсіювання сонячної радіації і поглинання її
постійними складової атмосфери (азотом, киснем, аргоном, вуглекислим
газом) враховується у формулі Бугера:
I = I0рm,
де
I – щільність потоку сонячної радіації (інсоляція) у земної поверхні:
2
Вт/м ; кал/ (см2.хв.);
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p – коефіцієнт прозорості атмосфери, дорівнює тієї частини енергії,
що досягає поверхні Землі при падінні сонячних променів під кутом 90 о є
безрозмірною кількістю;
m – оптична маса атмосфери, що пронизує променями Сонця, якщо
площа поперечного переріза потоку радіації дорівнює одиниці. Значення m
при різних висотах Сонця наданий у Додатку А.2;
I0 – сонячна постійна; Вт/м2; кал/ (см2.хв).
При наявності водяного пару, аерозолів і забруднень в атмосфері
формулу Бугера можна записати у наступній формі:
I = I0gmТ,

(4)

де
g – коефіцієнт прозорості ідеальної атмосфери. Додаток Б
(безрозмірна величина);
Т – фактор каламутності, що виражається в масах сухої і чистої
атмосфери, еквівалентній реальній атмосфері, що містить водяний пар,
аерозолі і забруднення.
Сума прямої сонячної радіації і розсіяної позначається через Q.
Q = I+Д.

(5)

Сумарна радіація поглинається у верхньому тонкому шарі ґрунту,
води і переходить у тепло. Частина сонячної радіації відбивається від
Земної поверхні. Відбивна здатність земної поверхні залежить від ії
фізичної властивості і стану (вологості, шорсткості, кольору),її
характеризують інтенсивністю і виражають у кал/(см 2.хв) або Вт/см2.
Величину інтенсивності відбиття сонячної радіації, називають альбедо
поверхні. Альбедо поверхні дорівнює:
А = R/Q 100 %,

(6)

де

R – кількість відбитої сонячної радіації; Вт/м2; кал/(см2.хв);
Q – сумарна сонячна радіація: Вт/м2; кал/(см2.хв).
Різниця між сумарною і відбитою радіацією називається поглиненою
радіацією, позначають У:
У = Q - R = Q (1 - А),
де

R – кількість відбитої сонячної радіації; Вт/м2; кал/(см2.хв);
Q – сумарна сонячна радіація: Вт/м2; кал/(см2.хв).
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(7)

2. Методика виміру
Для
виміру
прямої
сонячної
радіації
використовується
термоелектричний актинометри або піргеліометри.
Термоелектричний актинометр Савінова – Янишевського є
відносним приладом. Принцип його дії заснований на явищі термотока,
який полягає у тому, що в замкнутому ланцюзі складеного з двох
різнорідних провідників, виникає електричний струм, якщо температура
місць з'єднань (спаїв) різна. Величина електрорушійної сили одного
термоелементу мала. Тому використовують кілька термоелементів,
з'єднаних послідовно і складову термобатарею. Як термоелементи
використовуються манганін (сплав міді, нікелю і марганцю) і констант
(сплав міді і нікелю), що мають близькі тепло-електропровідності.
Приймачем радіації в приладах розглянутого типу служать зачернені
пластинки, що поглинають 94-97 % падаючої на них радіації.
Для заміру сили виниклого термотока застосовуються високочутливі
гальванометри з ціною розподілу 10 -6 амперів і опором 40-200 Ом
(гальванометр ГСА-1).
3. Опис приладу
Актинометр є відносним приладом. Приймачем радіації служить
тонкий сріблений диск (1) (рис. 3).
Сторона диска, що звернена до Сонця, зачернена. До іншої сторони
приклеєні внутрішні непарні спаї (2) зіркоподібні термобатареї, що
складаються з 36 термоелементів (на схемі показано тільки сім). Зовнішні
парні спаї (3) термобатареї підклеєні до мідного кільця (4), затиснутого в
корпусі приладу. Термобатарея ізолюється від срібного диска і мідного
кільця цигарковим папером (5), пропитаного шеллаком.

5

4
3
1
2

Рисунок 3  Фронтальний вид актинометра

Загальний вид актинометра показаний на рис. 4.
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Рисунок 4  Загальний вид актинометра

Корпус прибору складається з чашки (1) та трубки (4). Кільце з
термобатареєю закріплюється в чашці; при цьому зачернена сторона диску
при правильній установці актинометра під час спостережень повинна бути
розташована перпендикулярно сонячним променям. Усередині трубки є
п'ять діафрагм, розташованих у порядку зменшення їхнього діаметра від 20
до 10 мм у напрямку до диска. Діафрагми захищають прийомну частину
приладу від впливу вітру і проникнення розсіяної і відбитої радіації. На
кінцях трубки розташовані кільця для націлювання актинометра на Сонце.
На верхнім кільці (5) є отвір, і на нижньому (2) – відмітка у виді крапки.
При правильній установці актинометра пучок світла, що проходить через
отвір, повинний точно падати на крапку нижнього кільця. Трубка
закривається об'ємною кришкою (9), що служить для визначення
нульового положення гальванометра і захисту приймача від забруднення.
Трубка з'єднується зі стійкою (7) параллактичним штативом (6), що
дозволяє встановлювати прилад по широті міста, висоті й азимутові Сонця.
Кінці термобатареї з'єднані з проводами, якими прилад підключається до
гальванометра.
4. Порядок виконання роботи
Завдання 1. Експериментальне визначення інтенсивності сонячної радіації
1. Актинометр установлюють на метеорологічній площадці строго
горизонтально, відповідно до широти міста спостережень і напрямком
полуденної лінії на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту.
2. Спостереження за допомогою актинометра робляться в терміни:
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0 ч.30 хв; 6 ч.30 хв; 9 ч.30 хв; 12 ч.30 хв; 15 ч.30 хв; 18ч.30 хв.
3. Спостереження по актинометру починають з націлювання приладу
на диск Сонця. Для цього знімають кришку актинометра й обертанням
рукояток (3) і (8) установлюють прилад так, щоб пучок світла через отвір,
на верхньому кільці трубки потрапляв на крапку нижнього кільця.
Після установки актинометра кришку знову надягають на трубку і
через 25-30 с (інерція приладу) роблять відлік нульового положення по
гальванометру (n01). Потім знімають кришку, знову перевіряють точність
націлювання на Сонце і знімають показання гальванометра 3-5 разів з
інтервалом через 25-30 с (n1; n2; n3). По закінченню серії відліків удруге
відраховують місце нуля ( n20 ) і температуру по гальванометру (t).
Обробка спостережень починається з обчисленням середніх значень:
1. Відхилення стрілки гальванометра з 3-5 відліків:
ncp 

n1  n2  n3
;
3

2. Нульового показання його з двох відліків:
ncp0 

n10  n20
.
2

У середнє значення показань гальванометра (n) вводять шкалове
виправлення (n) з перевірочного свідчення гальванометра й одержують
виправлене показання гальванометра: n  n  n (додаток В). Потім
визначають фактичне відхилення стрілки гальванометра N. Воно дорівнює
різниці виправленого і нульового показань:
N  ncp  ncp0 .

Для визначення інтенсивності прямої сонячної радіації у Вт/м 2. Для
цього показання гальванометра N множать на перекладний множник,
а = 0,02; І0 = а. Величину інтенсивності прямої сонячної радіації на
горизонтальну поверхню розраховується по формулі:
І = І0sinh0,
де h0 – висота Сонця.
Запис і обробка спостережень виконується у формі табл. 1.
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Таблиця 1  Результати виміру прямої сонячної радіації

До
спостереження

Після
спостереження

Середнє

Відлики по
гальванометру

Пряма
сонячна
радіація
на
поверхні

Виправлене

Час
спостереження

Середне

Місце нуля гальванометра

Завдання 2. Обчислення інтенсивності сонячної радіації і характеристик
прозорості атмосфери
1. При висоті Сонця 30о інтенсивність сонячної радіації дорівнює
851,6 Вт/м2, а інтенсивність розсіяної радіації 0,2 кал/(см 2.хв). Визначити
скільки енергії (у джоулях) поглинає за 1 хвилину на 1м 2 поверхні
чорнозему, якщо альбедо чорнозему дорівнює 14 %.
2. При висоті Сонця 30 о інсоляція дорівнює 293,16 Вт/м2. У той же
день при висоті сонця 55о було отримане інше значення інсоляції, а саме
558 Вт/м2. Як змінився коефіцієнт прозорості атмосфери?
3. У Сімферополі фактор каламутності арктичного повітря дорівнює
2,5, а тропічного – 3,1. На скільки зміниться інтенсивність сонячної
радіації внаслідок зміни тропічної повітряної маси на арктичну при висоті
Сонця 30о.
4. Метереологічна станція знаходиться на широті 50 о27/. Середня
річна величина коефіцієнта прозорості дорівнює 0,7. Визначити різницю в
кількості тепла, що приходить від Сонця за 5 хвилин на кожен см2
горизонтальній поверхні опівдні 22 грудня і 22 червня.
5. Побудувати криву добового ходу інтенсивності сонячної радіації,
якщо відомі показання актинометра і тривалості сонячного сяйва.
Час
спостережень
(години)
Показання
актинометра
(Вт/м2)

4

6

8

10

12

14

16

18

20

314

667

747

852

907

838

712

558

272

5. Зміст звіту
1. Мета роботи.
2. Таблиці результатів і вимірів.
3. Розрахунки.
4. Аналіз результатів.
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6. Контрольні питання
1. Назвати, якими видами випромінювання характеризується сонячна
радіації.
2. У яких одиницях виміряється сонячна радіація.
3. Пряма сонячна радіація – визначення.
4. Сумарна сонячна радіація – формула.
5. Назвати величини, які впливають на інтенсивність сонячної
радіації.
6. Сформулювати закон Бугера з урахуванням коефіцієнта прозорості
атмосфери.
7. Сформулювати закон Бугера з урахуванням коефіцієнта
каламутності атмосфери.
8. Чому актинометр є відносним приладом? Яку роль виконує
гальванометр при роботі актинометра?
9. Вплив сонячної радіації на людину і живі організми.
10. Перспективи використання сонячної енергії людиною.
11. Альбедо поверхні – визначення.
Використовувані терміни
1. Інсоляція – щільність потоку сонячної радіації на земну поверхню.
2. Альбедо поверхні – величина інтенсивності відбиття сонячної
радіації.
3. Небесна сфера – уявлювана допоміжна сфера довільного радіуса,
на яку проектуються небесні світила і яка служить для вирішення різних
астрономічних задач.
Джерела інформації
1. Алисов Б.П., Полтараус Б.В. Климатология.  М.: МГУ, 1974.
2. Исаев М.И. Статистика в метеорологии и климатологии.  М.:
МГУ, 1988.
3. Качурин Л.Г. Руководство к лабораторным работам по
метеорологии.  Л.: Гидрометеоиздат, 1969.
4. Кобченко Ю.Ф. Вимірювання проминистої енергії.  Х.: ХГУ,
1998.
5. Кобченко Ю.Ф. Метеорологія і кліматологія. Лабораторний
курс.  Х.: ХГУ, 1999.
6. Моргунов В.Н. Основы метеорологии и климатологии.
Метеорологические приборы и методы наблюдений.  Из-во «Феникс»,
2005.
7. Стернзат М.С. Метеорологические приборы и наблюдения.  2-е
изд.  Л.: Гидрометеоиздат, 1984.
8. Хромов С.П. Метеология и кліматологія.  Л.: Гидрометеоиздат,
1984.
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Додаток А1
Схил Сонця, град.  (місто Харків)
Довгота = 62о с.д.
Широта = 50о північ.ш.
Місяць/
Число
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-23,0
-22,9
-22,6
-22,4
-22,1
-21,9
-21,5
-21,2
-20,8
-20,4
-20,0
-19,5
-19,0
-18,5
-18,0
-17,5

-17,2
-16,6
-16,0
-15,4
-14,8
-14,1
-13,5
-18,8
-12,1
-11,4
-10,7
-9,9
-9,2
-8,4
-8,1

-7,7
-6,9
-6,2
-5,4
-4,6
-3,8
-3,0
-2,2
-1,5
-0,7
+0,1
+0,9
+1,7
+2,5
+3,3
+4,0

+4,4
+5,2
+6,0
+6,7
+7,5
+8,2
+8,9
+9,7
+10,4
+11,1
+11,8
+12,4
+13,1
+13,7
+14,4

+15,0
+15,6
+16,2
+16,7
+17,3
+17,8
+18,3
+18,8
+19,3
+19,7
+20,1
+20,5
+20,9
+21,3
+21,6
+21,9

+22,0
+22,3
+22,5
+22,7
+22,9
+23,1
+23,2
+23,3
+23,4
+23,4
+23,4
+23,4
+23,4
+23,3
+23,3

+23,1
+33,0
+22,8
+22,6
+22,4
+22,2
+21,9
+21,6
+21,3
+20,9
+20,5
+20,1
+19,7
+19,3
+18,8
+18,4

+18,2
+17,6
+17,1
+16,5
+16,0
+15,4
+14,8
+14,2
+13,5
+13,0
+12,2
+11,6
+10,9
+10,2
+9,5
+8,8

+8,4
+7,7
+6,9
+6,2
+5,4
+4,7
+3,9
+3,1
+2,4
+1,6
+0,8
+0,1
-0,7
-1,5
-2,3

-3,1
-38,0
-4,6
-5,4
-6,2
-6,9
-7,7
-8,4
-9,1
-9,9
-10,6
-11,3
-12,0
-12,7
-13,4
-14,0

-14,3
-15,0
-15,6
-16,2
-16,8
-17,3
-17,9
-18,4
-18,9
-19,4
-19,9
-20,3
-20,7
-21,1
-21,4

-21,8
-22,1
-22,3
-22,6
-22,8
-23,0
-23,1
-23,3
-23,4
-23,4
-23,4
-23,4
-23,4
-23,3
-23,2
-23,0
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Додаток А2
Залежність маси атмосфери m від висоти Сонця h0
Десятки
градусів
0
10
20
30
40
50
60
70
80

0
39,6
5,60
2,90
2,00
1,65
1,30
1,15
1,06
1,02

1
27,0
5,12
2,77
1,94
1,52
1,28
1,14
1,06
1,01

2
19,8
4,72
2,65
1,88
1,49
1,27
1,13
1,05
1,01

3
15,4
4,37
2,65
1,83
1,46
1,25
1,12
1,05
1,01

Одиниці градусів
4
5
12,4
10,4
4,07
3,82
2,45
2,36
1,78
1,74
1,44
1,41
1,24
1,22
1,11
1,10
1,04
1,04
1,00
1,00

20

6
8,9
3,59
2,27
1,70
1,39
1,20
1,09
1,03
1,00

7
7,8
3,39
2,20
1,66
1,37
1,19
1,09
1,03
1,00

8
6,9
3,21
2,12
1,63
1,34
1,18
1,08
1,02
1,00

9
6,18
3,05
2,06
1,59
1,32
1,17
1,07
1,02
1,00

Додаток Б
Значення коефіцієнта прозорості g ідеальної атмосфери в залежності від оптичної маси атмосфери
Значення коефіцієнта прозорості (g) ідеальної атмосфери
Оптична маса
атмосфери
Коефіцієнт
прозорості
ідеальної
атмосфери

1

2

3

4

6

8

10

0,905

0,91

0,922

0,927

0,93

0,941

0,946

Додаток В
Величини шкалових виправлень (n) у залежності від розподілу шкали гальванометра
Розподіл
шкали

10

15

20

30

40

50

60

70

80

85

90

95

100

003

-04

-02

-03

+01

00

+01

+03

+05

00

00

-02

00
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Додаток Г
Залежність величини годинного кута  від часу року
Місяць
Березень
Квітень
Травень
Вересень
Жовтень

Декади
1-я
2-я
3-я
1-я
2-я
3-я
1-я
2-я
3-я
1-я
2-я
3-я
1-я
2-я
3-я

Величина годинного кута
0,632
0,721
0,721
0,632
0,6002
0,562
0,578
0,569
0,569
0,629
0,637
0,629
0,634
0,6097
0,576
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Додаток Д
Таблиця для визначення кал/см 2.хв. у Вт/м2
(1 кал/см2. хв.=697,8 Вт/м2)
Кал/
см2.
хв.
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50

0

1

2

0
70
140
209
273
349
419
488
553
628
698
768
837
907
977
1047

7
77
147
216
286
356
426
485
565
635
705
775
844
914
984
1053

14
84
154
223
293
363
433
502
572
642
712
782
851
921
991
1060

Соті долі (кал/см2.хв.)
3
4
5
6
21
91
160
230
300
370
440
589
579
649
719
789
858
928
998
1067

28
98
167
237
387
377
447
516
586
656
736
796
865
935
1005
1074
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35
105
174
244
314
384
450
523
593
663
733
802
872
942
1012
1081

42
112
181
251
321
391
461
530
600
670
740
809
879
949
1019
1088

7

8

9

49
119
188
258
328
398
458
537
607
677
747
816
886
956
1026
1095

56
126
195
265
335
405
474
544
614
684
754
823
893
963
1033
1102

63
130
202
272
342
412
481
551
621
691
761
830
900
970
1040
1169

Додаток Е
Значення синусів для різних кутів
Десятки
градусів
0
10
20
30
40
50
60
70
80

0
0,000
0,174
0,342
0,500
0,643
0,766
0,866
0,940
0,985

1
0,018
0,191
0,358
0,515
0,656
0,777
0,875
0,946
0,986

2
0,040
0,208
0,375
0,530
0,669
0,798
0,883
0,951
0,990

3
0,052
0,285
0,391
0,545
0,682
0,799
0,891
0,956
0,992

Одиниці градусів
4
5
0,070
0,087
0,242
0,259
0,407
0,423
0,559
0,574
0,635
0,707
0,809
0,819
0,899
0,906
0,961
0,966
0,954
0,996

24

6
0,104
0,276
0,438
0,588
0,719
0,829
0,914
0,970
0,998

7
0,122
0,292
0,454
0,602
0,731
0,839
0,920
0,974
0,999

8
0,139
0,809
0,470
0,616
0,743
0,848
0,927
0,978
0,999

9
0,156
0,326
0,489
0,029
0,756
0,857
0,934
0,982
1,000

Васьковець Л.А., Латишева М.М., Мовмига Н.Є., Павленко Т.С.
ОЦІНКА ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ
МІСЦЬ
Мета роботи – набуття практичних вмінь щодо визначення вмісту
шкідливих речовин у атмосферному повітрі та оцінки ступеню
небезпечності забруднення повітря.
Терміни, вживані в роботі, та їх визначення наведені у довідковому
додатку А.
1. Якість атмосферного повітря, нормування, оцінка, методи та
засоби контролю
Атмосферне
повітря

життєво
важливий
компонент
навколишнього середовища, який являє собою природну суміш газів, що
знаходяться за межами жилих, виробничих та інших приміщень. З
розвитком виробництва швидкими темпами відбувається зміна складу
атмосферного повітря, його забруднення шкідливими речовинами
(Додаток Б).
Згідно з ГОСТ 17.2.1.01-76 "Охрана природы. Атмосфера.
Классификация выбросов по составу" викиди в атмосферне повітря
поділяються наступним чином.
За організацією та контролем:
а) організовані, тобто ті, що поступають у атмосферне повітря через
спеціальні труби, шахти, аераційні ліхтарі тощо;
б) неорганізовані, тобто ті, що поступають у атмосферне повітря у
вигляді ненаправлених потоків внаслідок порушення герметичності
обладнання з відсмоктування газу у місцях завантаження, відвантаження та
зберігання продукції.
За агрегатним станом:
а) газо- і пароподібні (SO2, СО, NOx, CnHm та ін.);
б) рідкі (кислоти, луги, органічні сполуки, розчини солей та ін.) 
тумани;
в) тверді (органічний та неорганічний порох, свинець, сажа, смолисті
сполуки)  порох, дими.
Пил, дими і тумани об'єднуються загальним поняттям - аерозоль.
Аерозоль  завислі у повітрі тверді (пил, дим) або рідкі (туман) частинки.
Головним чином, вони полідисперсні, тобто це частинки різних розмірів.
Пари та гази мають дисперсність, що досягає молекулярного рівня.
За розмірами часток тверді викиди поділяються на 5 груп:
1) менш 0,5· 10-6 м ;
2) від 0,5· 10-6м до 3· 10-6м включно;
3) від 3· 10-6м до 10· 10-6м включно;
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4) від 10· 10-6м до 50· 10-6м включно;
5) від 50· 10-6м.
За величиною маси викиди об'єднані у 6 груп:
1) менше 1 кг/год;
2) від 1 до 10 кг/год;
3) від 10 до 100 кг/год;
4) від 100 до 1000 кг/год;
5) від 1000 до 10 000 кг/год;
6) від 10 000 кг/год.
Оскільки антропогенна діяльність викликає значні зрушення стану
атмосферного повітря, що мають шкідливі наслідки для суспільства, у
багатьох країнах світу застосовуються заходи з правового регулювання
відносин щодо охорони атмосферного повітря від забруднюючих речовин.
У цьому напрямку головними правовими засадами є нормування якості
атмосферного повітря та гранично допустимих викидів з боку окремих
джерел забруднення.
Законом України «Про охорону атмосферного повітря» (ст. 6) у
галузі охорони атмосферного повітря від забруднення хімічними
речовинами встановлені такі нормативи:
- нормативи якості атмосферного повітря;
- нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин
стаціонарних джерел;
- нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
пересувного джерела;
- технологічні нормативи допустимого викиду забруднюючих
речовин.
Гранично допустима концентрація (ГДК) виражається у мг/м3 і
встановлюється на основі тривалих досліджень за спеціальною методикою
у підрозділах гігієнічного профілю та затверджується головним державним
санітарним лікарем України. У разі відсутності ГДК тимчасово, до
розроблення ГДК, вводиться такий гігієнічний норматив як орієнтовний
безпечний рівень діяння (ОБРД).
Максимальна разова гранично допустима концентрація (ГДКм.р.)
забруднюючої речовини – гранична норма, встановлена Міністерство
охорони здоров’я (МОЗ) на значення максимально разової концентрації
шкідливої речовини в атмосферному повітрі. Максимально разова
концентрація визначається осередненням результатів вимірювань
концентрації речовини у атмосферному повітрі за 20 хвилин.
Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК с.д.)
забруднюючої речовини – гранична норма, встановлена МОЗ на значення
середньодобової концентрації шкідливої речовини в атмосферному
повітрі. Середньодобова концентрація визначається осередненням
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результатів вимірювань концентрації речовини атмосферному повітрі за
добу.
Коефіцієнт комбінованої дії (Ккд) – відображає характер сумісної
біологічної дії одночасно присутніх в атмосферному повітрі
забруднюючих речовин (сумація, посилення, послаблення або незалежна
дія). Його цифрове значення встановлюють експериментальним (або
розрахунковим) шляхом та виражають в долях від індивідуальних ГДК
забруднюючих речовин.
Показник
гранично
допустимого
забруднення
(ГДЗ)
розраховується для кожного випадку на основі визначених
експериментально та затверджених у встановленому порядку коефіцієнтів
комбінованої дії (Ккд) за формулою (1):
ГДЗ = Ккд∙100 %,

(1)

де Ккд  коефіцієнт комбінованої дії.
Для оцінки забруднення атмосферного повітря використовуються
значення концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі
атмосфери (Додаток В). Забруднення атмосферного повітря населених
місць вважається допустимим та безпечним для здоров’я людей, якщо його
рівень не перевищує встановлені гігієнічні нормативи допустимого вмісту
забруднюючих речовин (ГДК або ОБРД  орієнтовний безпечний рівень
діяння).
Показник фактичного забруднення (ПЗ) атмосферного повітря
однією речовиною розраховується за формулою (2):
С
ПЗ = --------- ∙ 100 %,
ГДК

(2)

де:
ПЗ  показник забруднення,
С  фактична концентрація конкретної речовини в мг/м3,
ГДК  значення гранично допустимої концентрації цієї речовини
3
(мг/м ).
Для встановлення показника забруднення (ПЗ) атмосферного повітря
використовуються значення фактичних концентрацій (С), виражені у мг/м3
та одержані при їх статистичній обробці. При цьому для розрахунку ПЗ
приймаються значення таких С: для характеристики забруднення
атмосферного повітря в районі окремих стаціонарних постів 
середньоарифметичне значення з числа разових або середньодобових
концентрацій, виміряних протягом року. Таким чином, для оцінки ступеню
забруднення повітря на стаціонарних та маршрутних постах
встановлюють такі фактичні концентрації  максимально разові (См.р.) і
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середньодобові (Сс.д.), виражені у мг/м3. Значення гранично допустимих
концентрацій хімічних речовин в атмосферному повітрі представлені у
додатку Г.
Оцінка фактичного рівня забруднення атмосферного повітря
проводиться шляхом співставлення показника забруднення (ПЗ) з
показником гранично допустимого забруднення (ГДЗ). Допустимим
визнається рівень, що не перевищує ГДЗ. Оцінка включає визначення рівня
забруднення (допустимий, недопустимий) та ступеню його небезпечності
(безпечний, слабо небезпечний, помірно небезпечний, небезпечний, дуже
небезпечний) згідно з табл. 1. У разі присутності у повітрі однієї домішки
показник ГДЗ дорівнює 100 % [5].
Таблиця 1 – Оцінка забруднення атмосферного повітря
Рівень
забруднення
1
Допустимий
Недопустимий
Недопустимий
Недопустимий
Недопустимий

Ступень
небезпечності
2
Безпечний
Слабо
небезпечний
Помірно
небезпечний
Небезпечний
Дуже
небезпечний

Кратність
перевищення ГДЗ
3
≤1
>1-2

Процент випадків
перевищення ГДЗ
4
4
>0-4

> 2-4,4

>0 -10

> 4,4 – 8
>8

> 10 - 25
> 25

Санітарно-хімічний аналіз повітря переважно проводиться у
лабораторії шляхом дослідження відібраних проб із застосуванням різних
аналітичних методів. Лабораторні методи передбачають відбирання проб
повітря у рідинні поглинальні розчини або у тверді сорбенти  вату, папір
тощо. У першому випадку хімічний аналіз речовин виконують
безпосередньо у розчині. У другому  речовини з сорбентів спочатку
переводять у розчин, а потім проводять хімічний аналіз. Найчастіше для
аналізу застосовують колориметричні методи і нефелометрію.
Колориметричні методи ґрунтуються на реєстрації інтенсивності
забарвлення, що характерне для кольорової реакції речовини, яка
визначається. Нефелометричні методи ґрунтуються на вимірюванні
ступеня мутності розчину.
Усе
ширшого
розповсюдження
набуває
застосування
інструментальних методів контролю із застосуванням приладів 
аналізаторів газів (газоаналізаторів). Серед газоаналізаторів найбільшу
перевагу мають автоматичні газоаналізатори. Ці аналізатори видають
інформацію про концентрацію шкідливої речовини у повітрі через
аналоговий або цифровий сигнал, який підлягає подальшій обробці та
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реєстрації, а також можуть мати цифровий або аналоговий пристрій
(шкалу). Перелік забруднюючих речовин, що аналізуються у приземній
частині атмосфери за допомогою автоматичних газоаналізаторів
представлено у табл. 2 [4].
Таблиця 2 – Забруднюючі компоненти повітря, що аналізуються за
допомогою газоаналізаторів
Найменування компоненту
1
1. Аміак
2. Вуглеводні:
метан
етан або пропан
етилен
3. Двооксид азоту
4. Двооксид вуглецю
5. Двооксид сірки
6. Оксид азоту
7. Оксид вуглецю
8. Пари води (відносна
вологість)
9. Сірководень

Вміст на вході в аналізатор, мг/дм3
Робочі умови
Граничні умови
2
3
0-2
20
0-50
0-3
0-50
0-1
500-1000
0-5
0-10
0-50
(30-98) %

300
300
5
5
5000
50
50
500
99 %

0-0,1

1

Залежно від способу застосування автоматичні газоаналізатори
поділяють на:
- автономні;
- газоаналізатори-перетворювачі.
Залежно від кількості компонентів, що вимірюються, ці
газоаналізатори поділяють на:
- одноканальні;
- багатоканальні.
Залежно від умов застосування вони поділяються на:
- стаціонарні, що призначені для стаціонарних приміщень або
станцій контролю;
- такі, що транспортуються і призначені для пересувних лабораторій
контролю забруднення атмосфери;
- пересувні  для роботи на відкритому повітрі.
Дистанційні газоаналізатори здійснюють контроль концентрацій
речовин у повітрі на трасі між джерелом випромінювання і приладом.
Лабораторні газоаналізатори використовуються у хімічних лабораторіях
для аналізу окремих проб повітря
В останні роки для контролю в атмосфері забруднюючих речовин
набувають застосування автоматичні газоаналізатори безперервної дії, які
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ґрунтуються на використанні наступних методів (табл. 3). Частина
газоаналізаторів ґрунтується на використанні колориметричних реакцій,
які відбуваються на твердих носіях, просочених індикаторними
реактивами. Внаслідок хімічної взаємодії речовини, що аналізується, з
реактивами забарвлення носія змінюється. Інтенсивність цього
забарвлення є пропорційною концентрації аналізованої речовини.
Характеристики найбільш вживаних газоаналізаторів приведені у
додатку Д.
Таблиця 3 – Методи аналізу забруднення повітря
Метод аналізу
Речовина, що аналізується
1
2
Адсорбційний метод спектрального аналізу:
Оксид вуглецю, азот
- інфрачервоний діапазон спектра
(0,2-0,4мкм)
- ультрафіолетовий діапазон спектра
(20-10 мкм)
Плазменно-іонізаційний
Вуглеводні, органічні сполуки
Хемілюмінесцентний
Оксид, двооксид, сума оксидів азоту,
азот
Флуоресцентний
Двооксид сірки, сірководень
Поолум'яно-фотометричний
Двооксид сірки, сірководень
Електрохімічний
Оксид вуглецю, сірководень, діоксин
сірки

Результати аналізу можна реєструвати двома методами:
колориметричним і лінійно-колористичним. За колориметричним методом
результати аналізу одержують шляхом порівняння кольору та
інтенсивності забарвлення зі стандартною колірною шкалою або із
заздалегідь виготовленими еталонними трубками. За лінійноколористичним методом результати аналізу визначають за довжиною
забарвленого стовпчика індикаторного порошку, яка вимірюється за
шкалою, градуйованою в мг/м3. Лінійно-колористичний метод є основним і
має широке застосування в практиці експресного аналізу повітряного
середовища щодо вмісту шкідливих парів і газів. Цей метод дає змогу
виконувати хімічний аналіз повітря у процесі відбору проб. На цьому
методі ґрунтується принцип дії поширеного газоаналізатора УГ-2,
призначеного для експресних санітарно-хімічних досліджень повітряного
середовища.
2. Опис газоаналізатора УГ-2, методики й порядку проведення аналізу
Універсальний газоаналізатор УГ-2  повітровідбірний пристрій з
трьома штоками, до якого додається набір реактивів з приладдям, до
складу якого входять вимірювальні шкали (на кожен газ, що визначається),
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ампули з індикаторами і фільтрувальними порошками та спецкомплект
ЗІП для виготовлення індикаторних трубок і фільтруючих патронів.
Повітровідбірний пристрій (рис. 1) складається з металевого корпусу
14, усередині якого знаходиться гумовий сильфон 1 з двома фланцями і
стаканом. У стакані розміщена стиснута пружина 5, яка утримує сильфон у
розтягнутому стані. У внутрішніх гофрах сильфона встановлені розпірні
кільця 13 для надання сильфону жорсткості та збереження постійного
об’єму. На верхній платі 12 закріплений штуцер 10, нижній кінець якого
з’єднаний за допомогою гумової трубки 11 з внутрішньою порожниною
сильфона. На верхній кінець штуцера натягнута відвідна гумова трубка 6,
до якої приєднується індикаторна трубка. У отвір 4 на платі укладається
шток для зберігання (штоки позначені цифрою 2).
Повітря, яке досліджується, всмоктується через індикаторну трубку
після заздалегідного стискування сильфона. Стискують сильфон
натисканням рукою на головку штока 3, розміщеного у втулці 8, що
направляє його.
На циліндричній поверхні штока є чотири поздовжні канавки 9,
кожна з двома заглибленнями, які слугують для фіксування (защипування)
стопором 7 ходу штока, що рухається від дії пружини сильфона. Відстань
між двома заглибленнями на канавках підібрана таким чином, щоб під час
ходи штока від одного заглиблення до другого сильфон забирав точно
визначену кількість повітря, яка потрібна для аналізу тієї чи іншої
речовини.
Об’єм повітря, що просмоктується сильфоном через індикаторні
трубки, показано на гранях під головкою штока.
Індикаторна трубка для кількісного визначення газу, що
аналізується, являє собою скляну трубку довжиною 9091 мм з внутрішнім
діаметром 2,52,6 мм, яка заповнена індикаторним порошком. Порошок у
трубці утримується за допомогою двох пижів з мідного емальованого
дроту діаметром 0,270,28 мм. Для запобігання удавлювання дротових
пижів у поверхню порошку між ними і порошком укладають тонкий
(0,5 мм) шар вати.
Для захисту індикаторного порошку від впливу сторонніх дій
відкриті кінці трубок герметизують ковпачками з конторського сургучу.
Фільтруючий патрон  це скляна трубка з двома перетяжками
довжиною 92 мм і діаметром 12 мм, звужена з одного краю до 5 мм, а з
другого  до 8 мм та заповнена порошками. Порошки у трубці
утримуються двома тампонами з гігроскопічної вати.
Аналіз повітря слід проводити в такому порядку.
Перед тим як розпочати аналіз, необхідно заздалегідь приготувати
індикаторні трубки і фільтруючі патрони.
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Рисунок 1  Повітровідбірний пристрій УГ-2

Готові індикаторні трубки і фільтруючі патрони, які є в комплекті
ЗІП, мають використовуватися як зразки.
Дані, необхідні для виконання аналізу, наведені в додатку Е
Концентрацію шкідливих газів і парів у повітрі виробничих
приміщень визначають у наступному порядку.
1. На місці проведення аналізу відкрити прилад (див. рис. 1),
відвести стопор 7 та у втулку 8, яка направляє шток, вставити шток 3 так,
щоб наконечник стопора міг ковзати по тій канавці штока, над якою
показано об’єм повітря, що необхідно просмоктати для аналізу певної
речовини. Потім натиснувши рукою на головку штока, стискати сильфон
1, доки наконечник стопора не увійде у верхнє заглиблення в канавці
штока (почується клацання).
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Не допускати стискання сильфона при стиснутій або перегнутій
гумовій трубці. При приєднанні індикаторної трубки повітря із сильфона
має виходити вільно.
2. За допомогою шкребка прибрати з кінців індикаторної трубки
захисні сургучні ковпачки, трубку при цьому необхідно тримати
ковпачком вниз, щоб запобігти її засміченню шматочками сургучу.
Стукаючи штирком по стінці трубки, перевірити ущільнення
індикаторного порошку; якщо при цьому між стовпчиком порошку і
пижом утвориться просвіт, то видалити його натисканням штирка на пиж.
3. Приєднати індикаторну трубку до кінця відвідної гумової трубки
6. Потім зняти заглушки з фільтрувального патрона і приєднати його
вузьким кінцем за допомогою гумової трубки до вільного кінця
індикаторної трубки.
Фільтрувальні патрони використовуються лише в тому випадку,
якщо у повітрі присутні такі домішки, які заважають визначенню
речовини, що аналізується.
4. Приєднати до вільного кінця фільтрувального патрона (або
індикаторної трубки  за відсутності патрона) відвідну гумову трубку від
дрекселя з речовиною, що аналізується.
5. Натискуючи рукою на головку штока 3, відтягти стопор 7 із
заглиблення на канавці. Щойно шток почне пересуватися від дії пружини,
стопор відпустити; у цей час відбувається просмоктування повітря через
індикаторну трубку. Після припинення руху штока (при цьому почується
клацання) необхідно витримати паузу, тому що просмоктування ще триває
внаслідок залишкового вакууму в сильфоні. Якщо защіпання штока не
укладається у визначений час, то це свідчить про неправильну набивку
індикаторної трубки і недостовірність аналізу.
Якщо індикаторний порошок у трубці забарвлюється повністю або
припускається наявність високих концентрацій, то у таких випадках
просмоктують мінімальні об’єми досліджуваного повітря, зазначені в
додатку Е; при наявності малих концентрацій – максимальні.
6. Поєднати початок забарвленого стовпчика індикаторного порошку
в трубці з рівнем нульової відмітки відповідної шкали. Цифра, що
збігається з межею забарвленого стовпчика, показує концентрацію
речовини, яка аналізується, у мг/м3.
Для точності визначення необхідно провести два-три аналізи.
Результати аналізу записати в табл. 4.
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Таблиця 4  Результати визначення наявності шкідливих речовин у повітрі
Речовина, що
визначається у
повітрі

Об’єм повітря, що
просмоктується,
мл

Тривалість
просмоктування,
хв.

1

2

3

Концентрація речовини,
мг/м3
Фактична
Гранично
(С)
допустима
(ГДК)
4
5

3. Порядок виконання роботи
1. Вивчити конструкцію і правила користування газоаналізатором
УГ-2.
2. Визначити концентрацію речовини, що міститься у повітрі, яке
аналізується. Результати визначення занести у табл. 4.
3. Розрахувати за формулою (2) показник забруднення повітря (ПЗ).
4. Співставити показник забруднення (ПЗ) з показником гранично
допустимого забруднення (ГДЗ) та за табл.1 визначити рівень забруднення
повітря і оцінити ступінь його небезпечності для здоров'я людини.
Оформити результати розрахунку та оцінки у вигляді табл. 5.
5. Скласти звіт і зробити висновки по роботі. У висновках вказати:
- забруднюючу речовину та її визначену концентрацію;
- значення показника забруднення повітря;
- рівень забруднення;
- ступінь небезпечності атмосферного повітря, що забруднене
визначеною речовиною.
Таблиця 5  Оцінка якості дослідження повітря
Забруднююча
речовина,
що
міститься у
повітрі

Показник
забрудненості
повітря,
(ПЗ)

Гранично
допустиме
забруднення
(ГДЗ), %

Кратність
перевищення ГДЗ

Рівень
забруднення
повітря

1

2

3

4

5
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Ступінь
небезпечності
повітря,
забрудненого
визначеною
речовиною
6

4. Зміст звіту
1.
2.
3.
4.
5.

Мета роботи.
Стислий опис пристрою.
Таблиця результатів визначення (за формою табл. 4).
Аналіз результатів.
Висновки (за формою табл. 5).

5. Контрольні запитання
1. Назвіть основні інгредієнти забруднення повітряного середовища.
2. Назвіть основні джерела забруднення повітря.
3. Перелічите явища, що утворюються внаслідок антропогенної дії
на атмосферу.
4. За якими ознаками класифікують викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря?
5. Які нормативи у галузі охорони атмосферного повітря від
забруднення хімічними речовинами встановлено чинним законодавством
України?
6. Вкажіть гігієнічні нормативи допустимого вмісту хімічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць.
7. Наведіть визначення поняття ГДК забруднюючої речовини в
атмосферному повітрі населених місць.
8. Які методи аналізу застосовуються для визначення вмісту
забруднюючих речовин у атмосферному повітрі?
9. Як працює повітровідбірний пристрій УГ-2?
10. Вкажіть ступені небезпечності для здоров'я людини повітря,
забрудненого шкідливими речовинами.
Джерела інформації
1. Закон України "Про охорону атмосферного повітря".  Введ. 21
червня 2001 із змінами та доповненнями 1992 та 1995 р.
2. ГОСТ 17.2.1.01-76. Охрана природы.Атмосфера.Классификация
выбросов по составу.  Введ.01.01.77.
3. ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила
контроля качества воздуха населенных пунктов.  Введ. 01.01.87.
4. ГОСТ 17.2.6.02-85. Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы
автоматические для контроля загрязнения атмосферы.  Введ. 01.01.87.
5. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря
населених місць (від забруднення хімічними та біологічнимі речовинами).
Затв. наказом МОЗ від 9 липня 1997 р. № 201.
6. Стан довкілля в Україні. Інформаційно-аналітичний огляд. – К.:
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України,
2009.
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Додаток А
Таблиця А1  Терміни, що використовуються, та їх визначення
Терміни
1
Гранично
допустима
концентрація (ГДК)
забруднюючої
речовини в
атмосферному
повітрі населених
місць
Показник
гранично
допустимого
забруднення
(ГДЗ)
атмосферного
повітря
Забруднення
атмосферного
повітря

Визначення
2
Максимальна концентрація, при дії якої протягом усього життя
людини не виникає прямого або опосередкованого
несприятливого впливу на теперішнє і майбутнє покоління, не
знижується працездатність людини, не погіршується її
самопочуття та санітарно-побутові умови життя

Відносний інтегральний критерій оцінки забруднення
атмосферного повітря населених місць, який характеризує
інтенсивність та характер сумісного діяння всієї сукупності
присутніх у ньому шкідливих домішок

Зміна складу і властивостей атмосферного повітря в результаті
надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних
факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо
впливати на здоров'я людини та стан навколишнього
природного середовища (Закон України "Про охорону
атмосферного повітря")
Забруднююча
Речовина хімічного або біологічного походження, що присутня
речовина
або надходить в атмосферне повітря і може прямо або
опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я
людини та стан навколишнього природного середовища (Закон
України "Про охорону атмосферного повітря")
Коефіцієнт
Відображає характер сумісної біологічної дії одночасно
комбінованої
дії присутніх в атмосферному повітрі забруднюючих речовин
(Ккд)
(сумація, посилення, послаблення або незалежна дія). Його
цифрове значення встановлюється експериментальним (або
розрахунковим) шляхом та виражається в долях від
індивідуальних ГДК забруднюючих речовин
Норматив вмісту
Гранично допустима кількість забруднюючої речовини у
забруднюючої
відпрацьованих газах пересувного джерела, що відводиться в
речовини у
атмосферне повітря
відпрацьованих
газах пересувного
джерела
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Продовження таблиці А1
1

2

Норматив гранично
допустимого
викиду
(ГДВ)
забруднюючої
речовини
стаціонарного
джерела
Норматив
якості
атмосферного
повітря

Гранично допустимий викид забруднюючої речовини або
суміші забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарного джерела викиду Це максимальна маса
забруднюючих речовин у викидах, яка внаслідок постійного чи
періодичного впливу не зумовлює негативних наслідків для
здоров’я людини, загального стану довкілля чи його
компонентів
Критерій якості атмосферного повітря, який відображає
гранично допустимий максимальний вміст забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі і при кому відсутній
негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього
природного середовища

Додаток Б
Антропогенне забруднення атмосферного повітря, його негативні
наслідки та вплив на здоров’я населення
Повітря як ресурс навколишнього середовища являє собою
загальнолюдське надбання. Людина без повітря може прожити лише п'ять
хвилин. Добова її потреба у повітрі знаходиться у межах 15150 тис. дм3.
Повітря використовується у багатьох виробничих процесах, найчастіше як
окислювач. Кількість кисню, що споживає реактивний лайнер за 8 годин
перельоту з Європи до Америки дорівнює кількості, що виробляє за цей
час 25 тис. га лісу. Екологічне значення атмосферного повітря полягає у
запобіганні різким коливанням температури поверхні Землі, зменшенні
впливу ультрафіолетового та космічних випромінювань на живі організми.
Це середовище мешкання багатьох організмів. Отже, чистота
атмосферного повітря дуже важлива умова існування життя на Землі.
З розвитком виробництва швидкими темпами відбувається зміна
складу атмосферного повітря, його забруднення шкідливими речовинами.
Так на 1000 т виплавленої сталі викидається у повітря 40 т двооксиду
сірки, 40 т твердих часток та біля 50 т оксидів вуглецю. На 1 млн кВт. год
електроенергії на теплових електростанціях приходиться 15 т двооксиду
сірки та 40 т золи. Пріоритетними як за обсягами надходження в
атмосферу, так і за шкодою для довкілля забруднюючими речовинами є:
оксиди сірки (SOx), азоту (NOx), вуглецю (СО), вуглеводні (CnHm). У світі
щорічно в атмосферу надходить понад 200 млн.т двоокису сірки (сірчаний
ангідрид  SO2) та оксидів азоту 50-55 млн.т.
Сірчаний ангідрид, оксиди азоту та двооксид вуглецю (СО2)
надходять у повітря переважно з продуктами горіння при спалюванні у
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промислових та побутових установках та транспортних засобах
природного газу, вугілля, мазуту, нафти та її похідних. В Україні за
рахунок спалювання вугілля утворюється понад 90 % викидів двооксиду
азоту та понад 60 % двооксиду вуглецю.
В Україні найбільше забруднюють атмосферне повітря підприємства
обробної (36,8 %) та добувної промисловостей (22,8 %). Щодо
забруднюючих речовин, то у нашій країні найбільші викиди оксидів азоту
та двооксиду сірки характерні для підприємств паливно-енергетичного
комплексу  відповідно 58 % та 75 %, вуглеводнів та летких органічних
сполук  для підприємств добувної промисловості (біля 75 %), оксиду
вуглецю  для підприємств обробної промисловості (біля 74 %). Щорічно в
Україні стаціонарними джерелами забруднення викидається понад
4151 тис.т забруднюючих речовин, що становить біля 49 % від загального
обсягу забруднень по країні. Значна частина забруднень атмосферного
повітря
утворюється
за
рахунок
роботи
автотранспорту. З
відпрацьованими газами легкового автомобіля протягом 1 години у
навколишнє середовище викидається до 3 м 3, а вантажного до 6 м3 окису
вуглецю, сполук свинцю та канцерогенів (бенз(а)пірен та ін.) В Україні
його частка у загальній масі забруднень перевищує 33 % (понад
2076 тис.т.) Викиди, наприклад, свинцю в цілому по Україні сягають від
260 до 300 т. Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин від
пересувних джерел в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській,
Запорізькій, Луганській, Одеській областях та м. Києві.
Високе забруднення атмосферного повітря відбивається на стані
здоров’я населення (табл. Б1). Люди,які проживають в умовах високого
забруднення, частіше хворіють на туберкульоз (на 45 %), хвороби
ендокринної системи (на 36 %), нервової системи (на 29 %), системи
кровообігу (на 37 %), органів дихання (на 25 %), органів травлення (на
65 %), сечостатевої системи (на 25 %), кістко-м’язової системи (на 60 %). В
умовах високого забруднення повітря зростає рівень захворюваності на
гіпертонічну хворобу (на 67 %), ішемічну хворобу серця (на 56 %),
стенокардію (на 75 %), хронічний бронхіт (на 47 %) та ін. Відмічається
високий ризик захворюваності на бронхіальну астму.
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Таблиця Б1 – Захворюваність населення промислових міст України
залежно від рівня забруднення атмосферного повітря (вперше виявлені
хвороби на 1000 дорослого населення)
Назва хвороб
Всі захворювання,
у тому числі:
- туберкульоз
- хвороби ендокринної системи
- нервової системи
- системи кровообігу,
з них:
- гіпертонічна хвороба
- ішемічна хвороба серця,
- стенокардія
- хвороби органів дихання,
з них:
- бронхіт хронічний
- органів травлення
- сечостатевої системи
- кістко-м’язової системи

Рівень забруднення повітря
Слабкий та
Сильний
Дуже
помірний
сильний
5 332
5 767
5 769
42
42
577
316

50
47
561
392

61
57
742
434

109
84
28
1989

137
106
33
2063

182
131
49
2222

17
168
36
295

19
181
427
354

25
277
469
472

Антропогенна дія на атмосферу призводить до:
- локальної або регіональної загазованості приземного шару;
- трансграничного перенесення забруднень на значну відстань;
- різних глобальних (загальнопланетарних) ефектів, таких як
“парниковий ефект» та руйнування озонового шару;
- забруднення літо- і гідросфери як результату процесів природного
самоочищення атмосфери (табл. Б2).
Таблиця Б2 – Причини забруднення літо- і гідросфери забруднюючими
речовинами атмосфери
Сутність причини
Осідання речовин під впливом
сили тяжіння
Фізична та хімічна взаємодія з
парами води та ін. речовинами
Біологічний колообіг

Результат дії
Утворення крупнодисперсних аєрозолів

Утворення забруднених опадів і перехід
шкідливих речовин у літо- та гідросферу.
Включення у колообіг забруднюючих речовин
(СО2, SO2, NOx та ін.)
Зміна агрегатного стану
Конденсування, випарювання,
кристалізація,
утворення опадів
Перенесення
циркулярними Утворення умов для фізичної або хімічної
потоками у різні шари атмосфери трансформації
та різні території планети
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Газоподібні та тверді домішки разом з туманом утворюють димні
тумани  смоги. Вони виникають за умови великої кількості у повітрі пилу
і газів за ациклічних умов погоди, коли забруднювачі нагромаджуються у
приземному шарі атмосфери.
Смоги бувають кількох типів. В історію екологічних катастроф
увійшов лондонський смог 1952 р., який за чотири дні позбавив життя
4 тис. людей.
Лондонський (або вологий) смог  це суміш газоподібних та твердих
часток з туманом. Характерний він для країн з вологим кліматом. Цей вид
смогу утворюється внаслідок накопичення у приземному шарі атмосфери
великої кількості продуктів згоряння вугілля і мазуту. Головним діючим
компонентом лондонського смогу був двооксид сірки у поєднанні з
аерозолем сірчаної кислоти.
Сухий смог (лос-анжелеський, або фотохімічний)  виникає у
забрудненому повітрі внаслідок фотохімічних реакцій, що стимулюються
ультрафіолетовою сонячною радіацією. Завдяки фотохімічній реакції в
атмосферному повітрі утворюються нові речовини, які набагато
шкідливіші для організмів за вихідні. Основними компонентами
фотохімічного смогу є фотооксиданти (озон, органічні перекиси, нітрати,
пероксил-ацетил-нітрат), а також окисли азоту, окис та двоокис вуглецю,
вуглеводні, альдегіди, кетони, феноли та ін. Він несприятливо впливає на
дихальні шляхи та слизові оболонки. Викликає навіть загибель свійських
тварин (собак, кішок), сільськогосподарських рослин (салатів, бобів,
буряків, зернових, винограду тощо).Він викликає корозію металу,
руйнування лакофарбних покриттів, гумових та синтетичних виробів, псує
одяг. Головною причиною фотохімічного смогу є вихлопні гази
автомобілів. Вперше цей вид смогу був зафіксований у 1944 р. у
Лос-Анжелесі.
Третій вид смогу  льодяний смог, або аляскінський. Він виникає у
Арктиці і Субарктиці при низьких температурах в антициклоні.
Внаслідок підвищення вмісту двооксиду вуглецю в атмосфері
спостерігається так званий "парниковий ефект", за рахунок якого
відбувається підвищення температури земної атмосфери. За оцінками
експертів Всесвітньої метеорологічної служби середня глобальна
температура нашої планети буде підвищуватися із швидкістю 0,25˚ С за
10 років. Наростання вмісту СО2 в атмосфері пов'язують з розширенням
виробництва енергії за рахунок процесів горіння.
Забруднюючі речовини, що потрапляють в атмосферу руйнують
озоновий шар, який захищає живі істоти від нищівного впливу
ультрафіолетового випромінювання (УФ). Із зростанням частки
УФ- складової випромінювання, що досягає поверхні планети, пов'язують
зростання кількості ракових захворювань шкіри людей і тварин.
Підвищення дози цього випромінювання на 1 % призводить до підвищення
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ракових захворювань на 2 %. Загальний вміст озону (О3) приблизно 4·1037
молекул. Найбільш поширеною кількісною оцінкою стану озону в
атмосфері є товщина озонового шару. Вона коливається від 2,5 до 5
відносних мм. Вміст озону виміряють також в добсоновських одиницях
(ДО). 1ДО = 0,001 мм. Області атмосфери із зниженим на 4050 % рівнем
озону називають "озоновими дірками".
Вважають, що руйнування озонового шару головним чином
відбувається через хімічні реакції між озоном, хлором та оксидами азоту.
Атомарний хлор найімовірніше утворюється в атмосфері внаслідок
фотохімічного руйнування хлорфтор-вуглеводнів (ХФВ) або фреонів, чи
хладоагентів СF2CL2 та CFCL2. За розрахунками фахівців одна молекула
хлору здатна зруйнувати до 1 млн. молекул озону у стратосфері; а одна
молекула оксиду азоту  до 10 молекул О3. Хлорфторвуглеводні (ХФВ) 
це речовини, що складаються з хлору, фтору та вуглецю. Вони
використовуються у холодильних агрегатах, автомобільних кондиціонерах,
при очищенні поверхні печатних плат для мікроелектроніки, аерозольного
розпилення косметичних та інших речовин, розпушування сировини при
виготовленні виробів з пластмаси, пожежогасінні та ін. Руйнівну дію ХФВ
на озон вперше дослідили американські вчені Ш. Роуленд та М. Молін. За
це відкриття у 1996 р. їм була присуджена Нобелівська премія.
Джерелом оксидів азоту є перед усе спалювання енергоносіїв. Вони
утворюються з азоту та кисню повітря при високих температурах (понад
1000°С) у присутності каталізаторів, якими можуть бути різні
метали.Оксиди сірки і азоту, хлористий водень та інші кислотоутворюючі
сполуки, з'єднуючись з атмосферною вологою, утворюють кислоти. Через
це рН дощової води зменшується і випадають так звані "кислотні дощі".
Явище "кислотних дощів" вперше було описано у ХХ ст. Дж.Смітом, який
і запропонував цей термін. Зниження рН опадів може відбуватися навіть на
22,5 одиниці і досягати 3,23,7 при нормі 5,65,7. Найбільшою
кислотністю відрізняються тумани. Наприклад, у Гамбурзі була
зафіксована кислотність туману з рН‹ 2 (лимонний сік має
рН = 2,3).Кислотні опади потрапляють у грунт, річки, озера, тобто у
гідросферу. Агресивні речовини, що містяться в них, мають шкідливий
вплив перш за все на рослинний світ. Кислотні опади, знижуючи
кислотність ґрунтів, зменшують врожайність сільськогосподарських угідь.
"Кислотні дощі" є причиною загибелі лісів у Німеччині, Чехії, Польщі.
Кислотами у ґрунтах розчиняються важкі метали, що засвоюються
рослинами і можуть по харчовим ланцюгам потрапляти у організм
людини. "Закислення" атмосферних опадів має найбільш шкідливі
наслідки у Швеції, Канаді та США. Там воно привело до зниження
біологічної продуктивності озер і майже повної загибелі риби.
Вони інтенсивно знищують металеві конструкції, лакофарбні
покриття, бетонні, кам'яні споруди, є причиною загибелі архітектурних
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пам’ятників. Присутність у повітрі великої кількості аміаку або іонів
кальцію може призвести до випадіння не кислих, а лужних опадів. Як
кислотні, так і лужні опади становлять небезпеку для людини не тільки
опосередковано шляхом змінення об'єктів довкілля, але і при
безпосередньому контакті.
В Україні 68 % людей мешкає у містах, де рівень забруднення
повітря є небезпечним для проживання. З них понад 24 %  в умовах
високого, а майже 8 %  дуже високого забруднення. Найбільший рівень
забруднення атмосферного повітря спостерігається у Донецьку, Луцьку,
Одесі, Слов'янську та Дзержинську. Основними забруднювачами
атмосферного повітря у цих містах є: двооксид азоту, двооксид сірки,
оксид вуглецю, аміак, фенол, формальдегід, фтористий водень.
Перелік пріоритетних речовин, що забруднюють атмосферне повітря
у містах, представлений у табл. Б3.
Таблиця Б3  Перелік пріоритетних хімічних забруднювачів атмосферного
повітря
Назва речовини

Назва речовини
Метилмеркаптан
Мирекс*
Миш’як та його сполуки
Нікель та його сполуки
Озон
ПАУ*
Пентахлорфенол*
ПХД
Ртуть та її сполуки
Свинець та його сполуки
Сірчана кислота
Сірчаний ангідрид
Сірководень
Сірковуглець
Синтетичні жирні кислоти
Стирол
Токсафен*
Толуол
Оксиди вуглецю
Фенол
Формальдегід
Хлор
Хлордан*
Хлоровані парафіни з коротким
ланцюжком
Хром та його сполуки

Азоту оксиди
Акрилати
Аліфатичні ненасичені вуглеводні
Аліфатичні насичені вуглеводні
Альдрин*
Аміак
Анілін
Азбест
Ацетон
Бенз(а)пірен
Бензол
Винилхлорид
Водень фтористий
Водень хлористий
Гексабромдифеніл*
Гексахлорбензол*
Гептахлор*
ДДТ*
Дибензолфуранил*
Двооксиди
Ельдрин*
Кадмій та його сполуки
Ксилол
Линдан*
Марганець та його сполуки
Мідь та її сполуки

Примітка: *  Речовини, що підлягають забороні, або (та) використання яких
підлягає обмеженню.
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Додаток В
Організація спостережень за забрудненням атмосферного повітря
Контроль за якістю атмосферного повітря здійснюється згідно з
ГОСТ 17.2.3.01-86 "Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля
качества воздуха населенных пунктов". Відповідно до цього стандарту
встановлюються три категорії постів спостереження за забрудненням
атмосферного
повітря:
стаціонарний,
маршрутний,
пересувний
(підфакельний).
Призначення,
розміщення
і
кількість
постів
спостереження надані у таблиці В1.
Спостереження за забрудненням атмосферного повітря проводять за
спеціальними програмами. Для стаціонарних постів розрізняють чотири
програми спостережень: повна, неповна, скорочена і добова. Зміст
програм, умов спостереження відповідно призначенню постів
спостереження за забрудненням атмосфери надані у таблиці В2.
Для встановлення факту забруднення атмосферного повітря
необхідно визначення концентрацій забруднюючих речовин у приземному
шарі атмосфери (на висоті від 1,5 до 3,5 м від поверхні землі). На підставі
отриманих значень концентрацій забруднюючих речовин роблять
висновок про рівень забруднення та ступінь його небезпеки для здоров'я
людини.
З середини 70-х років минулого сторіччя почали розроблятися
комплекси автоматизованої апаратури дістанційного зондування з метою
контролю забруднення атмосфери  лідарні системи. Їх робота
ґрунтується на використанні джерел лазерного випромінювання з
підвищеною вихідною енергією. Ці системи поділяються на лідари
кругового огляду та пересувні лідарні установки. Лідари першого типу
призначені для безперервного цілодобового контролю викидів аерозолів,
NОx та SO2 на території радіусом 715 км. Лідар другого типу  лідар
комбінованого розсіювання, змонтований на базі автомобіля. Він
призначений для контролю газового складу шлейфів промислових викидів.
Гранична його чутливість 10 моль/см3, дальність дії  0,51 км.
Характеристики лідарних систем наведено у таблиці В3.
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Таблиця В1  Призначення, розміщення і кількість постів спостереження
Назва поста

Призначення поста

1
1. Стаціонарний

2
Для забезпечення
безперервної
регістрації вмісту
забруднюючих
речовин

1.1. Опорний

2. Маршрутний пост

Умови розміщення поста

3
Розміщується на відкритій
площадці, що з усіх боків
провітрюється у місці,
визначеному на основі
попереднього дослідження
забруднення атмосферного
середовища.
Їх розташовують:
Для
визначення - у центральний частині
довготривалих змін населеного пункту;
кількості
вмісту - у зонах відпочинку;
забруднюючих
- на територіях, що
речовин, які
знаходяться поблизу
частіше
інтенсивного руху транспорту
зустрічаються
Для
регулярного
Те ж саме
відбору
проб
повітря
у
фіксованій
точці
місцевості
для
спостережень, які
проводяться
за
допомогою
рухомого
обладнання
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Кількість постів у залежності
від кількості населення
4
1 пост на менше ніж 50103
мешканців;
2 поста на 10103 мешканців;
3-5 постів від 20103 до 50103
мешканців;
5-10 постів більше ніж 50103
мешканців;
10-20 постів (стаціонарних)
на
більше,
ніж
1106
мешканців

Зміст спостережень
5
1. На стаціонарних постах
проводяться спостереження за
специфічними
забруднюючими речовинами

1.1. На
опорних
постах
проводяться спостереження за
кількістю пилу, сірчаного
газу, окису вуглецю, двоокису
азоту
10-20 постів на більше, ніж 1. На маршрутних постах
проводяться дослідження за
1106 мешканців
основними
забруднюючими
речовинами і специфічними
речовинами, що характерні
для промислових викидів
означеного населеного пункту

Продовження таблиці В1
1
2
3. Пересувний Для відбору проб
(підфакельбіля
димових
ний пост)
(газових) факелів з
метою виявлення
зони
впливу
означеного джерела

3
Місце для відбору проб щодо
підфакельного спостереження
вибирають на різних відстанях
від
означеного
джерела,
враховуючи
закономірності
розповсюдження
забруднюючих речовин
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4
Кількість
постів,
їх
розташування визначається у
залежності
від:
площи
населеного пункту, рельєфу
місцевості,
розвитку
промисловості,
мережі
шляхів
з
інтенсивним
транспортним рухом,
їх
розташування по території
міста, розташування місць
відпочинку, курортних зон

5
На пересувних (підфакільних)
постах
проводяться
спостереження за
специфічними
забруднюючими речовинами,
що характерні для викидів
означеного підприємства

Таблиця В2  Зміст програм та термін спостережень за забруднюючими речовинами
Найменування
програми
1
Повна

Неповна

Скорочена

Добова

Призначення програми

Періоди спостережень

2
3
Для збору інформації про Спостереження проводяться кожного
одноразові,
середньодобові дня шляхом безперервної регістрації за
концентрації забруднюючих допомогою автоматичних приладів або,
речовин
дискретно через однакові періоди часу
не менш 4-х разів з обов’язковим
відбором о 1, 7, 13, 19 годинах за
місцевим дискретним часом. Тривалість
відбору проб 20-30 хвилин
Дозволяється проводити з Спостереження проводяться кожного
метою отримання інформації для о 7, 13, 19 годинах за місцевим
про одноразові концентрації дискретним часом. Тривалість відбору
забруднюючих речовин
проб 20-30 хвилин
Для отримання інформації про
одноразову
концентрацію.
Спостереження дозволяється
проводити при t повітря ≤
45С, при середньомісячній
концентрації
<1/20
одноразової ГДК
Отримання інформації про
середньодобову концентрацію

Умови визначення концентрацій
забруднення
4
Відбір проб при визначенні приземної
концентрації
сумішей
у
атмосфері
проводять на висоті від 1,5 до 3,5 метрів від
поверхні грунту.

Середня за добу концентрація визначається
як
середнє
арифметичне
значення
одноразових концентрацій

Спостереження проводяться кожного Середнє за місяць значення концентрації
дня о 7, 13 годині за місцевим визначається, як середнє арифметичне
дискретним часом
значення
усіх
одноразових
або
середньодобових концентрацій за місяць

Безперервний добовий відбір проб
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Середнє за рік значення концентрації
визначають як середнє арифметичне
значення одноразових або середньодобових
концентрацій, що отримані за рік

Таблиця В3  Характеристики лідарних установок
Характеристика
(показник)

Дальність дії, км
день/ніч
Гранична
чутливість,
моль/см
Точність
вимірювання усіх
параметрів, %
Час(тривалість)
вимірювання усіх
параметрів, с.(хв.)
Потужність, кВт
Маса, кг

Вимірювання
Лідар кругового огляду

Пересувна
лідарна
установка
Кількість(та вид) вимірювальних компонентів
SO2
NOх
Аерозолі
10 компонентів
5/7
4/6
10
0,5-1,0
(3-1) 1011
(0,5 ГДК)

(1-3) 1011
(0,5 ГДК)

-

-

20

20

10

-20

30

2 хвилини

20
3000

10
1000
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Додаток Г
Таблиця Г1  Значення гранично допустимих концентрацій хімічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26

Речовини

2
Азоту двооксид
Азоту оксид
Азоту трифторид
Аміак
Ангідрид оцтовий
Ангідрид фталевий
Анілін
Ацетон
Бенз(а)пірен
Бензин (нафтовий, мало
сірчистий у перерахунку
на вуглець)
Бензин
сланцевий
(у
перерахунку на вуглець)
Бензол
Бром
Бутан
Водень хлористий (соляна
кислота) по молекулі НСl
Вуглецю оксид
0,0-Диметил-(1-окси-2,
2,2-трихлоретил фосфат
(хлорофос)
Дихлорметан (фреон-22)
Дихлорметан
Етилен
Кислота мурашина
Кислота оцтова
Ксилол
Миш’як,
неорганічні
сполуки (у перерахунку на
миш’як)
Нікель, розчинні солі (у
перерахунку на нікель)
Нікель сірчанокислий (у
перерахунку на нікель)

ГДК,мг/м³

Клас
небезпечності

Максимальна
разова, мг/м3

Середньодобова, мг/м3

3
0,085
0,4
0,4
0,2
0,1
0,1
0,05
0,35
-

4
0,04
0,06
0,2
0,04
0,03
0,1
0,03
0,35
0,1мкг/100м3

5
2
3
3
4
3
2
2
4
1

5

1,5

4

0,05
1,5
200

0,05
0,1
0,04
-

4
2
2
4

0,2
5

0,2
3

2
4

0,04

0,02

2

100
3
3
0,2
0,2
0,2
-

10
1
3
0,05
0,06
0,2
0,03

4
2
3
2
3
3
2

0,002

0,002

1

0,002

0,001

1
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Продовження таблиці Г1
№
п/п

1
27
28
29
30

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Речовини

2
Нітробензол
Олово
хлорид
(у
перерахунку на олово)
Пентан
Ртуть
хлориста
(у
перерахунку на ртуть,
каломель)
Ртуть
хлорна
(у
перерахунку на ртуть,
сулема)
Скипидар
Спирт метиловий
Спирт етиловий
Стирол
Толуол
Фенол
Формальдегід
Формамід
Хлор
Хлорбензол
Хлоропрен

ГДК,мг/м³

Клас
небезпечності

Максимальна
разова, мг/м3

Середньодобова, мг/м3

3
0,008
0,5

4
0,008
0,05

5
2

100

25

4

-

0,0003

1

-

0,0003

1

2
1
5
0,04
0,6
0,01
0,035
0,1
0,1
0,02

1
0,5
5
0,002
0,6
0,003
0,003
0,03
0,03
0,1
0,002

4
3
4
2
3
2
2
3
2
3
2
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Таблиця Д1  Характеристика газоаналізаторів

Додаток Д

Назва

Перелік речовин, що
аналізуються

Галузь застосування

1
Сигналізатори
газу
побутові СГБ-1

2
Природні
гази
(метан), вуглеводні
скраплені топлівні
гази (пропан) СО2

3
Комунально-побутові
і
приміщення виробництва,
які
не
відносять
до
вибухонебезпечних
за
умовами експлуатації

4
Час реагування – 10 с,
напруга живлення – 220 В,
потужність – 6,5 Вт,
габаритні розміри:
діаметр – 135 мм,
товщина – 50 мм,
маса  0,55 кг,
звуковий сигнал – 60 дБ

Переносний
автоматичний
періодичної дії
газоаналізатор
ОКСИ-5М

О2, СО, NO2 i SO2 t
димових
газів
і
повітря

Енергопідприємства.
Технічний ремонт, наладка,
обслуговування
для
спалювання палива

Рідиннокристалічний
індикатор,
час безпервної роботи – 6
годин,
напруга живлення – 220 В,
або акумулятор – 5,6 В,
габаритні розміри 210х90х55
(мм),
маса – 0,8 кг

Переносний
багато
компонентний
газоаналізатор оптимізації
режимів
горіння
АНКАТ-310

СО, О2, NO, SО2

Енергопідприємства.
Ремонт,наладка котельного
обладнання.
Служби
екологічного
контролю

Принцип
роботи
електричний,
час реагування – 4060 с,
час безперервної роботи –
годин,
живлення від акумулятора –
В,
габаритні
розміри
100х200х72 (мм)
маса – 0,7 кг

Газоаналізатор
623 КПИ 03

Масові концентрації
суми
вуглеводнів,
метану
і
суми
вуглеводнів
без
метану
у
атмосферному
повітрі

У
складі
пересувної
лабораторії та автоматичної
станції
контролю
забруднення атмосфери
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Технічні характеристики

–

8
9
–

Принцип роботи  плазмовоіонізаційний,
діапазони вимірювання  0-50
мг/дм3,.
похибка  (0,2 ± 0,146х),
мг/дм3,
потужність  0,35 кВ А,
габаритні
розміри

214х483х591 (мм),
маса  до 35 кг

Продовження таблиці Д1
Назва

Перелік речовин, що
аналізуються

Галузь застосування

Технічні характеристики

1

2

3

4

Газоаналізатор 645 ХЛ03

NO, NO2, NO + NO2 у
атмосферному
повітрі

На
стаціонарних
та
пересувних лабораторних
станціях контролю
забруднення атмосфери

Переносний
газоаналізатор
для
настройки
карбюратора
двигунів
ГИАМ-29

СО, вуглеводні по
гексану

Органами
охорони
навколишнього
середовища,
автотранспортними
інспекціями,
станціями
технічного обслуговування,
автопідприємствами

Принцип роботи 
хемілюмінесцентний,
діапазон вимірювань  010
мг/дм3,
похибка  ±(0,03+0,015С),
мг/дм3,
габаритні
розміри

221,5х483х690 (мм),
маса  до 40 кг,
потужність  більше 300В А,
електричне живлення від
мережі
змінного
струму
напругою 220 В, частотою 50
Гц
Принцип
роботи
–
абсорбційний,
живлення  220 В,
акумулятор – 12 В,
габаритні
розміри

340х250х140 (мм),
маса – 4,5 кг
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Додаток Е
Необхідні параметри роботи газоаналізатора УГ-2 при визначенні
концентрацій токсичних парів і газів
Газ (пара),
що визначається

від

до

Загальний час
просмоктування,
хв.

3
0-30

4
100

5
160

6
5

7
біле

60
400

0-300
0-3000

405

435

3
10

зелене

0-1400
0-6000
0-120
0-400

190

Окис
вуглицую

265
60
220
60

Сірководень

300
30

0-30
0-300

140

Хлор

350
100
250
30
325
150

0-15
0-80
0-30
0-300
0-50
0-200

285
20
120

300
60

0-100
0-5000

200

Бензол

350
100

0-200
0-1000

Толуол

300
100
300
100
300
300

0-500
0-2000
0-500
0-200
0-2000
0-1000

1
Сірчистий
ангідрид
Етіловий
ефір
Ацетилен

Аміак
Окиси
азоту
Бензин

Ксилол
Ацетон
Вуглеці
нафти

Об’єм,
що
просмоктується,
мл

Межі концентрацій,
що визначаються,
мг/м3

2
300

Тривалість
защіпання,с

миттєво

5
3
8

світлокоричневе
коричневе
кільце

200

5
2

коричневе

330
25
160

7
4
4
2
7
5

червоне

230

7
4

світлокоричневе

255
20

290
23

7
4

сірозелене

200
20
100
16
180
200

230
25
132
26
240
230

7
4
4
3
7
7

темнокоричневе
червонофіолетове
жовте
світлокоричневе

230
миттєво

200

280
миттєво
миттєво

миттєво
260
800

330
130
миттєво
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Забарвлення,
що утворюється

синє
червоне

Васьковець Л.А., Євтушенко Н.С., Латишева М.М., Павленко Т.С.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПИЛЕНОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Мета роботи  вивчення методів контролю забруднення
атмосферного повітря пилом; засвоєння вагового і лічильного методів
визначення запиленості повітря; ознайомлення з вимірювальною
апаратурою та експериментальне визначення вмісту пилу в повітрі,
гігієнічна оцінка рівня забрудненості атмосфери пилом.
Використані у роботі терміни та їх визначення наведені у додатку А
[4].
1. Критерії якості атмосферного повітря та фактори, що визначають
ступінь шкідливості аерозольного забруднення повітря
Пил є одним з найпоширеніших забруднювачів атмосфери поряд з
двооксидами азоту і сірки, оксидом вуглецю та вуглеводнями.
Пил  це тверді частки різних речовин розміром від часток мікрона
до десятих часток міліметра, які здатні тривалий час перебувати в повітрі у
завислому стані. Аеродинамічну дисперсну систему, в якій дисперсним
середовищем є повітря, а дисперсною фазою є пилові частки, називають
аерозолем.
За розмірами частки пилу класифікують на видимі неозброєним оком
(понад 10 мкм), мікроскопічні (0,2510 мкм) та ультрамікроскопічні
(менші за 0,25 мкм). У спокійному повітряному середовищі великі пилові
частки (10100 мкм) швидко осідають. Частки до 0,1 мкм практично не
осідають і знаходяться у стані постійного броунівського руху та здатні
спонтанно з'єднуватися між собою.
За природою пил поділяють на органічний, неорганічний та
змішаний. Органічний може бути природним (наприклад, вугільний) та
штучним (наприклад, отрутохимікати). Неорганічний пил може бути
мінеральним (наприклад, піщаний) та металевим (наприклад, свинцевий).
Найчастіше в амосферному повітрі присутній змішаний пил. Від
підприємств із шкідливим виробництвом у разі несправності або
неефективної роботи установок очистки газу у повітря можє надходити
пил саме певного виробництва. В Україні особливо незадовільно
експлуатуються установки очистки газу (до 15 % від обстежених) на
підприємствах енергетичної, машинобудівної, металообробної, легкої,
текстильної, переробної промисловості та агропромислового комплексу.
Пил, що знаходиться у атмосферному повітрі, головним чином,
складається із дрібних часток мінеральних речовин, які утворюють земну
кору. Велика кількість пилу потрапляє в атмосферу під час виверження
вулканів. Суттєвим джерелом запиленості атмосфери є промислові
підприємства.
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Джерела забруднення атмосфери пилом поділяються на природні
(виверження вулканів, пилові бурі, лісові та степові пожежі та ін.) й
антропогенні (спалювання палива у промислових та побутових установках,
виробнича діяльність підприємств чорної та кольорової металургії,
вугільної та хімічної промисловості, будівельних матеріалів та цементу та
ін.) В Україні головними забруднювачами атмосфери пилом є
підприємства паливно-енергетичного комплексу – 56 %.
Ступінь шкідливої дії пилу залежить від його фізико-хімічних
властивостей (дисперсності, хімічного складу, розчинності, форми і
структури часток, електрозарядженості та радіоактивності) і пилового
навантаження (ПН).
ПН – маса пилу, яка надходить в органи дихання людини за певний
відрізок часу.
Отже, негативна дія пилу на організм визначається ступенем
запиленості повітря та тривалістю його впливу на організм.
Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично
допустимі концентрації (ГДК, мг/м3) забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі. Забруднення атмосферного повітря населених міст
вважається допустимим та безпечним для здоров’я людей, якщо його
рівень не перевищує встановлені гігієнічні нормативи допустимого вмісту
забруднюючих речовин: ГДК або ОБРД (орієнтовно безпечні рівні діяння).
Для гігієнічної оцінки рівня запиленості атмосферного повітря
використовують такі нормативи як максимально разові гранично
допустимі концентрації (ГДКм.р.) та середньодобові гранично допустимі
концентрації (ГДКс.д.) вмісту пилу. В атмосферному повітрі населених міст
вміст недиференційованого за складом пилу повинен не перевищувати
ГДК максимально разової  0,5 мг/дм3, ГДК середньодобової  0,15 мг/дм3.
У разі встановленого хімічного складу пилу його вміст у повітрі не
повинен перевищувати величин ГДКм.р., ГДКс.д. забруднюючих
речовин, унормованих Державними санітарними правилами охорони
атмосферного повітря населених міст (від забруднення хімічними та
біологічними речовинами) [3] (додаток Б).
Моніторинг повітря за вмістом пилу в Україні ведеться
територіальними органами гідрометслужби Міністерства охорони
природного середовища у 53 містах на 162 стаціонарних постах й двох
станціях
транскордонного
моніторингу
та
санепідемстанціями.
Обов'зковими є спостереження за сумарною масовою концентрацією
атмосферного пилу. У той саме час на Заході в основу моніторингу і
відповідного нормування покладено виділення та зважування відносно
тонких фракцій, які становлять найбільшу небезпеку для здоров'я людини
(ISO 7708:1995. Качество воздуха. Определение фракционного состава
частиц при отборе проб для оценки санитарно-гигиенического состояния).
Доведеним є підвищення частоти захворювань бронхітами із зростанням
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концентрації РМ10 та РМ2,5 у повітрі. У країнах Європи обов'язковими є
виміри концентрації часток з діаметром до 10 мкм (РМ 10). В останній час у
зв'зку з встановленням у США нормативу вмісту у атмосферному повітрі
аерозольних часток діаметром до 2,5 мкм (РМ 2,5) моніторинг за вмістом
цих фракцій набуває все більшого розповсюдження у світі.
Для встановлення факту забруднення атмосферного повітря
необхідно визначення концентрацій пилу у приземному шарі атмосфери
(на висоті від 1,5 до 2,5 м від поверхні землі). На підставі отриманих
значень концентрацій пилу роблять висновок про рівень забруднення та
ступінь його небезпеки для здоров'я людини.
Оцінку рівня забруднення атмосферного повітря проводять за
показником фактичного забруднення (ПЗ) атмосферного повітря, який
розраховується за формулою (1):
ПЗ 

С
 100 %,
ГДК

(1)

де:
ПЗ  показник забруднення,
С  фактична концентрація пилу в мг/м3,
ГДК  значення гранично допустимої концентрації пилу (в мг/м3).
Для встановлення показника забруднення (ПЗ) атмосферного повітря
використовуються значення фактичних концентрацій (С), що виражені у
мг/м,3 та одержаних при їх статистичній обробці. При цьому для
розрахунку ПЗ приймаються значення таких С: для характеристики
забруднення атмосферного повітря в районі окремих стаціонарних постів середньоарифметичне значення з числа разових або середньодобових
концентрацій, виміряних протягом року.
Таким чином, для оцінки рівня забруднення повітря на стаціонарних
та маршрутних постах встановлюють фактичні концентрації 
максимально разові (См.р.) і середньодобові (Сс.д.) виражені у мг/дм3.
Значення гранично допустимих концентрацій хімічних речовин в
атмосферному повітрі наведено у додатку Б.
Оцінка фактичного рівня забруднення атмосферного повітря
проводиться шляхом співставлення показника забруднення (ПЗ) з
показником гранично допустимого забруднення (ГДЗ). ГДЗ атмосферного
повітря - відносний інтегральний критерій оцінки забруднення
атмосферного повітря населених міст, який характеризує інтенсивність та
характер сумісного діяння всієї сукупності присутніх у ньому шкідливих
домішок. ГДЗ розраховується для кожного випадку на основі
затверджених і вказаних у [3] коефіцієнтів комбінованої дії (Ккд) за
формулою:
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ГДЗ = Ккд  100%,

(2)

де Ккд – коефіцієнт комбінованої дії.
Допустимим визнається рівень, що не перевищує ГДЗ.
Оцінка забруднення атмосферного повітря пилом включає
визначення рівня забруднення (допустимий, недопустимий) та ступеню
його небезпечності (безпечний, слабо небезпечний, помірно небезпечний,
небезпечний, дуже небезпечний) згідно з табл. А1. У разі присутності у
повітрі однієї домішки показник ГДЗ = 100 %. При вимірах масових
концентрацій пилу (тобто концентрацій пилу недиференційованого за
складом) рівень забруднення визначають за ПЗ.
Висновок роблять на підставі співставлення розрахованих значень
ГДЗ (у випадку коли відомий склад пилу), або ПЗ (у випадку коли пил
недиференційований за складом) із значеннями, вказаними у табл. 1
Таблиця 1  Оцінка забруднення атмосферного повітря
Рівень забруднення

1
Допустимий
Недопустимий
Недопустимий
Недопустимий
Недопустимий

Ступень
небезпечності

Кратність
перевищення ГДЗ

2
Безпечний
Слабо небезпечний
Помірно
небезпечний
Небезпечний
Дуже небезпечний

3
=<1
>1-2
>2-4,4
>4,4-8
>8

Відсоток
випадків
перевищення
ГДЗ
4
> 0-4
>0-4
>4-10
>10-25
>25

2. Методи визначення запиленості, вимірювальні прилади та
обладнання
2.1. Методи вимірювання запиленості повітря
Гігієнічна оцінка запиленості повітряного середовища включає
кількісну і якісну характеристику пилу.
Кількісно запиленість може бути оцінена за масою пилу, наявного у
повітрі, або за кількістю порошинок в одиниці об’єму повітря. Якісну
характеристику пилу дають на підставі вивчення його хімічних
властивостей, дисперсності (співвідношення часток різного розміру),
форми порошинок
Таким чином, для оцінки запиленості повітряного середовища
необхідно визначити масову концентрацію пилу (мг/м 3) у повітрі , його
дисперсний склад, а також кількість порошинок в одиниці об’єму повітря і
їх форму.
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Методи вимірювання запиленості повітря поділяють на дві групи:
 прямі методи, які ґрунтуються на попередньому осадженні
пилових часток(фільтраційні, седиментаційні та ін.) з подальшим їх
зважуванням або підрахунком;
 непрямі методи (без виділення дисперсної фази або з
осадженням її на підкладку) – механічний, вібраційно-частотний,
електричний (полягає у вимірюванні зарядів часток пилу при розрахунку
електричних імпульсів від заряджених часток, що надходять у датчик),
радіаційний, оптичний (ґрунтується на поглинанні або розсіюванні світла
завислими частками), радіоізотопний (за ступенем поглинання -часток від
ізотопу 14С з пилом, осадженим на підкладку), дисперсіометричний (на
підставі визначення опору фільтра залежно від кількості відфільтрованого
пилу), п’єзоелектричний (вимірювання частоти коливань п’єзоелектричної
пластини в залежності від осадженого пилу) та ін.
Дисперсність пилу і форму пилинок установлюють методом
мікроскопії. Пиловий контроль може бути періодичним (короткочасне
разове вимірювання концентрації пилу) або постійним, здійснюваним за
допомогою автоматичних приладів і систем або індивідуальних
пиловідбірників.
Існує два типи автоматичних пиловимірювальних приладів і систем.
Вимірювання в них здійснюється за допомогою електричних, оптичних і
радіоізотопних методів.
Розробляються автоматичні системи з дистанційною передачею
інформації.
Індивідуальні пиловідбірники  це прилади для оцінки пилового
навантаження. За їх допомогою можна оцінити середньодобові значення
рівнів запиленості повітря.
Для
прямого
(вагового)
визначення
концентрації
пилу
використовується :
- Комплекс приладів у складі:
 Електроаспіратора – ЕА-2 (похибка  6 %) або електроаспіратора
ЕА-2С чи ЕА-2СМ (похибка 5 %) для вимірювання концентрацій пилу у
діапазонах разових та середньодобових концентрацій 0,00750 мг/дм3 й
електроаспіратора – ЕА-3  у діапазоні концентрацій завислих в
атмосферному повітрі часток 0,4150 мг/дм3;
 Фільтрів з ущільненої запресованої тканини ФПП-15 з діаметром
робочої поверхні 69,4 мм та фільтрів АФА-ВП-20 зі ступенем затримки
аерозольних часток не менше 95 % для вимірювання концентрацій пилу у
діапазонах разових та середньодобових концентрацій 0,00750 мг/дм3 та
ФПП-15-1,5 та АФА-ХП(ВП)-160 у діапазоні концентрацій завислих в
атмосферному повітрі часток 0,4150 мг/дм3;
 Терезів ВЛА-200;
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 Мір маси;
 Анеморумбографа М-63МР;
 Барометра-анероїда М-67.
Для непрямого вимірювання концентрації пилу використовуються:
 вимірювач концентрації пилу ИКП-3Д (діапазон вимірів –
0,1–1000,0 мг/м3. Тривалість виміру однієї проби від 0,2–2 хв, похибка 
 25 %);
 радіоізотопний пиломір ИЗВ-3 (діапазон вимірювань 
0,25–50,0 мг/м3, час відбору проби-5 хв., похибка вимірювань –  30 %);
 переносні лабораторії для контролю аерозольного забруднення
навколишнього середовища АПЛ-1 і АПЛ-2 (діапазон вимірювань
відповідно, 0,01–50,0 мг/м3 і 0,1–25,0 мг/м3).
У нашій країні вимірювання концентрації пилу у атмосферному
повітрі регламентовано методичними рекомендаціями Міністерства
охорони здоров’я України [6] та ГОСТ 17.2.4.05-83 [7].
Залежно від мети вимірювань визначають максимально разові і
середньодобові концентрації пилу за масою часток (усіх часток, що
вітають у повітрі) в одиниці об’єму повітря. Для цього використовують
прилади і пристрої, дія яких ґрунтується на прямому і непрямому методах
вимірювання вмісту пилу.
Найбільш простим і надійним методом визначення масової
концентрації пилу є ваговий метод. Згідно з [6] для спостережень за
станом забруднення атмосферного повітря використовуються дві методики
вимірювань вмісту завислих в атмосферному повітрі часток ваговим
методом. Одна призначена для визначення середньодобових концентрацій
пилу у діапазоні 0,4150 мкг/м3 при обсязі проби 1000 м3. Друга методика
використовується для вимірювання разових та середньодобових
концентрацій пилу при питомій витраті повітря 5 дм 3/хв.∙см2 у діапазоні
0,007-50
мг/дм3.
Відбір
проб
здійснюється
за
допомогою
електроаспіратора.
Ваговий метод визначення вмісту пилу у повітрі полягає у затримці
пилу на фільтрі при протяжці через нього певного об’єму запиленого
повітря, висушуванні його у ексикаторі до постійної маси та зважуванні на
аналітичних терезах. Знаючи масу фільтра до і після відбору проби, можна
визначити вміст пилу в одиниці об’єму повітря:
Q = (P1 – P) / V0,
де:
Q – вагова концентрація пилу, мг/м3;
Р1 – маса фільтра після відбору проби, мг;
Р – маса фільтра до відбору проби, мг;
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(3)

V0 – об’єм повітря, що протягується через фільтр, приведений до
нормальних умов, тобто до такого об’єму, який він займав би при
температурі 0 С і тиску 760 мм рт. ст., м3.
Об’єм повітря при нормальних умовах
Vo = Vt  273  Рб / (273 + t)  760,

(4)

де:
Vt – об’єм повітря, протягнутого при температурі t і тиску В, м3;
Рб – барометричний тиск у місці відбору проби, мм рт. ст.;
температура повітря у місці відбору проби, С.
Оцінка пилового фактора проводиться шляхом порівняння
отриманих значень разових та середньодобових концентрацій пилу з
гранично допустимими концентраціями (ГДК, мг/м 3), установленими
нормативном документом "Державні санітарні правилами охорони
атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та
біологічними речовинами)" [3].
При розрахунку пилового навантаження (ПН) на органи дихання
використовують значення середньодобових концентрацій (СДК).
Пилове навантаження визначається за формулою:
ПН = СДК  tдії  Vдих.,

(5)

де:
СДК – середньодобова концентрація пилу, мг/м3;
tдії – тривалість дії;
Vдих. – об’єм дихання.
Недоліком вагового методу є те, що він не дає уявлення про якісну
характеристику пилу, без якої неможлива повна оцінка запиленості. Одна й
та ж сама вагова кількість пилу може бути показником як наявності у
повітрі відносно незначної кількості великих часток, так і безлічі дрібних.
З точки зору поведінки пилу в повітрі і дії його на організм людини ці
випадки є зовсім різними.
Лічильні методи дослідження запиленості повітря служать для
визначення числа порошинок, що містяться в 1 см 3 повітря.
Підраховувати кількість часток можна шляхом виділення їх з
повітряного середовища, а також безпосередньо в потоці запиленого
повітря.
Подібне дослідження може бути здійснене виконане за допомогою:
 мікроскопів – візуальне визначення числа і розмірів пилових
часток;
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 фотоелектричних лічильників (АЗ-5), які реєструють кількість і
розміри пилових часток в повітряному потоці завдяки ефекту розсіювання
світла;
 седиментаторів, які осаджують порошинки на скло для
подальшого їх підраховування під мікроскопом.
Фотоелектричний лічильник аерозольних часток АЗ-5 надає
можливість виміряти дисперсний склад часток діаметром 0,4–10 мкм, а
також загальну їх кількість.
Найчастіше для підрахунку часток застосовують мікроскоп. Для
мікроскопічного дослідження пил, що міститься в певному об’ємі повітря,
спочатку осаджують на предметне скло. Попередньо предметне скло
доцільно покрити будь-якою клейкою речовиною (глицерином, вазеліном,
2 % розчином канадського бальзаму у ксилолі). Клейку речовину наносять
у вигляді смужки або на певній площині. Звичайно використовують
об’єктив 90х і окуляр 10х, причому це має бути сітчастий окуляр –
мікрометр. Останній являє собою кругле скло, на яке нанесена сітка із 100
квадратиків з довжиною сторони 1 або 0,5 мм. Вигляд пилового препарата
під мікроскопом із сітчастим окуляром (мікрометром) при малому
збільшенні показано на рис. 1.

а) пилова доріжка; б) пил на певній площині
Рисунок 1 – Вигляд пилового препарату під мікроскопом

Для визначити число порошинок у всьому препараті, спочатку
рахують, скільки міститься порошинок у середньому в одній поперечній
смужці квадратиків. При цьому підраховують 3–5 поперечників і загальне
число порошинок у них ділять, відповідно, на 3 або 5.
Довжина пилової доріжки на покривному склі визначається
розмірами щілини в діафрагмі касети: для лічильника СП-2 вона дорівнює
10 мм або 10000 мкм. Якщо при заданих оптичних умовах заздалегідь
60

визначити довжину сторони малого квадратика окуляра-мікрометра, то,
розділивши довжину пилової доріжки на цю довжину, можна підрахувати,
яка кількість таких квадратиків розміститься на всій довжині пилової
доріжки. Так, при об’єктиві 90х, окулярі 10х і збільшенні 900х сторона
малого квадратика окулярної сітки дорівнює 9 мкм, а можлива кількість
смуг у пиловій доріжці 10 000: 9 = 1111,1.
Помноживши середнє число порошинок в одній смужці на число
таких смужок у пиловий доріжці, можна отримати загальне число
порошинок препарату, а поділивши останнє на об’єм протягнутого
приладом повітря, отримаємо лічильний показник запиленості повітря П с.
У загальному випадку лічильний показник запиленості повітря
(часток в 1 см3)
Пс  М сер.  N / Q,

(6)

де:
Мсер – середнє число порошинок в одній смужці квадратиків по
ширині пилової смужки;
N – можливе число смужок;
Q – об’єм повітря, протягнутого через лічильник, см3.
Одночасно з підрахунком кількості порошинок визначають їх розмір
і характерну форму.
Порошинки вимірюють під мікроскопом за допомогою окулярної
лінійки-мікрометра або окулярного гвинтового мікрометра (рис. 2).

а

б

1  корпус; 2  відлічувальний барабан; 3  окуляр з диоптрійною наводкою;
4  гвинт для закріплення на тубусі мікроскопа; 5  вид під мікроскопом
Рисунок 2 – Звичайний (а) та гвинтовий (б) окулярні мікрометри

Окулярний мікрометр являє собою круглу скляну пластинку, в
центрі якої вигравіювана лінійка довжиною 5 мм (рис. 2а). Лінійка
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розділена на 50 частин. Окулярний мікрометр вставляють в окуляр. Але за
допомогою окулярного мікрометра безпосередньо неможливо виміряти
розміри порошинок, так як вони розглядаються через об'єктив та окуляр, а
поділи лінійки  тільки через верхню лінзу окуляра. Тому до того, як
почати вимірювати розміри порошинки, необхідно визначити ціну поділу
лінійки окулярного мікрометра для даного збільшення мікроскопа.
Визначення ціни поділу проводять за допомогою об'єктивного мікрометра
(рис. 3).

а) загальний вид; б) вид під мікроскопом
Рисунок 3  Об'єктивний мікрометр

Об’єктивний мікрометр – це металева пластинка з отвором у центрі.
В отвір вставлене скло, на якому нанесена лінійка довжиною 1 мм. Вона
розділена на 100 частин, тобто поділка об’єктивного мікрометра відповідає
0,01 мм, або 10 мкм. Для визначення ціни поділки окулярного мікрометра
об’єктивний мікрометр розміщують на столик мікроскопа і фокусують при
малому збільшенні. Зображення лінійки розміщують у центр поля зору і
тільки після цього міняють об’єктив на той, при якому будуть визначатися
розміри порошинок. Переміщуючи столик мікроскопа і повертаючи
окуляр, встановлюють мікрометри так, щоб їх шкали були паралельними й
одна перекривала іншу. Ціну поділки окулярного мікрометра визначають
за принципом ноніуса, тобто сполучають одну з поділок шкали окулярного
та об’єктивного мікрометрів і знаходять наступне їх сполучення (рис. 4).
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1  поділ об'єктивного мікрометра; 2  поділ окулярного мікрометра
Рисунок 4  Визначення ціни поділу окулярного микрометра

Визначивши, скільком поділкам об’єктивного мікрометра відповідає
одна поділка окулярного мікрометра, вимірюють розміри 100 пилинок.
Відмічають також характерну форму пилинок і роблять їх замальовку.
На завершення визначають ступінь запиленості, а також дисперсний
склад пилу, щоб зробити висновок про його шкідливість.
2.2. Прилади й обладнання, що використовуються
Лабораторна установка для визначення запиленості повітря
складається з пилової камери, дозатора пилу, алонжа з фільтром та
аспіратора (рис. 5).
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1 – тумблер вмикання установки; 2 – тумблер вмикання аспіратора; 3 – тумблер
вмикання вентилятора; 4 – запобіжний клапан; 5 – реометри; 6 – ручки регулюючих
вентилів повітря (швидкість відбору проб); 7 – штуцери; 8 – вентилятор; 9 – дозатор;
10 – заглушка отвору для приєднання алонжа; 11 – вікно спостереження; 12 – ручка;
13 – алонж з фільтром; 14 – гумова трубка; 15 – фільтр
Рисунок 5 – Схема установки для визначення запиленості повітря ваговим методом

У пиловій камері штучно утворюється пило- повітряна суміш, яка
імітує запилене повітря. Для цього з дозатора пил подається у верхню
частину камери і вентилятором, розташованим у нижній частині камери,
рівномірно розподіляється по всьому об’єму. Дозатор дозволяє змінювати
рівень запиленості в камері в широких межах. На лицьовій панелі камери є
отвір для установки алонжа з фільтром АФА.
Алонж (фільтроутримувач) призначений для закріплення фільтра
при відборі проб і являє собою воронку, в широкій частині якої
закріплюється фільтр за допомогою кільця, що його притискує.
Фільтр АФА  це шар рівномірно укладених ультратонких волокон з
полімерів з обпресованими краями та захисних кілець з виступами. Алонж
за допомогою шланга з’єднаний з аспіратором, призначеним для
протягування повітря через фільтр. Аспіратор обладнаний чотирма
ротаметрами, які дозволяють контролювати витрати повітря крізь фільтр в
межах від 1 до 25 л/хв. Для регулювання витрати повітря на передній
панелі распіраційної установки розташовані вентилі.
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Зважують фільтр на аналітичних терезах з точністю до 0,1 мг. Крім
того, необхідно мати термометр і барометр.
При визначенні запиленості повітря лічильним методом
використовують мікроскоп МБИ-1 і прилад СП-2. Мікроскоп МБИ-1
дозволяє вивчати пиловий препарат при різних збільшеннях і має окулярмікрометр. Лічильник пилу СП-2 складається з касети, циліндра і
механізму для засмоктування повітря. Касета служить для осаджування
пилу на предметне скло. За допомогою механізму просмоктування
запилене повітря протягується через щілину в касеті, залишаючи пилову
доріжку на предметному склі, яке заздалегідь змащують ялицевим
бальзамом у ксилолі.
3. Порядок виконання роботи
1. Ознайомитись із загальними відомостями про аерозольне
забруднення атмосферу, джерела та фактори, що визначають ступінь його
шкідливості, з методами оцінки запиленості повітря (див. р. 1.2,
додаток В).
2. Перевірити ступінь своєї готовності до виконання роботи,
відповівши на контрольні запитання, наведені у р. 5. (Можливе
обговорювання під керівництвом викладача).
3. Ознайомитись з устроєм лабораторної установки (п. 2.2).
4. Дослідити запиленість повітря ваговим методом.
1) Від’єднати аспіратор від пилової камери, для чого зняти гумову
трубку зі штуцера.
2) Тумблером 1 (див. рис. 5) увімкнути аспіратор.
3) Тумблером 2 увімкнути реометри й обертанням ручки лівого
крайнього вентиля проти годинникової стрілки установити необхідну
швидкість протяжки повітря (20 м/с).
4) Зважити фільтр на аналітичних терезах з точністю до 1 мг і
вкласти його в алонж, закріпивши кільцем, що притискує.
5) Зняти заглушку 10 та вставити в пилову камеру алонж з фільтром.
6) Гумову трубку, що йде від алонжа, приєднати до крайнього лівого
штуцера аспіратора.
7) Тумблером 3 увімкнути вентилятор й утворити в камері імітацію
запиленого повітря.
8) Увімкнути аспіратор і протягом 34 хвилин протягувати запилене
повітря через фільтр. Швидкість протягування повітря відраховувати по
шкалі реометра.
9) Вимкнути аспіратор і вентилятор камери, від’єднати алонж від
камери, гумову трубку від штуцера, забірний отвір заглушити.
10) Пінцетом витягти фільтр з алонжу, скласти його осадом
всередину і зважити на аналітичних терезах.
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11) За відповідними приладами зняти показання барометричного
тиску і температури в місці відбору проби.
12) Визначити об’єм протягнутого через фільтр повітря і привести
його до нормальних умов.
13) Зробити розрахунок масової концентрації пилу, результати
вимірів і розрахунків внести в табл. 2.
14) Порівняти результат дослідження з гранично допустимою
концентрацією досліджуваного пилу, яка надана у додатку А.
15) Результати дослідження (вимірювань і розрахунків) занотувати у
вигляді табл. 2.
5. Дослідити запиленість повітря лічильним методом.
1) Для лічильного визначення кількості пилу під час роботи
вентилятору камери і аспіратору зробити забір запиленого повітря за
допомогою СП-2.
2) Зробити обробку відібраної проби під мікроскопом, результати
занести в табл. 3 і 4.
3) Оцінити запиленість повітря по кількості часток пилу в одиниці
об’єму за схемою, наведеною у табл. 5.
4) Результати дослідження оформити у вигляді табл. 3 та 4.
5) Розрахувати за формулою (1) показник забруднення повітря (ПЗ).
6) Співставити показник забруднення (ПЗ) з показником гранично допустимого забруднення (ГДЗ) за табл. 1 та визначити рівень забруднення
повітря й оценіти ступінь його небезпечності для здоров'я людини.
7) Скласти звіт і зробити висновки по роботі. У висновках вказати:
- речовину (речовини), з якої (яких) складався досліджуваний пил
(або зробити посилання на його недиференційований склад, якщо хімічний
вміст пилу невідомий);
- визначену концентрацію пилу;
- значення показника забруднення повітря;
- рівень забруднення пилом повітря;
- ступінь небезпечності забрудненого пилом атмосферного повітря
за результатами його дослідження ваговим або лічильним методом.
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Таблиця 2 – Результати дослідження запиленості повітря ваговим методом
Місце
відбору
проби

1

Температура
повітря
в
приміщенні,
о
С
2

Тиск,
мм
рт.ст.

Маса
фільтру
після
відбору
проби, мг

3

4

Вага
Об’єм
затримапротягнуного
того повітря,
пилу,
приведений
мг
до нормальних умов,
м3
5
6

Концентрація
пилу в
повітрі,
мг/м3

ГДК,
мг/м3
(додаток Б)

7

8

Таблиця 3 – Результати дослідження запиленості повітря лічильним
методом
Кількість
порошинок
в п’яти
різних
смужках
1

Середнє
число
порошинок
з п’яти
підрахунків
2

Об’єм
протягнутого
повітря, см3

3

Можливе
число
смужок в
пиловій
доріжці
4

Шукане
число
порошинок
в 1 см3
5

Оцінка
запиленості
повітря
(табл. Б1)
6

Таблиця 4 – Результати визначення дисперсності пилу і форми порошинок
Мікроскопічна
до 2
25
510
мкм
мкм
мкм

Видима
більше 10

Характерна
форма

Висновок
про
небезпечність
пилу

Кількість
порошинок
Відсотковий
вміст

Таблиця 5 – Орієнтовна оцінка запиленості повітря за кількістю часток
Характеристика запиленості
Цілковито чисте повітря
Чисте повітря
Допустима запиленість
Середня запиленість
Велика запиленість

Число пилових часток в 1 см3 повітря
Від 10 до 100
Від 100 до 500
Від 500 до 1 000
Від 1 000 до 5 000
Від 5 000 до 20 000

4. Зміст звіту
1. Мета роботи.
2. Схема установки для визначення запиленості повітря.
3. Таблиці з результатами вимірів.
4. Аналіз результатів і висновки.
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5. Контрольні запитання
1. Охарактеризуйте дію пилу на живі організми.
2. Вкажіть головні джерела надходження пилу до атмосфери.
3. Які фізико-хімічні властивості пилу визначають його шкідливу
дію на організм людини?
4. Які методи використовуються для дослідження запиленості
повітря?
5. Назвіть види гранично допустимих концентрацій вмісту у повітрі
пилу недиференційованого складу.
6. Розкрийте сутність і позитивні якості масового методу
дослідження запиленості повітря.
7. Розкрийте сутність і позитивні якості лічильного методу
дослідження запиленості повітря.
8. За яким показником проводять оцінку рівня забруднення повітря?
9. Вкажіть ступені небезпечності для здоров'я людини повітря,
забрудненого пилом.
10. Назвіть градації запиленості повітря за кількістю часток.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
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Додаток А
Таблиця А1  Терміни, що застосовані в роботі, та їх визначення
Термін
1. Альбедо

Визначення
Характеристика відбивної здатності Землі, яка є
відношенням сонячної радіації, що відбивається Землею (з її
атмосферою) у світовий простір, до сонячної радіації, що
надійшла на межу атмосфери. Відрізняють інтегральне
(енергетичне А.  для усього потоку радіації і спектральне
А.  для окремих ділянок спектру радіації. Середне А.
Землі  35-45%, або 0,350,45)
2. Атмосферне
Життєво важливий компонент навколишнього природного
повітря
середовища, який являє собою природну суміш газів, що
знаходиться за межами жилих, виробничих та інших
приміщень
3. Гранично
Максимальна концентрація (мг/м3), при дії якої протягом
допустима
усього життя людини не виникає прямого або
концентрація (ГДК) опосередкованого несприятливого впливу на теперішнє і
забруднюючої
майбутнє покоління, не знижується працездатність людини,
речовини
в не погіршується її самопочуття та санітарно-побутові умови
атмосферному повітрі життя
населених міст
4. Забруднення
Змінення складу і властивостей атмосферного повітря в
атмосферного повітря результаті надходження або утворення в ньому фізичних,
біологічних і (або) хімічних сполук, що можуть
несприятливо впливати на здоров’я людини та стан
навколишнього природного середовища
5. Коефіціент
Відображає характер сумісної біологічної дії одночасно
комбінованої дії
присутніх в атмосферному повітрі забруднюючих речовин
(сумація, посилення, послаблення або незалежна дія)
6. Забруднююча
Речовина хімічного або біологічного походження, що
речовина
присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо
або опосередковано справляти негативний вплив на здоров’я
людини та стан навколишнього природного середовища
(Закон України "Про охорону атмосферного повітря")
7. Концентрація
Кількість речовини, що міститься у одиниці маси або об’єму
домішки у атмосфері повітря, яке приведене до нормальних умов (ГОСТ 17.2.1.0384)
8. Орієнтований
1) Максимальна концентрація забруднюючої речовини, яка
безпечний
рівень визнається орієнтовно безпечною при діянні на людину та
діяння (ОБРД)
приймається
як
тимчасовий
гігієнічний
норматив
допустимого вмісту речовини в атмосферному повітрі
населених міст.(Закон України "Про охорону атмосферного
повітря"). Це гігієнічний норматив, який вводиться
тимчасово у разі відсутності ГДК до його розроблення.
2) Тимчасовий гігієнічний норматив для забруднюючої
атмосферу речовини, що встановлюється розрахунковим
методом для цілей проектування промислових об’єктів
(ГОСТ 17.2.1.03-84)
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Додаток Б
Таблиця Б1  Гранично допустимі концентрації деяких аерозолів в
атмосферному повітрі [3]
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Речовина

ГДК, мг/м3

2
Алюмінієво-калієво квасці (сульфат каліюамонію)
Алюмінієво-амонієві
квасці
(сульфат
амонію-алюмінію)
Алюмінію нітрат
Алюмінію оксид
(в перерахунку на амоній)
Алюмінію сульфат
Алюмінію хлорид
Амофос (суміш моно- і діафоній фосфату з
домішкою сульфату амонію)
Ангідрид фосфорний
Ангідрид фталевий
Вугільна зола теплоелектростанцій (з
вмістом оксиду кальцію 35-40 %,
дисперсністю до 3 мкм і нижче не менше
97 %)
Заліза оксид (у перерахунку на залізо)*
Заліза сульфат (у перерахунку на залізо)*
Заліза хлорид (у перерахунку на залізо)*
Зола сланцева
Калію карбонат (поташ)
Мазутна зола теплоелектростанцій (у
перерахунку на ванадій)
Міді оксид (у перерахунку на мідь)
Мідь сірчиста (у перерахунку на мідь)
Мідь сірчанокисла (у перерахунку на мідь)
Мідь хлориста (у перерахунку на мідь)
Мідь хлорна (у перерахунку на мідь)
Нікель металічний
Нікелю оксид (у перерахунку на нікель)
Нікель, розчинні солі (у перерахунку на
нікель)
Нікель сірчанокислий (у перерахунку на
нікель)
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максимальноразова
3
-

середньодобова
4
0,006

Клас
небезпечності
5
4

-

0,006

4

-

0,006
0,01

4
2

2

0,006
0,006
0,2

4
4
4

0,15
0,1
0,05

0,05
0,1
0,02

2
2
2

0,3
0,1
-

0,04
0,07
0,04
0,1
0,05
0,002

3
3
3
1
4
2

0,003
0,003
0,003
0,002

0,002
0,001
0.001
0,002
0,001
0,001
0,001
0,0002

2
2
2
2
2
2
2
1

0,002

0,001

1

Продовження таблиці Б1
ГДК, мг/м3
№
п/п

Речовина

28
29
30

Олова оксид (у перерахунку на олово)
Олова сульфат (у перерахунку на олово)
Пил азбестовмісний (з вмістом хризотил
азбесту до 10 %) по азбесту

максимальноразова
-

середньодобова
0,02
0,02
0,06
волокон
у мл. повітря
0,03
0,1
0,15
0,05

Клас
небезпечності
3
3
1

Пил зерновий
0,2
3
Пил каїніту
0,5
3
Пил калімагнезії (калімат-40)
0,5
3
Пил бавовни
0,2
3
Пил неорганічний, що містить двоокис
кремнію в %:
35 більше 70 (динас і ін.)
0,15
0,05
3
36 70-20 (шамот,цемент і ін.)
0,3
0,1
3
37 нижче 20 (доломіт і ін.)
0,5
0,15
3
38 Пил поліметалічний свинцево-цинкового
0,0001
1
виробництва (з вмістом свинцю до 1 %)
39 Пил цементного виробництва (з вмістом
0,02
3
оксиду кальцію більше 60 % і двооксиду
кремнію більше 20 %)
40 Ртуть хлориста (у перерахунку на ртуть)
0,0003
1
(каломель)
41 Ртуть хлорна (у перерахунку на ртуть)
0,0003
1
(сулема)
42 Сажа
0,15
0,05
3
43 Свинець і його неорганічні сполуки (у
0,001
0,0003
1
перерахунку на свинець)
44 Свинець сірчистий (у перерахунку на
0,05
000017
1
свинець)
*При сумісній присутності в атмосферному повітрі контроль належить
проводити по ГДК хлориду заліза.
31
32
33
34

Примітки:
1) У випадках визначення недиференційованого за складом пилу (аерозолю)
допускається приймати значення ГДК його: максимально разової-0,5 мг/м3,
середньодобової-0,15 мг/м3, 3-й клас небезпечності; ці значення не стосуються
аерозолів органічних і неорганічних сполук (металів, їх солей, пластмас, біологічних,
лікарських препаратів і ін.), для яких встановлюються відповідні ГДК;
2) Загальна запиленість, що створюються викидами підприємств і інших
об’єктів з вмістом твердих аерозолів різних хімічних сполук, у повітряному середовищі
навколишньої житлової забудови не повинна перевищувати ГДК, встановленої для
недиференційованого за складом пилу (див. п.1 приміток)
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Додаток В

Аерозольне забруднення атмосфери та його вплив на
біосферу та здоров'я людини
Кількість щорічних викидів твердих часток до атмосфери Землі за
рахунок природних джерел складає 3700 млн. т., а антропогенних
1000 млн. т. (тобто біля 27 %). Основна частина світового викиду
антропогенних аерозолів  біля 94 % припадає на північну півкулю, а
максимальна їх кількість надходить з промислово розвинутих країн. В
Україні середньорічний вміст пилу в повітрі перевищує норматив
екологічної безпеки у 23 містах. Найвищий рівень забруднення повітря
пилом спостерігається у Харкові, Макіївці, Донецьку, Дніпродзержинську,
Горлівці, Алчевську (перевищення нормативів ГДК становить 2,45,4
рази). Щорічний валовий викид пилу у повітря житлової забудови у таких
містах як Алчевськ досягає 11,2 тис. т/рік, Дніпродзержинськ  18,2 тис.
т/рік, Дніпропетровськ  25,9 тис. т/рік, Кривий Ріг  60,7 тис. т/рік.
Аерозольні частки можуть потрапляти у повітря як безпосередньо
від джерел забруднення, так і утворюватися в атмосфері внаслідок
хімічних реакцій між компонентами газових викидів. Так, поява аерозолів
з твердими частками у повітрі міст часто викликається двооксидом сірки
(SO2), який перетворюється у сірчану кислоту (H2SO4), яка у свою чергу
вступає в реакцію із аміаком (NH3), утворюючи частки сульфату
амонію(NH)2SO4.
Більша частина аерозолів, що викидається у атмосферу, залишається
у тропосфері, причому до 80 % на висотах до 1 км. Час їх перебування у
повітрі залежить від розміру часток і на висотах до 1 км не перевищує 3
діб, а у верхніх шарах  30 діб.
Кількість твердих частинок у повітрі дуже варіює залежно від
місцевості, пори року, наявності зелених насаджень, снігового покрову та
ін. У нижніх шарах тропосфери у сільських місцевостях концентрація
частинок складає біля 10 000 см-3, а над містами перевищує 100 000 см-3.
Фонова концентрація у районах, що мало зазнають впливу антропогенної
діяльності, складає усього 200-500 см-3 аерозольних часток. У містах з
розвиненою промисловістю максимально разові концентрації пилу можуть
перевищувати 6 мг/м3, а середньодобові – 0,4 мг/м3, при нормативах для
недиференційованого за складом пилу: гранично допустима максимально
разова концентрація 0,5 мг/м3 та гранично допустима середньодобова
0,15 мг/м3 вмісту пилу в атмосферному повітрі населених місць.
Наявність аерозолів у повітрі порушує тепловий баланс атмосфери.
Поява під час смогу блакитного серпанку, що супроводжується
погіршенням видимості, є наслідком утворення твердих аерозольних
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часток.
Запиленість
атмосфери
відіграє
особливу
роль
у
загальнопланетарних процесах: її зростання призводить до збільшення
альбедо Землі і, як наслідок, до зменшення поглинання сонячної радіації.
Це негативно впливає на утворення первинної продукції на Землі, а отже
зменшує врожайність сільськогосподарських культур.
У посушливих районах під час пилових буревіїв у повітря
піднімаються частинки ґрунту. Так, з 1 га ораних земель за кілька годин
може потрапити у повітря до 500 т ґрунту. Наприклад, у квітні 1928 р. із
території від Дону до Дніпра вітер здійняв на висоту 400700 м понад
15 млн. т чорноземного пилу. А пиловий буревій квітня 1960 р., від якого
постраждала південна Україна, засипав канали зрошування та утворив
вздовж лісових смуг ґрунтові насипи висотою до 23 м. Такі процеси
сприяють деградації екосистем, руйнуванню сільськогосподарських угідь,
внаслідок чого зменшується їх родючість.
У атмосферу у вигляді твердих аерозолів потрапляють метали, у
тому числі токсичні  ртуть, свинець, кадмій, а також їх сполуки. Ці
аерозолі утворюються при спалюванні вугілля, нафти, торфу та інших
горючих копалин, а також з диму плавильних печей при виробництві
сталей і сплавів кольорових металів. У результаті антропогенної діяльності
у атмосферу надходить у багато разів більше золота, кадмію, свинцю,
олова, селена, телуру та інших металів, ніж з природних джерел
забруднення атмосфери.
Викиди ртуті в наслідок антропогенної діяльності складають біля
третини усіх надходжень в атмосферу. Звідти вона випадає у водойми. Під
дією бактерій відбувається алкілування ртуті, і вона стає ще більш
токсичною, ніж у іонній формі. Подібні перетворення характерні не тільки
для ртуті, а й для інших металів і неметалів: миш’яку, олова, свинцю,
галію, кадмію і навіть золота. У алкілованій формі метали згубні навіть у
кількості кількох нанограм.
Найбільшою
мірою
атмосфера
забруднюється
свинцем,
антропогенне надходження якого у повітря перевищує природне. Із
загальної кількості викидів свинцю біля 7075 % належить продуктам
згоряння бензину з додаванням сполук свинцю (головним чином у вигляді
тетраетилу свинцю Рb(С2Н5)4 , який використовується як антидетонаційна
присадка). З вихлопними газами у атмосферу, а потім у ґрунти його
надходить більше 250 тис. т на рік. Окрім того, за даними американських
дослідників джерелами забруднення свинцем є також продукти
спалювання твердих відходів (13 %), індустрія (11 %) і спалювання вугілля
та нафти (3.8 %), які щорічно розсіюють над континентами біля 100 тис. т
свинцю.
Пил у місті вміщує біля 1 % свинцю, у дощових та снігових опадах
його до 300 мг/дм3. Щорічно городянин поглинає біля 45 мг свинцю. У
сучасних містах мають місце «свинцеві інтоксикації». Проникаючи із
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легенів у кровоносну систему, свинець у вигляді високодисперсного
колоїдного фосфату і альбумінату свинцю вже через кілька хвилин
виявляється у плазмі крові, де швидко зв’язується з еритроцитами. У
еритроцитах міститься у 16 разів більше свинцю, ніж у плазмі крові. В
умовах промислово розвинутого міста вміст свинцю у крові дорослої
людини в середньому становить 15 мг на 100 мл. Присутність свинцю у
крові викликає порушення дихальної активності. Поряд з цим свинець
несприятливо впливає на тканину легень. Токсична дія свинцю пов’язана з
його здатністю заміщувати кальцій у кістках і нервових волокнах. У
кістковій тканині людини накопичується до 95 % свинцю, що міститься в
організмі. Свинець акумулюється також і у волоссі. Чутливим маркером
забруднення довкілля свинцем є його акумуляція у тканині зубів. Свинець
спричиняє токсичну дію на центральну та периферичну нервову систему й
призводить до розвитку нервових хвороб. Виявлена кореляція між
ішемічною хворобою серця, гіпертонією та високим рівнем свинцю в аорті
та нирках відповідно. Наслідком впливу атмосферного повітря,
забрудненого свинцем, є накопичення його у грудному молоці і це є
причиною затримки психомоторного розвитку немовлят.
Серйозну небезпеку для біоценозів становить забруднення повітря
кадмієм антропогенний викид якого у атмосферу 7000 т/рік, що набагато
більше надходження з природних джерел. У дощовій воді його може
міститися до 50 мкг/дм3. Щоденно у організм дорослої людини надходить
до 50 мг кадмію, хоча затримується не більше 2 мг/добу, а решта
виводиться. Хронічний вплив навіть незначних концентрацій кадмію
приводить до захворювань нервової системи та кісткової тканини,
викликає зміни у функціонуванні ферментативних систем, вносить
дезорганізацію у роботу нирок.
Пил з розмірами частинок 3,05,0∙10-3 мм на 2540 % затримується у
носоглотці людини. До легенів потрапляє 2025 % аерозольних часток
розміром 1∙10-3 мм. Самоочищення органів дихання від твердих часток
може тривати від кількох тижнів до кількох років. Тому дуже небезпечним
для людини є білковий пил. За останні роки у містах, де розташовані
підприємства мікробіологічної промисловості, реєструються спалахи
алергічних захворювань, зокрема астми. Тільки у м. Барселона від цього
постраждало 687 чоловік.
Екологічним маркером забруднення атмосфери металевим пилом
(субмікроскопічними частинками свинцю, цинку, кадмію тощо) є легенева
патологія. Оскільки метали порушують метаболічні процеси у фагоцитах,
що призводить до їх загибелі, а отже до зниження захисної функції легень і
розвитку місцевого і загального токсичного ефекту. Присутність в
атмосферному повітрі комбінацій хімічних речовин може викликати
синергічну (посилювальну) дію шкідливих інгредієнтів. Так, фториди
інтенсифікують процес у легенях, ініційований берилієм. За сумісної дії
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аерозолів сульфату цинку, сульфату амонію та озону порушується синтез
колагену і знижуються захисні властивості легенів до інфекцій. Легеневі
захворювання зустрічаються частіше, якщо атмосферне повітря забруднене
двооксидом сірки і пилом.
Ступінь шкідливої дії пилу залежить від його фізико-хімічних
властивостей (дисперсності, хімічного складу, розчинності, форми і
структури).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ ТА ПРОЦЕСІВ ЇЇ
ОЧИЩЕННЯ
Березуцький В.В., Зелінська Л.Г.
ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОДИ
Мета  засвоїти основні методи контролю фізичних показників
якості води з урахуванням існуючого стандарту.
Систематична та точна перевірка основних показників якості води
джерела являється підставою для правильної оцінки та підбору ефективних
методів обробки води у відповідності з вимогами споживачів. Крім того,
необхідно систематично здійснювати контроль за перебігом технологічних
процесів очистки води на очисних спорудах міських та промислових
водогонів.
Вимоги, що пред’являються до питної води, сформульовані в
Державних санітарних правилах і нормах «Вода питна. Гігієнічні вимоги
до якості води централізованого господарсько-питного постачання»,
затверджених Міністерством охорони здоров’я України, наказ № 383 від
23.12.96 р. Різні державні та галузеві стандарти, правила та керівництва
регламентують якість води для виробничих цілей та вимоги до стічних вод,
що спускаються до водоймищ або повертаються у виробництво.
Якість води визначається складом, концентрацією та властивостями
домішок, що вміщуються у воді, і характеризується показниками, що
установлюються за допомогою аналізу.
Для визначення фізичних показників якості води (температура,
запах, смак, прозорість чи каламутність, кількість завислих речовин, та
кольоровість) також розроблені методи, які використовуються для її
аналізу.
1. Визначення температури води
Температура води впливає на фізико-хімічні та біологічні процеси,
що протікають в джерелі води. Від неї залежить кисневий режим
водоймища, можливість самоочищення. Температуру води враховують при
розрахунках очисних споруд.
Температура природних вод залежить від їх походження. Води
підземних джерел відзначаються постійністю температури, до того ж, зі
збільшенням глибини залягання вод, сезонні коливання температури
зменшуються. Температура підземних вод варіюється в межах 6 – 10 0С.
Навпаки, температура вод відкритих водоймищ (рік, ставків, водосховищ)
зазнає значні зміни, що пов’язані з нагріванням та охолодженням
водоймищ. Для поверхневих вод температура змінюється від 0,1 0С до
30 0С.
76

Температура визначається негайно після взяття проби води або
безпосередньо в водоймищі термометром з ціною поділки 0,1 – 0,5 0С,
який потрібно витримувати у воді не менше 5 хвилин. Температура
відібраної проби вимірюється в ємності, що містить не менше 1 л, яку
попередньо витримують у воді, що досліджується, для вирівнювання
температур. Результат вимірювання виражають в градусах Цельсія, знак
ставиться тільки при температурі нижче нуля.
Порядок визначення
1. Отримати у інженера пробу води, що досліджується, об’ємом 1 л і
термометр.
2. Занурити термометр в досліджувану воду, витримати його
протягом 5 хвилин і, не виймаючи з води, виконати вимір. Результат
виміру занести в звіт.
3. Повторити п. 2 п’ять раз для визначення вірогідності вимірів.
2. Вміст завислих речовин. Прозорість. Каламутність
Природні води, особливо поверхневі, майже ніколи не бувають
прозорими через наявність в них завислих речовин глини, піску, мулу,
гідроксидів металу, планктону, мікроорганізмів та інших речовин
мінерального та органічного походження. Причина каламутності води –
наявність складових частин грунту та гірських порід, дощові та талі води,
замулювання донних відкладень в вітряну погоду, масовий розвиток
одноклітинних водоростей.
Кількість завислих речовин у воді виражають в міліграмах на літр.
Вміст їх в природних водах коливається в дуже широких межах – від
декількох міліграм до десятків тисяч у літрі води. Ці коливання часто
носять сезонний характер – для рівнинних рік характерний максимальний
вміст в весняний паводок і мінімальний – зимою; для гірських рік
звичайним є зростання каламутності в період злив і розтавання снігу в
горах.
Метод визначення вмісту завислих речовин залежить від їх
концентрації у воді. При наявності у воді великої кількості завислих
речовин (більш ніж 100 мг/дм3) їх визначають масовим аналізом [2]. Крізь
попередньо зважений паперовий фільтр фільтрують 500 – 1000 мл води,
висушують до постійної маси при температурі 105 0С, охолоджують в
ексикаторі та зважують. Вміст замулених речовин (мг/дм3) у воді, яку
досліджують, визначають за формулою:
(g1 - g2 ) · 1000
Х = ,
W
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(1)

де g1 та g2 - маса паперового фільтру із замуленими речовинами та до
досліду, г;
W  кількість води, що забрана для визначення, мл.
При концентрації завислих речовин менш ніж 100 мг/дм 3
здебільшого застосовують фотометричний метод, заснований на
вимірюванні світлопроникності чи світлорозсіювання зразка води. В цьому
випадку
використовують
спеціальні
прибори:
нефелометри,
фотоколориметри, тіндалеметри. (Див. на прикладі визначення
кольоровості, так як кількість завислих речовин і кольоровість – поняття
близькі за фізичною природою) [1].
Для здійснення методу необхідно приготувати серію зразків води з
відомими концентраціями завислих речовин із глини, оксиду кремнію та
каоліну. Іноді застосовують суспензії з відомими концентраціями.
Визначаючи
за
допомогою
приладу
світлопроникність
чи
світлорозсіювання зразків води з відомими концентраціями завислих
речовин, будують калібрувальний графік в координатах “коефіцієнт
світлопроникності – вміст завислих речовин”. Потому, вимірюючи на
приладі коефіцієнт світлопроникності досліджуваної води, за допомогою
калібрувального графіка находять концентрацію в ній завислих речовин.
Щоб прискорити визначення завислих речовин в практиці часто
застосовують методи їх непрямої оцінки: визначення прозорості або
каламутності води.
Прозорість води залежить від кількості та ступеня дисперсності
завислих в воді речовин (глини, мулу, органічних суспензій). Вона
виражається в сантиметрах водяного стовпа, крізь який видно лінії
товщиною 1 мм, які утворюють хрест (визначення за “хрестом”) або
шрифт № 1 (за Снеллером або за “шрифтом”).
Прозорість визначається в циліндрах з безкольорового скла висотою
до 50 см з плоским дном [1].
Проба вважається прозорою, якщо крізь стовп води в циліндрі,
розташованому на відстані 2 см від спеціального шрифту або чорного
хреста на білому фоні, можна прочитати текст або чітко бачити хрест
(рис. 1).

Рисунок 1  Хрест для визначення прозорості води
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В випадку, якщо вміст завислих речовин в воді менше 3 мг/дм3,
визначають її каламутність – порівнюють каламутність досліджуваної води
з еталонами, які виготовлені з каоліну. При цьому синє світло пропускають
знизу угору через плоске дно скляних циліндрів з водою (довжина 750 та
діаметр 30 мм) при одночасному боковому освітленні їх білим світлом від
лампи в 300 Вт. Один з циліндрів мутноміра наповнюють досліджуваною
водою до країв, а в другий наливають дистильовану воду. Вмикають
освітлення і, повертаючи диск з еталонами над циліндром з дистильованою
водою, спостерігають момент, коли каламутність в обох циліндрах стане
однаковою. Число, яке стоїть біля еталону, характеризує каламутність води
(мг/дм3).
Візуальне визначення каламутності в мутномірі не виключає
можливості суб’єктивних помилок і може бути замінене більш точним і
об’єктивним визначенням за допомогою фотоелектричного тіндаліметра
[3]. В цьому випадку визначення каламутності засноване на ефекті Тіндаля
(розсіювання світла завислими частками). Тіндаліметр має прямокутну
кювету з органічного скла, яка розташовується в світлонепроникному
кожусі. В одному кінці його знаходиться освітлювач з електричною
лампочкою, а фотоелемент розміщено під прямим кутом до напрямку
променя світла з освітлювача. Таким чином, на нього попадає тільки
розсіяне світло з кювети.
Фотоелемент з’єднано з підсилювачем постійного струму і
мікроамперметром.
З каоліну виготовляють декілька еталонних розчинів каламутності з
відомою концентрацією речовини в одиниці об’єму. Наповнюючи ними
кювету приладу, для кожного з цих розчинів визначають показання
мікроамперметра і будують калібрувальну криву сила струму –
каламутність (мг/дм3). Потім, реєструючи показання мікроамперметра при
заповненні кювети суспензіями, які досліджуються, знаходять по даній
кривій відповідні їм значення каламутності каолінового еталону.
Перевага методу полягає в тому, що забарвлені речовини не
впливають на величину каламутності, яка визначається.
Застосовуючи різні світлофільтри, можна оцінити також
дисперсність завислих в воді речовин.
3. Кольоровість (забарвлення) води
Чиста вода, що взяли в малому об’ємі, безкольорова, а її товстий шар
має блакитно-зелений відтінок. Інші відтінки свідчать про наявність в ній
різних розчинених та завислих домішок.
Кольоровість природних вод обумовлена наявністю в них гумусових
речовин (відтінки бурого та жовтого кольорів), колоїдних з’єднань
тривалентного заліза (жовто-зелені відтінки), масовим розвитком
водоростей (зелено-бурі, смарагдово-зелені відтінки). Стічні води деяких
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підприємств також можуть створювати доволі інтенсивну забарвленість
води.
В природних умовах речовини, що обумовлюють кольоровість води,
поступають в водоймище в результаті процесів хімічного вивітрювання
гірських порід, з підземним стоком, а також вимиваються з грунтів та
торфовищ. Підвищеною кольоровістю володіють води рік, які мають
болотистий тип живлення.
Висока кольоровість води погіршує її органолептичні властивості,
негативно впливає на розвиток рослинних і тваринних організмів
внаслідок різкого зниження концентрації розчиненого кисню в водоймищі,
що витрачається на окислення з’єднань заліза та гумусових речовин.
Визначення кольоровості
Кольоровість води, що виражається в градусах, визначається
колориметрично порівнянням її з біхромат-кобальтовою шкалою
кольоровості, яка готується з розчинів № 1 і № 2.
Розчин № 1 вміщує 0,0875 г двохромовокислого калію (К 2Cr2O7), 2 г
сірчанокислого кобальту (CоSO4 7 H2O) і 1 мл сірчаної кислоти (удільна
маса 1,84), розчинені в 1 л дистильованої води. Розчин № 2 містить 1мл
сірчаної кислоти (удільна маса 1,84) в 1 л дистильованої води. Змішуючи в
визначених пропорціях ці розчини, отримують шкалу кольоровості – ряд
еталонних розчинів з різною кольоровістю (табл. 1).
Таблиця 1  Еталонні розчини з різною кольоровістю
Кількість розчину, мл
№1
0
1
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16

Кольоровість еталонного розчину,
град.

№2
100
99
98
97
96
95
94
92
90
88
86
84

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

Кольоровість води визначають колориметрично, порівнюючи її колір
з забарвленням еталонних розчинів візуально в колориметричних
циліндрах Генера або за допомогою приладу, що прокалібрований по
набору еталонних розчинів. При наявності в пробі води, що
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випробовується, завислих речовин (каламутна вода) перед визначанням
кольоровості її необхідно відфільтрувати.
Порядок визначення кольоровості в циліндрах Генера
1. Одержати у інженера циліндри Генера. В один циліндр налити
воду, що випробовують, а в другий – еталонний розчин з відомою
кольоровістю. Обидва циліндри продивлятися зверху на білому фоні та
відливати розчин, що більше забарвлений, до тих пір, доки кольори в обох
циліндрах не зрівняються.
2. Кольоровість шкали, що випробовується, розрахувати по формулі,
град:
Цет · hет
Х =  ,
hдосл

(2)

де

Цет
- кольоровість еталонного розчину, град;
hет та hдосл  висота стовпів еталонного розчину та води, що
випробовується, мм.
Порядок
визначення
кольоровості
фотоелектричному КФК-2 (рис. 2)

на

колориметрі

1 – реєстраційний прилад; 2 – ручка вводу в світловий пучок світлофільтра;
3 – ручка змін положення кювет відносно світлового потоку; 4 – ручка вмикання
фотоприймача; 5 – ручка грубої та точної настройки; 6 – відділення для кювет
Рисунок 2  Загальний вид колориметру КФК-2
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Колориметр фотоелектричний концентраційний КФК-2 призначено
для виміру в окремих ділянках діапазону довжини хвиль 315 – 980 нм, що
виділяються світлофільтрами, коефіцієнтів пропускання і оптичної
щільності рідинних розчинів і твердих тіл, а також визначення
концентрації речовин в розчинах методом побудування градуйовочних
графіків.
Підготовка до роботи
Колориметр увімкнути у мережу за 15 хв до початку вимірів. Під час
прогріву відділення для кювет повинно бути відкрите (при цьому шторка
перед фотоприймачами перекриває світловий пучок).
Ввести необхідний для вимірів кольоровий світлофільтр і підібрати
кювету.
Наявність в колориметрі вузла світлофільтрів і комплекту кювет
дозволяє підібрати таке їх сполучення, при якому похибка в визначенні
концентрації буде найменшою.
Метод побудування градуйовочного графіка
Підготувати ряд розчинів наданої речовини з відомими
концентраціями, що охоплюють межі можливих змін концентрації цієї
речовини в досліджуваному розчині.
Виміряти оптичну щільність усіх цих розчинів і побудувати
градуйовочну криву D = f (С).
По градуйовочній кривій D = f (С) в подальшому визначити невідому
концентрацію речовини в досліджуваних розчинах по визначеній оптичній
щільності.
Для цього досліджуваний розчин налити в ту саму кювету, для якої
побудовано градуйовочну криву і увімкнути той самий світлофільтр.
Порядок роботи
Перед початком вимірів установити мінімальну чутливість
колориметра. Для цього ручку “Чутливість” установити в положення 1,
ручку “Установка 100 грубо” – крайнє ліве положення.
1.1. Кювету з розчином порівняння і кювету з досліджуваним
розчином розташувати в відділенні для кювет. При установці кювет в
відділенні для кювет не можна торкатися пальцями робочих ділянок
поверхні, тобто нижче рівня рідини в кюветі.
Наявність забруднень або крапель розчину на робочих поверхнях
кювети приводе до отримання хибних результатів вимірів.
1.2. Закрити кришку відділення для кювет.
1.3. Ручками “Чутливість” і “Установка 100” грубо і точно
установити відлік по шкалі за розчином порівняння (установка “0”).
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1.4. Потім, поворотом ручки з положення 1 в положення 2 кювету з
контрольним розчином замінити кюветою з досліджуваним розчином і
зняти відлік по шкалі оптичної щільності колориметра.
1.5. За виміряною оптичною щільністю визначити концентрацію
досліджуваної речовини по градуйовочному графіку.
4. Запах води
Запахи води за характером розділяють на запахи природного
походження та штучного. Запахи природного походження обумовлені
життєдіяльністю тваринних чи рослинних організмів (вищих водних
рослин, водоростей та ін.), хімічною взаємодією домішок, вміщених у воді.
Запахи характеризуються описово (табл. 2).
Таблиця 2  Описи запахов
Позначення
Запаху
А
Б
Г
Д
З
П
Р
С
Т
Н

Характер
Ароматичний
Болотистий
Гнильний
Деревний
Землистий
Пліснявий
Рибний
Сірководневий
Трав’янистий
Невизначений

Приблизний рід
Огірковий, квітковий
Мулистий, тванистий
Фекальний, стічний
Запах мокрої тріски, кори
Прілий, глинистий
Затхлий, застійний
Запах риб’ячого жиру, риби
Запах тухлих яєць
Запах скошеної трави, сіна
Запах, не схожий на попередні

Причина запахів штучного походження – стічні води підприємств
хімічної, металургійної, нафтопереробної, харчової та інших галузей
промисловості. Ці запахи називають згідно з речовинами, які мають
схожий запах: фенольний, нафтовий, смолистий та ін.
Гранична концентрація речовин, які спричиняють запах, коливається
в широких межах (0,0005 – 0,5 мг/л). Наявність запаху води в значній мірі
погіршує її органолептичні властивості, роблячи її непридатною для
питного водопостачання.
Запах води визначають органолептично і оцінюють за п’ятибальною
шкалою 0…5 (табл. 3).
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Таблиця 3  Оцінка якості води за балами
Інтенсивність
(бали)

Характеристика

Описове визначення

0

Запаху (смаку) немає

Відсутність помітного запаху (смаку)

1

Дуже слабкий

Той, що не помічається споживачем, але
виявляється досвідченим дослідником

2

Слабкий

Що не привертає увагу споживача, але
виявляється ним, якщо указати на нього

3

Помітний

Легко виявляється і дає привід
відноситись до води несхвально

4

Виразний

Привертає до себе увагу і робить воду
непридатною для пиття

5

Дуже сильний

Сильний настільки, що робить воду
непридатною для пиття

Широкогорлу колбу ємністю 1 л на дві третини заповнюють
досліджуваною водою, накривають годинниковим склом, струшують
обертальними рухами, знімають годинникове скло і усмоктують носом
повітря з колби. Дослід проводять при температурі 20 і 60 0С. Визначають
якісну характеристику запаху і установлюють інтенсивність за шкалою.
Порядок визначення
1. Отримати у інженера широкогорлу колбу ємністю 1 л з
досліджуваною водою, годинникове скло і термометр.
2. Виміряти температуру води.
3. Накрити годинниковим склом колбу і струснути її обертальними
рухами.
4. Усмоктати носом повітря з колби і оцінити його у відповідності з
табл. 3.
5. Записати характеристику запаху у звіт.
5. Смак води
Смак води обумовлений присутністю в ній речовин природного
походження або домішок, що попадають у воду в результаті забруднення її
стічною рідиною.
Розрізняють чотири види смаку води: солоний, гіркий, кислий та
солодкий. Інші смакові відчуття називаються при смаками (лужний,
металевий, рибний та ін.). Солоний смак води звичайно викликається
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присутністю хлориду натрію, гіркий – сульфату магнію. Кислий смак
підземної води найчастіше обумовлює наявність вуглекислого газу у
розчині. Оксиди заліза та марганцю надають воді чорнильний або
залізистий присмаки, а інтенсивність смаку, також як і запаху,
встановлюють за п’ятибальною шкалою (табл. 3).
Визначення смаку
Смак води визначають органолептично: 10 – 15 мл води, що підігріта
до 30 0С, декілька секунд тримають у роті, потім характеризують смак та
оцінують його інтенсивність.
Порядок визначення
1. Отримати у інженера воду, що досліджується, підігріту до 30 0С.
2. Декілька секунд потримати воду у роті, дати якісну
характеристику її смаку та оцінити його інтенсивність у відповідності з
табл. 3.
3. Записати характеристику запаху у звіт.
6. Органолептичні показники води у відповідності з Державними
санітарними правилами і нормами «Вода питна. Гігієнічні вимоги до
якості води централізованого господарсько-питного
водопостачання» 1996 року
Показники, що забезпечують сприятливі органолептичні властивості
води, включають нормативи для речовин, які зустрічаються у природних
водах; що додаються до води в процесі обробки у вигляді реагентів; що
появляються в результаті промислового, сільськогосподарського та
побутового забруднень джерел водопостачання.
Концентрації хімічних речовин, що впливають на органолептичні
властивості води, які зустрічаються у природних водах або додаються до
води в процесі її обробки, не повинні перевищувати нормативів, наданих в
табл. 4.

85

Таблиця 4  Оцінка якості води за нормативами
№

Найменування
Одиниці виміру
Нормативи, не
Клас
показників
більше
небезпек
1
Запах
ПР*
2
**
***
2
Каламутність
НОМ
0,5(1,5)
3
Кольоровість
град.
20(35)
4
Присмак
ПР
2
5
Водневий показник, рН,
в діапазоні
Одиниці
6,5-8,5
6
Мінералізація загальна
(сухий залишок)
мг/дм3
1000(1500)
7
Жорсткість загальна
мгекв/дм3
7(10)
8
Сульфати
мг/дм3
250(500)
4
9
Хлориди
мг/дм3
250(350)
4
10 Мідь
мг/дм3
1,0
3
3
11 Марганець
мг/дм
0,1
3
12 Залізо
мг/дм3
0,3
3
3
13 Хлорфеноли
мг/дм
0,0003
4
Примітки:
*
показник розведення (до зникнення запаху, присмаку);
**
нефелометричні одиниці каламутності;
***
величини, зазначені в дужках, допускаються з урахуванням конкретної
ситуації.
Вода не має містити інші компоненти, спроможні змінювати її органолептичні
властивості,  цинк, поверхнево-активні речовини, нафтопродукти, феноли в
концентраціях, що визначаються стандартними методами досліджень.

Треба слідкувати за тим, щоб вода не вміщувала помітні
неозброєним оком водні організми і не мала на поверхні плівку.
При виявленні у воді хімічних речовин з однаковими лімітованими
ознаками шкідливості сума відношень виявлених концентрацій в воді до їх
ГДК не повинна бути більше 1.
Розрахунок ведеться за формулою:
С1
С2
 + 
ГДК1
ГДК2

+

· · ·

де С1, С2, Сn  виявлені концентрації, мг/л.
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Сn
+ 
ГДКn



1,

(3)

Таблиця 5  Мікробіологічні показники безпеки питної води
№
1

Найменування показників
Число бактерій в 1 см3 води,
що досліджується (ЗМЧ)

Одиниці виміру
Колонії утворюючі одиниці
КУО (мікроорганізми)/см3
КУО/см3

Нормативи
Не більше 100

2

Число бактерій групи
Колоніїутворюючі одиниці
кишкових паличок (БГКП)
(мікроорганізми)/см3
(колі формних
КУО/см3
мікроорганізмів) в 1 см3 води,
що досліджується (індекс
БГКП)

Не більше 3

3

Число термостабільних
кишкових паличок
(фекальних колі форм –
індекс ФК) в 100 см3 води,
що досліджується

Колоніїутворюючі одиниці
(мікроорганізми)/100 см3
КУО/100 см3

Відсутність

4

Число патогенних
мікроорганізмів в 1 дм3 води,
що досліджується

Колоніїутворюючі одиниці
(мікроорганізми)/см3
КУО/см3

Відсутність

5

Число коліфагів у 1 дм3 води, Бляшкоутворюючі одиниці
Відсутність
3
3
що досліджується
(БУО/) на дм БУО/ дм
Примітки:
* для 95 % проб води у водопостачальній мережі, що досліджуються протягом

року;
** для 98 % проб води, що надходить у водопостачальну мережу, і
досліджуються протягом року; при перевищенні індексу БГКП на етапі ідентифікації
колоній, що виросли, додатково проводять дослідження на наявність фекальних
коліформ;
*** при виявленні фекальних коліформ у 2-х послідовно відібраних пробах води
слід розпочати протягом 12 годин дослідження води на наявність збудників
інфекційних захворювань бактеріальної чи вірусної етіології (по епідситуації).

7. Зміст звіту
1. Мета роботи.
2. Результати вимірів і розрахунків (за формою табл. 6).
3. Висновки в відповідності з Дсан ПіН.
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Таблиця 6  Результати вимірів і розрахунків
Результати вимірів

Норматив
(див. табл. 4)

Фізичні показники води
№1

№2

№3

Температура, 0С
Запах, бали
Смак, бали
Кольоровість, град

8. Контрольні запитання
1. Фізичні показники води.
2. Температура поверхневих вод.
3. Температура підземних вод.
4. Причина каламутності води.
5. Методи визначення вмісту речовин, що звисли у воді.
6. Методи непрямої оцінки вмісту речовин, що звисли у воді.
7. Методи визначення кольоровості воді.
8. Характеристика запаху води за походженням.
9. Види смаку води.
10. Методи визначення запаху та смаку води.
Березуцький В.В., Зелінська Л.Г., Шамша Л.Ф.,
Кузьменко О.О., Лісогор О.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ АДСОРБЦІЙНОЇ ОЧИСТКИ
ВОДИ ВІД ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН
Мета роботи - оволодіти методикою адсорбційної очистки води від
забруднюючих речовин із застосуванням активованого вугілля та
дослідити процеси адсорбції в розчинах.
1. Загальні відомості про процес адсорбції та його практичне
використання
Адсорбція  процес поглинання газів та пару з газових
сумішей, а також розчинених речовин з розчинів твердими
поглиначами, які звуться адсорбентами.
Речовина, частинки якої поглинаються, зветься адсорбантом.
Розрізняють адсорбцію фізичну і хімічну (хемосорбцію). При
фізичній
адсобції
молекули
адсорбанта
зберігають
свою
індивідуальність і утримуються на поверхні адсорбенту під впливом
сил Ван-дер-Ваальсу. При хемосорбції частинки адсорбанту та
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адсорбенту пов’язані більш міцними силами за рахунок хімічної
взаємодії, яка виникає між ними, що приводить до утворення на
поверхні розділу нової речовини. Прикладом хемосорбції може
служити адсорбція кисню металами.
Процес відриву частинок адсорбанту від поверхні адсорбенту,
тобто явище протилежне адсорбції, називають десорбцією. Якщо у
системі "адсорбант  адсорбент" при заданих умовах процесу
швидкість адсорбції дорівнює швидкості десорбції, стан системи
називають адсорбційною рівновагою, а концентрація адсорбенту у
розчині, при якій наступає адсорбційна рівновага - рівноважною.
Величину адсорбції Т визначають по кількості адсорбанту, яка
поглинається одиницею поверхні адсорбенту (Т, мг/м 2 ) або одиницею
маси адсорбенту (Т, мг/г). В останньому випадку величину адсорбції
(Т, мг/г) визначають за формулою (1):
Т = V (Со - Ср) / m,
де

(1)

V - об'єм адсорбанту у розчині, дм 3;
С о, С р - відповідно вихідна та рівноважна концентрації
забруднюючої речовини у розчині, мг/дм 3;
m - маса адсорбенту, г.
Адсорбційні методи широко застосовують для глибокого
очищення стічних вод, у тому числі і від органічних речовин.
Адсорбцію використовують для вилучення із стічних вод фенолів,
гербіцидів, пестицидів, ароматичних нітросполук, ароматичних
речовин, барвників, тощо. Позитивні якості методу адсорбційного
очищення  висока ефективність, можливість очищення стічних
вод, що містять декілька забруднюючих речовин, а також
рекуперація цих речовин. Під рекуперацією розуміють процес
вилучення
коштовних
речовин,
які
приймали
участь
у
технологічному процесі і попали у відходи, та повернення їх в
первісному вигляді для повторного використання. Виходячи з цього,
адсорбційне очищення стічних вод може бути регенераційним
(рекуперативним), коли адсорбент вилучається і повторно
використовується
після
відновлення
(регенерації),
або
деструктивним, при якому вилучені речовини знищуються разом з
адсорбентом.
Ефективність адсорбційного очищення досягає 80-95 % і
залежить від хімічної природи адсорбенту, площі адсорбуючої
поверхні,її доступності, хімічної будови розчинених речовин, їх стану
у розчині, присутності інших домішок у розчині, температури та тиску
процесу адсорбції.
89

Найбільш поширені адсорбенти  активоване вугілля, синтетичні
сорбенти та деякі відходи підприємств (попіл, шлаки, тирса).
Активоване вугілля є універсальним адсорбентом і використовується у
вигляді часток діаметром не більш 0,1 мм. Значна адс орбційна
здібність активованого вугілля обумовлюється сильно розвинутою
поверхнею та пористостю.
Процес адсорбційного очищення стічних вод складається з трьох
стадій:
1) перенесення речовини із стічної води до поверхні
адсорбенту (зовнішня дифузія);
2) безпосередньо адсорбційний процес;
3) перенесення речовини всередині адсорбенту (внутрішня
дифузія).
Вважають, що швидкість безпосередньо адсорбційного
процесу велика і не впливає на загальну швидкість процесу
очищення. Звідси виходить, що стадіями, які лімітують швидкість
очищення стічної води, виступають зовнішня або внутрішня
дифузія, або та і друга разом. Адсорбційне очищення
рекомендується проводити при таких гідродинамічних режимах, коли
воно лімітується швидкістю протікання третьої стадії, тобто
дифузією речовин усередині адсорбенту. Останню можна
підвищити, знизивши опір внутрішньої дифузійної області шляхом
зміни структури адсорбенту, наприклад, дрібненням його зерна. Для
орієнтованої оцінки, якаусаме стадія адсорбційного очищення лімітує
процес, рекомендується порівняти значення швидкості адсорбції w =
1,8 мг/г при діаметрі зерна адсорбента d3 =2,5 мм з фактичними. При
менших значеннях фактичних w і d3 процес лімітується швидкістю
протікання першої стадії, при більших  третьої.
Адсорбційне очищення проводять в один чи декілька ступенів з
допомогою фільтрування забрудненої води крізь шар адсорбенту з їх
інтенсивним перемішуванням або в псевдозрідженому шарі на
установках
періодичної
та
безперервної
дії.
У
випадку
одноступеневого очищення зниження концентрації забруднень до
потрібного рівня досягають додаванням у даний об'єм води відразу
усієї кількості адсорбенту. При застосуванні багатоступеневої
установки на кожному ступені вводять свіжу порцію адсорбенту і
знижують концентрацію забруднень поступово. Відпрацьований
адсорбент відділяють відстоюванням або фільтруванням, а розчин
направляють на наступний ступінь очищення. Цей засіб дозволяє
досягти глибокого очищення води при менших витратах адсорбенту.
Тому одноступеневе очищення використовують тільки тоді, коли
мають дешевий адсорбент або адсорбент виявляється відходом
виробництва.
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2. Матеріали і прилади
Адсорбційні властивості активованого вугілля досліджують на
прикладі очищення води, яка забруднена метилоранжем різної
концентрації.
При дослідженні застосовуються наступні матеріали та прилади:
• активоване вугілля;
• технологічні терези;
• конічні колби об'ємом 300 мл;
• мірні колби об'ємом 100 мл;
• розчини метилоранжу різної концентрації;
• лабораторний фотоелектричний колориметр;
• дистильована вода;
• піпетки;
• фільтрувальний папір.
3. Дослідження процесу адсорбції забрудненої води активованим
вугіллям
В якості речовини, яка забруднює воду, будемо використовувати
розчини метилоранжу різної концентрації, в якості адсорбенту - активоване
вугілля. Уточнену концентрацію кожного розчину води з метилоранжем
різної початкової концентрації визначають на лабораторному
фотоелектричному колориметрі, принцип дії якого описано у лабораторній
роботі по вивченню фізичних показників якості води.
Порядок виконання роботи:
1. Ознайомитися із змістом роботи та приладами
2. На технологічних терезах зважити п'ять наважок активованого
вугілля по 0,1 г.
3. Наважки активованого вугілля висипати по одній у п'ять
конічних колб об'ємом 300 мл і, зафіксувавши час по годиннику, влити,у
кожну колбу по 100 мл розчину метилоранжу з різною вихідною
концентрацією С0, мг/дм3: 0,5; 1,0; 2,5; 10; 15 відповідно.
4. Вміст колб перемішати і перемішувати далі кожні 10 хвилин
протягом 40 хвилин від початку контакту вугілля з розчином метилоранжу.
5. Доки встановлюється адсорбційна рівновага, визначити уточнену
концентрацію кожного вихідного розчину. Для цього вихідні розчини
метилоранжу по черзі налити у робочу кювету лабораторного
фотоелектричного калориметру і оцінити їх оптичну густину.
6. Розчини метилоранжу з концентрацією 10 та 15 мг/дм 3 потрібно
попередньо розвести: перший у чотири рази, другий - у десять разів. Це
пов'язано з робочим діапазоном приладу. Для розведення взяти за
допомогою піпетки 25 мл розчину з концентрацією 10 г/дм3 та 10 мл
розчину з концентрацією 15 мг/дм3 і перенести їх у мірні колби на 100 мл, а
потім довести об'єми цих розчинів до 100 мл дистильованою водою.
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7. Оцінити оптичну густину вихідних розчинів, визначити їх
концентрації по каліброваній кривій. Вихідні концентрації четвертого та
п'ятого розчинів будуть відповідно у чотири та десять разів більше
концентрацій, визначених по каліброваній кривій.
8. Через 40 хвилин від початку адсорбції відфільтруйте розчини у
конічні колби і визначте у фільтратах рівноважну концентрацію
метилоранжу тим самим засобом, яким була визначена вихідна
концентрація. Вугілля на фільтратах зберегти для виконання наступного
завдання.
9. Розрахувати за формулою (1) величину адсорбції Т в умовах
даного експерименту для кожної вихідної концентрації метилоранжу.
Отримані дані занести у таблицю.
10. За результатами досліду побудувати ізотерму адсорбції
метилоранжу активованим вугіллям. Ізотерма адсорбції характеризує
залежність величини адсорбції Т від рівноважної концентрації Ср при
постійній температурі: Т= f (Ср).
Таблиця – Результати дослідження величини адсорбції розчинів
Номер
досліду

Вихідні значення
Оптична
Концентрація
густина
розчину
розчину
метилоранжа
метилоранжа
С0, мг/дм3
Д0

Рівноважні значення
Оптична
Концентрація
густина
розчину
розчину
метилоранжа
метилоранжа
СР, мг/дм3
Др

Величина
адсорбції
Т, мг/г

1
2
3
4
5

4. Зміст звіту
Звіт про роботу повинен включати: мету роботи; розрахункові
формули; результати вимірювань та розрахунків у вигляді таблиці;
побудовану за результатами розрахунків ізотерму адсорбції; аналіз
результатів та висновки.
5. Контрольні запитання
1. Що таке адсорбція?
2. З якою метою використовують процеси адсорбції?
3. Які ви знаєте види адсорбції? Чим фізична адсорбція
відрізняється від хімічної?
4. Дайте визначення адсорбенту і адсорбанту.
5. Які переваги адсорбційного методу в порівнян ні з іншими
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відомими вам засобами очищення стічних вод?
6. Від яких факторів залежить ефективність адсорбційного
очищення стічних вод?
7. Назвіть три стадії процесу адсорбції?
8. Чим одноступеневе адсорбційне очищення стічних вод
відрізняється від багатоступеневого?
9. Як визначається величина адсорбції?
10. Чим відрізняється регенаритивне очищення стічних вод за
допомогою процесу адсорбції від деструктивного?
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Горбенко В. В., Любченко І.М., Мезенцева І.О.
ОЧИЩЕННЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ ШЛЯХОМ КОРЕГУВАННЯ
ЛУЖНОСТІ
Мета роботи – ознайомитись з методом очищення забрудненої води
шляхом коагуляції та визначити оптимальну дозу коагулянту.
1. Загальні положення
Методи очищення забрудненої води слід розділити на механічні,
физико-хімічні та біологічні. До механічних відносяться осадження,
флотація і фільтрування. Физико-хімічні методи застосовуються для
очищення забрудненої води від мелкодісперсних (0,1–10 мкм) і колоїдних
(0,001–0,1 мкм) домішок, а також кислот, підстав і деяких іонів. До них
відносяться: нейтралізація, коагуляція і флокуляция, гіперфільтрація і
іонообмінний метод. Всі біологічні методи можуть бути розділені на
аеробні (для їх життєдіяльності необхідний кисень) і анаеробні (живуть у
відсутності кисню).
Існують різні методи очищення забрудненої води, які пов’язані з
корегуванням її фізичних та хімічних властивостей в залежності від
фазово-дісперсного стану мінеральних, органічних та біологічних домішок
води. Одним з найбільш поширених на практиці прийомів зниження вмісту
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зважених і колоїдних домішок у воді є їхня седиментація під дією сил
ваги.
Однак домішки, що спричиняють каламутність і кольоровість,
відрізняються малими розмірами, внаслідок чого їхнє осадження
відбувається вкрай повільно, тому що сили дифузії превалюють над
силами ваги. Для прискорення процесів осадження, фільтрування, флотації
й підвищення їхньої ефективності прибігають до коагулювання домішок
води. Із цією метою в забруднену воду додають солі - КОАГУЛЯНТИ. Як
коагулянти застосовують найчастіше сульфат алюмінію, хлорид заліза й
змішаний коагулянт, що складається із сульфату алюмінію й хлориду
заліза, узятих у співвідношенні 1:1.
Сутність очищення води коагуляцією полягає в тім, що коагулянти
гідролізуються у воді, створюючи колоїдні гідроксиди алюмінію або
заліза, які є основним діючим початком при очищенні води. Вони
адсорбують на своїй поверхні різні пофарбовані домішки води й у такий
спосіб призводять до знебарвлення останньої. При очищенні води
коагуляцією досягається також й її посвітління за рахунок видалення
дрібних зважених часток, захоплюваних осідаючими пластівцями
гідроксидів алюмінію або заліза в результаті прилипання й ортокінетичної
коагуляції, що полягає у видаленні дрібних часток з розчину в результаті
захоплення їх великими осідаючими частками.
На процес коагулювання домішок води в об'ємі поряд з такими
факторами як:
- концентрація водневих іонів у воді,
- аніонний склад води,
- температура води,
- умови перемішування,
- швидкість змішування коагулянту з водою,
впливають також правильний вибір дози коагулянтів і лужність
води.
Варіюючи, значення цих факторів можливо до деякої міри
регулювати оптимальні умови коагуляції.
Зупинимося на аналізі впливу лужності води на процес
коагулювання з урахуванням вибору оптимальної дози коагулянту.
Для цього розглянемо більш докладно процес гідролізу коагулянтів
на прикладі сульфату алюмінію.
Коагулянти являють собою солі сильних кислот і слабких лугів. При
введенні у воду вони піддаються гідролізу з утворенням лугу й кислоти.
Гідроліз сульфату алюмінію протікає по стадіях з утворенням як проміжні
сполуки лужних солей:
А12(SО4)з + 2Н2О 2А1(OH)SО4 + Н2SО4,
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(1)

2А1(OH)SО4 + 2Н2О  [А1(OH)2]2SО4 + Н2SО4,

(2)

[А1(OH)2]2SО4 + 2Н2О  2А1(OH)3 + Н2SО4.

(3)

Сумарна реакція повного гідролізу:
А12(SО4)3 + 6Н2О 2А1(OH)3 +ЗН2SО4.

(4)

Реакції гідролізу зворотні. Поява в розчині в результаті гідролізу
кислоти й пов'язане із цим підвищення концентрації Н+ гальмує гідроліз і
погіршує умови коагуляції.
Необхідною умовою для протікання реакції гідролізу убік утворення
гідроксидів алюмінію є зв'язування кислоти, що виділяється при гідролізі,
у малодісоційовану сполуку, тобто взаємодія іонів водню з аніонами
лужності води:
Н+ + НСО3-Н2О + CO2 ,

(5)

2Н+ + CO3-Н2О + CO2,

(6)

Н+ + ОН-Н2О.

(7)

Однак, при малій концентрації гідрокарбонатів у воді, що
виділяється при гідролізі кислота може не повністю зв'язатися. Внаслідок
цього гідроліз протікає не повністю, погіршується процес створення
пластівців у воді з'являється залишковий алюміній.
Тому, при недоліку запасу лужності у воді її створюють штучно
введенням лужного агента (вапна або соди).
На практиці найчастіше використають вапно тому, що:
- по-перше, при додаванні вапна утвориться вуглекислота;
- по-друге, вапно, крім прямого призначення (підвищення лужності),
будучи електролітом, проявляє дію, що коагулює, а її нерозчинна частина
(у товарному вапні її зміст доходить до 70 %) діє як механічний сорбент.
Лужний агент додається точно з розрахунку, тобто надлишок його може
привести до розчинення гідроксиду алюмінію як амфотерної сполуки.
Для коагулювання домішок води правильний вибір дози коагулянту
має першорядне значення.
Наочне подання про вплив дози коагулянту на процеси посвітління
й знебарвлення води дає коагуляційна крива (рис. 1).
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Рисунок 1  Коагуляційна крива

З подальшим збільшенням дози коагулянту буде збільшуватися
кількість гідрооксиду, що утворюється, однак у дійсності ж процес
коагуляції лімітується лужним резервом води. Починаючи з певного
моменту (коли лужний резерв води дорівнює нулю) збільшення дози
коагулянту, що вводиться, приводить до вповільнення процесів утворення
й осідання пластівців, а іноді й до повного припинення їхнього утворення,
підвищенню кольоровості й каламутності води.
Оптимальну дозу коагулянту підбирають експериментально
поступовим її збільшенням.
Однак, для орієнтовних підрахунків дозу коагулянту варто
визначати згідно СНиП 2.04.02-84, що в перерахуванні на безводний
Fe2(SО4)з при обробці мутних вод приймається (залежно від змісту
домішок) від 25 до 80 мг/дм3.
При коагулюванні води з підвищеною кольоровістю доза коагулянту
знаходиться за формулою:
Дк  4 Ц ,

(8)

де Ц - кольоровість води, град, (визначення кольоровості дивися у
роботі «Фізичні показники води»).
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При розгляді умов протікання процесу коагулювання домішок води
необхідно встановити, чи достатній лужний резерв води. Для цього
визначається доза підлужуючого реагенту за формулою:
Дл = Кщ (Дк / Ек – Ло)+1,

(9)

де Дк - максимальна в період підлужування доза безводного
коагулянту, мг/дм3;
Ло - мінімальна лужність вихідної води, мг-экв/дм3 (визнач. експер);
Ек - еквівалентна маса коагулянту (безводного), мг/мг-экв, прийнята
для А12(SО4)3 – 57;
Кл - коефіцієнт для вапна рівний (за СаО) - 28.
При негативній величині Дл підлужування не потрібно.
2. Порядок виконання роботи
2.1. Виміряти кольоровість досліджуваної води за допомогою
фотоколориметру.
2.2. Визначити лужність досліджуваної води за наступною
методикою:
у конічну колбу ємністю 250 мл піпеткою відміряти 100 мл
досліджуваної води й додати 2-3 краплі розчину 0,1% фенолфталеїну.
З появою фарбування воду титрувати 0,1 Н розчином соляної
кислоти до знебарвлення.
Записати об'єм кислоти, який пішов на титрування.
Потім у колбу додати 2-3 краплі розчину метилового помаранчевого
й продовжити титрування кислотою до переходу кольору з жовтого в
рожевий.
Записати загальний об'єм кислоти, витраченої на титрування.
Мінімальну лужність Ло (мг-экв/дм3) води обчислюємо за формулою
Ло 

V  N 1000
,
V1

(10)

де V - загальний об'єм розчину соляної кислоти витрачений на
титрування об'єму досліджуваної води, мл;
V1 - об'єм води, узятої для дослідження, мл;
N - нормальність розчину соляної кислоти.
2.3. Розрахувати оптимальну дозу коагулянту (Дк) за формулою (8).
2.4. Визначити дозу підлужую чого реагенту (Дл) за формулою (9).
2.5. У п'ять циліндрів налити по 250 мл досліджуваної води й
додати градуйованою піпеткою розчин сульфату алюмінію в кількості, що
відповідає розрахунковій дозі коагулянту (п. 2.3).
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Одночасно з розчином коагулянту ввести вапняну воду в кількостях,
зазначених у таблиці 1.
Таблиця 1  Доза вапна для вивчення впливу лужності на процес
коагуляції
Номер циліндру
Доза сульфату алюмінію, мл
Доза вапна СаО, мг/м

1
Дк
0

2
Дк
Дл-5

2
Дк
Дл

4
Дк
Дл+5

5
Дк
Дл+10

2.6. Після додавання коагулянту воду перемішати трикратним
перекиданням закритих пробкою циліндрів.
Відзначити час введення коагулянту у воду. При відстоюванні води в
циліндрах відзначити час початку утворення пластівців і час повного
осідання.
Спостереження проводити через кожні 15 хвилин.
Для повного осідання пластівців, з кожного циліндра відібрати
відстояний розчин і визначити кольоровість.
Отримані дані занести до таблиці 2.
Таблиця 2  Результати виконаних експериментів
Номер
Назва
Доза
Початок
Кінець
ци- коагулянту вапна, утворення осідання
ліндру та його
мг/дм3 пластівців, пластівців,
3
доза, мг/дм
хв
хв

Кольоровість

Оптимальна
доза
вапна,
До
Після
очищення, очищення, мг/дм3
град
град

На підставі досліджених даних побудувати графіки в координатах:
- кольоровість води - доза коагулянту;
- час повного осадження (визначається як різниця між часом
кінцевого осадження пластівців та часом початку утворення пластівців) доза коагулянту.
3. Зміст звіту
Звіт про роботу повинен містити:
- мета роботи;
- результати вимірів і розрахунків;
- графіки залежності (кольоровість води й час повного осідання);
- аналіз результатів дослідження.
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4. Контрольні питання
1. Назвіть методи очищення забрудненої води.
2. Сутність очищення води коагуляцією.
3. Вплив дози коагулянту на процеси посвітління й знебарвлення
води.
4. Фактори, що впливають на процес коагуляції.
5. Вплив лужності води на процес коагуляції.
6. Визначення дози підлужуючого реагенту.
Джерела інформації
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Введен 01.01.86 г. Внесений до офіційного переліку діючих документів
станом на 1 січня 2009 року (Мінрегіонбуд).
2. Николадзе Г.И. Технология очистки природних вод. – М. «Высшая
школа», 1987. – 479 с.
3. Кульский Л. А., Левченко Т. М., Петрова М. В. Химия и
микробиология воды. Практикум.  2-е изд., доп. и перераб. – Киев: Вища
школа, 1987. – 175 с.
4. Шпейзер Г.М. Руководство по химическому анализу вод:
Методическое пособие.  Иркутск: Иркутский гос. ун-т, 2006. – 55 с.
Васьковець Л.А., Березуцький В.В., Любченко І.М., Максименко О.А.
ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВОДИ
1. Мета роботи
Набути практичного досвіду визначення токсичності води методом
біотестування на дафніях.
2. Методичні вказівки
2.1. Роботу проводять із попередньо відібраними пробами води або
водними розчинами речовин, що забруднюють водні об’єкти.
2.2. Ознайомитися з теоретичними положеннями щодо визначення
токсичності води (розділ 3.1).
2.3. Вивчити принципи визначення токсичності води методом
біотестування (розділ 3.2).
2.4. Опанувати методику визначення токсичності води на дафніях
(розділ 4).
2.5 Ознайомитися з інструкцією щодо роботи із стічними водами,
шкідливими речовинами та обладнанням, що мають використовуватися у
біотестуванні.
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2.6. Оцінити ступінь своєї готовності до виконання лабораторної
роботи, відповівши на контрольні запитання для самоперевірки
(самостійно або під керівництвом викладача) (розділ 6).
2.7. Визначити за завданням викладача токсичність проб стічної чи
природної води та (або) водних розчинів речовин.
2.8. Проаналізувати отримані результати досліджень і зробити
висновок щодо токсичних властивостей проб води та (або) розчинів
речовин.
2.9. Розрахувати середню летальну концентрацію речовин та (або)
середнє летальне розбавлення проб води.
2.10. Оформити звіт про виконану роботу.
3. Загальні відомості
Токсичність води – це властивість води викликати патологічні зміни
в організмі або його загибель. Вона обумовлена присутністю у воді
небезпечних речовин. Токсичність залежить від концентрації речовин, які
надходять до організму, та тривалості їх впливу.
Токсичність води може бути встановлена за допомогою двох
методів:
- хімічного;
- біологічного.
Характеристика цих методів наведена у табл. 1.
Таблиця 1  Характеристика методів оцінки токсичності води (за
А.М. Никаноровим та ін.)
Ознака

Хімічні методи

Тип індикації
Об’єкт аналізу
Мета аналізу

Індикація
Вода
Виміри концентрації
хімічних речовин

Показники
токсичності

Перевищення
встановлених
регламетів

Регламенти

Гранично допустима
концентрація

Біологічні методи
Біоіндикація
Біотестування
Індикація
Індикація
Водяні спільноти
Вода
Оцінка стану
Інтегральна оцінка
природних спільнот токсичності на тесторганізмах
Негативні зміни у
Розвиток
спільнотах
патологічних (аж до
загибелі) змін у тестоб’єктів
Не встановлені
Відсутність гострої
хронічної токсичної
дії

Хімічний метод дозволяє ідентифікувати речовини, що забруднюють
воду, та встановити їх концентрацію. Порівняння отриманих результатів з
гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у воді дає змогу
оцінити токсичність води для організмів. На його результатах грунтується
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санітарно-гігієнічна оцінка якості питної води та тієї, що використовується
для рибогосподарських потреб. Але цей прийом у разі встановлення
токсичності води для живих компонентів водних екосистем має обмежену
цінність, так як вплив на водні організми неможливо передбачити тільки
на підставі даних про вміст окремих речовин у середовищі мешкання
через те, що існує велика вирогідність сукупної дії різноманітних речовин.
Для організмів визначальними є не концентрації речовин у воді, а їх
біологічні ефекти. З іншого боку, з кожним роком спектр речовин, що
потрапляють у водні об’єкти розширюється завдяки синтезу нових
хімічних сполук. Для баготьох з них ГДК не розроблені, а методики
хімічного аналізу води відсутні. За оцінками фахівців на цей час хімічними
методами контролюється лише 0,3 % хімічних речовин, котрі потрапляють
у навколишнє середовище. Отже, використання хімічного аналізу для
визначення токсичності води є недостатнім. Суттєвим доповненням до
нього є біологічні методи.
Біологічні методи поділяють на біоіндикацію та біотестування. Під
біоіндикацією розуміють оцінку якості природного середовища за змінами
організмів природного середовища або їх спільнот, що виникли під
негативним впливом екологічних факторів, у тому числі забруднюючих
довкілля речовин. Це досить тривалі спостереження, які проводяться у
природних умовах.
Біотестування (БТ) - це експериментальний метод визначення
токсичних властивостей компонентів середовища, що грунтується на
реєстрації реакцій тест-об'єктів на вплив забруднюючої речовини. БТ
дозволяє дати інтегральну оцінку шкоди заподіяної організму
забруднюючою речовиною. Воно застосовується для токсикологічної
оцінки та контролю об'єктів довкілля (води, грунту, повітря, відходів
виробництв тощо), нормування вмісту шкідливих речовин у
навколишньому середовищі та ін. Отже, БТ - це
експеримент з
біологічними об'єктами (тест-об’єктами) у суворо заданих умовах, що
дозволяє встановити небезпечні властивості компонентів довкілля за
реакцією біологічних систем.
Під тест-об'єктом розуміють будь-який біологічний об'єкт, здатний
реагувати на присутність шкідливої речовини. Це можуть бути живі
організми і їх групи, спільноти організмів, популяції, модельні екосистеми
та ін., а також ферменти та інші біологічно активні речовини.
Біотестування набуло широкого розповсюдження для випадків, коли
ми
маємо
справу з
невідомим
складом
середовища,
або
багатокомпонентним його забрудненням, для встановлення ступеню
токсикологічного навантаження на довкілля та ін. Головна перевага
біотестування перед іншими методами аналізу полягає у тому, що воно
дозволяє виявити небезпечність середовища для живих організмів, а часто
встановити який з компонентів становить найбільшу загрозу для живого.
101

Цей метод був запропонований на спливі 19 ст. видатним вченим
О.А. Гриммом. За
його
ініціативою
вперше
були
виконані
експериментальні дослідження впливу нафтового забруднення води на
риб. Ці дослідження були продовжені Н.В. Чермаком (1892) та
І.Н. Арнольдом (1897), які використовували рибу для виявлення
небезпечного забруднення води. У подальшому вони отримали назву
«рибної проби». Поспіль коло організмів, які застосовувалися у
біотестуванні значно розширолося. Окрім
риб у токсикологічних
дослідженнях вод використовується понад 30 видів безхребетних тварин ракоподібних, комах, молюсків, а також амфібії та ембріони риб,
найпростіші організми. Поряд з тваринами тест - об’єктами є водні
рослини – водорості та судинні макрофіти. Широко використовуються
різноманітні мікроорганізми, найчастіше світловипромінюючі. Останнім
часом у багатьох країнах почали використовуватися біотести нового
покоління на тест-організмах, що знаходяться у стані анабіоза і
реалізуються разом з апаратуророю і обладненням для біотестування. Вони
розроблені у лабораторії університету г. Гент (Бельгія) під керівництвом
проф. Г. Персуне. Найбільшим попитом користуються біотести на
ефіпіумах дафній. У Росії запропоновано (Г.Ф. Ліванова та ін., 2004) для
експрес-біотестування води використовувати одночасно спецільно
висушені два індикаторних штами бактерій, що різняться за чутливістю до
забруднення. Раніше аналогічний біотест та апаратура були розроблений
на бактеріях, що світяться.
В останні десятиріччя біотестування стало загальновизнаним та
широко використовуваним методом дослідження як окремих речовин, так і
якості об’єктів довкілля в цілому. Так у Германії починаючи з 1987 р.
вступив у силу закон про водне господарство. У якому передбачена
токсикологічна оцінка стічних вод, що відводяться у водний об’єкт. У
Франції оцінка якості водного середовища за токсикологічними
показниками є обов’язковою у системі контролю якості прісних вод. Діє у
Франції і виробничий токсикологічний контроль стічних вод. У США та
Канаді ефективно застосовується система стандартизованих методик
біотестування природних, стічних та питних вод. На цей метод розроблена
низка міжнародних стандартів. У багатьох країнах (США, Великобританія,
Німеччина, Франція, Польща та ін.) діють більше як 50 національних
стандартів щодо визначення токсичності води на водних організмах.
Введене біотестування у систему контролю вод в Україні та Росії. Там
впроваджені у дію нормативні документи, що регламентують визначення
токсичності води на мікроорганізмах, водоростях, найпростіших,
ракоподібних та рибах. Усе більшого розповсюдження набуває оцінка
токсичності води на токсикологічних системах, які включають
різноманітні біотести, набор яких комплектується залежно від мети
досліджень. Звичайно він включає мікроорганізми, водорості, найпростіші,
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ракоподібні та риби. Використовувати набори біотестів для санітарнобіологічного вивчення водоймищ було запропоновано Е.А. Веселовим
(1959). Методологія, теорія та практика біотестування були розвинуті
проф. МГУ М.С. Строгоновим (1971) та його школою. Значний вклад у
теоретичні засади біотестування були зроблені вітчизняним вченим
Л.П. Брагинським.
Одним з тест-об'єктів, що найбільше використовується у
біотестуванні води є представник нищих ракоподібних дафнія магна
(Daphnia magna Straus). Цей тест-об’єкт широко використовується у
екологічних дослідженнях більше як півстоліття. Основи для цього були
закладені ще Е. Науманом. Біотест з використанням дафній уведений у
міжнародні та національні екологічні стандарти багатьох країн світу. Має
широку галузь застосування: від визначення токсичності води, водних
розчинів окремих речовин до витяжок з грунтів та відходів. Дафнії легко
вводяться у культуру, невибагливі до умов розведення, мають порівняно
короткий життєвий цикл. Їх характеристика та прийоми культивування у
лабораторних умовах наведені у додатку 2.
Тривалість біотестування та перелік застосовуємих тест-об’єктів
визначається залежно від мети з якою визначається токсичнісь води
(оцінка якості поверхневих вод, питних, для рибогосподарського
використання, контроль токсичності стічних вод, що утвоюються на різних
етапах технологічного процесу та ін). Залежно від інтервалу часу контакту
тест-об’єкта з токсикантом розрізняють біотестування гострої та хронічної
токсичності. Встановлення гострої токсичності проводяться, як правило, у
дослідах тривалісю до 96 годин. Для виявлення здатності хімічних речовин
викликати хронічні токсичні ефекти біотестування проводять травалий час,
який може сягати 10 % тривалості життя тест-об’єктів, або включати
експерименти на кількох поколіннях організмів (наприклад, встановлення
токсичності води за плодовитістю дафній та виживаністю молоді).
При біотестуванні висновок про токсичні властивості речовини
роблять на підставі критерія токсичності – встановленого значення зміни
обраного показника стану тест-об’єкта чи правила. Найбільш поширеним
критерієм токсичності є загибель 50 % тест-об’єктів. Концентрація
речовини, що викликає за фіксований термін впливу загибель 50 % тестоб’єктів називається середньою летальною – ЛК50 (LC50). Зворотна її
величина (1/ЛК50) є одиницею токсичності. За величиною ЛК50 хімічні
речовини класифікують за ступенем токсичні. Для риб високотоксичними
є речовини, що викликають загибель 50 % з них у концентраціях до 1
мг/дм3.
Сильнотоксичними
–
у
концентраціях 1-10
мг/дм3.
Помірнотоксичними – 10-100 мг/дм3. Слаботоксичними – ЛК50>100 мг/дм3.
Дуже слаботоксичними – ЛК50>1000 мг/дм3.
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Для
водних
об’єктів
рибогосподарського
призначення
Л.О. Лесніковим була розроблена класифікація забруднюючих воду
речовин за токсикологічними параметрами (табл. 2).
Таблиця 2 – Класифікація хімічних речовин за токсикологічними
параметрами
Група

Токсичність

1

Надзвичайно
висока
Висока
Середня
Помірна
Мала
Дуже мала

2
3
4
5
6

ЛК50 за 96-120
годин
біотестування
<0,01

Рибогосподарські ГДК,
мг/дм3
<0,0001

Відношення
ЛК50/ГДК
100

1,0 - 0,01
10 – 1,0
100 – 10,0
1000 - 100
>1000

0,01 – 0,0001
0,1 – 0,01
10,0 – 0,1
200 – 100
>200

100
50
10
5
<5

Критерій 50 % загибелі тест-об’єктів використовується також і при
оцінці токсичності води. Загибель 50 і більше відсотків тест-об’єктів
вказує на токсичність води. Розбавлення води, у якому гине 50 % тестоб’єктів, називається середнім летальним розбавленням (ЛР50) і вказує на
рівень її токсичності. Величина зворотна ЛР50 (1/ЛР50) називається балом
токсичності. Класифікація та оцінка токсичності води за даними
біотестування на дафніях наведена у табл. 3, 4.
Таблиця 3 – Класифікація токсичності води за результатами біотестування
(за Л.П. Брагинським)
Критерій токсичності
Миттєва загибель дафній (протягом 1-2 годин)
Загибель 60-80 % дафній протягом доби
Загибель дафній меньше 50 % протягом 48 годин
Загибель меньше 50 % дафній протягом 48-96 годин
Загибель вища за 10 %
Відсутність будь-яких порушень

Токсичність
Надзвичайна
Висока
Гостра
Помірна
Слабка
Відсутність

Таблиця 4 – Кількісна оцінка токсичності води за даними біотестування на
дафніях (за Л.П. Брагинським)
Розбавлення води
1:1 – 1:2
1:5 – 1:10
1:25 – 1:50
1:100 – 1:200
1:500 та вище

Токсичність (бал)
1-2
5-10
25-50
100-200
500
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Клас
1
2
3
4
5

Словесне позначення
Слаботоксична
Помірнотоксична
Гостротоксична
Високотоксична
Надзвичайно токсична

Класифікація рівня токсичності виробничих стічних вод грунтується
на встановленні відсотка загибелі дафній за суворо визначений термін
біотестування (табл. 4). Вона регламентована нормативним документом РД
211.1.7.049-96 [2].
Таблиця 4 – Класифікація токсичності стічних вод
Клас
токсичності
1
2
3
4
5
6

Характеристика стічної
води за рівнем гострої
летальної токсичності
Не виявляє гострої
летальної токсичності
Слаботоксична
Помірно токсична
Середньотоксична
Високо токсична
Надзвичайно токсична

Тривалість
біотестування,
години

Кількість загиблих
дафній, відсоток

96
96
48
24
6
1

Меньше 50
50 і більше
50 і більше
50 і більше
50 і більше
50 і більше

4. Визначення токсичності води на дафніях
4.1. Принцип методики
Методика біотестування на дафніях грунтується на визначенні
кількості загиблих організмів у воді, що аналізується (дослід), та воді, яка
не містить токсичних речовин (контроль).
Методика призначена для визначення гострої летальної
(смертельної) токсичності води. Ця методика може бути використана для
визначення токсичності водних витяжок з відходів виробництва, грунтів,
окремих речовин та їх сумішей, що забруднюють водні об’єкти.
Критерієм токсичності води є загибель 50 і більше відсотків дафній у
воді, що аналізується, порівняно з їх кількістю у контролі при тривалості
біотестування 1 годину.
4.2. Обладнання, матеріали та реактиви
Використовують таке обладнання, матеріали та реактиви:
- термометр;
- годинник;
- олівець для скла;
- 5 колб з притертою пробкою місткістю 0,25 дм 3 з розчинами
двохромовокислого калію у концентраціях від 1 до 10 мг/дм 3;
- 5 колб з притертою пробкою місткістю 0,25 дм3 з розчинами
оцетової або іншої кислоти з рН від 2 до 6.
- 5 колб з притертою пробкою місткістю 0,25 дм 3 з різними
розведеннями проби попередньо відібраної стічної або з різними пробами
природної води;
- циліндр мірний місткістю 0,1 дм3;
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-

посуд скляний для біотестування міскістю від 100 до 150 см 3;
сачок для пересаджування дафній;
трубки скляні діаметром від 5 до 7 мм для відлову дафній;
воду питну відстояну протягом 7 діб;
культуру дафній (додаток Б).

4.3. Порядок виконання роботи
4.3.1. Розчини речовин (розведення проби стічної або природну воду)
наливають по 100 см3 у посудини (дослід) і підписують олівцем по склу.
Інші посудини заповнюють таким самим об’ємом відстояної питної води
(контроль). Повторюваність у досліді і контролі трикратна.
4.3.2. У кожну з дослідних і контрольних посудин вміщують по 10
екземплярів дафній. Їх переносять скляною трубкою діаметром 5-7 мм
спочатку у сачок, а потім – у посудину, зануривши сачок у воду.
4.3.3. Відмічають у зошиті в табл. 5 час початку біотестування та
температуру води. Вона має бути не нищою за 18˚С (в іншому випадку про
це роблять спеціальний запис).
4.3.4. Біотестування проводять протягом 1 години.
4.3.5. Через годину після початку біотестування у кожній з дослідних
та контрольних посудин візуально підраховують живих дафній, які вільно
рухаються у товщі води або спливають з дна посудини не пізніше як за 15
секунд після її легкого струшування. Результати записують у зошит у
табл. 5.
4.3.6. Опрацьовують
результати
біотестування.
Для
цього
розраховують середнє арифметичне кількості живих дафній з трьох
повторів у контролі й досліді. Потім розраховують індекс токсичності 
відсоток загиблих дафній у досліді відносно контролю, за формулою:
А = (Хк – Хд / Хк) · 100,
де А – кількість загиблих дафній, %;
Хк – середнє арифметичне кількості живих дафній у контролі,
екземпляри;
Хд – середнє арифметичне кількості живих дафній у досліді,
екземпляри.
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4.3.7. Висновок про наявність (або відсутність) токсичності розчинів
речовин або проб води роблять на підставі величини А. Якщо величина А
становить 50 і більше відсотків, вважають, що розчин речовини
(розбавлення води) виявляє гостру летальну токсичність. Висновки
заносять у табл. 5.

4.3.8. Розрахувують середню летальну концентрацію речовини ЛК 50
або середнє летальне розбавлення стічної води ЛР50.
Для розрахунку середньої летальної концентрації або середнього
летального розбавлення відсоток загиблих дафній у досліді відносно
контролю виражають в умовних одиницях – пробітах, а концентрацію
речовини (розбавлення – у десяткових логарифмах. Таблицю переведення
відсотка загиблих дафній у пробіти наведено у додатку 3.
Обчислення середньої летальної концентрації речовини або
середнього летального розбавлення проби води виконують графічним
способом (рис. 1). На осі абсцис відкладають десяткові логарифми
концентрацій (розбавлень), а на осі ординат – кількість загиблих дафній у
пробітах. Через одержані точки проводять пряму. При виборі найкращого
положення прямої її потрібно розміщувати якомога блище до всіх точок,
але у першу чергу до тих, які відповідають летальності від 15 до 85 %.
Найзручніше це робити за допомогою прозорої лінійки. Потім з точки на
осі ординат, що відповідає 5 пробітам, проводять лінію паралельну осі
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абсцис, до перетину з лінією графіка. З точки перетину опускають
перпендикуляр на вісь абсцис. Точка перетину перпендикуляра та осі
абсцис
відповідає
десятковому логарифму ЛК50 (ЛР 50).
За
антилогарифмом знаходять ЛК50 (ЛР50). ЛК50 визначається у мг/дм3,
(ЛР50) – у відсотках або у безрозмірних величинах. Результати записують у
зошит.
Таблиця 5  Результати біотестування
Посудини

Контрольні
Дослідні

Концентрація
речовини(розбавлення води)

Повтори

Кількість
живих дафній,
шт

Середнє
арифметичне

Індекс
токсичності
(А),%

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Висновок про токсичність: речовина (назва речовини) та/або проба
води у концентрації (розведенні)виявляє (не виявляє) гостру летальну
токсичність :
1–
2–
3–
4–
5–
Середня(е) летальна( е):
концентрація (ЛС50) ______ мг/дм3;
розбавлення (ЛР50) _______ .
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5. Зміст звіту
1. Назва роботи.
2. Мета.
3. Назва завдання.
4. Назва речовини та/або проби води, що були проаналізовані на
токсичність.
5. Обладнання і матеріали, які були використані в роботі.
6. Результати проведених досліджень.
7. Висновок про токсичні властивості речовини та/або проб води.
8. Результати розрахунків середньої летальної концентрації
досліджуваної речовини та/або розбавлення проби води.
6. Контрольні запитання
1. Що таке токсичність води?
2. За допомогою яких методів можна виявити токсичність води?
3. У чому полягає відмінність хімічного методу аналізу води від
біотестування?
4. Які біологічні системи можуть використовуватися як тест-об’єкти?
5. Вкажіть найпоширеніші критерії токсичності води.
6. Для чого небхідні класифікації токсичності води?
7. Як розраховуть індекс токсичності?
8. Вкажіть послідовність дій визначення токсичності води за
методикою біотестування на дафніях.
9. Як розраховується середне летальне розбавлення проби стічної
води?
Джерела інформації
1. РД 118-02-90. Методическое руководство по биотестированию
води. – М., 1991.
2. РД
211.1.7.049-96.
Охорона
навколишнього природного
середовища та раціональне використання природних ресурсів. Методичні
вказівки по контролю токсичності промислових стічних вод на різних
етапах технологічного процесу. – Київ, 1997.
3. КНД 211.1.4.054-97. Охорона навколишнього природного
середовища та раціональне використання природних ресурсів. Методика
визначення гострої токсичності води на ракоподібних Daphnia magna
Straus. – Київ, 1997.
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Додаток А
Відбір і зберігання проб води, підготовка до біотестування
Проби поверхневих вод для біотестування відбирають згідно ГОСТ
17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору
проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»,
сточних вод – згідно з КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для
визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод. Основні
положення».
Проби води для визначення гострої токсичності відбирають у
кількості 1 дм3. Посуд заповнюють водою під пробку і щільно закривають.
При транспортуванні проб треба вжити заходи по попередженню
вторинного забруднення проб токсичними речовинами.
Проби не підлягають косервуванню хімічними речовинами або
заморожуванню.
Проби води зберігають у темряві не більше 24 годин після відбору, а
при температурі (4±2)˚С не більше 72 годин у доверху заповненому,
щільно закритому посуді. Перед біотестуванням охолоджені проби води
нагрівають до температури (20±2)˚С.
Для визначення середнього летального розбавлення проби води
(ЛР50) та середньої летальної концентрації речовини ЛК 50 готують не
менше п’яти розбавлень проби води або розчинів з різними
концентраціями речовини.
Розбавлення проби води та розчини з різними концентраціями
речовини готують додаванням певного об’єму проби води або вихідного
розчину речовини у питну воду. Питну воду попередньо дехлорують
шляхом устоювання не менше семи діб і аерують за допомогою
мікрокомпресора.
Для приготування вихідного розчину речовини використовують
дистильовану воду.
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Додаток Б
Характеристика дафній та їх культивування у лабораторних умовах
Дафнія магна є одним з найпоширених видів нищих ракоподібних.
(рис. Б1). Статевозрілі самки досягають звичайно 2,2-2,4 мм, самці 2,0-2,1
мм. Росте дафнія протягом усього життя. Найбільш інтенсивно у перші дні
після народження. З віком рост дафній уповільнюється і пов’язаний з
періодичними ліньками. Починаючи з шостої, кожна лінька
супроводжується відкладанням яєць. За сприятливих природних умов
літом та в лабораторії ці організми розмножуються без запліднення –
партогенетично, при цьому народжуються головним чином самки. Різкі
зміни умов уснування (брак харчів, висока щільність популяції, зниження
температури тощо) сприяє появі самців, і дафнії переходять до статевого
розмноження. Запліднені яйця розміщуються у спеціальній камері –
ефіпіумі. Під час чергової ліньки вони виділяються разом з ефіпіумом і у
природних умовах осідають на дно водоймища. Навесні з них з’являються
самки. Через 5-8 діб вони стають статевозрілими. Партогенетичні
покоління з’являються кожні 3-4 доби. Відкладання яєць припиняється за
2-3 доби до смерті. У природі дафнії живуть 20-25 діб, а у лабораторії за
сприятливих умов 3-4 місяця і більше.
Харчуються дафнії у водоймищах бактеріями, одноклітинними
водоростями, органічними рештками та ін.
Вихідний матеріал для лабораторної культури дафній можна
відібрати з незабрудненого водного об’єкта. Рачків виловлюють за
допомогою сачка з планктонного газа і розміщають у скляні посудини для
транспортування, які заповнюють під пробку водою з того самого
водоймища. Одночасно відбирають 5-10 дм3 води для наступного
пересаджування організмів. У лабораторії під мікроскопом відбирають
статевозрілих дафній магна і разом з водою переносять у кристалізатори.
Відібрану природну воду фільтрують через паперовий фільтр щоб
уникнути попадання у культуру інших організмів, котрі є харчовими
конкурентами дафній. Скляні посудини для культивування на 2 дм3
заповнюють на 1/3 профільтрованою водою і в них переносять дафній за
допомогою скляної трубки з внутрішнім діаметром 5-7 мм з оплавленим
кінцем, щоб не травмувати рачків. Початкова щільність посадки 6-10
особин на 1 дм3 води. Через 5-7 діб, коли дафнії звикнуть до лабораторних
умов і почнуть розмножуватися, у посудини поступово доливають
відстояну протягом 7 діб питну воду.
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а – самка: 1 – антена, 2 – складне око, 3 – антенула, 4 – грудні ніжки, 5 – яєчник, 6 –
стулки панцира, 7 – каудальні кігті, 8 – постабдомен, 9 – хвостові щетинки, 10 –
виводкова камера, 11 – серце, 12 – кишковик, 13 – печінкові вирости;
б – самець; в – зовнішній вигляд ефіпіума.
Рисунок Б1 – Будова Daphnia magna Straus

Культуру дафній утримують у скляному посуді, у приміщенні без
шкідливих випарів і газів. Рекомендується використовувати люміностат або бокс.
У приміщенні, де знаходяться дафнії, не проводять обробку інсектицидами, не
зберігають леткі речовини і не працюють з ними. Оптимальна температура для
культивування дафній становить (20±2)°С, освітленість - від 400. до 600 лк при
тривалості світлового періоду (16±1) годин, темряви - (8±1) години. Не
допускається освітлення дафній прямим сонячним промінням [2, 3].
Дафній рекомендується культивувати у посуді місткістю 2 дм3. Його
миють питною содою або соляною кислотою і ретельно споліскують
дистильованою водою. Не можна застосовувати для миття синтетичні миючі
засоби і органічні розчинники.
Для культивування використовують питну воду, яку попередньо
відстоюють 7 діб.
Початкова густина культури повинна бути від 15 до 20 особин молоді на
3
1 дм води. Один раз на тиждень дорослих дафній віком до 4 тижнів і молодь
(для подальшого підтримання культури) пересаджують окремо у посуд із
свіжою водою. Решту дафній видаляють.
Пересаджують дафній за допомогою скляних трубок внутрішнім
діаметром від 5 до 7 мм так, щоб не травмувати. При цьому кінець трубки з
дафніями вміщують під поверхню води і тримають до тих пір, доки дафнії
не перейдуть у воду. Аеруватн воду у посуді з дафніями не рекомендується.
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Годують дафній один раз на добу суспензією зелених водоростей
(хлорелою або сценодесмус), а раз на тиждень - суспензією хлібопекарних
дріжджів.
Водорості вирощують у колбах, які розміщують у люміностаті або при
природному освітленні, уникаючи попадання прямого сонячного проміння.
Освітлення повинно бути рівномірним з інтенсивністю від 2500 до 5000 лк.
Лампи денного світла розміщують знизу і збоку колб на відстані 30-40 см.
Водорості вирощують при температурі (22±4)°С,
Водорості вирощують у пласкодонних колбах місткістю від 1 до 2 дм3
закритих ватяно-марлевими пробками., які попередньо заповнюють
штучним живильним середовищем Прата (табл. Б1).
Таблиця Б1 – Склад живильного се6редовища Прата
Реактив

Концентрація, г/дм3

Калій азотнокислий (КNО3)
Магній сірчанокислий (МgSО4 х∙ Н2О)
Калій фосфорнокислий двозаміщений (К2НРО4 х 3Н2О)
Залізо хлорне (FeCl3 x 6H2O)
Залізо хлорне (РеСЬ-бНаО)

0,100
0,010
0,010
0,001

Для приготування живильного середовища відповідні наважки
кожної солі, крім заліза хлорного (таблиця Б1), розчиняють окремо у 300
см3 дистильованої води, змішують у тій послідовності, у якій вони вказані у
таблиці Б1. Наважку заліза хлорного розчиняють окремо у 100 см3
дистильованої води кип'ятінням, потім охолоджують і приливають в
охолоджене середовище.
Культуру водоростей вносять у колбу з живильним середовищем у
кількості, що дає світло-зелене забарвлення (біля 2 тис.кл/см3). Після
посіву колбу закривають ватяно-марлевою пробкою. Культуру водоростей
періодично перемішують, струшуючи 1-2 рази на добу,
Через 6-10 діб, коли забарвлення культури водоростей стає
інтенсивно зеленим, їх відокремлюють від живильного середовища шляхом
відстоювання у холодильнику протягом 2-3 діб. Отриману суспензію
зберігають у холодильнику не більше 14 діб. Водорості вносять у культуру
дафній з розрахунку 1 см3, що містить від 350 до 700 млн.кл./см3, на 1 дм 3
води.
Для приготування дріжджевого корму 1 г свіжих або 0,5 г повітряне
сухих дріжджів заливають 100 см3 дистильованої води. Після набухання
дріжджів суспензію ретельно перемішують і відстоюють протягом 30
хвилин, Надосадову рідину додають у посудини з дафніями у кількості
5 см3 на 1 дм3 води.
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Для біотестування використовують дафній віком до 24 годин. Для їх
отримання за 24 години до біотестування необхідну кількість самок,
виводкові камери яких наповнені яйцями, пересаджують у скляний посуд
місткістю від 0,5 до 1,0 дм3, який заповнено водою для культивування. У
цю воду перед пересаджуванням дафній вносять корм.
За 2-3 години до початку біотестування у посуд з дафніями вносять
корм і видаляють дорослих особин.
Не рідше одного разу на місяць визначають придатність культури
дафній для біотестування.
Для визначення придатності культури дафній до біотестування
встановлюють середнь летальну концентрацію за 24 години (ЛК50-24)
розчину двохромовикислого калію (К2Сr2О7). З нього готують вихідний
розчин 1 г К2Сr2О7 на 1дм3 дистильованої води. Далі з нього готують серію
розчинів від 0,5 до 4,0 мг/дм3 К2Сr2О7 з інтервалом 0,5 мг/дм3,
використовуючи відстояну протягом 7 діб питу воду. Біотестування цих
розчинів проводять тривалістю 24 години. На підставі одержаних
результатів розраховують ЛК50-24.
Культура дафній придатна для біотестування, якщо ЛК 50-24
знаходиться у ітервалі 0,9-2,5 мг/дм3 К2Сr2О7.
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Додаток В
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Березуцький В.В., Зелінська Л.Г., Кузьменко О.О., Шамша Л.Ф.
ВИЗНАЧЕННЯ ВОДНЕВОГО ПОКАЗНИКА СТІЧНИХ ВОД ТА
КІЛЬКОСТІ НЕЙТРАЛІЗУЮЧОГО РОЗЧИНУ
Мета роботи – оволодіння електрометричним методом визначення
водневого показника рН промислових стічних вод та методикою
розрахунку кількості нейтралізуючих розчинів при різних засобах
нейтралізації лужних стоків.
Лабораторна робота виконується у рамках вивчення теми «Природні
та антропогенні фактори впливу на біосферу» з метою надання практичних
навичок у фізико – хімічних методах очищення стічних промислових вод
для захисту гідросфери.
1. Загальні положення
Основною причиною сучасної деградації природних вод є
антропогенне забруднення, головними джерелами якого є стічні води
промислових підприємств, комунальних господарств населених пунктів,
об’єктів сільського господарства, атмосферні випадання забруднень на
поверхню водоємів і водозбірних басейнів, включаючи наслідки ливневих
стоків, а також талі води. Забрудненість водних ресурсів здобула настільки
значні масштаби і темпи (набагато вище ніж інших природних середовищ),
що ставить під загрозу цілісність існування екосистем і нормальних умов
функціонування економіки. Захист гідросфери - важлива технічна,
економічна і соціальна задача, від рішення якої залежить збереження
біоценозу, поліпшення умов труда та життя людей, розвиток
промисловості і економіки держави у цілому. Але сьогодні об’єм
нормативно – очищених стоків складає лиш незначну частину усіх вод, що
потребують очищення (до 10 %) із – за перенавантаження та низької
ефективності роботи очисних споруд.
Сільськогосподарські та комунальні стоки визивають інтенсивну
евтрофікацію вод, тобто підвищення біологічної продуктивності водних
екосистем в наслідок збагачення їх живильними речовинами під впливом
антропогенних факторів. Це стимулює розвиток фітопланктону, від чого
вода мутніє, гинуть рослини, скорочується концентрація розчиненого
кисню, задихаються риби, молюски, ракообразні та інші організми, що
живуть на глибині. Анаеробні водойми характеризуються неприємним
запахом.
Промислові стічні води відрізняються підвищеною або зниженою
кислотністю, містять солі важких металів, феноли, нафтопродукти,
синтетичні поверхнево – активні речовини, інші миючі засоби та інше. Від
ступеню кислотності води залежить діяльність практично усіх ферментів,
гормонів та білків в організмі, що регулюють метаболізм, зростання та
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розвиток. Стоки з підвищеною кислотністю приводять до загибелі риби та
інших водних організмів. Як відомо, кислотність стоків характеризується
водневим показником рН. При зміні рН води всього на одну одиницю в
порівнянні з оптимальним значенням гинуть яйцеклітини сперми, личинки
та молодь. Риби втрачають здатність розмножуватися. Загибель риби
розриває харчові ланцюги майже усіх диких тварин та порушує екологічну
рівновагу у водоймах: скорочуються популяції єнотів та інших ссавців,
водоплавної та перелітної птиці, в тому числі тих, що живляться комахами,
личинки яких розвиваються у воді.
Для характеристики кислотності або лужності води за допомогою
водневого показника рН достатньо визначити концентрацію іонів водню.
Відомо, що незначна частина молекул води дисоціює на водневі Н+ та
гідроксильні ОН- іони. У хімічно чистій воді їх концентрації рівні і
складають 10-7 г-іон/дм3 (при 25о С). З рівняння константи дисоціації води
виходить, що для води та розбавлених водних розчинів при незмінній
температурі добуток концентрацій іонів водню та гідроксид-іонів є
величина постійна. Ця постійна величина називається “іонним добутком
води” і має чисельне значення при 25о С:
КН2О = Н+ . ОН- = 10-7 . 10-7 = 10-14.

(1)

Розчини, в яких концентрації іонів водню та гідроксид-іонів
однакові, названі нейтральними. В кислих розчинах більше концентрація
іонів водню, в лужних – гідроксид-іонів. Іонний добуток води у кожному
випадку залишається постійним і рівним 10-14. Показник рН являє собою
від’ємний десятковий логарифм концентрації водневих іонів в рідині:
рН = – lg Н+.

(2)

Величина рН є одним із основних показників промислових стічних
вод, який характеризує їх агресивність. Для нейтрального розчину рН = 7.
В таблиці 1 приведено розподіл стічних вод промислових
підприємств по ступеню їх активності та значенню рН.
Таблиця 1 – Водневий показник стічних вод
№
1
2
3
4
5

Активність стічних вод
Сильно кислі або агресивні
Слабко кислі або слабко агресивні
Нейтральні або неагресивні
Слабко лужні або слабко агресивні
Сильно лужні
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Величина рН
до 6,0
6,0 – 6,5
6,5 – 8,5
8,5 – 9,0
понад 9,0

Нормативні значення рН у водних об’єктах повинні відповідати
вимогам 1–3. Так, за нормативними вимогами води водоймищ
господарчо-питного та культурно-побутового водозабеспечення після їх
змішування зі стічними водами повинні мати рН у межах 6,5 – 8,5.
Якщо рН виходить за межи цих значень, для попередження корозії
металу каналізаційних очисних споруджень, порушення біохімічних
процесів у біологічних окислювачах та водоймищах, а також осідання із
стічних вод солей важких металів кислі та лужні стічні води
нейтралізують. При цьому ураховують нейтралізаційну здатність
водоймищ та лужний резерв міських стічних вод.
Існують такі основні засоби нейтралізації стічних вод:
 змішування кислих стічних вод з лужними стічними водами;
 додавання реагентів (розчинів кислот, негашеної вапни СаО,
гашеної вапни Са(ОН)2, кальцінірованої соди Nа2СО3, каустичної соди
NаОН, аміаку NН4ОН);
 фільтрування крізь нейтралізуючі матеріали (вапну, вапняк СаСО3,
доломіт СаСО3.MgСО3, обпалений магнезит MgО).
Для вибору реагенту потрібно знати активну реакцію води, тобто
ступень її кислотності або лужності.
Коли стічні води нейтралізують змішуванням двох розчинів із
протилежними значеннями рН, визначальними показниками нейтралізації
є рН стічних вод та об’єми реагуючих розчинів.
При відомих рН та об’ємі стічної води Vст, яку потрібно
нейтралізувати, об’єм нейтралізуючого розчину реагенту Vн, знаходиться з
співвідношень:
Vст.експ/Vн.експ = Vст/Vн,

(3)

Vн = Vн.експ .Vст/Vст.експ,

(4)

де Vст.експ,Vн.експ – об’єми стічної води та нейтралізуючого розчину,
які визначені при експериментальному дослідженні потрібних об’ємів
реагентів титруванням, тобто поступовим додаванням контрольованої
кількості реагенту (наприклад, кислих стічних вод або кислоти) до
розчину, що аналізується (наприклад, лужних стічних вод). Важливо
додавати саме кислі розчини до лужних, бо перехід кольору розчину при
титруванні від фарбованого до обезбарвленого наші очі сприймають краще
ніж перехід від обезбарвленого до слабко фарбованого.
В процесі титрувального аналізу знаходять об’єм розчину відомої
концентрації, який витрачається на реакцію нейтралізації відомого об’єму
розчину, що досліджується.
Об’єм стічної води Vст приймається згідно завдання викладача і
може мати значення 25, 30, 35, 40 м3.
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Величину рН можна визначити двома засобами: колориметричним
та електрометричним. Колориметричний засіб більш за все застосовують у
польових умовах. Його обмеженість зумовлена тим, що на колір
індикатору впливає інтенсивність забарвлення та каламутність проби,
підвищена або знижена концентрація солей, а також наявність у воді
домішок та речовин, які окислюють чи відновлюють.
Електрометричний засіб є більш точним та універсальним. У
лабораторній роботі при використанні цього методу використовується
електрометричний прилад іонометр ЕВ-74.
2. Матеріали та прилади
Для проведення експерименту потрібні наступні прилади, матеріали
та реактиви: універсальний іонометр ЕВ-74, склянки зі стічною водою, що
досліджується, набір склянок, дистильована вода, фільтрувальний папір,
вимірювальні бюретки, спиртовий розчин фенолфталеїну, розчин соляної
кислоти.
Універсальний іонометр ЕВ-74 у комплекті із іоноселективними
електродами призначено для визначення активності одно - та двовалентних
аніонів і катіонів, тобто величини рН водних розчинів, а також для виміру
величини окислювально-відновних потенціалів цих розчинів. Значення рН
розчину, який досліджується, визначається виміром електрорушійної сили
ЕРС електродної системи за допомогою перетворювача, шкалу якого
проградуровано у одиницях рН.
Загальний вигляд універсального іонометру ЕВ-74 у робочому стані
приведено на рисунку 1.
Прилад складається із перетворювача і підставки, яка призначена для
кріплення електродів і розміщення судин з контрольним розчином. На
передній панелі перетворювача розташовані коректор нуля 1
вимірювальної шкали 2 для оцінки рН у різних діапазонах виміру, вимикач
мережі 4, лампочка включення 5 та кнопки оперативного керування:
кнопки вибору роду робіт 3, кнопки вибору діапазону виміру 6, ручки
перемінних резисторів 7. На підставці 15 за допомогою кронштейнів 10 та
тримача 13 кріпиться поворотний столик 14, на який встановлюється
склянка з дослідним розчином 12 , а в ній за допомогою тримача 11
містяться термометр 9 та електроди 8.
Для перетворення значення активності іонів водню водних розчинів
(величини рН) у значення ЕРС призначені електроди скляні лабораторні
(ЕСЛ-43-07, ЕСЛ 63-07). Вибір електродів залежить від виду іону, меж і
температури виміру. В якості електрода порівняння використовується
допоміжний електрод ЕВЛ-1МЗ.
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Рисунок 1 – Загальний вигляд іонометра ЕВ-74

Бюретки дозволяють точно відміряти будь-який об’єм рідини у
межах її ємності. Об’ємна бюретка являє собою скляну градуювальну
трубку 4, що має притертий кран або капіляр 1, які приєднані до бюретки
за допомогою гумової трубки 3 (рисунок 2).
4

3

2

1

Рисунок 2 – Схема устрою бюретки

У середину гумової трубки закладають скляну намистину 2, яка
закриває вихід рідини із бюретки. Для витікання рідини гумову трубку
відтискають від намистини, здавив її пальцями крізь гумовий шланг.
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Бюретку заповнюють рідиною через лійку. При цьому треба
заповнити і скляний капіляр. Якщо у капілярі залишилась булька повітря,
гумову трубку згинають таким чином, щоб спрямувати капіляр угору, і
витиснути рідиною усе повітря.
Перед початком роботи рівень рідини у бюретці установлюють на
нульовій позначці. Для цього наливають розчин у бюретку на 2-3 см
поверх нульової позначки, а потім зливають лишок рідини. Рівень
прозорих розчинів установлюють по нижньому краю меніску, непрозорих по верхньому. При відліку по бюретці око спостерігача находиться у одній
площині з рівнем рідини.
За допомогою бюретки здійснюють також титрування. Для
титрування у бюретку наливають розчин відомої концентрації і
установлюють бюретку у робочий стан. Мірним циліндром відбирають
точний об’єм розчину, концентрацію якого треба визначити, і переносять
його у конічну колбу. У цю ж колбу додають 2-3 краплі фенолфталеїну.
Титрування проводять на фоні білого листка папера.
При титруванні розчин відомої концентрації з бюретки по краплям
приливають у колбу з розчином, який аналізується, і безперервно
перемішують за допомогою струшування. Кінець титрування
встановлюють по зміні кольору індикатора. Об’єм розчину, який пішов на
нейтралізацію, фіксують. Дослід повторюють три рази і беруть середнє
арифметичне отриманих результатів.
3. Порядок виконання робот
3.1. Визначення водневого показника рН розчинів
Підготувати прилад ЕВ-74 до роботи: кнопки вибору роду робот
установити у положення “t” та “1-19”, після чого прилад увімкнути до
мережі і прогріти на протязі 30 хвилин. Електроди промити
дистильованою водою, залишки води видалити фільтрувальним папером.
Визначити рН стічної води, яка досліджується. Для цього занурити
електроди у склянку з розчином, який досліджується, таким чином, щоб
електроди не торкалися стінок та дна склянки. Натиснути кнопки вибору
роду робіт (“аніони/катіони” і “рН”). Натиснути кнопку вибору діапазону
виміру. Зробити відлік показань не раніш ніж за 3 хвилини.
3.2. Нейтралізація стічних вод
Завдання №1. Нейтралізація змішуванням
протилежними значеннями водневого показника рН

стічних

вод

з

 Отримайте у лаборанта пронумеровані хімічні склянки з
кислотними та лужними розчинами.
 Визначте мірними циліндрами об’єми отриманих лужних
розчинів. Результати Vст.експ запишіть у таблицю 2 (графа 3).
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 Визначте величину рН розчинів приладом ЕВ-74 і запишіть у
таблицю 2 (графа 4).
 Додайте у лужні розчини одну-дві краплі фенолфталеїну.
 Налийте у бюретку один з кислотних розчинів з відомою
найменшою величиною рН (більш кислу) і приведіть бюретку у робочий
стан.
 Оттитруйте відібраний лужний розчин кислим розчином. Кінець
титрування визначить по зникненню коліру фенолфталеїну. Титрування
проведіть три рази і розрахуйте середнє арифметичне отриманих даних.
Результати вимірів (Vн.експ) перевірте у лаборанта і запишіть у таблицю 2
(графа 7).
 Визначте остаточну величину рН оттитрованого розчину
приладом ЕВ-74 і запишіть у таблицю 2 (графа 8).
Таблиця 2 – Результати досліджень нейтралізації змішуванням розчинів з
протилежними значеннями показника рН
№
дослідження

1

Вид
промислових
стічних
вод,
(лужна
чи
кисла)
2

Об’єм
лужних
стічних
вод,
Vст.експ,
мл

Водневий
показник
рН
промислових
стічних
вод

3

4

Нормоване
значення
рН
для
водного
об’єкту
5

Показник
рН
нейтралізуючого
розчину

Визначений
об’єм
нейтралізуючого
розчину,
Vн.експ, мл

Значення рН
оттитрованого
розчину

6

7

8

 З урахуванням результатів проведених досліджень виконайте
розрахунки по формулі (4), отримав у викладача цифру об’єму стічної
води, який потрібно нейтралізувати. Результати розрахунків зведіть у
таблицю 3.
Таблиця 3 – Результати розрахунків об’єму нейтралізуючого розчину
Об’єм стічної
води, Vст, м3,
який потрібно
нейтралізувати
1

Показник рН
стічної води, яку
нейтралізуємо

Об’єм
нейтралізуючого
розчину, Vн, м3

Показник рН
нейтралізуючого
розчину

Примітки

2

3

4

5

 Значення рН та об’єм стічної води, для якої необхідно
розрахувати кількість нейтралізуючого розчину Vн, м3, вибирають серед
лужних стічних вод, нейтралізуючий розчин – серед кислих стічних вод
(графа 2, табл. 2).
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Завдання 2. Нейтралізація стічних вод за допомогою соляної
кислоти.
У випадку, коли для нейтралізації стічних вод потрібні значні об’єми
нейтралізуючих розчинів( наприклад у разі, якщо Vн в 2-3 рази перевищує
Vст), треба використовувати реагенти, наприклад, соляну кислоту, і
виконати завдання № 2. Для цього:
 Отримайте у лаборанта лужні розчини стічних вод у
пронумерованих хімічних склянках. Виміряйте об’єми отриманих розчинів
(Vст.експ) мірним циліндром та запишіть у таблицю 4.
 Виміряйте величину показника рН лужних стічних вод приладом
ЕВ-74 і запишіть у таблицю 4.
 Додайте у лужні розчини одну-дві краплі фенолфталеїну.
 Налийте у бюретку розчин соляної кислоти відомої концентрації і
приведіть бюретку у робочих стан.
 Оттитруйте відібраний лужний розчин соляною кислотою.
Кінець титрування визначають по зникненню кольору фенолфталеїну.
Титрування проводять три рази і розраховують середнє арифметичне
отриманих даних. Результати титрування (Vн.експ) перевіряють у лаборанта
і записують у таблицю 4 (графа 7). Концентрацію соляної кислоти
приводять у моль/дм3.
 Виконайте розрахунки по формулі (4), отримав у викладача
величину об’єму стічної води , який потрібно нейтралізувати. Результати
зведіть у таблицю 3.
Таблиця 4 – Результати розрахунків при нейтралізації реагентами
№
дослідження

1

Вид
промислових
стічних
вод
(лужна чи
кисла)
2

Об’єм
лужних
стічних
вод,
Vст.експ,
мл

Водневий
показник
рН
лужних
стічних
вод

Нормоване
значення
рН для
промислових
стічних
вод

Концентрація
соляної
кислоти,
моль/дм3

3

4

5

6

Визначений об’єм
нейтралізуючої
кислоти,
Vн.експ,
мл
7

4. Зміст звіту
Звіт о роботі повинен включати мету роботи, результати вимірювань
та розрахунків у формі таблиць 2-4, висновки.
5. Контрольні питання
1. Якими нормативними документами регламентуються вимоги до
стічних вод?
2. За яким принципом діє універсальний іонометр ЕВ-74?
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3. Які відомі методи визначення водневого показника рН? Їх
переваги і недоліки?
4. Дайте визначення показника рН?
5. Які існують засоби нейтралізації стічних вод?
6. Чому дорівнює константа дисоціації води? Як вона визначається?
7. Як поділяються стічні води за водневим показником рН?
8. Яка точність вимірів у даних дослідженнях?
Джерела інформації
1. Правила охраны поверхностных вод (типовые положения) /
Госкомприроды СССР, Москва, 1991.
2. Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотною
водою. – Затверджено постановою КМУ від 25.03.1999 року № 465.
3. Правила охорони внутрішніх морських вод і територіальних
морів України від забруднення та засмічення. – Затверджено постановою
КМУ від 19.02.1996 року №269. Нова редакція затверджена постановою
КМУ від 29.03.2002 року №431.
Березуцький В.В., Шамша Л.Ф., Валенко Г.Г., Лісогор О.С.
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ЛЕТКИХ ДОМІШОК МЕТОДОМ
ДЕСОРБЦІЇ
Мета роботи  дослідження процесу десорбційного очищення
стічних вод від летких домішок. Робота проводиться при вивченні розділу
„Захист навколишнього середовища від антропогенних забруднень та
раціональне використання природи” з дисципліни „Основи екології”.
1. Загальні положення
Велика кількість промислових стічних вод є забрудненою
неорганічними та органічними леткими домішками: аміаком, сірководнем,
сірковуглецем, хлорбензолом, диоксидом сірки, диоксидом вуглецю,
амінами, леткими вуглеводнями, та інш. Вміст їх в забруднених
промислових рідинах складає до 1 г/дм 3 і більше, тому є необхідним їх
очищення до концентрацій, які відповідають вимогам санітарних норм.
Одним із методів, що має високу ефективність очищення стічних вод
від летких домішок є їх десорбція  виділення розчиненого газу із розчину.
В процесі пропускання крізь стічну воду повітря чи іншого інертного
малорозчинного в воді газу (азот, топкові димові гази, водяна пара та інш.)
леткий компонент дифундує в газову фазу. Десорбція обумовлена більш
високим парціальним тиском газу над розчином, чим у навколишньому
повітрі.
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Процес десорбції речовин із стічних вод інертними газами,
наприклад, в потоці повітря, може бути проведений в тарільчатих,
насаджувальних та розпилювальних колонах. Найбільш інтенсивно для
тарільчатих колон він відбувається в пінному режимі, а для
насаджувальних  в режимі емульгування. Для проведення процесу
десорбції можуть бути використані колони з ковпачковими, сітчастими,
клапанними, провальними та іншими тарілками. Ступінь видалення із
стічних вод летких речовин збільшується із збільшенням температури
газорідинної суміші, коефіцієнта масовітдачі і поверхні контакту фаз.
Речовину, що десорбується із води, направляють на адсорбцію або
каталітичне спалювання.
При невеликій кількості речовини, що відділяється, невеликій
вартості, а також при умові важкого видалення її із газової фази проводять
каталітичне окислення. В цьому випадку повітря із паром речовини, що
добувається, після колони при температурі 280-3500С пропускають крізь
шар каталізатора (піролюзит, окис хрома та інш.) Більшість органічних
сполук в цьому випадку окислюється до СО2 і Н2О.
Іноді десорбція проводиться при нагріванні і частковому випаренні
розчинів шляхом подачі в нижню частину апарату теплоносія, частіше за
все „глухої пари”.
Ефективність роботи десорберів залежить від конструктивних
особливостей контактних пристроїв, що в них установлені, та режимних
параметрів процесів, що проводяться (температура, тиск, витрата потоку і
т. інш.). Ефективність роботи апарата визначають за формулою:
η

Споч  Скін
100% ,
Споч

(1)

де Споч і Скін  концентрації домішок, що видаляються, в стічній воді
відповідно на вході і на виході із десорбера, г/дм 3.
Десорбція летких домішок із води може також відбуватися шляхом
природної дегазації через відкриту водну поверхню (наприклад, в ставках
для відстоювання). Однак природня десорбція — процес довготривалий і
порівняно не ефективний. Крім того, він потребує великих площ під
ставки, забруднюється атмосфера, виключається можливість вловлювання
хімічних речовин, що десорбуються.
2. Описання лабораторної установки
Дослідна установка для десорбції диоксиду вуглецю із води (див.
рис. 1) складається із насаджувальної колони 1, у верхній частині якої
встановлено зрошувач 2 для рівномірного розподілу рідини по насадці. Із
водопровідної мережі подається вода в змішувач 4 через ротаметр 3.
Витрата її регулюється вентелем 5. В змішувач 4 подається також диоксид
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вуглецю із балону 6 через редуктор 7. Потім насичена диоксидом вуглецю
вода із змішувача 4 поступає в верхню частину колони 1. Знизу в колону
подається вентилятором 8 повітря, витрата якого регулюється вентелем 9 і
вимірюється газовим лічильником 10 або ротаметром.

10

Рисунок 1  Схема лабораторної установки для очищення води від диоксиду вуглецю
методом десорбції

3. Порядок виконання роботи
3.1. Ознайомтеся із змістом роботи та схемою лабораторної
установки.
3.2. В присутності лаборанта подайте в змішувач воду та диоксид
вуглецю для виготовлення водного розчину, насиченого СО2. При цьому
кількість диоксиду вуглецю, що подається в змішувач, необхідно
підтримувати таким, щоб концентрація його у водному розчині на вході в
колону залишалась приблизно постійною протягом всього експерименту.
3.3. Через 10-15 хвилин після включення установки в роботу,
проведіть відбір проб води для аналізу на вході та на виході із колони.
3.4. Проведіть аналіз проб води на вміст диоксиду вуглецю в
вихідній воді та після проведення десорбції. Визначення проводьте
методом зворотньго титрування в присутності ВаCl2.
Хімізм процесу можна записати таким чином:
CO2  BaCl 2  2 NaOH  BaCO3   2 NaCl  H 2O,
Ca( HCO3 ) 2  BaCl 2  2 NaOH  CaCO3   BaCO3   2 NaCl  2 H 2O.

Для проведення аналізу необхідно мати наступні реагенти:
 0,1н розчин хлоридної кислоти;
 0,1н розчин гидроксиду натрію;
 10% розчин хлориду барію;
 1% розчин фенолфталеїну.
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(2)

Хід визначення
В колбу ємністю 100-150 мл попередньо наливають по 5 мл розчину
NaOH і BaCl2, потім вводять пробу води, що аналізують, і три-чотирі
краплини фенолфталеїну. Надлишок лугу відтитровують HCl до
обезбарвлення. Причому введення проби в колбу здійснюють під шар
рідини, тому що диоксид вуглецю є летючим. Кількість CO2 в пробі
визначають за формулою:
CCO2 

де

(V1  K1  V2  K 2 )  N  ЭCO2
Vпр

,

(3)

V1  кількість NaOH, що використовується, мл;
K1  поправочний коефіцієнт до нормальності розчину лугу;

V2  кількість HCl, що витратили на титрування, мл;
K 2  поправочний коефіцієнт до нормальності розчину кислоти, мл;

N  нормальність HCl;
ЭСО2  грам-еквівалент СО2 (дорівнює 44);

Vпр  кількість води, взятої для аналізу, мл.

Результати аналізів занести в табл. 1.
3.5. Розрахувати ефективність роботи десорбера за формолую (1).
Результати розхрахунків занести в табл. 2.
3.6. За завданням викладача помінять 3-5 разів витрати води і
повітря, що подаються на установку.
3.7. Виконати аналіз результатів, зробити висновки по роботі і
скласти звіт.
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Таблиця1  Результати аналізів проб стічної води
Номер
досліду

Vпр , мл

Вихідна вода
V1 , мл
V2 , мл

С начСО2 ,г/дм

3

Vпр , мл

Вода після десорбції
V1 , мл
V2 , мл

С конСО2 ,г/дм3

1
2
3
4
5

Таблиця 2  Ефективність роботи десорбера
Номер досліду

Витрата, дм3/хв
води
повітря

С начСО2 ,г/дм3

1
2
3
4
5
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С конСО2 ,г/дм3

η, %

4. Зміст звіту
1. Мета роботи.
2. Схема десорбційної установки.
3. Дослідницькі та розрахункові дані, занесені в таблиці 1 і 2.
4. Графіки залежності ефективності роботи десорбера від витрати
рідини та повітря.
5. Аналіз результатів та висновки по роботі.
5. Контрольні запитання
1. Десорбція як процес очищення стічних вод.
2. Назвати типи десорберів, що використовуються.
3. Оцінка ефективності роботи десорбера.
4. Опишіть лабораторну установку для проведення
диоксиду вуглецю із води.
5. Хімізм процесу визначення диоксиду вуглецю.
6. Методика визначення диоксиду вуглецю в стічній воді.

десорбції

Джерела інформації
1. Оригинальный конспект лекций с контрольними вопросами по
курсу „Основы экологии” / для самостоятельной работы студентов по
курсу „Основы экологии” / Березуцкий В.В. Харьков: ХГПУ, 1999.  115с.
2. Основы экологии: Конспект лекций (Березуцкий В.В.,
Бондаренко Т.С., и др.) Под ред. А.Н. Древаля.  Харьков: НТУ «ХПИ»,
2001.  84 с.
3. Кульский
Л.А.
Теоретические
основы
и
технология
кондиционирования воды.  Киев: Наук. думка, 1980.  564с.
4. Николадзе Г.И. Технология очистки природных вод: Учеб. для
вузов.  М.: Высш. школа, 1987.  479 с.
5. Техника защиты окружающей среды / Родионов А.И.,
Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и
доп.  М.: Химия, 1989.  512 с.
6. Лурье Ю.Ю. Химия промышленных сточных вод.  М.: Химия,
1984.  448 с., ил.

129

Донський Д.Л., Райко В.Ф.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
ФІЛЬТРУВАННЯ ВОДИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ
ЗАБРУДНЕННЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Мета роботи  вивчення на лабораторних установках основних
робочих та розрахункових параметрів процесу очищення води
фільтруванням, їх взаємозалежності та вимог, що ставляться до
фільтруючих завантажень.
1. Загальні відомості
Значна та різноманітна роль води у природі. Без води неможливий
розвиток органічного світу: рослин, тварин та людини. Без достатньої
кількості та відповідної якості води за нашого часу неможлива діяльність
жодної галузі промисловості. Вода є єдиною речовиною, яка практично
незамінна.
Виключно велике значення вода має як джерело енергії. Вона також
відрізняється цілющими властивостями.
Загальна кількість води у гідросфері складає біля 1500 млн км 3 [1].
Але основна її кількість зосереджена у Світовому океані. Використання
води не завжди можливе без відповідної підготовки через високий вміст
солі. Природні джерела води розділяються на дві основні групи:
поверхневі - ріки, озера, водосховища, моря, льодовники та підземні
джерела, що мають вихід на поверхню, різні підземні ріки, артезіанські
води. Крім того, окреме місце у класифікації вододжерел посідають
атмосферні води, що зібрані у штучні споруди (резервуари, цистерни,
сніжники-котловани, водосховища). За своїми особливостями вони
наближені до поверхневих вод.
Розвиток міст, промисловості, енергетики, сільського господарства,
водного транспорту в сучасних умовах чинить великий вплив на якість
води у природних джерелах, їх дебіт, можливість використання для
водопостачання. Проблема водозабезпечення кожен рік ускладнюється,
оскільки так звані поверхневі води інтенсивно забруднюються стічними
водами, різноманітними видами відходів, змінюють свої основні якісні
показники внаслідок активної господарської діяльності людей.
За нашого часу багато річок у густонаселених районах з розвиненою
промисловістю (Донецький, Придніпровський, Придністровський, Азовочорноморський регіони) забруднені вже в значній мірі побутовими та
промисловими стоками, шахтними водами, отрутохімікатами, що
використовуються у лісовому і сільському господарстві та практично
повністю зарегульовані [2].
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Вирішення проблеми захисту водних ресурсів полягає, головним
чином, у попередженні забруднення їх стічними водами, оскільки для
більшості комунальних та промислових підприємств водойми до цього
часу є місцем скидів стоків [3].
Природні води, забруднені такими стоками, зовсім не придатні для
водопостачання, оскільки дуже часто вони вміщують речовини, що
негативно впливають на здоров’я людини, тварин та рослин, і можуть
стати причиною виникнення різних інфекційних захворювань [1].
Надзвичайно негативний вплив на санітарний стан водойм чинять
забруднені води промислових підприємств, що скидають стоки у водойми
без належного очищення.
Особливо забруднюють поверхневі вододжерела стічні води
целюлозно-паперової,
хімічної,
нафтопереробної,
текстильної,
металургійної промисловості, а також гірничодобувні підприємства та
сільське господарство. Головними забруднювачами сьогодні є нафта,
фекалії, пестициди, складні хімічні та органічні сполуки, кольорові (важкі)
метали [2, 4].
Підземні водоносні горизонти можуть забруднюватися внаслідок
фільтрації в них водних розчинів хімічних речовин, змитих з території
промислових підприємств разом з атмосферним стоком, з відстійниківнагромаджувачів, шламонагромаджувачів, випарників стічних вод,
мулових майданчиків, смітників, невірно та неякісно влаштованих
захоронень токсичних відходів промисловості, скотомогильників, з полів,
оброблених отрутохімікатами та добривами, внаслідок витікання нафти та
нафтопродуктів з нафтосховищ, нафтопроводів, закачки пластової води у
поглинаючі горизонти під час нафтовидобутку тощо. [2, 5].
У зв'язку з розвитком атомної енергетики та військових досліджень
виникла небезпека забруднення водних джерел особливими видами
забруднень, до яких належать радіоактивні речовини.
Під землею, під товщею пластів грунту вода вже у вигляді так званої
інфільтраційної та пластової рухається у водопроникних пластах та
утворює водоносні горизонти, які, як відзначалось вище, можуть містити
небезпечні кількості забруднень.
Рух підземних вод у породах літосфери земної кори зумовлений
різними факторами та, передусім, гравітаційними силами, гідростатичним
тиском, шпаристістю порід, режимом (характером) руху води. Увесь
процес пересування підземної води супроводжується фільтрацією різного
характеру залежно від виду порід, наприклад, галькових або рінявих
(гравійних), карстових або піщаних та ін.
Швидкість фільтрації води тоді визначається з рівняння
V  Q/F  k  i ,
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(1)

де V – приведена швидкість фільтрації, яка є фіктивною; Q – затрата
підземних вод, або кількість води, що фільтрується крізь шпаристе
середовище за одиницю часу (м 3 /добу); F – площа поперечного розрізу
шпаристого грунту, тоді як в дійсності, так званий живий розріз потоку
дорівнює тільки розрізу шпар, по яких вода пересувається у породі; k –
коефіцієнт фільтрації породи (м/добу); i – гідравлічний нахил.
Дійсна швидкість руху підземних вод у шпарах фільтруючої породи
може бути знайдена з формули
U

Q
V
 ,
F n n

(2)

де n - коефіцієнт шпаристості грунту, який характеризує грунт [6]:
n

об' єм грунту
.
об' єм шпар грунту  об' єм часток грунту

(3)

Під час фільтрації залежність між гідравлічним нахилом i та
дійсною швидкістю течії U має вигляд:
i

A V U B U 2
,

g  R2
gR

(4)

де A та B – безрозмірні коефіцієнти ( 5  A  12 ; 0,2  B  0,5 ); R –
гідравлічний радіус, що визначається для однорідного сипучого матеріалу
з формули
R

nd
,
6  K ф  (1  n)

(5)

де d – діаметр кулі, рівновеликій (за об’ємом) зерну сипучого матеріалу;
K ф – коефіцієнт форми: відношення поверхні зерна до поверхні кулі
діаметром d . Звичайно 1  K ф  1,05 [6].
З формули (2) видно, що дійсна швидкість руху підземних вод
більша від швидкості фільтрації, тоді як значення шпаристості n завжди
менше за одиницю.
Таким чином, забруднення з поверхневим атмосферним стоком,
потрапляючи при інфільтрації у глибокі підземні горизонти, можуть
потрапити ще й до артезіанских вод у зону їх поповнення.
Розповсюдження артезіанських вод достатньо вивчено в Україні.
Відтак Дніпровсько-Донецький, Львівський, Азово-Чорноморський
басейни є об’єктами особливої уваги в галузі охорони навколишнього
середовища від забруднення стічними водами [2].
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Забруднення води природних джерел завдає значної та часто
непоправної шкоди природному середовищу.
Так у м. Амстердамі, що у Голандії, явище природної фільтрації
атмосферного стоку, який, можливо, вміщує різноманітні забруднення,
використовується для накопичення у підземних водоносних басейнах
запасів питної води. Але перед цим вода підлягає попередньому фізикохімічному очищенню у спеціальних спорудах [7]. Таким чином людина
повернула собі на користь природне явище фільтрування, але перед тим
вирішила багато інженерних задач.
Як зазначалось вище, рух різних рідин та газів у шпаристому
середовищі зветься фільтруванням (фільтрацією) [6, 8].
Такий різновид руху рідин та газів дуже розповсюджений у природі
та техніці. Він значно відрізняється від руху рідин у трубах або відкритих
руслах.
У сучасній технології очистки води від забруднень фільтрування
знайшло широке застосування. У техніці фільтрація – це такий спосіб в
умовах виробництва, що має за мету частково або повністю очистити воду
від завислих речовин (зависів) шляхом пропускання води через будь-який
шпаристий матеріал, на поверхні та в шпарах якого вона залишає частинки
завислих речовин, пластівці реагентів та частково бактерії.
Пристрій, у якому відбувається фільтрація, зветься фільтром, сам
шпаристий матеріал – фільтруючим середовищем або фільтруючим
завантаженням.
Зараз розроблено сотні різних модифікацій фільтруючих пристроїв із
застосуванням усіляких фільтруючих матеріалів.
Розрізняють фільтри із застосуванням фільтруючих матеріалів у
вигляді зерна (гранул), так звані зернисті фільтри, призначені для
очищення природних вод, а також для очищення та доочищення стічних
вод.
Зернисті фільтри застосовують для глибокого доочищення стічних
вод з метою їх подальшого (повторного) використання у технічному
водопостачанні та відвертання забруднення навколишнього середовища та
гідросфери.
По швидкості фільтрування фільтри бувають:
– повільні ( V  0,1 0,5 м/год);
– напівшвидкі ( V  0,5  3,0 м/год);
– швидкі ( V  3,0  25,0 м/год);
– надшвидкі ( V  25,0 м/год) [9].
По типу завантаження фільтри розрізняють на такі, що мають важкі
зернисті завантаження, щільність яких більша від щільності води,  піски,
цеоліти, гранули полістиролу, рінь, дроблений антрацит та інші.
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Фільтруючі елементи можуть замінювати фільтруючі навантаження.
До фільтруючих елементів належать плити пінобетону, полімербетону,
шпариста кераміка та інші.
Фільтри, вироблені з наборів сіток (металевих або полімерних),
звуться сітковими. Якщо фільтруючий елемент зроблено з тканини,
фільтри звуться тканевими і т. д. [1].
В залежності від дисперсності адсорбента розрізняють наступні
адсорбери:
1. Адсорбер з нерухомим завантаженям, для фракцій 0,8-5 мм;
2. Адсорбер з псевдозріджуваним завантаженням, для фракцій 0,252,5 мм;
3. Адсорбери-змішувачи, для фракцій 0,05- 0,5 мм;
4. Патронні адсорбери, для фракцій 0,02-0,1 мм [10].
Повна класифікація фільтрів для очищення води може наводитись
повністю та докладно в лекційному курсі.
2. Визначення показника фільтрування
Показник фільтрування є одним з основних технологічних
параметрів, що визначається експериментально через коефіцієнт
фільтрування Ф , який базується на порівнянні швидкості фільтрації
досліджуваної та дистильованої води крізь паперовий фільтр (рис. 1). Для
цього однакові об’єми досліджуваної та дистильованої води фільтрують
крізь паперовий фільтр, записують тривалість фільтрування дистильованої
τ і досліджуваної τ води та обчислюють коефіцієнт фільтрування Ф за
формулою (6) [11]:
Е

Д

Ф

τД
.
τЕ

(6)

Отримані дані записують у табл. 1.
Таблиця 1  Визначення показника фільтрування
№ проби
води

τ Д  тривалість фільтрації

дистильованої води

τ Е  тривалість
фільтрації
досліджуваної води

Ф  коефіцієнт

1
2
3

Проби води для досліджень вказуються викладачем.
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фільтрування

3

4

1

2

1 – колба для фільтрату дистильованої води; 2 – колба для фільтрату досліджуваної
води; 3 – паперові фільтри; 4 – скляні лійки
Рисунок 1  Лабораторна установка для визначення коефіцієнта фільтрування

3. Визначення швидкості фільтрування
Найважливішими характеристиками зернистих фільтрів є товщина
фільтруючого прошарку, гранулометричний склад його завантаження,
діаметр зерна, брудомісткість, швидкість фільтрування та інші, оскільки
від них залежить якість очищення води.
Визначення швидкості фільтрування VФ проводиться об’ємним
методом на лабораторній установці (рис. 2).
Хід визначення
Фільтрат, що витікає з фільтрувальних колонок (1, 2), накопичується
в колбі 5 (рис. 2) впродовж часу t (вказується викладачем). За формулою
(7) розраховується швидкість фільтрування:
VФ 

W  3600
,
1000  t  F

(7)

де VФ – швидкість фільтрування, м/год; W – об’єм води, що зібралася
впродовж процесу фільтрації в колбі за час t , виміряний мірною
склянкою, мл; t – проміжок часу, за який у збірній колбі нагромаджується
2
об’єм фільтрату, с; F – площа фільтрування, м ; 1000 та 3600  перевідні
коефіцієнти.
Число W t - це об’ємна витрата води у фільтрі.
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4. Визначення параметрів очищення води фільтруванням
Параметрами, що досліджуються у даній лабораторній роботі, є
вихідна концентрація завислих речовин (зависі) у воді та концентрація
зависі в очищеній воді.
Визначення концентрації завислих речовин виконується згідно з
методикою на фотоелектроколориметрі.
Отримані впродовж експериментів дані записують у табл. 2.
Таблиця 2  Визначення параметрів очищення води фільтруванням
№
досліду

Концентрація
завислих речовин
(зависі) у вихідній
воді Cвих 1, 2, 3
Оптична
щільність

мг/дм3

Концентрація
завислих речовин
(зависі) у фільтраті,

Тривалість
фільтрування

Об’єм
фільтрату VФ

Хв

м3/год

Сф

Оптична
щільність

мг/дм3

1
2

Завершивши експерименти, креслять графіки, як показано на рис. 3,
де Cвих 1, 2, 3 - концентрація зависі у пробах вихідної води відповідно до
варіантів 1, 2, 3, вказаних викладачем.
5. Визначення брудомісткості фільтруючого матеріалу
Брудомісткість фільтруючого матеріалу (завантаження) зернистих
фільтрів є також важливою характеристикою їх роботи. Визначається
брудомісткість за формулою (8):
Бк 

де

Б к –корисна

Q  (C0  CФ )
,
1000  F

брудомісткість,

кг/м ;
2

(8)
Q

–

сумарна

кількість

3
профільтрованої води, м ; C0 и CФ – концентрація завислих речовин

(зависі) відповідно у вихідній воді та у фільтраті, мг/дм , причому CФ
задається викладачем; 1000 – безрозмірний коефіцієнт; F – площа фільтра,
2
м .
3
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1, 2 – фільтрувальна колонка; 3 – подача вихідної досліджуваної води; 4 – вихід
фільтрату; 5 – збірні колби; 6 – секундомір; 7 – мірчий циліндр
Рисунок 2  Лабораторна установка для моделювання процесу фільтрування

137

видкість фільтрування, м/год

VФ
Свих. 1

Свих. 2

Свих. 3

0

концентрація завислих речовин (зависі) у
фільтрі, мг/дм3

CФ

Рисунок 3  Графіки залежності концентрації зависі у фільтраті від швидкості
фільтрування

Наприкінці вичерпання ресурсу брудомісткості фільтруючого
матеріалу (завантаження), коли спостерігається "проскок" забруднення у
фільтрат, величина якого більша за вказану викладачем, фільтри
відключають на промивання [4, 5]. У промислових умовах застосовують
кілька засобів промивання. Суть промивання полягає у відтиранні
забруднень, що поналипали до зерна фільтруючого матеріалу, та
вимиванні їх з фільтрів промивною водою. Процес промивання фільтрів
має назву регенерації. Після промивання фільтр знову вводять у режим
фільтрування.
6. Гігієнічні вимоги до зернистих матеріалів водоочищуючих фільтрів
Для фільтрування крізь зернисті шари фільтруючого матеріалу з
практичною метою застосовують кварцеві кар’єрні та морські піски,
дроблений керамзит, крихту антрацитового вугілля, відсіви щебню,
мілкозернисті золи, гранульовані шлаки, аглопорит, шлакову пемзу, горілі
породи, вулканічні шлаки, цеоліти (мінеральні копалини Закарпаття) та ін.
[12]. Особисте призначення має у фільтруванні активоване вугілля [9, 13].
Матеріали, що застосовуються для фільтрування, такі як відходи
виробництва (горілі породи, золи, гранульовані шлаки), можна одержати з
мільйоннотонних відвалів відходів. Класифікують ці зернисті матеріали
так: шлаки металургійної промисловості, відходи вугледобування та
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вуглезбагачення, відходи гірничої промисловості, відходи промисловості
будівельних матеріалів [12].
Однак, безконтрольне застосування фільтруючих матеріалів може
призвести до порушень у хімічному складі фільтрату, зміні властивостей
оброблюваної води. Тому для виключення негативних наслідків кожен
фільтруючий матеріал повинен попередньо перевірятися на технологічну,
гігієнічну та екологічну оцінку [14].
Дозвіл на використання кожного конкретного фільтруючого
матеріалу надається Міністерством охорони здоров'я на основі висновку,
що готується закладом-розробником, який містить узагальнені дані
технологічної та гігієнічної оцінки фільтруючого матеріалу.
При виборі фільтруючого завантаження перевагу слід віддати
матеріалам, що мають розвинену долеву поверхню та міжзернову
шпаристість. Залежно від технології, що застосовується, особливу увагу
приділяють щільності фільтруючого матеріалу та гранулометричному
складу. Фільтруючий матеріал повинен відповідати вимогам механічної
міцності до стирання (до абразії), хімічної стійкості, радіоактивності та ін.
Іншими словами, фільтруючі матеріали не повинні погіршувати під
час очищення та доочищення води її фізико-хімічні властивості, виділяти у
контактуючу з ними воду небажані хімічні речовини, надавати їй запахи,
присмаки, забарвлення та ін. [15].
Але, якщо встановлено факт міграції з фільтруючого матеріалу у
воду органічних речовин, необхідно розшифрувати їх хімічний склад, а
3
також встановити рівні цього складу (мг/дм ).
При виявленні речовин, що не мають гігієнічних нормативів
гранично-допустимої концентрації (ГДК), слід проводити санітарнотоксикологічні дослідження цих речовин у встановленому порядку
[14, 15].
При неможливості розшифровки хімічного складу органічних
речовин, що переходять у воду з фільтруючих матеріалів, токсикологічні
дослідження виконуються безпосередньо з водними витяжками з цього
матеріалу, а при наявності альтернативного варіанта матеріал
відхиляється.
7. Зміст звіту
1. Мета роботи.
2. Результати вимірів та розрахунків.
3. Графіки (за вказівкою викладача).
4. Висновки.
8. Контрольні запитання
1. Де у природі можна спостерігати процеси фільтрування води?
2. Чим небезпечні неочищені стічні води для біосфери?
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3. Які бувають різновиди води у гідросфері?
4. Що таке фільтрування?
5. Види фільтрування.
6. Навести приклади фільтрів, що застосовуються у техніці.
7. Які фільтри звуть зернистими?
8. Основні робочи характеристики фільтруючих зернистих
завантажень.
9. З яких матеріалів готують фільтруючі завантаження?
10. Яким вимогам повинні відповідати фільтруючі завантаження?
11. Як визначити швидкість фільтрування?
12. Як визначити брудомісткість фільтра?
13. Основні робочі параметри процесу фільтрування.
14. Яким методом можна вимірювати швидкість фільтрування?
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Донський Д.Л., Райко В.Ф., Котлярова С.В., Любченко І.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСАДЖУВАНОСТІ ЗАВИСІ (ЗАВИСЛИХ
РЕЧОВИН) У ВОДІ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Мета роботи: дослідження процесу осаджування полідисперсної
суспензії по результатах одержаних експериментальних даних кривих
(графіків) осаджуваності суспензії в досліджуваній воді.
1. Загальні відомості
За теперішнього часу питання охорони довкілля (навколишнього
природного середовища) та раціонального використання природних
ресурсів набули виключного значення.
Бурхливий розвиток промисловості завжди викликає необхідність
усунення негативного впливу промислових стічних вод на поверхневі
водойми та джерела, а також на підземні водоносні горизонти. У зв'язку з
різноманітністю складу, властивостей та об’єм стічних вод промислових
підприємств необхідно застосовувати специфічні методи, а також споруди,
що виконують локальне попереднє або повне очищення стоків [1].
Промислові підприємства міст та населених пунктів щоденно
використовують та поглинають величезні об’єми прісної води, котру
беруть з різних поверхневих водойм, річок, джерел та артезіанських
горизонтів.
Після використання води у промислових процесах вона
перетворюється у різноманітні за фізико-хімичним складом стоки.
Очищення стічних вод промпідприємств  складний процес,
організацію якого забезпечують фахівці. Але кожен інженер повинен знати
у загальних рисах засоби та пристрої для очистки стоків, шляхи та підходи
до розв’язання проблем очищення, уміти організувати водоочисні заходи,
що забезпечують охорону навколишнього середовища. Тільки знання цих
питань допоможе інженеру вирішити екологічні задачі на підприємстві та
озброїти його у боротьбі за загальну екологічну грамотність [2, 3].
Таким чином, актуальною є задача підготовки фахівців, які могли б
комплексно вирішувати проблеми захисту гідросфери від згубного впливу
стічних вод, уміло застосовуючи знання в галузі техніки та технології
очистки води.
Відстоювання застосовують для осадження грубодисперсних
домішок (зависів) з води взагалі та із стічної води зокрема.
Осадження відбувається під дією сили ваги. Прикладом обладнання
із застосуванням процесу осаджування є різноманітні пісколовки,
відстійники, шламонагромаджувачі.
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Як правило, стічні води вміщують завислі частки речовин (зависі)
різних форм та розмірів. Такі води є полідисперсними гетерогенними
системами. У процесі осадження щільність, розмір та форма часток, а
також фізичні властивості системи змінюються. Окрім того, при злитті
різних за хімічним складом стічних вод можуть утворюватися тверді
речовини, у тому числі, коагулянти. Такі явища також впливають на форму
та розміри часток. Усе це ускладнює виявлення дійсних закономірностей
процесів осадження.
Властивості стічних вод відрізняються від властивостей чистої води.
Вони (стічні води) мають більшу щільність та в'язкість. В'язкість та
щільність стічних вод, що вміщують тільки завислі тверді частки (зависі),
знаходимо з рівнянь
(1)
μ c  μ 0  (1  2,5  C0 ) ;
(2)
ρ c  ρ  ρ тв  (1  ε) ,
де μ c та μ 0  динамічна в'язкість стічної та чистої води, Па  с ; С0 
об’ємна концентрація завислих частинок, кг/м ; ρ та ρ тв  щільність
3
чистої води та твердих часток, кг/м .
Об’ємна частка рідкої фази обчислюється за співвідношенням
3

ε

Vо
,
Vо  Vтв

(3)

де ε  об’ємна частка рідкої фази; V0 та Vтв  об’єми рідкої та твердої фаз
3
у стічній воді, м .
Головним параметром, який використовується при розрахунках
відстійників, є швидкість осаджування часток (гідравлічна величина) U 0 .
Для ламінарного, перехідного та турбулентного режимів швидкість
вільного осаджування кулеподібних часток обчислюється за формулою
Re 

Ar
,
18  0,6  Ar

де

U о  dρ
 число Рейнольдса;
μ0

(5)

d 03ρ 2 g (ρ тв  ρ)
 число Архімеда;
μ 02ρ

(6)

Re 0 

Ar 

(4)

d 0  діаметр частинки.
Для кулеподібних частинок до формул підставляють еквівалентний
діаметр твердих частинок (зависі):
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dэ  3

Wr
,
π

(7)

де Wr  об’єм частинки.
При відстоюванні стічних вод з концентрацією завислих речовин, що
3
досягає значень порядку 10000 мг/дм та більших, спостерігається стисле
осадження (наприклад, у шламонагромаджувачах – спеціальних спорудах
для накопичування, ущільнення та удержання осадів, шламів, виділених з
вод при їх очищенні), яке супроводжується зіткненням часток, тертям між
ними та зміненням швидкостей як великих, так і замалих часток.
Швидкість стислого осадження менша за швидкість вільного осадження (у
відстійниках, пісколовках) внаслідок виникнення верхньобіжних потоків
рідини та більшої щільності середовища.
Швидкість стислого осаджування кулеподібних часток однакового
розміру можна обчислювати при ламінарному режимі за формулою Стокса
з поправковим коефіцієнтом, який враховує вплив концентрації завислих
часток та реологічні властивості системи:
U

ос

R

 d 2 g (ρ  ρ
)R ;
тв

ε μ
0.
μ
c

(8)
(9)

Швидкість осадження полідисперсної системи безперервно
змінюється у часі. Внаслідок агломерації часток вона змінюється в
декілька разів у порівнянні з теоретичною. Здатність до агломерації
залежить від заряду, концентрації, форми, розміру та щільності завислих
часток, а також від співвідношення часток різного діаметра та в'язкості
середовища.
Коефіцієнт агломерації може характеризуватися співвідношенням
K a  dф /d 0 ,

(10)

де d ф  фіктивний діаметр частинки, еквівалентний теоретичній швидкості
її осадження.
Для полідисперсних систем кінетика осадження встановлюється
шляхом експериментального досліду.
При періодичному процесі осадження завислі частки (речовини) у
відстійнику розподіляються нерівномірно по висоті шару стічних вод.
Через деякий час у відстійнику буде знаходитися лише шар освітленої
рідини (води) та шар осаду, що буде ущільнюватися водночас із
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зменшенням висоти. Під час безперервного відстоювання у відстійнику
спостерігаються ті ж самі зони, але їх висота не змінюється протягом
процесу.
Стічні води, що спускаються у водойми, повинні бути достатньо
очищені, щоб не впливати на них негативно [3].
Вплив стічних вод на водойми залежить від їх складу та природи
забруднень, а також від співвідношення кількості стічних вод, що
зливають у водойми, та об’єму водойми або від ступеня розведення
стічних вод водою водойми [4].
За фізичним станом забруднення стічних вод розподіляють на такі:
а) домішки, що не розчиняються, у вигляді великих розміром зависів
або частинок з розмірами, більшими від 0,1 мм, або у вигляді суспензії,
емульсії та шумовиння (піни) з розміром частинок від 0,1 мм до 0,01 мкм;
б) колоїдні, з розміром частинок від 0,1 до 0,001 мкм;
в) розчинені, що мають вигляд молекулярно-дисперсних частинок з
розмірами, меншими від 0,001 мкм, які вже не утворюють окремої фази, і
система стає однофазною – істинним розчином [1].
Згідно з теорєю академіка Л.А. Кульського [5] прикладом домішок,
що не розчиняються у стічних водах, є грубодисперсні домішки, віднесені
до 1-ї групи за фазово-дисперсним станом, тобто нерозчинені у воді
частинки піску, мулу, руди, шлаків, грунти, крапельки мінеральних масел,
нафтопродуктів розміром до 100 мкм.
Вони надходять у водоймища зі стічними водами внаслідок
існування у тих чи інших галузях промисловості різноманітних
технологічних процесів, що супроводжуються забрудненням промислових
стічних вод, та внаслідок розмиву породи, грунтів, руд.
Такі грубодисперсні домішки називаються суспензіями, емульсіями,
шумовинням (піною).
Суспензії  це дисперсні системи, що мають тверду дисперсну фазу
та рідке дисперсне середовище. Дисперсійним середовищем у розглянутих
нами випадках є вода.
Залежно від ступеня дисперсності твердої фази суспензії
розподіляють на грубодисперсні (розмір частинок більший за 100 мкм),
тонкодисперсні (0,5-100 мкм) та каламутні (0,1-0,5 мкм).
Прикладом грубодисперсної суспензії у воді є гідроксид кальцію
Ca(OH)2 , алюмінію Al (OH ) 3 . Тонкодисперсні суспензії та каламуть
утворюються з різних глин.
3
Наприклад, для водойм, що вміщують більш ніж 30 мг/дм
природних мінеральних речовин, допущено збільшення вмісту завислих
речовин у воді у межах 5 % при скиді стоків. А збільшення вмісту зависі із
швидкістю осідання більшою за 0,4 мм/с для інших водойм та більшою за
0,2 мм/с при скиді у водосховища забороняється [7].
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Видалення таких домішок з води має велике значення з точки зору
запобігання забрудненню водних об'єктів стічними водами під час їх
скиду.
Емульсіями звуть дисперсні системи, складені з двох та більше
рідин, що не розчиняються одна в одній. Необхідною умовою існування
емульсій є наявність емульгатора, що адсорбується на поверхні частинок
дисперсної фази, протидіє їх злипанню (збільшенню) або визначає їх
стійкість [7].
З термодинамічної точки зору емульгатор зменшує поверхневе
натяжіння та надає системі енергетично найбільш вигідний стан.
Емульгаторами масел та нафтопродуктів у воді можуть бути так
звані різні поверхнево-активні речовини.
Піни (шумовиння) є системами, складеними з диспергованих у воді
бульбашок повітря, що відділяються між собою найтоншими прошарками
рідини (води). Стійкість пін зумовлюється міцністю цих прошарків.
У піні бульбашки газів (або повітря) щільно притиснуті одна до
одної. Піни характеризуються дуже великою полідисперсністю. Розміри
бульбашок газу можуть значно перевищувати розміри частинок суспензій
та емульсій. Такі процеси, як нагнітання води центробіжними насосами,
перемішування та аерація, супроводжуються утворенням піни.
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2. Визначення осаджуваності зависі (завислих речовин)
Відрізняють зависі (завислі речовини) монодисперсні, складені з
частинок приблизно однакової гідравлічної величини, та полідисперсні,
складені з часток різних розмірів, гідравлічна величина яких відрізняється
в незначних межах.
У рідині, яка знаходиться у стані спокою, на частинку, що осідає
(осаджується), діють такі фактори:
1. Сила гравітації частинки у воді:
G  (ρ ч  ρ р )  g  W ,

(11)

де ρ ч та ρ р  відповідно щільності частинки та рідини, г/дм ; g 
3

прискорення вільного падіння, м/с ; W  об’єм частинки, дм .
2. Сила протидії рідини, що залежить від її в'язкості, маси, розміру,
форми частинки, швидкості її осадження.
3. Сила гравітації, яка дорівнює масі частинки, помноженій на
прискорення вільного падіння.
На швидкість руху частинок зависі, що осаджується у нерухомій
рідині лише під дією сили гравітації, впливають: форма та розміри
частинок, їх щільність та коефіцієнт протидії рідини рухові частинок.
Таким чином, з відомим ступенем точності швидкість вільного
падіння кулевидної частинки можна записати через рівняння Стокса:
3

2

v

1 ρч  ρр

 g d2 ,
18
μ

(12)

де μ  коефіцієнт динамічної в'язкості рідини; d  діаметр частинки.
Осаджуваність зависів визначають для оцінки роботи очисних
споруд, що експлуатуються при очищенні води від грубодисперсних
домішок.
Осаджуваність зависів, частинки яких не змінюють своїх розмірів у
процесі осаджування, можна визначити за допомогою торсійних важелів
або лабораторних скляних циліндрів, що мають об’єм, не менший за 0,5 л,
батарейних стаканів об’ємом 1 л, седиментометра Н.А. Фігуровського,
інтегратора зависі ВНДІ ВОДГЕО тощо.
3. Визначення осаджування зависів на торсійних важелях
Визначення роблять безпосередньо зважуванням осаду, що
утворюється під час осаджування з води завислих речовин (зависів).
Для виконання аналізу використовують торсійні важелі [8], скляний
мірчий циліндр, що має об’єм 0,5 л, секундомір та ручну мішалку для
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перемішування досліджуваної води у циліндрі перед початком досліду
(рис. 1).
Масу цього осаду беруть за 100 %. Потім визначають масу осадів
усіх раніш проведених відрахунків у відсотках до вихідної концентрації.
По експериментальних точках креслять графіки, або так звані криві
осаджування зависі.
4

6

5
9
10

10
11
7

h

15
16

8

12

14
1
3

2
1 – опора; 2 – тринога; 3 – опорні гвинти; 4 – шкала; 5 – показник ваги; 6 – важіль
натягнення; 7 – показник рівноваги; 8 – тарировочна голівка; 9 – коромисло; 10 – гак;
11 – шкала важелів; 12 – рівень; 14 – циліндр; 15 – чашка; 16 – мішалка
Рисунок 1  Установка для визначення осаджуваності зависі на торсійних важелях

На деяку глибину h від поверхні води швидко занурюють чашку 15,
що висить під коромислом 9 на гаці 10 (на тонких нитках), та вмикають
секундомір. Через визначені інтервали часу (спочатку через кожні 3-5
хвилин, а потім через кожні 15-30 хвилин) записують показники важелів.
Після того, як осаджування зависів практично припиниться та приріст
маси осаду у чашці за 15 хвилин буде меншим, ніж одна поділка на шкалі
важелів, чашку обережно витягають з циліндра, осад з неї переносять у
раніш зважений бюкс, висушують у сушильній шафі до постійної маси та
зважують.
4. Визначення осаджування зависі у лабораторних циліндрах
Лабораторну установку для проведення експериментів наведено на
рис. 2. Кілька пронумерованих циліндрів 1 об’ємом 0,5-1 л наповнюють
досліджуваною водою до мітки та встановлюють у приміщенні з
постійною температурою, близькою до температури цієї води, або у
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проточну водяну ванну з такою ж температурою води (процес зветься
термостатуванням).
Проби ставлять відстоюватися. Тривалість відстоювання беруть для
всіх циліндрів різною (за вказівкою викладача, як наведено у таблиці).
Вона зростає від першого циліндра до останнього [8].
Проміжки часу між відбором проб при дослідженні грубодисперсних
суспензій беруть меншими, при дослідженні тонкодисперсних суспензій –
більшими.
Усі параметри, що реєструються у дослідах, мають бути записаними
у таблицю.
5. Порядок відбору проб
По закінченні часу відстоювання для кожного циліндра (за вказівкою
викладача) обережно сифоном 2, та гумовою грушею 4 висмоктують
верхній шар води висотою h , мм, та зливають у колбу 3 (рис. 2),
визначають у відібраних пробах кількість завислих речовин Ci , мг/л.

1 – лабораторні циліндри або батарейні стакани; 2 – сифон; 3 – конічні колби;
4 – гумова груша; 5 – секундомір
Рисунок 2  Установка для дослідження осаджування зависі у лабораторних циліндрах

Відбір проб води сифоном з циліндрів роблять так.
Гумову частину сифону обережно, щоб не закаламутити воду у
циліндрі, вводять у шар відстояної води до середини вказаної висоти h .
Водночас у скляну частину сифону має бути встановлений наконечник
гумової груші. Повітря з неї треба натиском пальців руки видалити ще до
занурення сифона у шар відстояної води.
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Таблиця
№ п/п циліндрів
Тривалість Варіант 1
відстоюВаріант 2
вання t, хв., Варіант 3
с
Обсяг
досліджуваної
води у циліндрі V, л
Кількість
завислих
речовин у вихідній воді
С0 , мг/л

Температура вихідної

води t, C
Висота шару води, що
висмоктується сифоном
з циліндра h , мм
Кількість завислих
речовин у
відсмоктаному шарі
води з висотою h , Ci ,
мг/л
Осаджуваність зависі
(або
ефект
Ai
осаджування), %

1
1’6”
1’
3’

2
1’20”
2’
4’

3
2’12”
6’
6’

Варіант
1
Варіант
2
Варіант
3

4
3’20”
8’
10”

5
6’40”
10’
15”

6
13’20”
15’
30”

Однакова
Однакова
Однакова
Однакова для всіх проб
4070 мм (за вказівкою викладача)

При появі у скляній трубці сифона води, що висмоктується з
циліндра, гумову грушу обережно, але швидко відділяють від скляної
трубки сифона, щоб вода не набралася у грушу.
Конічні колби та циліндри мають бути пронумеровані. Відбір проб
відстояної води треба робити в посуд також відповідно до нумерації.
Перед визначенням концентрації завислих речовин (зависі) у воді,
що знаходиться у колбах, проби води необхідно пострушувати
колоподібними рухами руки та швидко провести визначення на приладі
КФК-2.
Калібровочні графіки роблять раніш. Для вдалого "відсифонювання"
(відсмоктування) води з циліндрів необхідно, щоб рівень води у циліндрі
та гумова частина сифона були вище на деяку висоту h1 відносно
наконечника його скляної трубки ( H  h1 ), як показано на рис. 3.
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1 – колба; 2 – гумова груша; 3 – сифон; 4 – скляна трубка сифона;
5 – скляний циліндр; 6 – осад зависі
Рисунок 3  Фрагмент лабораторної установки

Після оформлення таблиці і внесення до неї всіх необхідних
параметрів досліджень проводять розрахунки осаджування зависі.
Осаджування  це відношення ваги осаду, що осів, до кількості завислих
речовин у вихідній воді, визначене у відсотках. Цей показник характеризує
осаджуваність зависі різної величини ( Ai ), яка випадає у вигляді осаду з
висоти h за визначений час (ефект освітлення).
Осаджуваність зависі (%) розраховують за формулою
Ai 

W  C0  Pi
100% ,
W  C0

(13)

де W  об’єм досліджуваної води у верхньому шарі циліндра, що має
висоту h , л, (рис. 2); C0  концентрація завислих речовин у досліджуваній
вихідній воді, мг/л; Pi  кількість завислих речовин, що залишалася у шарі
води висотою h після випадіння в осад зависі за визначений проміжок
часу, мг.
Ефект відстоювання води (осаджування зависі) визначають за
формулою:
ε0 

C0  Ci
100% ,
C0

(14)

де Ci  концентрація завислих речовин у i -й відстояній пробі води, мг/л, з
шару води висотою h , мм, (рис. 2).
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Результати розрахунків наводять у вигляді графіків (рис. 4).

ε0 , %

3

3

(C0 )

2

(C0 )

1

(C0 )

Тривалість осаджування зависі

2

1

T, с

Рисунок 4  Графіки осаджування зависі

6. Зміст звіту
1. Мета роботи.
2. Результати вимірів та розрахунків, що зведені до таблиці.
3. Графіки (рис. 4) та висновки.
7. Контрольні запитання
1. Нормативні документи, що регламентують вимоги до очистки
стічних вод.
2. Характеристика забруднень стічних вод за їх фізичним станом.
3. Методи визначення осаджування зависів.
4. Фактори, які впливають на частинку зависі, що знаходиться у
спокійній рідині.
5. Рівняння Стокса для частинки, що осідає у спокійній рідині.
6. Які апарати та споруди існують для очищення води від завислих
частинок (речовин)?
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Васьковець Л.А., Березуцький В.В.
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД
Мета роботи  набути практичного
оцінювання якості вод водних об’єктів.

досвіду

екологічного

1. Методичні вказівки
1.1. Ознайомитися з теоретичними положеннями щодо оцінювання
якості вод (розділ 2).
1.2. Вивчити принципи екологічного оцінювання якості вод
(розділ 2).
1.3. Визначити ступінь своєї готовності до виконання практичної
роботи, відповівши на контрольні запитання для самоперевірки
(самостійно або під керівництвом викладача) (розділ 5).
1.4. Визначити за завданням викладача екологічну якість вод певної
ділянки річки (розділ 3), використовуючи матеріали спостережень за
станом водних об’єктів, котрі отримані на підставі вимірів окремих
показників якості води.
1.5. Оформити звіт про виконану роботу (розділ 4).
2. Загальні відомості
Якість вод – характеристика складу і властивостей води як
компонента водної екосистеми і життєвого середовища водяних
організмів, а також з точки зору придатності її для конкретних цілей
використання людиною [1]. Отже, поняття «якість вод» має два аспекти:
екологічний та водоспоживацький. Перший розглядає природні води як
складову водних екосистем. При цьому якість вод є результатом їх
функціонування. Згідно другого, якість вод – це ресурс для господарства,
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який може бути придатним або ні для окремих видів водокористування і
водоспоживання.
Характеристика якості вод дається на підставі екологічної оцінки.
Екологічна оцінка якості вод – віднесення вод до певного класу і
категорії згідно з системою екологічних класифікацій на підставі аналізу
значень показників їх складу і властивостей з наступним їх обчисленням та
інтегруванням [2].
Екологічна оцінка якості поверхневих вод проводиться за трьома
блоками показників:
- блок А – за показниками сольового складу;
- блок Б – за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними)
показниками;
- блок В – за специфічними показниками токсичної та радіаційної
дії.
Кожен блок має окремі класифікації показників. Класифікації
включають градації щодо гідрофізичних, гідрохімічних, гідробіологічних
та ін. показників складу і властивостей вод, які відбивають стан абіотичної
і біотичної складової водних екосистем (додатки А–Г). Загальна кількість
показників за усіма трьома блоками може перевищувати 47 [9]. Усі вони
об’єднані у систему, яка побудована за екосистемним принципом.
Система
екологічних
класифікацій
включає
три
групи
спеціалізованих класифікацій, а саме:
- за показниками сольового складу (додаток А);
- за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) показниками
(додаток Б);
- за показниками вмісту специфічних речовин токсичної та
радіаційної дії, а також за рівнем токсичності (додаток В).
Конкретні гідрофізичні, гідрохімічні, гідробіологічні та специфічні
показники є елементарними ознаками якості вод. Внаслідок їх
інтегрування отримують узагальнюючі ознаки якості вод. На основі
елементарних та узагальнюючих ознак визначаються класи та категорії
якості вод (додаток Г). Оцінка якості вод здійснюється як за окремими
показниками, так і за узагальненими.
Категорії і класи якості вод  рівні якості вод, встановлені за
інтервалами числових значень показників їх складу і властивостей [1].
Класи і категорії якості вод, що наведені у [2, 10], відбивать
природний стан, а також ступінь антропогенного забруднення поверхневих
вод України. Вони розділяють якість вод за рівнем, ступенем чистоти
(забрудненості) та трофністю і сапробністю. Назви, що дані класам і
категоріям за рівнем якості вод є такими:
І клас з однією категорією (1) – відмінні;
ІІ клас – добрі, з двома категоріями: дуже добрі (2) і добрі (3);
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ІІІ клас – задовільні, з двома категоріями: задовільні (4) і посередні
(5);
ІV клас – з однією категорією (6) – погані;
V клас з однією категорією (7) – дуже погані.
Води з якістю «відмінні» формуються у водних об’єктах з
найкращим екологічним станом і відповідають найвищим вимогам щодо
використання людиною та мешкання водяних організмів. «Добра якість
вод» формується у водному об’єкті, який знаходиться у доброму
екологічному стані [2].
Назви, які дані класам і категоріям якості вод за ступенем їх частоти
(забрудненості), є такими:
І клас з однією категорією (1) – дуже чисті;
ІІ клас – чисті, з двома категоріями: чисті (2) і досить чисті (3);
ІІІ клас – забруднені, з двома категоріями: слабко забрудені (4) і
помірно забруднені (5);
ІV клас – з однією категорією (6) – брудні;
V клас з однією категорією (7) – дуже брудні.
Під трофністю водних об’єктів розуміють ступінь біологічної
продуктивності екосистем водних об’єктів, котра визначається вмістом у
воді біогенних елементів (насамперед, фосфору і азоту) і комплексом
гідрологічних, гідрохімічних, гідробіологічних та інших чинників [2].
Сапробність вод вказує на рівень вмісту у воді органічних речовин,
що розкладаються. Вона визначається за характеристиками видового
складу і чисельності організмів - індикаторів сапробності.
За трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) показниками
зазначені класи і категорії якості вод поділяються на такі:
І клас, категорія 1 – оліготрофні, олігосапробні води;
ІІ клас – мезотрофні води: категорія 2 – мезотрофні, α –
олігосапробні; категорія 3 – мезо-евтрофні, β′ - мезосапробні води;
ІІІ – евтрофні води: категорія 4 – евтрофні, β′′ - мезосапробні,
категорія 5 – ев-полісапробні, α – мезосапробні води;
ІV клас – кагорія 6 – політрофні, α′′ – мезосапробні води;
V клас – категорія 7 гіпертрофні, полісапробні води.
Екологічна оцінка є підгрунтям для встановлення екологічних
нормативів (ЕН) якості вод. Екологічні нормативи якості вод – науково
обгрунтовані кількісні значення показників якості води (гідрофізичних,
гідрохімічних, гідробіологічних, бактеріологічних, специфічних речовин),
котрі відображають природний стан водного об’єкта та цілі водоохоронної
діяльності з покращення або збереження його екологічного благополуччя
[1]. Під екологічним благополуччям водних об’єктів розуміють стан
рівноваги екосистем водних об’єктів з нормальною структурою, сталим
функціонуванням та відповідним відтворенням основних компонентів,
незважаючи на вплив антропогенних і природних чинників [2]. Екологічні
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нормативи якості вод - нова природоохоронна норма, що регламентована
ст. 37 «Водного кодексу України», на підставі якої розробляють
водоохоронні заходи. ЕН – це екологічний стандарт, тобто найкраща якість
води, що притаманна певному водному об’єкту. ЕН враховують місцеві та
регіональні особливості формування якості води у конкретному водному
об’єкті, сумарне антропогенне навантаження на нього та ін. У цьому
полягає принципова відмінність ЕН від нормативів екологічної бепеки
водокористування – гранично допустимих концентрацій (ГДК)
забруднюючих речовин. ЕН встановлюють для кожного водного об’єкта та
дифференційовано для різних показників якості води. Ця робота
проводиться фахівцями високої кваліфікації відповідних профільних
науково-дослідних інститутів на підставі обробки великої кількості
гідроекологічних даних систематичного контролю якості води, який
здійснюють державні лабораторії спостережень за станом водних об’єктів.
Процедура виконання екологічної оцінки згідно [2] складається з
таких послідовних етапів:
- групування і обробки вихідних даних;
- визначення класів і категорій якості води за окремими
показниками;
- узагальнення оцінок води за окремими показниками (вираженими
в класах і категоріях) за окремими блоками з визначенням інтегральних
значень класів і категорій якості води;
- визначення об’єднаної оцінки якості води (з визначенням класів і
категорій) для певного водного об’єкта в цілому чи його окремих ділянок
за певний період спостережень.
Вихідними даними для екологічної оцінки є результати
спостережень за окремими показниками якості води, що проводяться в
рамках моніторингу водних об’єктів [5,7]. Ці дані за кожним показником
групуються у просторі і часі. Далі конретні показники поділяються у
межах трьох блоків, а саме:
- сольового складу (І1);
- трофо-сапробіологічного (еколого-санітарного) (І2);
- специфічних речовин токсичної та радіаційної дії, токсичності (І3).
У межах певного водного об’єкту (або його ділянки) за конкретний
проміжок часу дані, згруповані за блоками, піддаються обробці:
обчислюються середні арифметичні значення кожного з показників,
визначаються найкращі (мінімальні) та найгірші (максимальні) значення.
При цьому використовують методи математичної статистики.
Етап визначення класів і категорій якості вод за окремими
показниками полягає у наступному:
- середньоарифметичні значення для кожного показника окремо
зіставляються з відповідними значеннями таблиць екологічної класифікації
(додатки А–В);
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- найгірші значення для кожного з показників зіставляються з
відповідними у екологічних класифікаціях (додатки А–В);
- для кожного показника визначається категорія якості води за
середнім і найгіршим значеннями.
Цю процедуру виконують у межах кожного блоку. На підставі
узагальнення оцінок води за окремими показниками (вираженими в класах
і категоріях) за окремими блоками визначають інтегральні значення класів
і категорій якості води. Це узагальнення полягає у визначенні середніх і
найгірших значень для трьох блокових індексів якості води (І1–І3).
(Наприклад, якщо І2 сер.= 4,2, то вода належить до класу ІІІ, категорія 4;
І2 макс. = 6, то вода належить до класу ІV, категорії 6). Назви класів і
категорій якості вод представлені у додатках А–В.
При групуванні даних блоку показників сольового складу
оцінювання проводиться за сумою іонів та окремими інгредієнтами
(табл. Д.А1 – Д.А4). Клас води визначається за переважаючими іонами,
групи – за переважаючими катіонами (табл. Д.А1 – Д.А2). Типи вод
визначають за співвідношенням між іонами (в еквівалентах):
I HCO3– > Ca 2+ + Mg 2+
II HCO3– < Ca 2+ + Mg 2+< HCO– + SO42–
III HCO3– SO42– < Ca 2+ + Mg 2+ або
ІV HCO3– = 3.
У межах блоку показників сольового складу оцінка якості води
відбувається також і за критеріями їх забруднення компонентами
сольового складу, а саме значеннями суми іонів, хлоридів і сульфатів
(табл. Д.А3 – Д.А4).
Визначення об’єднаної оцінки якості води полягає в обчисленні
інтегрального, або екологічного індексу (ІЕ). За його значенями у
подальшому виконується екологічна оцінка якості води конкретного
водного об’єкта (або його ділянки). ІЕ обчислюється окремо як для
середніх, так і для найгірших значень. Значення екологічного індексу
якості води розраховується за формулою:
ІЕ = {І1 + І2 + І3} / 3,
де І1 – індекс забруднення компонентами сольового складу;
І2 – індекс трофо-сапробіологічний (еколого-санітарних показників);
І3 – індекс специфічних показників токсичної і радіаційної дії.
На підставі ІЕ за екологічною класифікацією (додаток Г) визначають
класи і категорії якості вод конкретного водного об’єкта (або його
ділянки). Результати екологічної оцінки якості поверхневих вод подаються
у вигляді таблиць, графіків і карт. Прикладом такої оцінки є наведені нище
таблиця 1 та рисунки 13 [8, 9].
На картах використовуються такі позначення:
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- кольором передається клас та категорія якості вод та дається
відповідна якісна їх характеристика (рис. 4);
- структурним круговим знаком передається оцінка якості вод за
окремими інгредієнтами по блоках показників;
- цифровими індексами відображаються величини блокових індексів
і інтегральний екологічний індекс якості вод на кожному пункті
спостережень;
- способом лінійних знаків (колір) зображується клас якості
поверхневих вод водного об’єкта між пунктами спостережень [9].
3. Порядок виконання роботи
3.1. Отримують від викладача завдання в якому вказані наступні
відомості:
- водний об’єкт (або його ділянку, конкретну точку тощо), якість
води яких необхідно визначити;
- екологічний індекс чи блок, за яким ви маєте зробити розрахунки
щодо якості води;
- проміжок часу, який ви маєте враховувати при оцінюванні води.
3.2. Виписують з додатка Д (або за вказівкою викладача з інших
інформаційних документів, наприклад, [3-7]), значення гідрофізичних,
гідрохімічних, гідробіологічних та ін. показників складу і властивостей вод
того водного об’єкта, який ви оцінюєте.
3.3. Проводять групування у просторі і часі (якщо це передбачено
завданням) за кожним показником. Далі конкретні показники поділяються
у межах трьох блоків, а саме:
- сольового складу (І1);
- трофо-сапробіологічного (еколого-санітарного) (І2);
- специфічних речовин токсичної та радіаційної дії, токсичності (І3).
3.4. Дані, що згруповані за блоками, піддають оброці, обчислюючи
середні арифметичні значення кожного з показників та визначаючи
найгірші значення.
3.5. Визначають на підставі середньоарифметичних і найгірших
значень показників кожного блоку за допомогою екологічних класифікацій
(додатки АВ) класи і категорії якості води. Дані записують у табл. 2.
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Таблиця 1  Оцінка якості води р. Дунай за значеннями блокових індексів (І2, І2, І3)та значенням інтегрального
екологічного індекса (ІЕ)

добрі

дуже
добрі

2,0 1,3 4,5 3,5 4,3 3,0

3,6

2,6

добрізадовільні

досить
чистіслабко
забруднені

досить
чистіслабко
забруднені

нище

158

найгірше

2,6

найгірше

3,0

найгірше

м. Ізмаіл, 1,3 1,3 3,7 3,5 4,3 3,0
вище

найгірше

добрізадовільні

дуже
добрі
добрі

найгірше

2,4

найгірше

найгірше

3,5

нище

найгірше

середнє

2,0 1,3 4,5 3,5 4,0 3,3

досить
чисті
досить
чистіслабко
забруднені
досить
чисті

найгірше

добрі

середнє

2,4

найгірше

3,3

м. Рені,
вище

середнє

1,7 1,3 4,4 3,2 3,7 2,6

найгірше

найгірше

ІЕ

середнє

І1

Узагальнена оцінка якості води р.Дунай за найгіршим і середнім значеннями ІЕ
Стан (за
Ступінь чистоти
Клас
Стан (за
Ступінь
категорією)
(за категорією)
якості
класом)
чистоти (за
води
класом)

найгірше

Значення індексів
І2
І3

найгірше

Басейн
річки,
пункт

чисті

ІІ

ІІ

добрі

добрі

чисті

чисті

досить
чисті

ІІІІІ

ІІ

добрізадовільні

добрі

чистізабруднені

чисті

чисті досить
чисті
чисті досить
чисті

ІІ

ІІ

добрі

добрі

чисті

чисті

ІІІІІ

ІІ

добрізадовільні

добрі

чистібрудні

чисті

Таблиця 2  Оцінка якості води р.
(назва)
за
значеннями
блокових індексів (І2, І2, І3)та значенням інтегрального екологічного
індекса (ІЕ)

найгірше

найгірше

найгірше

найгірше

найгірше

найгірше

найгірше

найгірше

найгірше

середнє

найгірше

найгірше

Узагальнена оцінка якості води за найгіршим і
середнім значеннями ІЕ
Стан
Ступінь
Клас
Стан
Сту(за
чистоти якості
(за
пінь
кате(за
води
класом) чистогорією) категоти (за
рією)
класом)

ІЕ

середнє

найгірше

І3

середнє

найгірше

І2

середнє

І1

найгірше

Басейн річки, пункт

Значення індексів

3.6. Розраховують екологічний індекс (ІЕ ) окремо для середніх і
найгірших значень.
3.7. Визначають на підставі значень екологічного індекса за
допомогою екологічної класифікації (додаток Г) класи і категорії якості
вод конкретного водного об’єкта (або його ділянки тощо). Дані записують
у табл. 2.
3.8. Подають результати екологічної оцінки якості вод у вигляді
схеми, використовуючи при цьому позначення наведені на рис. 4.
3.9. Оформлюють звіт.
4. Зміст звіту
1. Назва роботи.
2. Мета.
3. Назва завдання.
4. Назва річки (або її ділянки тощо), яку оцінювали за якістю вод.
5. Дані спостережень за станом річкової води, що були отримані за
завданням викладача.
6. Висновок про якість вод водного об’єкта (або ділянки тощо), що
оцінювалися, у вигляді таблиці та схеми.
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Рисунок 1 – Екологічна оцінка якості вод водних об’єктів (басейн р. Рось)
(за [9])
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Рисунок 2 – Екологічна оцінка якості вод водних об’єктів (басейн р. Рось)
(за [9])
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Рисунок 3  Схема надання екологічної оцінки вод різних ділянок р. Дніпро (за [9])
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Рисунок 4 – Позначення, що використовують у графічному зображенні екологічних
оцінок якості вод (за [9])

5. Контрольні запитання
1. Що таке якість води?
2. Чим відрізняється екологічне оцінювання води від визначення
показників якості води?
3. У чому полягає відмінність екологічних нормативів від нормативів
екологічної безпеки?
4. Розкрийте поняття екологічне благополуччя водних об’єктів.
5. Як визначається екологічний індекс якості води?
6. За яким принципом побудовані екологічні класифікації?
7. Наведіть приклади категорій якості води.
8. Скільки класів якості вод передбачає екологічна класифікація?
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9. Яка з екологічних класифікацій характеризує біотичну складову
екосистем водних об’єктів?
10. Вкажіть назви класів і категорій якості вод за їх станом.
11. Назвіть класи і категорії якості вод за ступенем їх забрудненості.
Джерела інформації
1. Методика встановлення і використання екологічних нормативів
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Жукинський В.М. Оксіюк О.П. та ін. – К., 2001. – 48 с.
2. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за
відповідними категоріями / Романенко В.Д., Жукинський В.М.,
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Додаток А. Класифікація якості вод за сольовим складом
Таблиця Д.А.1
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Таблиця Д.А.2
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Таблиця Д.А.3
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Таблиця Д.А.4

168

Додаток Б
Класифікація якості вод за еколого-санітарними показниками
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Продовження додатку Б
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Додаток В
Класифікація якості вод за вмістом специфічних речовин токсичної дії
Таблиця Д.В.1
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Таблиця Д.В.2
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Додаток Г
Класи і категорії якості вод
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Додаток Д
Дані спостережень за якістю поверхневих вод України
Таблиця Д.Д.1  Хімічний склад води річок
а) фізичні властивості, газовий склад, головні іони
Номер
пункту
контролю

Дата
відбору
проб

Завислі Прозорість
рН
Кисень
Головні іони
Сума
речоза
іонів
мг/дм3
%
НСО3– SO42–
Cl–
Ca2+
Mg2+
Na+
вини, стандартним
(мінеранасимг/дм3
шрифтом,
лізація),
ченості
см
мг/дм3
р. Дніпро – м. Київ, 1 км вище міста, 0,5 км вище впадіння р. Десна
13301
04.01
0,83
20
7,69
4,15
28
231
37,5
31,2
56,9
19,5
20,0
401
21.02
0,15
20
7,68
5,01
35
149
32,2
27,3
48,1
10,2
12,0
283
7.03
0,20
20
7,37
4,34
33
170
37,5
27,7
57,7
10,2
12,5
319
20.03
0,21
20
7,61
4,64
38
161
34,6
26,9
53,4
9,7
11,0
302
26.04
0,25
20
8,22
4,51
41
125
40,3
36,6
41,7
16,1
11,5
276
19.05
0,22
20
7,30
9,24
115
131
33,6
29,1
40,1
13,6
10,0
262
15.07
0,12
20
7,60
9,50
114
171
36,0
34,7
49,7
12.9
14,0
322
28.08
0,15
20
7,60
11,0
122
190
31,7
24,1
54,5
11,7
15,5
332
15.09
0,20
20
7,61
11,2
167
163
35,5
26,6
47,3
11,7
15,5
305
30.10
0,03
20
7,50
10,0
87
184
36,5
29,4
44,9
17,5
18,5
335
4.12
0,20
20
7,60
13,0
89
178
37,5
30,5
45,1
9,9
18,0
324
р. Дніпро – смт Неданчичи, 3 км на південь від смт Неданчичи, 4 км вище оз. Покровське, 200 км вище залізничного мосту
13300
10.01
0,52
20
6,78
10,1
69
208
35,5
30,1
55,5
15,6
19,0
369
21.03
0,05
20
4,00
11,6
91
185
35,1
28,4
64,3
11,1
8,0
335
30.03
0,31
20
7,00
12,3
97
129
27,4
22,7
39,3
10,2
8,5
242
11.04
0,31
20
7,60
13,5
111
118
31,2
20,2
36,1
10,2
9,0
229
11.05
0,04
20
7,38
9,83
101
153
43,7
27,7
32,1
24,3
12,0
296
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Продовження таблиці Д.Д.1
б) органічні речовини, у тому числі забруднюючі
Номер пункту
контролю

Дата відбору
проб

Біхроматна
БСК,
Нафтопродукти,
Феноли (леткі),
СПАР,
окислюваність,
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
3
мг/дм
р. Дніпро – м. Київ, 1 км вище міста, 0,5 км вище впадіння р. Десна
13301
04.01
15,5
4,01
0,004
0,05
21.02
14,6
2,92
н/зн*
0,004
н/зн
7.03
15,5
4,01
н/зн
0,004
0/05
20.03
28,4
3,38
н/зн
0,002
н/зн
26.04
23,5
0,91
н/зн
н/зн
н/зн
19.05
10,2
1,60
н/зн
н/зн
0,03
15.07
31,9
2,00
0,001
0,01
28.08
29,4
2,00
0,001
0,05
15.09
23,5
3,12
0,002
0,01
30.10
15,0
3,00
н/зн
н/зн
0,01
4.12
14,6
1,70
н/зн
0/001
0,01
р. Дніпро – смт Неданчичи, 3 км на південь від смт Неданчичи, 4 км вище оз. Покровське, 200 км вище залізничного мосту
13300
10.01
16,8
1,03
н/зн
0,004
0,02
21.03
20,6
1,76
н/зн
н/зн
0,07
30.03
34,6
2,02
н/зн
н/зн
0,06
11.04
29,8
0,92
н/зн
0,002
0,07
11.05
27,6
3,52
н/зн
0,002
0,06

Примітка: * - не знайдено
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Продовження таблиці Д.Д.1

13301

13300

р. Дніпро – м. Київ, 1 км вище міста, 0,5 км вище впадіння р. Десна
04.01
0,03
0,001
0,01
0,050
0,088
2,0
9,0
н/зн
36
2,0
н/зн
0,1
21.02
0,01
0,009
0,02
0,070
0,132
0,25
н/зн
н/зн
н/зн
4,0
6,6
н/зн н/зн
7.03
0,01
0,007
0,01
0,088
0,148
0,04
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
2,6
н/зн н/зн
20.03
0,01
0,059
0,07
0,017
0,030
0,01
н/зн
н/зн
н/зн
125
3,2
н/зн н/зн
26.04
0,04
н/зн
0,01
0,031
0,068
0,09
н/зн
10,0
н/зн
н/зн
2,1
н/зн н/зн
19.05
0,04
0,003
0,08
0,031
0,068
0,06
14,0
26,0
н/зн
н/зн
7,1
н/зн н/зн
15.07
0,15
0,005
0,01
0,123
0,201
0,01
4,0
18,0
н/зн
н/зн
7,6
н/зн н/зн
28.08
0,22
0,001
0,03
0,113
0,174
0,01
н/зн
16,0
н/зн
1,5
5,7
н/зн н/зн
15.09
0,09
0,001
0,03
0,048
0,090
0,06
17,0
25,0
н/зн
8,0
9,3
н/зн
0,1
30.10
0,15
0,002
0,02
0,176
0,279
0,01
н/зн
16,0
н/зн
4,0
1,9
н/зн н/зн
4.12
0,04
0,015
0,02
0,027
0,045
0,05
н/зн
25,0
н/зн
4,0
1,0
н/зн н/зн
р. Дніпро – смт Неданчичи, 3 км на південь від смт Неданчичи, 4 км вище оз. Покровське, 200 км вище залізн. мосту
10.01
н/зн
0,001
0,01
0,172
0,316
0,09
н/зн
н/зн
1,0
н/зн
4,0
3,0
н/зн
21.03
0,01
0,001
0,01
0,041
0,073
0,5
30.03
0,02
0,004
0,03
0,039
0,080
9,2
11.04
0,02
0,006
0,03
0,004
0,025
0,44
4,0
33,0
н/зн
н/зн
32,0
2,0
н/зн
11.05
н/зн
0,002
0,05
0,020
0,065
0,05
21,0
45,0
н/зн
н/зн
28,0
5,2
н/зн
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Перманганатна
окислюваність,
мг/дм3

Ртуть,
мкг/дм3

Свинець,
мкгдм3

Хром,
мкг/дм3

Марганець,
мкг/дм3

Нікель,
мкг/дм3

Цинк,
мкг/дм3

Мідь,
мкг/дм3

Фториди,
мкг/дм3

Загальний

Мінеральний

Фосфор,
мг/дм3

Загальний

Нитратний
(NO3–)

Азот,
мг/дм3

Нитритний
(NO2–)

Дата
відбор
y проб

Амонійний
(NH4+)

Номер
пункт
у
контр
олю

Залізо (агальне),
мкг/дм3

в) біогенні компоненти та забруднюючі речовини неорганічного походження

5,9
5,8
6,4
4,8
7,5
8,4
8,1
7,6
7,0
5,1
4,7
-

Таблиця Д.Д.2  Хімічний склад води річок
а) фізичні властивості, газовий склад, головні іони
Номер
пункту
контролю

Дата
відбору
проб

Завислі
речовини,
мг/дм3

13301

04.01
21.02
7.03
20.03
26.04
19.05
15.07
28.08
15.09
30.10
4.12

0,95
0,12
0,15
0,18
0,31
0,08
0,31
0,09
0,22
0,15
0,29

Прозорість
за
стандартним
шрифтом,
см

рН

Кисень

Головні іони

%
НСО3– SO42–
Cl–
Ca2+
насиченості
р. Дніпро – м. Київ, 1 км у межах міста, 0,5 км нище скиду стічних вод ТЕЦ
20
7,69
4,16
28
236
40,8
29,8
65,7
20
7,68
5,01
35
240
44,2
47,5
80,2
20
7,61
4,92
37
179
37,0
28,7
57,7
20
7,61
4,85
40
156
34,6
28,0
50,5
20
8,01
4,52
41
118
42,3
25,5
44,1
22
7,30
8,70
92
143
40,8
31,6
44,9
22
7,60
9,50
116
178
33,6
34,8
46,3
20
7,58
10,7
119
187
33,1
24,8
56,1
20
8,00
9,8
99
155
37,9
29,4
44,9
20
7,50
9,8
86
179
36,0
31,6
49,7
7,58
13,0
89
186
35,5
30,5
45,5
мг/дм3

177

Mg2+

Na+

Сума
іонів
(мінералізація),
мг/дм3

15,6
13,6
13,1
11,2
9,24
15,3
14,7
10,7
12,2
14,1
17,6

20,0
20,0
11,0
11,0
11,5
10,5
14,0
15,5
17,5
19,0
18,5

441
453
330
296
254
290
325
331
303
334
338

Продовження таблиці Д.Д.2
б) органічні речовини, у тому числі забруднюючі
Номер пункту
контролю

Дата відбору
проб

Біхроматна
БСК,
Нафтопродукти,
Феноли (леткі),
3
3
окислюваність,
мг/дм
мг/дм
мг/дм3
мг/дм3
р. Дніпро – м. Київ, 1 км у межах міста, 0,5 км нище скиду стічних вод ТЕЦ
15,1
3,02
0,003
20,8
2,92
н/зн
0,005
14,6
4,08
н/зн
0,05
31,6
3,56
0,003
20,2
0,93
н/зн
0,002
23,0
1,40
н/зн
0,002
26,1
2,00
0,001
21,0
1,90
0,002
19,3
2,80
0,07
0,004
17,2
2,00
0,10
0,001
15,1
3,00
9,15
0,003

СПАР,
мг/дм3

13301

04.01
21.02
7.03
20.03
26.04
19.05
15.07
28.08
15.09
30.10
4.12

0,003
0,005
0,005
н/зн
н/зн
0,06
0,01
0,03
0,04
0,01
0,02
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Продовження таблиці Д.Д.2

179

Ртуть,
мкг/дм3

3,0
4,6
1,6
7,4
1,0
7,1
10,4
12,7
7,4
2,9
2,0

н/зн
н/зн
н/зн
-

н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн

Перманганатна
окислюваність,
мг/дм3

Свинець,
мкгдм3

р. Дніпро – м. Київ, 1 км у межах міста, 0,5 км нище скиду стічних вод ТЕЦ
0,01
0,053
0,090
2,0
9,0
н/зн
36
0,01
0,084
0,130
0,25 н/зн н/зн н/зн
4,0
0,01
0,092 0,0145
0,02
0,066
0,110
0,02
0,063
0,115
0,14
8,5
38,0 н/зн
3,0
0,07
0,015
0,075
0,02
0,131
0,185
0,03
0,082
0,122
0,04
0,043
0,077
0,02
0,027
0,051
0,02
0,023
0,050
-

Хром,
мкг/дм3

Марганець,
мкг/дм3

Нікель,
мкг/дм3

Цинк,
мкг/дм3

Мідь,
мкг/дм3

Фториди,
мкг/дм3

Загадьний

0,001
0,007
0,004
0,003
0,002
0,005
0,004
0,003
н/зн
0,004
0,011

Мінеральний

н/зн
0,46
н/зн
0,02
0,15
0,15
0,06
0,04
0,04
0,04
0,06

Фосфор,
мг/дм3

Загальний

04.01
21.02
7.03
20.03
26.04
19.05
15.07
28.08
15.09
30.10
4.12

Нитратний
(NO3–)

13301

Азот,
мг/дм3

Нитритний
(NO2–)

Дата
відборy
проб

Амонійний
(NH4+)

Номер
пункту
контролю

Залізо (агальне),
мкг/дм3

в) біогенні компоненти та забруднюючі речовини неорганічного походження

5,6
5,8
7,8
6,8
5,1
5,2
4,8

Таблиця Д.Д.3  Хімічний склад води річок
а) фізичні властивості, газовий склад, головні іони
Номер
пункту
контролю

Дата
відбору
проб

Завислі
речовини,
мг/дм3

13301

04.01
21.02
7.03
20.03
26.04
19.05

1,16
0,14
0,14
0,18
0,45
0,30

15.07
28.08
15.09
30.10
4.12

0,26
0,18
0,46
0,92
0,35

Прозорість
за
стандартним
шрифтом,
см

рН

Кисень

Головні іони

%
НСО3– SO42–
Cl–
Ca2+
насиченості
р. Дніпро – м. Київ, 1 км нище міста, 0,5 км нище скиду стічних вод ПВКГ
20
7,69
4,23
29
226
40,3
31,6
62,5
20
7,68
5,01
35
190
38,4
28,7
56,1
20
7,61
4,43
34
186
34,6
29,4
56,9
20
6,50
6,50
54
156
33,6
25,9
48,1
20
8,18
6,88
63
149
38,4
23,4
47,3
20
7,37
8,60
91
139
35,1
30,8
48,1
20
20
19
20
20

мг/дм3

7,60
7,60
5,90
7,60
7,60

9,50
10,0
12,0
11,0
16,3

116
111
121
97
111

180

175
185
154
169
179

25,5
37,9
37,5
42,7
39,9

22
29,1
26,6
31,9
32,3

52,3
56,1
45,7
51,3
53,7

Mg2+

Na+

16,1
13,1
11,7
11,7
10,7
11,2

20,0
17,0
16,0
11,0
12,5
10,0
13,0
15,0
15,0
20,5
17,5

11,6
13,1
11,7
12,2
14,1

Сума
іонів
(мінералізація),
мг/дм3
402
347
339
291
285
279
303
340
296
332
340

Продовження таблиці Д.Д.3
б) органічні речовини, у тому числі забруднюючі
Номер пункту
контролю

Дата відбору
проб

Біхроматна
БСК,
Нафтопродукти,
Феноли (леткі),
3
3
окислюваність,
мг/дм
мг/дм
мг/дм3
мг/дм3
р. Дніпро – м. Київ, 1 км у межах міста, 0,5 км нище скиду стічних вод ТЕЦ
15,5
3,12
0,003
32,2
2,92
н/зн
0,006
15,1
3,93
0,98
0,004
32,5
4,17
0,004
21,1
1,15
0,02
0,003
21,2
1,30
н/зн
0,002
26,1
2,00
0,001
21,0
1,90
0,002
17,2
2,00
0,10
0,001
15,1
3,00
0,15
0,003

СПАР,
мг/дм3

13301

04.01
21.02
7.03
20.03
26.04
19.05
15.07
28.08
30.10
4.12

0,003
0,08
0,12
н/зн
0,06
0,01
0,01
0,03
0,01
0,02
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Свинець,
мкгдм3

Ртуть,
мкг/дм3

Перманганатна
окислюваність,
мг/дм3

р. Дніпро – м. Київ, 1 км у межах міста, 0,5 км нище скиду стічних вод ТЕЦ
0,01
0,074
0,096
0,06
н/зн
94
н/зн
47
0,01
0,070
0,133
0,05
2,0
14
н/зн
4,0
0,07
0,072
0,106
0,02
4,0
н/зн н/зн н/зн
0,01
0,063
0,117
0,47
н/зн н/зн н/зн 26,0
0,03
0,030
0,052
0,15
8,5
20,0 н/зн
3,0
0,06
0,040
0,080
0,04
н/зн
6,5
н/зн 12,5
0,02
0,131
0,185
0,03
0,082
0,122
0,04
0,043
0,077
0,02
0,027
0,051
0,02
0,023
0,050
-

Хром,
мкг/дм3

Марганець,
мкг/дм3

Нікель,
мкг/дм3

Цинк,
мкг/дм3

Мідь,
мкг/дм3

Фториди,
мкг/дм3

Загадьний

0,009
0,00
0,048
0,002
0,003
0,024
0,004
0,003
н/зн
0,004
0,011

Мінеральний

0,02
н/зн
н/зн
н/зн
0,45
0,31
0,06
0,04
0,04
0,04
0,06

Фосфор,
мг/дм3

Загальний

04.01
21.02
7.03
20.03
26.04
19.05
15.07
28.08
15.09
30.10
4.12

Нитратний
(NO3–)

13301

Азот,
мг/дм3

Нитритний
(NO2–)

Дата
відбору
проб

Амонійний
(NH4+)

Номер
пункту
контролю

Залізо (агальне),
мкг/дм3

в) біогенні компоненти та забруднюючі речовини неорганічного походження

3,0
4,6
1,6
10,1
2,6
5,1
10,4
12,7
7,4
2,9
2,0

н/зн
н/зн
н/зн
4,0
н/зн
н/зн
-

н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн
н/зн

5,6
5,8
7,8
6,8
5,1
5,2
4,8

ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТУ ТА ШЛАМІВ
Донський Д.Л., Райко В.Ф.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА
ВЛАСТИВОСТЕЙ ШЛАМІВ (ОСАДІВ) ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Мета роботи  ознайомити студентів з основними способами
дослідження та розрахунків параметрів промислових шламів, осадів, мулу,
висококонцентрованих суспензій тощо для проектування та експлуатації
систем промислового водовідведення підприємств з урахуванням сучасних
вимог екології, охорони водойм від забруднення промисловими водами,
очищення їх до необхідного ступеня перед повторним використанням або
спуском у водойми (міську каналізацію).
1. Загальні відомості
Домішки, видалені з промислових вод, очищені або знешкоджені
(осади, шлами, мул і таке інше), мають бути своєчасно оброблені та
використані (або утилізовані), що буде відповідати вимогам створення
безвідхідних технологій та раціонального використання природних
ресурсів. Домішки можуть утворюватись при дуже різноманітних
процессах: хімічному або електрохімічному способі очистки стічних вод,
оброці флокулянтами при обробці стічних та питних вод та ін.
В Україні є сотні тисяч різних промислових підприємств: шахти,
копальні, збагачувальні фабрики, металургійні заводи та комбінати,
нафтохімічні та нафтопереробні заводи, машинобудівні заводи різного
призначення, м’ясо- та жиркомбінати, рибоконсервні та цукрові заводи і
т.д. На кожному з цих підприємств утворюються промислові стічні води у
тих чи інших об’ємах. Це зумовлює необхідність у підготовці
кваліфікованих фахівців з екологічною освітою для проектування,
будівництва
та
експлуатації
систем
промводоочищення
та
промводовідведення, оскільки промисловість поглинає воду в об’ємі,
приблизно у 10 разів більшому, ніж населення.
Незважаючи на велику різноманітність промислових стоків та умов
їх утворення на різних підприємствах, системи водовідведення
підприємств вміщують, як правило, такі основні елементи:
1) мережі водовідведення;
2) насоси та насосні станції;
3) очисні споруди та споруди для нейтралізації промстоків;
4) реагентне господарство;
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5) споруди або машини для обробки осадів (шламів, мулу) та їх
зневоднення.
Тому для кваліфікованого прийняття рішень при проектуванні та
експлуатації систем промводовідведення, підготування та обробки осадів,
шламів і мулу рекомендується використовувати технологічні та фізикохімічні параметри, одержані експериментально. Водночас дозволяється
використовувати відповідні методики, нормативні матеріали, типові
проекти і т. д., що застосовуються у промводопідготуванні та
промводовідведенні деяких хімічних, металургійних, гірничих та інших
технологій, але з урахуванням властивостей та складу конкретних
промстоків та осадів [1-4].
Охорона навколишнього середовища є однією з найактуальніших
задач сьогодення. Проблема обробки та зневоднювання осадів, шламів,
мулу та інших твердих відходів є найбільш складною в технологічних
процесах промислової водообробки та водовідведення у гірничодобувній,
металургійній, хімічній, харчовій, комунальній галузях та сільському
господарстві [5-7].
Осади, шлами, мул, що видаляються з промислових вод під час
процесу їх очищення, зараховані до суспензій колоїдного типу, які важко
фільтрувати [8, 9]. Великі об’єми, бактеріальна зараженість, присутність
органічних речовин, здатних швидко загнивати із виділенням неприємних
запахів, неоднорідність складу та властивостей ускладнюють їх обробку.
Наприклад, кількість осадів, що видаляються при очищенні міських
3
каналізаційних стоків, перевищує 100 млн м на рік [9, 10].
Кількість осадів, що утворюються під час очищення промислових
вод металообробної та машинобудівної галузей може складати до 30 
об’єму промстоків.
При очищенні промислових вод гальванічних виробництв об’єм
осадів, що утворюються у цьому процесі, досягає 15 % об’ємів води, що
оброблюється [8].
У сучасних умовах технологія обробки шламів, мулу, осадів зведена
до накопичення їх у шламонагромаджувачах, об’єм яких перевищує
десятки тисяч кубометрів, і підсушування на мулових майданчиках, що
займають десятки та сотні гектарів землі. Це є фактом економічної
недоцільності, а також серйозною загрозою забруднення оточуючого
середовища [3, 11]. Крім того, прибирання шламів та осадів мулу, що вже
підсушені, з мулових майданчиків, їх навантаження на транспорт, процеси
транспортування, розвантаження, утилізація – трудомісткі операції, які
потребують затрат людської праці.
Сьогодні відомі такі методи та апарати для підготування та
зневоднення шламів (осадів, мулу), як реагентне механічне зневоднення
осадів, шламів, мулу на фільтр-пресах та вакуум-фільтрах, шнекових та
осаджувальних центрифугах [4], високо- та низькотемпературна обробка.
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Задача майбутніх інженерів – засвоїти різні варіанти техніки захисту
біосфери від забруднення промисловими відходами, у тому числі рідкими
[12].
Суттєву допомогу в цьому надає лабораторна робота, в якій
пропонується засвоїти методику визначення важливих технологічних
параметрів процесу експлуатації систем промводопідготовки та
промводовідведення, таких як ущільненість, вологість, зольність,
щільність, концентрація та питомний опір осадів промислових стічних вод.
Зважаючи на актуальність підготовки інженерних кадрів, методичні
вказівки, що пропонуються, мають бути рекомендовані для студентів усіх
фахів та спеціалізацій.
2. Склад і властивості осадів, шламів та мулу
Хімічні, санітарні та екологічні характеристики осадів, шламів і мулу
залежать від природи промислових стічних вод, а також від методів їх
очищення, що для цього використовуються.
За хімічним складом осади (як і мул та шлами) поділяють на три
групи: переважно мінерального складу, переважно органічного складу із
загальною зольністю меншою за 10 %, та ті, до складу яких попадають
органічні та мінеральні речовини із зольністю осадів, що змінюється від 10
до 60 %.
Окрім того, усі осади стічних вод можна розподілити на два класи:
інертні та токсичні. Також осади промислових вод можна розподілити на
стабільні та нестабільні (що загнивають). Деякі різновиди осадів
вимагають обов’язкової дезінфекції.
Обробка інертних стабільних осадів першої групи, як правило,
складається з утримання їх у шламонагромаджувачах та подальшої
можливої утилізації.
Так, осади стічних вод підприємств металургійної та вугільної
галузей можуть бути використані повторно у виробництві. Численні осади
мінерального складу використовуються у виробництві будівельних
матеріалів.
Хімічний склад осадів промислових вод докорінно впливає на вибір
методу їх обробки.
Якщо осади вміщують сполуки заліза, алюмінію, хрому, міді, то
процес обробки таких осадів може бути інтенсифікований. Але такі
речовини, як жири, масла, нафта, нафтопродукти, волокна, ускладнюють
процеси ущільнення та зневоднювання осадів.
Форми зв’язку води з твердими частинками в осадах (шламах)
впливають на вибір процесів, що використовуються для обробки осадів.
Відповідно до класифікації вологи в осадах (шламах) за ступенем
збільшування енергії зв’язку з твердими частинками суспензії волога
розподіляється на зайву, осмотичну, макро- та мікрошпаристу.
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При зневоднюванні та висушуванні осадів на кожний вид вологи
витрачається певна питома енергія. Хімічно з’язана вода входить до складу
речовини, але вона не відділяється навіть під час термічної сушки осадів.
Під час зневоднювання осадів механічними методами, а також
природного їх висушування на мулових майданчиках з осадів видаляється
значна частина зайвої та осмотичної вологи. Вода з мікро- та макрошпар
видаляється випарюванням або під дією тиску.
Метод теплового висушування виявився найбільш надійним при
вивченні форм зв’язку вологи з частинками твердої фази [10].
3. Дослідження технологічних параметрів та
властивостей шламів промислових підприємств
Мета – засвоїти основні методи визначення технологічних
параметрів та властивостей шламів з подальшим визначенням технології їх
утилізації або захоронення.
Як було сказано вище, осади, що утворюються під час процесу
водообробки та очищення промислових вод, характеризуються
різноманітним складом і властивостями, які, у свою чергу, залежать від
конкретних умов утворення стічних вод (різновиду виробництва), методу
очищення та умов експлуатації очисних споруд і т. ін.
Основними властивостями, що у достатній мірі характеризують
осади, шлами, мул тощо промислових вод, є такі: ущільненість, вологість,
зольність, щільність, об’ємна маса, концентрація завислих речовин та
питомий опір [13].
3.1. Визначення вологості шламу
Баланс маси вологого шламу (осаду) може бути записаний так:
М В.Ш.  М СУХ.Р  М ВОД ,

(1)

де М – маса вологого шламу (осаду), кг; М
– маса абсолютно сухої
речовини шламу (осаду), кг; М – маса води, кг.
Вологість осаду W (%) може бути охарактеризована відношенням
маси води до загальної маси вологого осаду:
В.Ш.

СУХ.Р

ВОД

W

М ВОД
 100 % .
М О.О.

(2)

У лабораторних умовах вологість осаду (шламу, мулу) визначається
таким чином. У попередньо прокалену та зважену з точністю до 0,01 г
фарфорову чашку наливають достатньо перемішаний осад. На технічних
вагах зважують 100 г осаду та висушують його на водяній бані досуха,
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після чого ставлять у сушильну шафу та висушують при 100 С до
постійної маси. Потім охолоджують осад у ексикаторі та зважують.
Початкова вологість вихідного осаду W , (%) визначається з рівняння
0

ВИХ

WВИХ 

m1  m2
100 % ,
m1  m3

(3)

де m1 – маса чашки з вологим осадом, г; m2 - маса чашки з висушеним
осадом, г; m3 – маса порожньої фарфорової чашки, г.
3.2. Визначення зольності шламів (осадів, мулу)
Величина зольності характеризує вміст в осаді мінеральних домішок.
Для визначення зольності осаду у лабораторних умовах висушений осад
(як правило використовується залишок, що зостався після визначення
вологості) розміщують у тиглі, який попередньо прокалений та зважений.
Потім тигель із осадом ставлять у муфельну піч та впродовж 20 хвилин
0
прокалюють при температурі 800 С. Після цього тигель охолоджують в
ексикаторі та зважують на аналітичних терезах.
Зольність осаду визначається з формули
З

m4  m5
 100, % ,
m6  m5

(4)

де m4 – маса тиглю з прокаленим осадом, г; m5 – маса порожнього тиглю,
г; m6 – маса тиглю з осадом, що висушений, г.
3.3. Визначення щільності шламу (осаду, мулу)
Щільність ρ шламу характеризує масу одиниці його об’єму та
визначається відношенням маси усіх складових компонентів осаду до його
об’єму, тобто:
m
ρ ,
(5)
V
де ρ – щільність осаду, кг/м3 ; m – маса осаду з усіма включеннями, кг;
V – об’єм осаду, м 3 .
3.4. Визначення концентрації шламу (осаду, мулу)
Суспензії, до яких зараховують і осади промислових вод,
характеризуються також концентрацією речовин, що в них знаходяться.
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Кількість твердих частинок сухої або розчиненої речовини у 1 м
3
осаду (кг/м ) зветься його концентрацією та визначається такою
залежністю:
3

C

де W

ВИХ

100  WВИХ
 ρ, кг/м 3 ,
100

(6)

– вологість вихідного осаду, %; ρ – щільність осаду, кг/м .
3

3.5. Визначення питомого опору осаду (шламу, мулу) на
лабораторній установці
Визначення питомого опору осаду є показником здатності його до
фільтрування. Це опір одиниці маси твердої фази, що осаджується на
одиниці площі фільтра при фільтруванні під постійним тиском рідкої фази,
що має в’язкість, яка дорівнює одиниці.
Питомий опір осаду (см/г), визначається дослідним способом та
підраховується за формулою:
r

2 P F2
b ,
ηC

(7)

де P – вакуум, при якому проходить фільтрація, мм рт. ст.; F – площа
фільтруючої поверхні, см 2 ; η – вязкість фільтрату, пз; C – концентрація
осаду, г/см 3 ; b – параметр, що залежить від умов досліду,
b

tV
,
ω

(8)

де t – тривалість фільтрування, с; ω – об’єм фільтрату, що накопичується
3
під час фільтрування, см .
Лабораторна установка для визначення питомого опору осаду
(рис. 1) складена з лійки, що має з'ємну дірчасту решітку 2, мірного
3
циліндра 1 на 200250 см , призначеного для збору та виміру фільтрату;
посудини 4 для накопичування фільтрату, ресивера 6 об’ємом 0,5-1 л та
вакуум-насоса 8 з електродвигуном 9.
Для виміру величини вакууму застосовується вакуумметр 5. Усі
елементи установки з'єднані поміж собою вакуумними шлангами 7, що
мають запірні крани 3. Решітка призначена як опора для фільтруючої
тканини та має живий переріз, що дорівнює живому перерізу опорної
поверхні промислового вакуум-фільтра, робота якого може бути
промодельована.
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Рисунок 1  Лабораторна установка для визначення
питомого опору осаду (шламу)

Хід визначення
У циліндр, що перед тим був зважений, наливають призначений для
3
дослідів осад та визначають його об’єм (беруть приблизно 200 см ). Потім
визначають масу осаду, що дорівнює різниці маси циліндра з осадом та
маси порожнього циліндра. По масі та об’єму осаду визначають його
3
щільність ρ , кг/м . Одночасно визначають вологість осаду.
Під час досліду по визначенню питомого опору фільтруюча тканина
не повинна набубнявлюватись. Тому звичайно для цього використовують
фільтротканину, яка раніше вже була використаною. Спершу
3
фільтротканину змочують, наливають у лійку 1015 см чистої води, потім
ненадовго пускають вакуум-насос, щоб підсушити фільтротканину. Осад,
призначений для досліду, ретельно перемішують та виливають у лійку 2.
Кран 3 закривають. Вмикають вакуум-насос 8, встановлюють задану
величину вакууму, одночасно контролюючи його значення за
вакуумметром 5, та відкривають кран 3. При цьому трапляється часткове
падіння вакууму, який треба потім довести до заданого значення (400-500
мм рт. ст.). Коли установиться заданий вакуум, необхідно включити
секундомір та записати значення початкового об’єму фільтрату у циліндрі
1 – V0 . Після цього дослід роблять при постійному вакуумі, якого
досягають регулюванням (частково відкривають або закривають кран біля
вакуумметра).
На початку досліду відліки роблять кожні 10-15 с, а коли швидкість
фільтрування зменшиться, проміжок часу поміж відрахунками збільшують
до 1-2 хв. Дослід триває не більше 15-20 хв. Коли фільтрат перестає
находити або на поверхні фільтруючої тканини з’являються щілини на
прошарку осаду, секундомір та вакуум-насос вимикають. Записують об’єм
фільтрату, що натік, та час закінчення досліду.
Одержані у дослідах дані заносять до таблиці.
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Таблиця  Одержані дані визначення питомого опору осаду (шламу, мулу)
на лабораторній установці
№
досліду
1

t

,с

V ' , см 3

V  V   V0

tV

VО

-

-

0

У таблиці зроблені такі позначення: t – тривалість фільтрування, с;
V0 – початковий об’єм фільтрату у циліндрі 1, см 3 , що натікає впродовж
початкового включення установки; V ' – об’єм фільтрату, що фактично
натікає у циліндр 1 у момент часу t кожного відліку.
Після того, виходячи з отриманих даних, розраховують
середньоарифметичне значення параметра b :
bСР 

b

i

n

,

(9)

де n – кількість вимірювань; bi – поточні значення, одержані за формулою
(8).
Знаючи вологість вихідного осаду W
та його щільність ρ ,
визначають концентрацію осаду за формулою (6). Питомий опір r
визначають за формулою (7).
ВИХ

3.6. Визначення ущільнення шламів (осадів, мулу) гравітаційним
методом
Для проведення експериментів по ущільненню шламів (осадів)
необхідно взяти три циліндри об’ємом 0,5 л, пронумерувати їх, наповнити
осадом, що досліджується, до риски та поставити у приміщенні з
постійною температурою для здійснення процесу ущільнення в умовах
спокійного стану (рис. 2). Термін процесу ущільнення визначається за
вказівкою викладача.
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1 – циліндр об’ємом 0,5 л; 2 – рівень зниження основної маси твердої речовини до
моменту фіксації часу ущільнення t 4
Рисунок 2  Установка для визначення ущільнення осадів (шламів, мулу)

Висоти рівнів осаду h1 , h2 , h3 , h4 , h5 відповідають терміну
ущільнення осаду t1 , t 2 , t3 , t 4 , t5 .
Ефект ущільнення осаду K визначається за формулою
K

V0  Vi
,
V0

(10)

де V0 – об’єм досліджуваного осаду (500 мл); Vi – об’єм осаду,
ущільненого в моменти часу t1 , t 2 , t3 , t 4 , t5 .
Потім необхідно накреслити графіки ущільнення осадів (рис. 3).
Графіки змінення вологості осаду W
від тривалості його
ущільнення T креслять, як показано на рис. 4.
ОС
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К

Т, хв

Тривалість ущільнення

Рисунок 3  Графіки залежності ефекту ущільнення шламів
(осадів) від тривалості ущільнення

WОС

Шлам №3
Шлам №2
Шлам №1
Тривалість ущільнення

Т, хв

Рисунок 4  Графіки змінювання вологості шламів від тривалості їх ущільнення

4. Зміст звіту
1. Мета роботи.
2. Результати вимірів та розрахунків.
3. Графіки (рис. 3, 4).
4. Висновки.
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5. Контрольні запитання
1. Характеристика осадів (шламів) за природою їх походження
(утворення).
2. Що таке вологість осаду?
3. Від чого залежить об’єм осадів та шламів?
4. Методи обробки шламів та осадів.
5. Які споруди та обладнання застосовують для процесів обробки та
зневоднення шламів та осадів?
6. Пояснити поняття ефекту ущільнення осаду.
7. Пояснити суть небезпеки накопичення у природі та
навколишньому середовищі шламів.
8. Рівняння балансу маси вологого осаду.
9. Формула визначення зольності осаду.
10. Формула визначення щільності осаду.
11. Фактори, що впливають на властивості осаду.
12. Формула для визначення концентрації сухої рідини осаду.
13. Що характеризує параметр питомого опору осаду (шламу)?
14. Пояснити схему лабораторної установки для визначення
питомого опору осаду.
15. Нормативні документи, що регламентують вимоги до обробки та
утримання шламів (осадів).
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Березуцький В.В., Васьковець Л.А.
ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ГРУНТУ
Мета роботи  набути практичного досвіду визначення токсичності
грунтів методом біотестування на інфузоріях та оцінювання їх екологічної
небезпеки.
1. Методичні вказівки
1.1. Роботу проводять із пробами грунту, попередньо відібраних на
означеній викладачем території, або за завданням викладача на самостійно
вибраній ділянці у районі впливу промислових, сільськогосподарських,
господарсько-побутових та транспортних джерел забруднення чи на
власних присадибних, садових, городніх ділянках (додаток А).
1.2. Місце і дату відбору проб грунту позначити на топографічній
карті.
1.3. Ознайомитися з теоретичними положеннями щодо ролі грунтів у
біосфері та впливу на них забруднюючих речовин (розділ 2.1).
1.4. Вивчити принципи визначення токсичності грунтів методом
біотестування (розділ 2.2).
1.5. Опанувати методику визначення токсичності грунтів на
інфузоріях (розділ 3).
1.6. Оцінити ступінь своєї готовності до виконання лабораторної
роботи, відповівши на контрольні запитання для самоперевірки
(самостійно або під керівництвом викладача) (розділ 5).
1.7. Ознайомитися з інструкцією роботи з мікроскопом та іншим
обладнанням, що має використовуватися у біотестуванні.
1.8. Визначити за завданням викладача токсичність проб грунту (або
витяжок з них).
1.9. Проаналізувати отримані результати досліджень і зробити
висновок щодо токсичних властивостей проб грунту і їх екологічної
небезпеки, можливого впливу на врожайність сільськогосподарських
культур у разі використання земель для сільськогосподарського
виробництва.
1.10. Нанести на карту області (району, міста або ін.) результати
визначення токсичності, позначивши токсичні проби червоним,
слаботоксичні жовтим, а нетоксичні зеленим кольором.
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2. Загальні відомості
2.1. Роль грунтів у біосфері
Грунти  це верхній шар континентальної кори. Вони представляють
собою складне органо- мінеральне утворення, що виникло внаслідок
перетворення поверхневого шару літосфери (материнських гірських порід)
під сумісним впливом кліматичних умов і живих організмів.
Грунти  невід'ємна складова частина біосфери, як за своїм
положенням у просторі, так і за функціональними зв'язками. Вони  основа
організації біосфери, основа життя, бо грають важливу роль у кругообігу
речовин, є субстратом значної кількості організмів, мають важливе
санітарно-гігієнічне
значення.
Грунти універсальний фільтр
і
нейтралізатор багатьох видів антропогенних забруднень, своєрідний
захисний біоценотичний екран. Це важливіший природний ресурс будьякої держави, що впливає на її економіку. Глобальна роль грунтів у
біосфері полягає у біохімічному перетворенні поверхневого шару
літосфери, впливі на газовий стан та вологість атмосфери, регуляції
водного балансу Землі та ін.
Грунти відрізняються від гірських порід, із яких вони утворилися,
специфічною властивістю  родючістю (можливістю давати життя
рослинам й, відповідно, їжу тваринам і людині). Під родючістю розуміють
здатність грунту забезпечувати рослини необхідними для життєдіяльності
умовами, поживними речовинами, водою, повітрям та ін. Родючість
грунтів - не тільки природне, а і соціально-економічне явище, тому що
воно зумовлене не тільки грунтоутворювальними процесами, а й
інтенсивністю забруднення та технологіями вирощування рослин. Одним
із головних показників родючості грунту є вміст в ньому гумусу
(перегною).
Гумус  це безструктурний комплекс органічних сполук, що
утворюється за допомогою мікроорганізмів з органічних решток при
тривалому і неповному їх розкладі та хімічній взаємодії з мінеральними
речовинами грунту. Він представляє собою темну буру масу складної
хімічної будови і є джерелом поживних речовин для рослин, від яких
залежить кількість і якість врожаю. Найкращі світові чорноземи вміщують
10-15 % гумусу. Вміст гумусу в грунтах України представлений в табл. 1.
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Таблиця 1  Фактичний і оптимальний вміст гумусу в гунтах різних
природних зон України
Зона
Степ
Лісостеп
Полісся
Україна загалом

Вміст гумусу,%
Оптимальний
4,3
4,3
2,6
4,0

Фактичний
3,5
3,3
1,9
3,9

Різниця
0,8
1,0
0,7
0,9

За розрахунками Української академії аграрних наук втрати гумусу
щорічно становлять від 0,6 до 1 т/га і характеризуються прискоренням
темпу. Факторами, що зумовлюють такий стан поряд з недосконалими
технологіями сільськогосподарського виробництва із зменшенням
внесення органічних добрив є посилення процесів розкладу гумусу під
впливом забруднюючих речовин. Наприклад, щорічно на Україні
внаслідок мінералізації кількість гумусу зменшується на 14 млн.т.
Грунт - складна біокосна система, в якій протікають різні процеси.
Найбільш інтенсивні з них пов'язані з живими організмами - педобіонтами
(бактеріями, грибами, водоростями, найпростішими, червами та ін.).
Функціонування педобіонтів є обов'язковою умовою гумусоутворення та
очищення грунту від забруднюючих речовин і шкідливих для організму
людини і тварин мікроорганізмів.
До грунту, як у субстрат та середовище проживання живих
організмів, потрапляє велика кількість техногенних речовин (понад
500 тис.). Для багатьох із них у грунтах немає досить ефективного
механізму знешкодження. Це призводить до поліхімізації грунтів. Вона
супроводжується негативним впливом на біоту грунтів. Внаслідок цього
явища порушуються грунтоутворюючі процеси, грунти втрачають головну
свою властивість  родючість та структуру, а далі еродують та розносяться
вітром.
Накопичення забруднюючих речовин у грунтах небезпечне і для
здоров'я людини явище. Головна причина цієї небезпеки - включення
забруднюючих речовин в екологічні харчові ланцюги. Переходячи із
грунту в рослини та тварини, вони з їжею потрапляють до організму
людини і стають причиною багатьох екологічних хвороб. Шкідливі
речовини, що знаходяться в грунті, вимиваються у поверхневі та підземні
води, а потім надходять в організм людини з водою і спричиняють
різноманітні захворювання.
Таким чином, забруднення грунтів шкідливими речовинами небезпечне єкологічне явище.
Про забруднення грунтів, як негативний процес, почали говорити
лише після Всесвітньої конференції ООН з охорони навколишнього
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природного середовища (Стокгольм, 1972). Це пов'язано з тим, що явище
забруднення грунтів відрізняється від забруднення повітря або води.
Грунти на відміну від повітря і води представляють складну гетерогенну
систему, де основні складові знаходяться у певній рівновазі, яка була
досягнута за тривалий час. Ця рівновага не може відновитися так швидко,
як у повітрі чи у воді, навіть за умови усунення причини її порушення.
Тому хімічне забруднення грунтів  це не тільки проникнення деяких
речовин зовні, а і руйнування складових компонентів грунтів, що
призводить до зменшення родючості, порушення нормального
функціонування.
Забруднення грунтів поділяється на локальне, регіональне і
глобальне. Локальним вважається забруднення грунту поблизу одного або
сукупності декількох джерел забруднення. Регіональним є забруднення
грунту, що виникає внаслідок переносу забруднюючих речовин на відстань
до 40 км від техногенних та 10 км від сільськогосподарських джерел
забруднення. Глобальними називають забруднення грунту, які виникають
внаслідок переносу забруднюючих речовин на відстань більше 1000 км від
будь-яких джерел забруднення.
Відповідно до ГОСТ 17.4.3.06-86 "Охрана природы. Почвы. Общие
требованя к классификации почв по влиянию на них загрязняющих
веществ"
грунти
за
ступенем
забрудненості
поділяють
на
сильнозабруднені, середньозабруднені, слабкозабруднені.
У сильнозабруднених грунтах кількість забруднюючих речовин в
декілька разів перевищує гранично допустиму концентрацію (ГДК). Ці
грунти мають низьку біологічну продуктивність, у них істотно змінені
фізико-хімічні, хімічні та біологічні характеристики, внаслідок чого вміст
хімічних речовин у вирощуваних культурах перевищує норму.
У середньозабруднених грунтах перевищення ГДК незначне, що не
призводить до помітних змін їх властивостей.
У слабкозабруднених грунтах вміст хімічних речовин не перевищує
ГДК, але перевищує фонову концентрацію (або концентрацію, що
відповідає природній).
Речовини, що забруднюють грунти, за ступенем небезпеки
відповідно до ГОСТ 17.4.1.02-83 "Охрана природы. Почвы. Классификация
химических веществ для контроля загрязнения" поділяються на три класи:
1  високо небезпечні; 2  помірно небезпечні; 3  мало небезпечні. Клас
небезпеки встановлюється за показниками наведеними у табл. 2.
Забруднюючи речовини, що потрапили до грунтів, включаються у
природний кругообіг. Залежно від властивостей грунтів і процесів, що в
них відбуваються, вони можуть розкладатися, втрачати свої небезпечні
властивості, переходити у недоступні для живих організмів форми,
виноситися із грунтів, або накопичуватися в них у доступній для
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організмів формі, зберігаючи певну ступінь небезпеки, порушувати
функції грунтових систем.
Ступінь стійкості грунтів до хімічного забруднення визначається
вмістом і кількісним складом гумусу, товщею його шару,
гранулометричним складом, вмістом карбонатів, складом глинистих
мінералів, рівнем грунтових вод та ін. За ступенем стійкості до хімічних
забруднень та характером зворотності змін грунти поділяються на дуже
стійкі, середньостійкі та малостійкі.
Таблиця 2  Класи небезпеки забруднюючих речовин для грунтів
Показник
Токсичність, ЛД50*
Персистентність, міс.**
ГДК у грунті, мг/кг
Міграція
Персистентність
у рослинах, міс.
Вплив
на
харчову
цінність сільськогосподарської продукції

1-го
До 200
Більше 12
Менше 0,2
Мігрує
3 і більше

Норми для класів небезпеки
2-го
3-го
Від 200 до 1000
Понад 1000
Від 6 до 12
Менше 6
Від 0,2 до 0,5
Більше 0,5
Слабо мігрує
Не мігрує
Від 1 до 3
Менше 1

Сильний

Помірний

Немає

*ЛД50 - кількість речовини, що потрапила в організм, яка викликає за фіксований
час загибель 50% піддослідних тварин, мг/кг;
**Персистентність (стійкість) - властивість речовини, що характеризує її здатність
залишатися незмінною, не піддаючись впливу фізичних і хімічних чинників
упродовж тривалого часу.

Властивість грунтів протистояти хімічному забрудненню, була
врахована у класифікаціі забруднюючих речовин (Глазківська, 1979). За
характером впливу на грунти вони були розділені на дві великі групи: а)
грунтохімічноактивні, б) біологічно активні. До групи а) належать
речовини, які змінюють геохімічні умови грунту. Це кислоти, луги, кислі
солі, деякі гази (СН4, Н2S) та ін. У групу б) входять речовини, що
впливають на живі організми. Наприклад, пестициди, важкі метали,
радіоактивні речовини.
Під впливом забруднюючих речовин може відбуватися деградація
грунтів, тобто погіршення властивостей грунтів, як середовища мешкання
живих організмів, в результаті впливу природних або антропогенних
факторів. Деградованими вважаються ті грунти, в яких стійкі негативні
процеси антропогенного або природного характеру призвели до зниження
продуктивності або якості отриманої на них рослинної продукції.
Розрізняють три види деградації грунтів:
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- фізична, характеризується погіршенням фізичних і воднофізичних
властивостей грунтів, негативними змінами грунтового профілю;
- хімічна, характеризується погіршенням хімічних властивостей
грунтів: виснаженням запасів поживних елементів, вторинне засолення і
осолонцювання, забруднення токсикантами:
- біологічна, характеризується скороченням чисельності, видового
різноманіття і порушенням оптимального співвідношення різних видів
грунтових організмів, забрудненням грунтів патогенними (що викликають
захворювання людини і тварин) мікроорганізмами.
За ступенем деградації грунти класифікують таким чином:
0  недеградовані: продуктивність відповідає природній родючості
або менша до 5 %;
1  слабодеградовані: продуктивність зменшена від 5 до 25 %;
2  середньодеградовані: продуктивність зменшена від 25 до 50 %;
3  сильнодеградовані: продуктивність зменшена від 50 до 75 %;
4  дуже сильнодеградовані: продуктивність зменшена більше ніж на
75 %.
Отже, забруднення може призвести до порушення рівноваги
грунтових систем, загибелі живих організмів, що мешкають в них, і
відповідно до руйнування грунтів як найважливішого компонента
біосфери та як природного ресурсу. Для збереження грунтів та
розроблення технічних заходів щодо їх охорони необхідна інформація про
токсичніть грунтів. Токсичність грунтів обумовлена небезпечністю
речовин, що їх забруднюють. Під токсичністю розуміють властивість
речовини у певній концентрації (дозі) викликати патологічні зміни в
організмі або його загибель. Це міра несумісності речовини з життям.
Токсичність речовини залежить від кількості, що надійшла до організму, і
тривалості впливу на нього.
Розповсюдженим методом визначення токсичності є біотестування.
2.2. Біотестування грунтів
Біотестування (БТ)  це експериментальний метод визначення
токсичних властивостей компонентів середовища, що грунтується на
реєстрації реакцій тест-об'єктів на вплив забруднюючої речовини. БТ
дозволяє дати інтегральну оцінку шкоди заподіяної організму
забруднюючою речовиною. БТ застосовують для токсикологічного
контролю об'єктів довкілля, нормування вмісту шкідливих речовин у
навколишньому середовищі та ін. Отже, БТ  це експеримент з
біологічними об'єктами у суворо заданих умовах.
Під тест-об'єктом розуміють будь-який біологічний об'єкт, здатний
реагувати на присутність шкідливої речовини. Це можуть бути живі
організми і їх групи, спільноти організмів, популяції, модельні екосистеми
та ін., а також ферменти та інші біологічно активні речовини. Одним з
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тест-об'єктів, що використовується у біотестуванні грунтів є одноклітинні
організми інфузорії стилоніхії (Stylonychia mynilis Ehrenberg, 1838). Їх
характеристика та прийоми культивування у лабораторних умовах
наведені у додатку Б.
3. Визначення токсичності грунту на інфузоріях
3.1. Принцип методики
Методика біотестування на інфузоріях грунтується на визначенні
кількості загиблих організмів у водній витяжці з грунту, що аналізується.
Методика призначена для визначення гострої летальної
(смертельної) токсичності грунту. Ця методика може бути використана для
визначення токсичності відходів виробництва, окремих речовин та їх
сумішей, що забруднюють грунти.
Критерієм токсичності грунту є загибель 50 і більше відсотків
інфузорій у витяжці з грунту, що аналізується, порівняно з їх вихідною
кількістю при тривалості біотестування 1 годину.
3.2. Обладнання, матеріали та реактиви
Використовують таке обладнання, матеріали та реактиви:
- мікроскоп біологічний із збільшенням 2х8;
- терези технічні;
- центрифугу;
- блок лункових мікроаквариумів (додаток В);
- годинник;
- олівець для скла;
- колби з притертою пробкою місткістю 0,25 дм3;
- кристалізатор;
- папір фільтрувальний;
- піпетки пастерівські;
- пробірки ;
- ступку з пестиком;
- чашки Петрі;
- цилінд мірний місткістю 0,1 дм3;
- шпатель пластмасовий;
- воду дистильовану;
- воду питну відстояну протягом 7 діб;
- дріжджі хлібопекарські;
- культуру інфузорій стилоніхій (додаток А).
3.3. Порядок виконання роботи
3.3.1. Приготувати водну витяжку з грунту. Для цього пробу грунту
подрібнити у ступці і ретельно перемішати, попередньо вилучивши з нього
коріння, камінці та інше сміття. Взяті наважку грунту масою 25 г і
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перенести у колбу з притертою пробкою місткістю 0,25 дм 3. Залити її
дистильованою водою температурою 40-60 0С у співвідношенні 1:2 і
збовтати протягом 5 хвилин. Вміст колби перенести у центрифужні
пробірки і процентрифугувати при 4000 об/хв. або дати відстоятися і
профільтрувати крізь фільтрувальний папір. Підготовлену таким чином
витяжку з грунту пробіотестувати на інфузоріях (п. 3.3.2).
3.3.2. Проведення біотестування.
На предметному столику мікроскопу розмістити блок лункових
мікроаквариумів. З культури стилоніхій відібрати пастерівською піпеткою
інфузорій, що сконцентрувалися біля корму у чашці Петрі, і внести їх в
одну з лунок блоку мікроаквариумів. З цієї лунки інфузорій перенести до
інших лунок. При цьому об'єм культуральної рідини в лунках повинен
бути не більше 0,02 см3. Підрахувати організми, що потрапили в кожну з
лунок. Кількість організмів в одній лунці не повинна перевищувати 10-11
екземплярів для зручності наступного підрахунку. Травмовані інфузорії не
підраховують. Результати записати у табл. 3.
Після розподілу інфузорій по лункам у 2/3 мікроаквариумів додати
витяжку з грунту. Це  дослідні лунки. Решту лунок заповнити відстояною
питною водою. Це  контрольні лунки. Записати час початку контакту
інфузорій з витяжкою. Для витяжки з однієї проби грунту заповнити не
менше трьох дослідних і стільки ж контрольних мікроаквариумів. Отже,
для проведення біотестування однієї проби грунту використовують не
менше 30 інфузорій для досліду і таку ж кількість організмів для
контролю. Якщо одночасно тестують декілька проб грунту достатньо
трьох контрольних мікроаквариумів.
Заповнені мікроаквариуми розмістити у кристалізаторі, на дні якого
знаходиться папір змочений водою, і накрити склом, щоб не випаровувався
вміст лунок.
Біотестування проводять при температурі повітря у приміщенні від
18 до 24 0С.
Через годину після початку контакту інфузорій з витяжкою блок
мікроаквариумів перенести на предметний столик мікроскопу і
підрахувати стилоніхій, що загинули. Загиблими вважають нерухомі
клітини. Результати записати у табл. 3.
3.3.3. Опрацювання результатів біотестування.
Розрахувати середнє арифметичне вихідної кількості інфузорій і
середнє арифметичне кількості загиблих через 1 годину біотестування.
Знайти відсоток загиблих стилоніхій у досліді (N1):
N1 = (Х2 / Х1) * 100 %,
де Х2  середнє арифметичне кількості загиблих стилоніхій у досліді
через 1 годину біотестування, екземпляри;
201

Х1  середнє арифметичне вихідної кількості стилоніхій у досліді,
екземпляри.
Аналогічно підрахувати відсоток загиблих стилоніхій у контролі
(N2). У контролі за час біотестування має бути не більше 10 % загиблих
інфузорій, що свідчить про задовільний стан культури і правильність
отриманих результатів.
Висновок про наявність (або відсутність) гострої летальної
токсичності грунту роблять на підставі величини N1. Якщо N1 становить 50
і більше відсотків, то такий грунт виявляє гостру летальну токсичність і
виявляє екологічну небезпеку для довкілля. Висновки заносять у табл. 3.
Таблиця 3  Результати біотестування витяжки з грунту _________ (номер
проби)
Кількість інфузорій
Повторюваність

На початку
біотестування,
екз.

Середнє
арифметичне, екз.
(Х1)

у досліді
Через
Серед1
нє
годину
арифбіотеметичстуне, екз.
вання,
(Х2)
екз.

Загиблих
через 1
годину
біотестування,
% (N1)

На початку
біотестування, екз.

Середнє
арифметичне, екз.
(Х3)

у контролі
Через
1
годину
біотестування,
екз.

Середнє
арифметичне, екз.
(Х4)

Загиблих
через 1
годину
біотестуван
ня, %
(N2)

1
2
3

Висновок про токсичність ________________________________________
виявляє (не виявляє) гостру летальну
токсичність
Для встановлення ступеню екологічної небезпеки грунтів проводять
класифікацію їх токсичності. Рівні токсичності проб грунту визначають за
відсотком загиблих стилоніхій у досліді N1 відповідно до табл. 4. Отримані
результати нанести на карту області (району, міста або ін.), позначивши
токсичні проби червоним, слаботоксичні жовтим, а нетоксичні зеленим
кольором.
Таблиця 4  Класифікація токсичності грунтів
Відсоток загиблих
стилоніхій у досліді
(N1)
10 - 24
25 - 49
50 - 100

Рівень токсичності
проби грунту

Ступінь екологічної
небезпеки грунтів

Нетоксична
Слаботоксична
Токсична

Допустима
Висока
Надзвичайно висока
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4. Зміст звіту
1. Назва роботи.
2. Мета.
3. Назва завдання.
4. Місце і дату відбору проб грунту.
5. Характеристика місця, де були відібрані проби грунту (присадибна
ділянка, сад, город, узбіччя дороги та ін.)
6. Перелік промислових, сільськогосподарських, господарськопобутових та транспортних джерел забруднення, розташованих поряд з
місцем відбору проб грунту, відстань до них та ін.
7. Обладнання і матеріали, які були використані в роботі.
8. Результати проведених досліджень.
9. Висновок про токсичні властивості проб грунту і ступінь їх
екологічної небезпеки.
5. Контрольні запитання
1. Що таке грунти?
2. Яку функцію виконують грунти у біосфері?
3. Чим відрізняються грунти від гірської породи, з якої вони
утворилися?
4. Розкрийте сутність поняття "хімічне забруднення" грунтів.
5. Які наслідки для людини має поліхімізація грунтів?
6. Наведіть класифікацію грунтів за ступенем забруднення хімічними
речовинами.
7. Що розуміють під терміном "токсичність"?
8. У чому полягає сутність методу біотестування?
9. Вкажіть основні етапи роботи з визначення токсичності грунту за
допомогою методики біотестування на інфузоріях.
10. На підставі яких даних роблять висновок про токсичність грунту?
11. Як і чому впливає токсичний грунт на врожай і погіршення
харчової цінності сільськогосподарської продукції?
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Додаток А
Відбір і зберігання проб грунту
Проби
грунту
для
біотестування
відбирають
згідно
ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору
проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и
подготовки
проб
для
химического,
бактериологического,
гельментологического анализа». Відбір проб здійснюють на пробних
майданчиках. У разі визначення токсичності грунтів, розташованих у зоні
впливу промислових підприємств, пробні майданчики намічають уздовж
векторів «рози вітрів». Пробні майданчики закладають на ділянках з
однорідним грунтовим і рослинним покровом, а також з урахуванням
господарського використання.
Розташування
вибраних пробних
майданчиків та джерел їх забруднення наносять на відповідні карти або
плани і вказують область, район та інші географічні відомості, вид
господарського використання земель (землі сільськогосподарського і
несільськогосподарського використання), джерела і вид їх забруднення
(промислові, сільськогосподарські і комунальні відходи, транспорт, нафта і
нафтопродукти, сільсько- і лісогосподарські засоби хімізації та ін.).
Точкові проби на пробному майданчику відбирають з одного або
кількох шарів або горизонтів методом конверта, по діагоналі або будьяким іншим засобом з таким розрахунком, щоб кожна проба представляла
собою частину, типову для даного типу грунту. Точкові проби відбирають
з прикопок ножем або шпателем. На грунтах, забруднених нафтою та
нафтопродуктами, важкими металами та іншими небезпечними
речовинами, проби відбирають з глибини 0-5 і 5-20 см. Далі точкові проби
з одного майданчику змішують у загальну пробу. Маса загальної проби
взятої з п'яти точкових проб не повинна бути менша 0,2 кг. Проби
транспортують у двох, вміщених один в другий, поліетиленових пакетах,
між якими розміщують етикетку з характеристикою проби грунту. На
етикетці вказують номер проби, місце і дату відбору проби, глибину взяття
грунту, призначення території, характеристику місцевості та відстань до
джерел забруднення, прізвище та ініціали особи, яка відбирала пробу та ін.
При транспортуванні проб треба вжити заходи щодо попередження
вторинного забруднення проб токсичними речовинами.
Проби грунту рекомендується біотестувати безпосередньо після
доставки. При неможливості проведення біотестування в день відбирання
проб їх зберігають у холодильнику при температурі 2-6 оС не більше 3 діб.
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Додаток Б
Характеристика інфузорій стилоніхій та їх культивування у
лабораторних умовах
Інфузорії стилоніхії  одноклітинні організми розміром 200-300 мкм
(рис. додатка Б). Це широко поширений у природі вид найпростіших.
Живлення здійснюється через рот, травлення в спеціальних травних
вакуолях. За їжу правлять інші дрібні організми (бактерії, джгутикові,
водорості та ін.), які поглинаються інфузоріями у великій кількості.
Кількість корму значно впливає на розміри цих інфузорій. У сприятливих
умовах стилоніхії дуже швидко розмножуються, у несприятливих, навпаки
- швидко зникають із середовища.
Культивують стилоніхій в чашках Петрі, використовуючи як корм
сухі пекарські дріжджі у кількості 0,003 г під час посіву культури. Пересів
культури проводять 2 рази на тиждень.
При пересадці інфузорій носик піпетки необхідно занурювати
безпосередньо у водне середовище, що знаходиться у чашці Петрі.
Культивування проводять при температурі 18-28 оС і природному
освітлені, уникаючи прямих сонячних променів. Допускається у випадку
низької кімнатної температури використовувати лампу денного світла, яку
розміщують зверху на відстані 1 м від столу, де знаходяться стилоніхії. У
разі необхідності підтримання необхідної температури лампу ставлять
поряд з чашками Петрі зі стилоніхіями і накривають поліетиленовою
плівкою.
Середовищем для культивування стилоніхій є питна вода, яку
відстоюють у закритій ватним тампоном колбі протягом 7 діб і
стерилізують нагріванням на киплячій водяній бані 1 годину.
Корм для стилоніхій виготовляють із свіжих пресованих
хлібопекарських дріжджів. Їх подрібнюють і сушать до постійної маси у
побутовому холодильнику. Зберігають у чистому посуді з щільною
кришкою. Термін зберігання  12 місяців.
Для біотестування використовують добову культуру інфузорій. Для
цього інфузорії за добу до експерименту переносять на нове середовище з
кормом (на 25 см3 середовища  не більше 0,003 г хлібопекарських сухих
дріжджів, надлишок може привести до загибелі інфузорій) і культивують
при температурі 24-26 оС. При цьому інфузорії концентруються навколо
корму.
Вихідну культуру стилоніхій одержують у спеціальних установах з
біотестування
об'єктів
довкілля
(науково-дослідних
інститутах,
лабораторіях та ін.). У разі відсутності такої можливості стилоніхій
виділяють з активного мулу аеротенків або із забруднених органічними
речовинами ділянок водних об'єктів. Проби активного мулу або води
наливають в чашку Петрі шаром 2-3 см додають невеликий шматочок (біля
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0,003 г) сухих хлібопекарських дріжджів, ставлять на предметний столик
мікроскопу і залишають на 30 хвилин. За цей час рештки органіки
осідають на дно, а інфузорії зосереджуються навколо корму. На предметне
скло з трьома лунками додають по краплі у кожну відстояну питну воду. В
першу лунку пастерівською піпеткою вносять декілька виділених з проб
мулу або води інфузорій і послідовно переносять з однієї лунки до іншої,
щоб позбутися супутніх організмів та зважених часток. Цю процедуру
виконують під мікроскопом. З останньої лунки, де при перегляді під
мікроскопом будуть знаходитися лише стилоніхії, рідину переносять в
чашку Петрі для послідуючого лабораторного культивування.

Рисунок додатка Б  Інфузорія стилоніхія
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Додаток В
Конструкція блоку лункових мікроаквариумів
Блок лункових мікроаквариумів представляє собою пластину із
органічного скла розміром 150х90х10,3 мм (рис. додатка В), в якій
висвердлені із послідуючим поліруванням 5 рядів по 10 лунок. Діаметр
кожної лунки 12 мм  верхній, 8 мм  нижній, глибина  7 мм. Робочий
об'єм кожної лунки 0,4 см3.
Для проведення біотестування блок мікроаквариумів миють мильним
розчином і промивають у проточній воді, сушать на повітрі.

Рисунок додатка В  Блок лункових мікроаквариумів
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ БІОСФЕРИ
Березуцький В.В., Устинова Н.Д., Райко В.Ф.
ОЦІНКА РІВНЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ
ВИПРОМІНЮВАЧА
Мета роботи  Ознайомити студентів з методами і приладами
визначення характеристик електромагнітного поля.
1. Загальні положення
З розвитком науково-технічного прогресу усе більш широкий вплив
на навколишнє середовище і на людей у промисловості й у побуті
здійснюють
електромагнітні
поля
(ЕМП)
і
електромагнітні
випромінювання (ЕМВ).
По своїй природі виникнення ЕМП можна розділити на дві групи 
природні і штучні.
Природні ЕМП є результатом випромінювання: космічного, земного
і навколоземного походження. На протязі міліардів років природне
магнітне поле Землі, будучі первинним періодичним екологічним
фактором, постійно впливало на стан екосистем. В ході структурнофункціональна організація екосистем адаптувалась до природного фону.
На нинішньому етапі розвитку науково-технічного прогресу людина
вносить істотні зміни в природне магнітне поле, придаючи геофізичним
факторам нові направлення та різко збільшуючи інтенсивність свого
впливу.
Штучні ЕМП є результатом діяльності людини, що супроводжується
застосуванням у промисловості й у побуті електричного струму, внаслідок
чого виникають електричні, магнітні й електромагнітні поля. Основні
джерела впливу штучних ЕМП  мережі електропередачі (МЕП),
радіотелевізійні та радіолокаціонні станції, мобільний зв'язок, відео
термінали, промислове обладнання.
Негативний вплив на людину і на ті чи інші компоненти екосистем є
прямо пропорційним потужності поля та часу опромінювання.
Несприятливий вплив електромагнітного поля від МЕП виявляється
у порушенні ендокринної системи людини, обмінних процесів, функції
головного та спинного мозгу та ін. Високочастотне опромінювання
мобільних телефонів може привести, наприклад, до перегріву організму,
помутніння хрусталіку ока. Мобільний телефон випромінює складний
модульований сигнал, який несе в собі інформацію, але біологічноінформаційна взаємодія вивчена ще недостатньо.
Відеотермінали випромінюють електромагнітні хвилі в широкому
діапазоні. Дослідження можливих шкідливих впливів відео терміналів та їх
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електричних і магнітних полів на організм знаходяться у початковій стадії.
Однак, враховуючи, що без комп’ютерів вже важко уявити собі сучасний
світ, важливо точно знати, при яких умовах їхня експлуатація безпечна.
Для цього необхідні подальші дослідження та удосконалення конструкцій
відео терміналів з метою зменшення та нейтралізації їх можливих
несприятливих впливів на організм людини.
Існуюче навколо електричного заряду силове поле виявляється
подвійно: електричним полем, напруженість якого пропорційна величині
заряду і не залежить від того, він рухається чи є нерухомим, і магнітним
полем, що залежить від швидкості руху заряду.
Кількісною характеристикою електричного поля (ЕП) є напруженість
електричного поля (Е), В/м.
Кількісною характеристикою магнітного поля (МП) є напруженість
магнітного поля (Н), А/м.
ЕМП можна характеризувати частотою і довжиною хвилі. Між
довжиною хвилі (λ) і частотою (f) існує визначений зв'язок:
f 

c
,
λ

(1)

де с - швидкість поширення електромагнітної хвилі в повітрі (с =
3 5 · 108 м/с).
У гігієнічній практиці зручно використовувати співвідношення:
f 

300
,
λ

(2)

де f вимірюється в МГц, а λ – в м.
ЕМП по частоті підрозділяються на поля:
1) промислової частоти – 50 Гц;
2) високої частоти (ВЧ) – 3 кГц ÷ 30 МГц;
3) ультрависокої частоти (УВЧ) – 30 ÷ 300 МГц;
4) надвисокої частоти (НВЧ) – 0,3 ÷ 300 ГГц.
З точки зору виникнення і промислового застосування джерел
випромінювання ЕМП можна розділити на чотири види:
– ЕМП промислової частоти (50 Гц і 400 Гц);
– ЕМП радіочастот;
– електростатичне поле в просторі і на зарядженій поверхні;
– постійне магнітне поле.
Навколо будь-якого джерела випромінювання ЕМП підрозділяють на
три зони:
– ближня зона (зона індукції);
– проміжна зона (зона інтерференції);
209

– дальня зона (хвильова зона).
Ближня зона при випромінюванні від елементарних джерел
простирається на відстань R, рівну приблизно 1/6 довжини хвилі ( R 

λ
).
2π

У зоні індукції між електричною і магнітною складовими немає визначеної
залежності. Співвідношення між ними залежить від виду джерела
випромінювання і може бути різним. Ближня зона знаходиться на
видаленні від джерела випромінювання на відстані до 500 м.
Для ближньої зони встановлено:
I l
,
2  π  ε  ω  r3
I l
E
,
2π  r 2

E

(3)
(4)

де Е –напруженість електростатичного поля;
Н – напруженість магнітного поля;
I – струм у провіднику;
l – довжина провідника;
ε – діелектрична проникність середовища;
ω – кругова частота поля;
r – відстань від джерела випромінювання.
З погляду безпеки людини необхідно знати відстань від джерела
випромінювання (r), де значення електричної і магнітної складових ЕМП
менше чи дорівнює припустимим значенням.
Для електричного поля
ri  rи

3

Ei
,
Еприп

(5)

для магнітного поля
r  rі

Ні
,
Н прип

(6)

де r - відстань від джерела випромінювання до точки, м, в якій
Е = Еприп;
rі - відстань від джерела випромінювання до точки (в м), в якій
здійснюються вимірювання, м;
Eі, Hі - виміряні напруженості полів, В/м, А/м;
Еприп, Нприп - гранично припустимі напруженості полів.
Дальня (хвильова) зона починається з відстаней, які дорівнюють
приблизно шістьом довжинам хвиль ( R  2πλ ).
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У хвильовій зоні існує чітке співвідношення між електричною і
магнітною складовими ЕМП:
Е = 377·Н.

(7)

У хвильовій зоні, в якій практично знаходяться працюючі з
апаратурою, що генерує дециметрові (УВЧ), сантиметрові (СВЧ) і
міліметрові (КВЧ) хвилі, інтенсивність поля оцінюється величиною
щільності потоку енергії:
ЩПЕ = 0,5Е · Н.

(8)

ЩПЕ визначається кількістю енергії, що падає на одиницю поверхні,
Вт/м .
Щільність потоку енергії залежить від потужності випромінювача
(Р), коефіцієнту підсилення антени (Q), ослаблення (К) і відстані (r) між
антеною і точкою спостереження:
2

ЩПЕ  К

P Q
.
4πr 2

(9)

Значення електричної та магнітної складових у даній зоні дорівнює:

E

30  Р  Q
,
r
Q
30 .
4πr

(10)

P
H

(11)

Між ближньою і дальньою зоною розташовується проміжна зона
(λ/6 - 6λ) – зона інтерференції.
У проміжній зоні формується поле випромінювання (хвильове поле),
що існує і поширюється в наступній (дальній) зоні. Тут має місце складна
залежність напруженості електричних і магнітних полів і щільності потоку
енергії. Орієнтовно ЩПЕ для цієї зони можна обчислити по формулі (9) з
коефіцієнтом ДО = 0,5.
Таким чином, контроль рівнів ЕМП у ближній зоні здійснюється за
значенням напруженості електричної і магнітної складових поля.
Енергетичним показником для хвильової зони є щільність потоку енергії
(див. додаток ПІ).
У зв’язку з тим, що в більшості випадків у своїй виробничій
діяльності людина знаходиться в ЕМП, то її безпека залежить від величини
цього поля і енергії, яку поглинула людина.
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Специфічний вплив ЕМП на людину знайти і досліджувати прямими
методами досить складно, оскільки його дія зводиться до найтонших змін в
організмі і виявляється через:
– зміну складу білка живого організму;
– підвищення чутливості нервових кліток;
– зниження пристосованості організму до інших видів впливів.
Аналіз значень величин напруженості електричної і магнітної
складових ЕМП і щільності потоку енергії показує, що зменшити
напруженість і щільність потоку енергії в будь-якій точці простору таким
чином:
– збільшенням відстані між випромінюючим пристроєм і об'єктом,
що захищається;
– зменшенням сили струму в провіднику чи залежної від неї
потужності випромінювання;
– обмеженням часу перебування людини в ЕМП;
– вибором оптимальних геометричних параметрів повітряних ліній
електропередач і відкритих розподільних пристроїв;
– застосуванням екранів.
2. Хід роботи
Вимір щільності потоку енергії (ЩПЕ) ЕМП здійснюється за
допомогою вимірника щільності потоку енергії П3-18 (ВЩПЕ), що
призначений для виміру середніх значень ЩПЕ ЕМП у дальній
(хвильовий) зоні НВЧ джерел випромінювання і безпосередньо на
робочих місцях.
Основна область застосування ВЩПЕ:
– контроль біологічно небезпечних рівнів СВЧ випромінювань на
робочих місцях персоналу, що обслуговує електрорадіотехничні системи й
установки, які випромінюють ЕМП.
Межі виміру ЩПЕ ЕМП у залежності від типу антен-перетворювачів
наведені в табл. 1.
Таблиця 1  Межі виміру ЩПЕ ЕМП у залежності від типу антенперетворювачів
Тип антени перетворювача
АП-ЩПЕ-1

Межі виміру ЕМП
від 0,32 - 10 мквт/см2
до 3,2 - 10 мквт/см2

Діапазон частот вимірника ЩПЕ ЕМП від 0,3 до 39,65 Ггц.
Вимірник П3-18 складається з антени-перетворювача й індикатора
Я6П-110.
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Живлення індикатора Я6П-110 здійснюється від акумуляторної
батареї чи від мережного джерела живлення. У мережному джерелі
живлення передбачений режим зарядки акумуляторної батареї.
Робота вимірника заснована на прийомі і перетворенні СВЧ сигналів
у постійний чи квазипостійний струм антеною-перетворювачем і відліку
значення постійного струму, пропорційного інтенсивності ЕМП, цифровим
індикатором. Відлік вимірюваної величини здійснються в децибелах (дБ)
(див. рис. 1)
Індикатор
Я6П-110

АП

Рисунок 1  Схема виміру ЩПЕ ЕМП вимірником П3-18

Антена-перетворювач (АП) виконана на основі системи
послідовного з'єднання резистивних тонкоплівочних термопарних
перетворювачів (ТП), розміщених на конічній поверхні. При вимірі АП
розміщується в вимірюваному ЕМП, при впливі якого, за рахунок
поглиненої енергії ЕМП, на кожній з термопар виникає градієнт
температур, величина якого прямо пропорційна величині ЩПЕ ЕМП.
Вимір градієнта температур здійснюється шляхом виміру термо-едс,
що виникає на термопарах. Сумарна термо-едс по резистивній лінії зв'язку
(ЛЗ) передається до вимірника температури, який складається з лінійного
підсилювача постійного струму (ППТ), розміщеного в ручці АП, і
індикатора, вхід якого з'єднаний з виходом ППТ.
В індикаторі відбувається перетворення посиленого сигналу за
логарифмічним законом, потім - у цифрову форму і відлік вимірюваної
інтенсивності ЕМП відображається на цифровому табло в дБ щодо
нижньої межі вимірів використовуваної АП.
Абсолютне значення ЩПЕ ЕМП визначається за формулою:
П  По  10

Аи  К f  Кo  К ДO
, мкВт/см2
10

(12)

де По – відповідає значенню 1 мкВт/см2;
Аі – показання індикатора ВЩПЕ, дБ;
Кf – поправочний коефіцієнт, обумовлений частотною залежністю
коефіцієнта перетворення АП, значення якого визначається за формулою
K f  10  lg
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K пр
Ko

,

(13)

де Кпр  коефіцієнт перетворення антенного перетворювача, рівний:
мкВ
,
мкВт/см 2
мкВ
К о  1000
.
мкВт/см 2

100

Кдо – коефіцієнт ослаблення сигналу на вході індикатора Я6П-110,
рівний 0 дБ чи 10 дБ у залежності від положення перемикача "Рід роботи"
«0 » чи «10 дБ».
Структурні схеми антени-перетворювача й індикатора Я6п-110
представлені на рис. 2, 3 відповідно.

лінія зв’язку

Термопарный
пере творювач

~
~

~
~

до
індикатора
лінія зв’язку

Рисунок 2  Структурна схема антени-перетворювача
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Рисунок 3  Структурна схема індикатора Я6П-110

Принцип дії індикатора Я6П-110 пояснюється структурною схемою,
наведеної на рис. 3.
Сигнал з АП передається через фільтр нижніх частот (ФНЧ) на вхід
підсилювача логарифмічного (ПЛ), де відбувається стиск динамічного
діапазону і формування сигналу для відліку вимірюваної ЩПЕ в "дб" щодо
нижньої межі виміру АП.
Посилений у логарифмічному підсилювачі сигнал надходить на вхід
аналого-цифрового перетворювача (АЦП), де він перетвориться в цифрову
форму, і потім надходить через лічильник електричної величини на
цифрове табло індикатора. Управління роботою АЦП здійснюється
пристроєм управління, що входить до складу індикатора.
3. Підготовка до роботи
3.1. Перед початком роботи з П3-18 вивчити принцип дію і
призначення приладу.
3.2. Розмістити вимірник у місці, захищеному від впливу ЕМП.
3.3. Приєднати до індикатора Я6П-110 антену-перетворювач
АП-ЩПЕ-1.
3.4. Підключити мережний блок живлення через рознімання Х3,
розташоване на задній панелі індикатора. Тумблер "Живлення", "зар."
поставити в положення "Живлення".
3.5. Тумблер включення живлення індикатора установити в
положення «≈1».
3.6. Тумблер «Z» « » установити в положення « », при якому на
табло індикатора загоряється одна кома.
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4. Порядок роботи
4.1. Тумблер «≈1», розташований на передній панелі індикатора
Я6П-110, перевести у верхнє положення.
4.2. Зробити витримку вимірника у включеному стані протягом 15 хв
для самопрогріву.
4.3. Тумблер «Z» « » перевести в положення «Z».
4.4. Зробити калібрування вимірника, видаливши його з ЕМП.
4.4.1. Перемикач «Рід роботи» поставити в положення «Z» « 1» і
регулюванням ручки « 1» установити показання індикатора, що відповідає
23,0.
4.4.2. Перемикач «Рід роботи» перевести в положення « 2» і
регулюванням ручки « 2» установити показання індикатора, що відповідає
9,0.
4.4.3. Повторити калібрування по п.п. 4.4.1 і 4.4.2.
4.5. Тумблер «Z» « » перевести в положення « ».
4.6. Перемикач «Рід роботи» перевести в положення «0 » чи
«10 дБ » у залежності від вимірюваної щільності потоку енергії. Якщо
рівень невідомий, то перемикач необхідно поставити в положення
10 дБ ».
4.7. Антену-перетворювач розташовують у точці виміру. Якщо
напрямок поширення енергії відомий, то АП розташовується в точці
виміру таким чином, щоб вісь ручки АП збігалася з напрямком поширення
ЕМП.
5. Проведення вимірів
5.1. Перед внесенням антени-перетворювача
АП-ЩПЕ-1 у
вимірюване ЕМП тумблер «Z» « » перевести в положення «Z», при цьому
на індикаторі з'являються показання, що відповідають рівню вимірюваного
поля.
5.2. Якщо при вимірі показання приладу перевищують 30 дБ,
необхідно переключити перемикач «Рід роботи» індикатора Я6П-110 у
положення «10 дБ».
5.3. Визначити показання приладу Ап з урахуванням поправочних
коефіцієнтів
Аі = Аи – Кf – Кa + Кда, дБ

(14)

де Аі  показання індикатора ВЩПЕ, дБ;
Кf  поправочний коефіцієнт, значення якого визначається за
формулою (13);
Кa  значення коефіцієнта, обумовлене типом антени, рівне 0 дБ;
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Кда  коефіцієнт ослаблення сигналу на вході індикатора Я6П-110,
рівний 0 дБ чи 10 дБ у залежності від положення перемикача «Рід роботи»
«0» чи «10 дБ».
5.4. Абсолютне значення ЩПЕ ЕМП визначається по таблиці
перерахування абсолютних значень ЩПЕ ЕМП (табл. 2) чи за формулою:
Ап
10

П  П0 10 , мкВт/см2,

(15)

П0=1 мкВт/см .
2

Таблиця 2  Перерахування абсолютних значень ЩПЕ ЕМП
Ап,
дБ
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

П
мкВт
см2
0,1
0,13
0,16
0,2
0,25
0,32
0,4
0,5
0,63
0,8

Ап,
дБ
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

П
мкВт
см2
1,0
1,02
1,05
1,07
1,09
1,12
1,15
1,17
1,20
1,23

Ап,
дБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

П
мкВт
см2
1,26
1,58
1,99
2,51
3,16
3,98
5,01
6,31
7,94
10

Ап,
дБ

П
мкВт
см2
12,6
15,8
19,9
25,1
31,6
39,8
50,1
63,1
79,4
100

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ап,
дБ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

П
мкВт
см2
126
158
199
251
316
398
501
631
794
1000

Ап,
дБ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

П
мкВт
см2
1260
1580
1990
2510
3160
3980
5010
6310
7940
10000

Ап,
дБ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

П
мкВт
см2
12600
15800
19900
25100
31600
39800
50100
63100
79400
100000

5.5. Для підвищення точності виміру значення Ап зняти п'ять разів.
Розрахувати середнє значення Ai за формулою:
i n

A 
Ai    ii  .
i 1  n 

(16)

5.6. Визначити величину випадкової погрішності Sn за формулою:

Sn 

Ai12  Ai 22  ...  Aiт2
п 1

,

(17)

де Ai1  Aii  Аi .
5.7. За середнім значенням показань індикатора Ai визначити
показання приладу Aп за формулою (14).
5.8. Абсолютне значення ЩПЕ ЕМП визначити по табл. 2 чи за
формулою (12).
Результати вимірів і розрахунків занести в табл. 3 і порівняти
отримані значення ЩПЕ з нормованою величиною (табл. 1 додатка А).
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Таблиця 3  Результати вимірів і розрахунків
Аui
1
2
3
4
5

Аu

ΔAui

Sn

Ап

П, мкВт/см

6. Заходи безпеки
Заходи безпеки при роботі з вимірником ЩПЕ відповідають заходам,
які прийняті звичайно при роботі з радіотехнічними приладами загального
застосування, що відносяться до класу захисту 1.
Розкриття і ремонт робити тільки після відключення вимірника ЩПЕ
від мережі.
При експлуатації вимірника ЩПЕ і його перевірці необхідно
дотримувати правил безпеки при роботі зі НВЧ джерелами.
7. Контрольні питання
1. Що таке ЕМП?
2. Яка природа виникнення ЕМП?
3. Як підрозділяються ЕМП залежно від зони дії?
4. Як підрозділяються ЕМП залежно від частоти?
5. Що таке щільність потоку енергії ЕМП?
6. В чому полягає негативний вплив ЕМП на організм людини?
7. Назвіть методи захисту від дії ЕМП?
8. По яким величинах нормуються ЕМП?
9. Принцип дії приладу П3-18?
8. Варіанти завдань
1. Визначення абсолютного значення ЩПЕ ЕМП, вимірюваного за
допомогою приладу П3-18.
2. Визначення розрахунковим шляхом відстані від джерела
випромінювання до точки в просторі, де значення Е и Н не перевищують
Едоп і Ндоп. Визначення припустимого часу перебування людини в
електричному полі.
3. Визначення розрахунковим шляхом енергетичного навантаження
ЕМП і припустимого часу перебування операторів, які обслуговують
відеотермінали, в електростатичному полі протягом робочого дня.
4. Розрахунок щільності потоку енергії і величини Е и Н ЕМП,
випромінюваного телевізійною антеною.
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Завдання I
Виконати п.п. 5.1 – 5.8 даної методичної вказівки, результати вимірів
занести в табл. 3.
Завдання II
1. Користуючись даними табл. 4, визначити відстань від джерела
випромінювання (r) до точки в просторі, де значення електричної і
магнітної складових ЕМП менше чи дорівнює припустимим значенням.
Розрахунок зробити за формулами (5), (6).
Таблиця 4  Розрахунок відстані від джерела випромінювання (r) до точки
в просторі, де значення електричної і магнітної складових ЕМП менше чи
дорівнює припустимим значенням
№
з/ч
1
2
3
4
5

Еи, В/м

Ні, А/м

rи, м

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

6000
4500
3000
2500
1400

100
200
300
400
500

r, м

Т, г

Примітки

2. Дані занести в табл. 4 і на підставі отриманих результатів зробити
висновки.
Завдання III
1. Користаючись даними результатів вимірів рівнів ЕМП і статичної
електрики (табл. 5) у робочій зоні операторів, які обслуговують
відеотермінали, розрахувати енергетичне навантаження ЕМП протягом
робочого дня і припустимий час перебування в електростатичному полі.
Місця і точки вимірів зазначені на рис. 4.
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·9
·8

·7

·2
3·

·6

·5
·10
·1
·11
4·
Рисунок 4  Місця і точки виміру рівнів електростатичного поля

Розрахунки робити за формулами:
EН Е  Е 2Т

; EН  Н 2T ,
Н

(18)

де Е, Н  напруженості електричного і магнітного полів відповідно;
Т  час впливу ЕМП, ч;
ЕНЕ, ЕНн  енергетичне навантаження електричних і магнітних полів
відповідно.
2

Tдоп

 Е 
  тах  ,
Е

 вимір 

(19)

де Евимір – рівень електростатичного поля в обмірюваній точці;
Еmax – ГПР (гранично припустимий рівень) протягом 1 години
(60 кв/м).
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Таблиця 5  Результати вимірів рівнів ЕМП і статичної електрики у
робочій зоні операторів, які обслуговують відеотермінали
Точки Відстань
вимідо
рюкорпуса
вань
монітора, м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,11
0,1
0,5
0,0

Напруженість ЕМП
Е, В/м

Н, А/м

14,1
10,0
4,4
4,4
12,6
16,0
17,0
7,9
5,0
1,8
менш 0,6

менш 0,3

Напруженість
електростатичного
поля
кВ/м

Енергетичне
навантаження
ЕН
ЕН
2
(В/м)
(А/м)2 ч
ч

Припустимий час
перебування
в
електростатичному
полі,
Тдоп

32,0
100,0
74,0
82,0
140,0
6,0
50,0
14,0
4,8
4,0
0,04

4,4
менш 0,3
менш 0,3

2. Результати розрахунків порівняти з граничними значеннями:
ЕНЕГД = 20000 (В/м)2 ч; ЕНГД = 200 (А/м)2 ч по ГОСТ 12.1.006-84.
Зробити висновки про вплив ЕМП на робочому місці оператора (точка 11).
Завдання IV
1. Розрахувати щільність потоку енергії і величину електричної і
магнітної складових ЕМП телевізійної вишки за формулами (8)  (11).
Результати розрахунків занести в табл. 6.
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Таблица 6  Розрахунок щільності потоку енергії і величини електричної і
магнітної складових ЕМП телевізійної вишки
№

1
2
3
4
5

Умовна
відстань від
жилої будови,
м
1000
3000
5000
10000
15000

Потужність
передаючої
антени
Р*, Вт

Коефіцієнт
посилення
антени, Q

Результати розрахунків
ЩПЕ
Е, В/м
Н, А/м

* Потужність передаючої антени задається викладачем з наведених
типів потужності (2 кВт, 1 кВт, 0,5 кВт).
2. Отримані результати порівняти з припустимими нормами
(див. табл. 1 додатка А).
Джерела інформації
1 Степановских А.С. Охрана окружающей среды.  М.: Юнити,
2000.  560 с.
2 Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек.  М.:
Высшая школа, 1986.  424 с.
3 ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот.
Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению
контроля.
4 ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной
частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению
контроля на рабочих местах.
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Додаток А
Таблиця  Величини ЕМП, яка нормується
№
1
2
3
4
5
6

Назва ЕМП
частотного діапазону
Електростат. поле
Пост. магнітне поле
ЕМП пром. частоти
ЕМП частотою
50 Гц - 1 кГц
ЕМП частотою
12 - 60 кГц
ЕМП частотою
60 кГц - 3 МГц

Величини, яка нормується
Е, В/м
Н, А/м
20 000
8000
5000
1400
1000
500

500

7

ЕМП частотою
3 - 30 МГц

300

8

ЕМП частотою
30 - 300 МГц
ЕМП частотою 300
МГц - 300 ГГц

60

9

50

ГД рівень напруженості
Е, В/м
Н, А/м
60 000
не встан.
25 000
6000
не встан.
не встан.

ЕНЕпд
ЕНпд
2
(Вт/м) ч 20 (А/м)2 ч 200
000
ЕНЕпд
(Вт/м)2 ч
7000
ЕНЕпд
(Вт/м)2 ч 800

EН ЩПЕГД
Т
ЩПЕГД = 10 Вт/м2 = 100мкВт/см2
ЕНЩПЕГД = 2 Вт·ч·м2 = 200 мкВт·ч/см2
ЩПE 20  К
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Березуцкий В.В., Макаренко В.В., Устинова Н.Д., Мезенцева І.О.
ВИМІР ВЕЛИЧИНИ ОСЛАБЛЕННЯ АКТИВНОСТІ
ВИПРОМІНЮЮЧОГО ЕЛЕМЕНТУ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ ТА ТОВЩИНИ МАТЕРІАЛУ
ЗАХИСНОГО ЕКРАНУ
Мета роботи  ознайомити студентів з методами та приладами
визначення розподілу рівня радіоактивності речовин; ефективністю
захисту відстанню й екрануванням; розрахунком захисного екрана.
1. Загальні положення
У сучасному світі важко назвати галузь, де б не використовувалось
іонізуюче випромінювання (ІВ). Однак навіть мирне використання енергії
розщепленого атому несе глобальну небезпеку для оточуючого
середовища.
Стрімкий розвиток атомної енергетики, зростання масштабів
використання радіоактивних речовин і джерел іонізуючих випромінювань
у промислових, непромислових виробництвах й в побуту вимагає
надійного контролю негативного впливу радіоактивних випромінювань на
життєдіяльність людини й оточуюче його середовище.
Серед промислових об'єктів одним з основних забруднювачів
атмосферного повітря є підприємства теплоенергетики (близько 30% усіх
шкідливих викидів в атмосферу від стаціонарних джерел). У галузі
екології в тепловій енергетиці домінують дві найважливіші проблеми:
забруднення атмосферного повітря і забруднення земель через
накопичення значної кількості відходів (золи, шлаків, пилу).Ядерна енергія
в Україні використовується в усіх галузях народного господарства промисловості,
медицині,
сільському
господарстві,
наукових
дослідженнях, а також у побуті.
Головними місцями накопичення радіоактивних відходів є атомні
станції, на яких здійснюється їх первинна переробка та тимчасове
зберігання. На АЕС не існує повного циклу первинної переробки відходів
відповідно до вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної
безпеки, що призводить до нераціонального використання сховищ та
збільшує ризик радіаційних аварій. У 30-кілометровій зоні Чорнобильської
АЕС зберігається в тимчасових, не пристосованих для зберігання
сховищах велика кількість радіоактивних відходів, серед яких є відходи
ядерної енергетики.
Головним
джерелом
небезпеки
у
30-кілометровій
зоні
Чорнобильської АЕС залишається об'єкт "Укриття", в якому зосереджені
небезпечні радіоактивні речовини та ядерні матеріали, радіоактивність
яких близько 20 млн.кюрі.
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У шести областях України розташовані регіональні підприємства
УкрДО "Радон" з переробки та зберігання радіоактивних відходів, які
приймають на зберігання радіоактивні відходи від усіх галузей народного
господарства. Ці підприємства також не мають установок для первинної
переробки відходів.
Підприємства з видобування та переробки уранових руд знаходяться
у Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
Характерним для уранопереробки є те, що майже всі її відходи - відвали
шахтних порід, скиди та викиди (рідкі, газоподібні) є джерелами
радіаційного забруднення навколишнього природного середовища. В них
містяться природний уран, торій-232, продукти розпаду уранового та
торієвого рядів, у тому числі і радіоактивний газ радон. Для природного
середовища та людей головну небезпеку становлять великі за своїми
обсягами хвостосховища та зосереджені в них радіоактивні матеріали.
Україна належить до країн з дуже розвинутим використанням
джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) у багатьох сферах
господарства і наукової діяльності. На даний час існує близько 8 тисяч
підприємств та організацій (тільки по місту Києву їх близько 400), які
використовують понад 100 тисяч ДІВ.
Через існування великої кількості штучних і природних джерел
іонізуючого випромінювання та в результаті Чорнобильської катастрофи в
Україні склалася дуже складна радіоекологічна ситуація, яка викликає
необхідність створення системи заходів радіаційного захисту населення та
навколишнього природного середовища.
В систему таких заходів мають входити: основи ядерного
законодавства, державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки,
державні програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи,
норми поводження з радіоактивними відходами та підвищення безпеки
атомних станцій, система соціального захисту населення.
Будь-яке випромінювання, взаємодія якого із середовищем
приводить до утворення електричних зарядів різних знаків, називається
іонізуючим випромінюванням.
До іонізуючих випромінювань відносяться:
- рентгенівське;
- електромагнітне;
- потоки заряджених та нейтральних частить, які мають енергію
достатню для іонізації.
Найважливішими властивостями різних видів ІВ є:
1) іонізуюча здатність – здатність створювати визначену щільність
пар іонів у середовищі розповсюдження;
2) проникаюча здатність – здатність проникати у речовину на
визначену глибину.
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Ці властивості визначають ступінь впливу ІВ та засоби захисту від
них. Іонізуюча та проникаюча здатність залежать від виду
випромінювання, його енергетичного спектру та матеріалу середовища.
Розрізняють корпускулярні й фотонне іонізуючі випромінювання.
При роботах з радіоактивними речовинами в заампулованому виді, тобто
коли конструкція джерела виключає влучення радіоактивних речовин у
навколишнє середовище, на людину може впливати тільки зовнішнє
опромінення. Закриті джерела випромінювання використають у гаммадефектоскопічні й гамма-терапевтичних апаратах, в установках радіаційної
технології, приладах технічного контролю. При роботах із закритими
джерелами людина піддається впливу іонізуючих випромінювань тільки в
плині того проміжку часу, коли він перебуває поблизу джерела вилучення.
Захист від зовнішнього опромінення здійснюється шляхом створення
стаціонарних або пересувних захисних огороджень, які знижують рівень
опромінення до регламентованих меж.
Для захисту від зовнішнього опромінення бета-частинками
необхідно вести операції з радіоактивними речовинами за спеціальними
екранами (ширмами) або в спеціальних захисних шафах. Товщина
захисних екранів повинна бути більше максимального пробігу бетачастинок. Зберігати бета-активні нукліди треба в посудинах або
контейнерах з відповідною товщиною стінки. У якості захисних матеріалів
використають звичайно плексиглаз, алюміній або скло.
Максимальна енергія бета-частинок, що випускаються відомими в
теперішній час нуклідами, не перевищує 3 МэВ. Для таких бета-часток
товщина захисного екрана становить 1,5 г/см або 1,5 см води, 0,66 см
алюмінію, 0,19 см заліза.
На основі встановлюваних критеріїв небезпеки впливу іонізуючих
випромінювань на організм людини розроблена система припустимих меж
іонізуючих випромінювань, яка оформлена у вигляді законодавчих
документів, зокрема, норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97).
Система радіаційної безпеки вирішує два завдання:
1) зниження рівня опромінення до регламентованих меж;
2) створення ефективної системи радіаційного контролю.
До числа організаційних заходів відносяться, у першу чергу,
установлення відповідних режимів праці в умовах підвищених рівнів
іонізуючих випромінювань.
2. Вимірювальний пристрій - радіометр бета-випромінювання
"БЕТА"
2.1. Призначення
Радіометр бета-випромінювання призначений для контролю
забрудненості
води
й
продуктів
харчування
бета-активними
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радіонуклідами, а також для контролю радіоактивного забруднення різних
поверхонь.
2.2. Основні технічні характеристики
2.2.1. Радіометр забезпечує вимір питомої активності бетавипромінюючих нуклідів у рідких і сипучих речовинах у діапазоні 5.10-9
до 1.10-6 Ки/кг (Ки/л).
2.2.2. Радіометр забезпечує вимір поверхневої забрудненості бетавипромінюючими нуклідами в діапазоні від 10 до 1500 част/см .хв.
2.2.3. У
радіометрі
як
детектор
бета-випромінювання
використовується лічильник типу СБТ-10 ОД.0.339.326 ТУ.
2.2.4. Час виміру приготовленої проби встановлюється оператором і
може становити: 1с, 10с, 100с, 500с, 1000с.
2.2.5. Живлення радіометра здійснюється від блоку живлення
напругою (5±1)В с припустимим рівнем пульсації ±200мВ або від
вбудованих сухих елементів типу "Уран" ТУ 16.729.125-78 загальним
напругою 4,50В, при цьому струм споживання радіометра при номінальній
напрузі живлення рівному (4.50±0,45)В не повинен перевищувати 25 мА.
2.2.6. Час встановлення робочого режиму не перевищує 1 хв.
2.2.7. Радіометр подає звуковий сигнал після закінчення виміру.
2.2.8. Час безперервної роботи радіометра становить 8 ч при
нестабільності показань ±10 %.
2.2.9. Робочі умови експлуатації радіометра:
- температура навколишнього середовища від +10°C до +35°C ;
- відносна вологість до 80 % при +25°С ;
- атмосферний тиск від 86 кПа до 106 кПа.
2.3. Устрій радіометру "БЕТА"
2.3.1. Принцип дії.
Датчиком імпульсів у радіометрі є газорязрядний лічильник. З
появою в об'ємі газового лічильника іонізуючих часток у ньому
розвивається електричний розряд, в результаті чого на виході лічильника
з'являються імпульси, які за допомогою електричної схеми перетворяться в
цифрову інформацію й відбиваються на табло. Для зменшення впливу
зовнішній гамма-фону газорязрядный лічильник з вимірюваними
препаратами або пробами вміщується у свинцевий будиночок.
2.3.2. Функціональна схема радіометра.
На рис. 1 наведена функціональна схема радіометра, що включає в
себе основні вузли:
- блок
детектора
(на
базі
лічильника
СБТ-10)
з
струмообмежувальним резистором накопичувальною й розділювальною
ємностями;
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- вузол живлення радіометру й блоку детектора, що працює за
принципом перетворення низьковольтної напруги джерела живлення у
стабілізовану напругу +8В; +400В;

Блок
детектору
«Пуск»

«Режим»

Схема
керування
пуском

Вхідний
перетворювач

Рахунок
128 Гц

Генератор

Таймер

Пристрій
вибору
режиму
Перерахунковий пристрій

Цифровий індикатор
8В

+400В
Вузол живлення

Рисунок 1  Функціональна схема радіометру

- вхідний перетворювач, призначений для формування імпульсів, які
надходять від блоку детектора, по тривалості, амплітуді й полярності;
- генератор, що задає, формуючі імпульсні послідовності с різною
частотою проходження;
- таймер, що формує різні по тривалості вимірювальні інтервали;
- пристрій вибору режиму, призначене для завдання оператором
різних режимів роботи радіометра й індикації вибраного режиму роботи на
цифровому табло;
- перерахунковий пристрій, що робить підрахунок імпульсів за
обраний часовий інтервал;
- цифровий індикатор;
- схема керування пуском, призначену для пуску радіометра при
обраному режимі роботи, обнуління попереднього результату виміру,
автоматичного пуску радіометра в одному з режимів.
2.3.3. Вузол живлення.
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Вузол живлення призначений для живлення блоку детектора
стабілізованою напругою +400 В, а також логічних елементів блоку
індикатора напругою +8В.
2.4. Підготовка радіометра до роботи
2.4.1. До початку роботи з радіометром вивчите дійсний паспорт,
схему, конструкцію й призначення органів керування.
2.4.2. Всі блоки, що входять до складу радіометра, повинні
розміщуватися на одному робочому місці.
2.4.3. Включить радіометр, для цього движок включення приладу
переведіть у положення ЖИВЛЕННЯ. Поява цифр на індикаторному табло
приладу свідчить про нормальне значення питомої напруги.
2.4.4. Перевірка працездатності.
Перевірка функціонування блоку індикатора здійснюється
установкою 7-го режиму роботи. У цьому режимі на вхід перерахункового
пристрою подаються імпульси із частотою 128 Гц і на індикаторному
табло спостерігається підрахунок імпульсів. Поступова зміна цифр від
0000 до 9999 свідчить про нормальне функціонування блоку індикації.
2.5. Порядок роботи
2.5.1. Обслуговування радіометра здійснюється одним оператором.
Оператор зобов'язаний знати загальний устрій радіометра, вимоги дійсної
інструкції й мати допуск до роботи з радіометром.
2.5.2. Визначення радіоактивного забруднення різних поверхонь і
продуктів харчування.
2.5.2.1. Підготувати радіометр до роботи, для чого:
2.5.2.1.1. Підключить до блоку індикатора поз. 1 рис. 2 блок
живлення "Електроніка Д2-10М" поз. 2 і включіть блок живлення в мережу
220В. При відсутності електричної мережі поставте в блок індикатора 3
батареї типу А316 ТУ 16.729.125-78.
2.5.2.1.2. Підключить блок детектування поз. 3 до блоку індикатора
поз. 1.
2.5.2.1.3. Установіть на робоче вікно блок детектування захисну
кришку зі сталевою пластиною.
2.5.2.1.4. Включіть блок індикатора й установіть потрібний режим
роботи (10 або 100 с).
2.5.2.2. Послідовно натискаючи кнопку "ПУСК", виконайте три
виміри швидкості рахунку фонових імпульсів N фі і визначить середнє
значення за формулою:
5

Nф 

N
і 1

n
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фі

,

(1)

де N фі  швидкість рахунку фонових імпульсів, с-1;
n  число вимірів;
N ф  середнє значення швидкості рахунку фонових імпульсів, с -1.
4

3
6

8

12345678-

220В 2
1

7

5

1

вимірювальний пристрій «БЕТА»;
вимірювальний датчик;
захисний екран (оргскло, товщина =100мм);
джерело випромінювання;
пристрій підйому та опускання джерела випромінювання;
лінійка, нанесена на поверхню екрану;
столик, для розміщення захисних екранів, що досліджуються;
набір захисних екранів.
Рисунок 2  Лабораторна установка дослідження захисних екранів
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2.5.2.3. Зніміть із робочого вікна блоку детектування захисну кришку
зі сталевою пластиною й установіть захисну сітку з комплекту радіометра.
2.5.2.4. Помістіть блок детектування на відстань не більше 1 см від
досліджуємого об'єкта й проведіть три виміри швидкості рахунку
імпульсів з поверхні N i .
2.5.2.5. Визначить середнє значення швидкості рахунку імпульсів з
поверхні по формулі:
n

N

N

і

і

n

,

(2)

де N  середнє значення швидкості рахунку імпульсів з поверхні, с -1,
N і  швидкість рахунку імпульсів з поверхні, с-1,
n  число вимірів.
2.5.2.6. Визначить рівень забруднення поверхні бета-активними
радіонуклідами по формулі:
P  Кз N  Nф  ,

(3)

де Р  забруднення поверхні бета-активними радіонуклідами,
част/см2.мин;
Кз – градуйований коефіцієнт, визначений при атестації радіометра,
рівний 3,5 част.с/см.мин;
N  середнє значення швидкості рахунку імпульсів з поверхні, с -1,
N ф  середнє значення швидкості рахунку фонових імпульсів, с -1.
2.5.2.7. Визначення об'ємної (ОА) і питомої (ПА) активності бетавипромінюючих нуклідів у пробах.
Розрахунок ОА й ПА виконується по формулі :
q

N  Nф
Sp

,

(4)

де q  питома, Бк/кг (Ки/кг) або об'ємна Бк/л (Ки/л) активність
проби;
Sp  чутливість радіометра для даного виду радіоактивної речовини;
N  середнє значення швидкості рахунку від проби, с -1;
N ф  середнє значення швидкості рахунку фонових імпульсів, с -1.
Чутливість радіометра "БЕТА" визначена при атестації і дорівнює
.
7
4,3 10 кг (л) с-1 Ки-1.
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2.6. Вказівки мір безпеки
2.6.1. При випробуванні радіометра із джерелами випромінювання
необхідно керуватися інструкціями по правилам роботи із радіоактивними
речовинами й іншими джерелами іонізуючих випромінювань і нормами
радіаційної безпеки НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України",
ОСП-72/87 "Основні санітарні правила роботи з радіоактивними
речовинами й іншими джерелами іонізуючих випромінювань".
2.6.2. Не включайте радіометр при знятій кришці.
2.6.3. Підключення й відключення блоку детектування необхідно
робити при виключеному блоку індикації.
2.6.4. Не встановлюйте кювету з відібраною пробою, у якої проба
піднімається вище верхньої крайки, у свинцевий будиночок. Це може
привести до ушкодження детектора.
2.6.5. Не поміщайте у свинцевий будиночок хімічно агресивні проби.
2.6.6. При знятті кришки з лічильників СБТ10А дотримуйтесь
особливої обережності. Не допускати різких рухів й істотних стискань при
захопленні її пальцями.
Не допускається дотик, як рукою, так і будь-яким іншим предметом
до слюдяної пластини лічильника.
Не допускається обдув лічильників з боків слюдяних пластин
потоком повітря (газу), що створює зусилля більше 1,2 кГс/см 2.
3. Контрольні питання
1. Які види енергетичних забруднень називаються іонізуючими
випромінюваннями?
2. Які міри безпеки повинні дотримуватися при роботі з джерелами
випромінювання?
3. Які завдання вирішує система радіаційної безпеки?
4. Устрій радіометра "БЕТА".
5. Які основні методи захисту від іонізуючих випромінювань?
6. Назвіть основні нормативно-технічні документи, що нормують
припустимі межі для осіб, що опромінюються?
4. Варіанти завдань
1. Визначення рівня радіоактивності вимірюваного ізотопу.
2. Визначення впливу відстані на величину рівня опромінювання
живих організмів.
3. Визначення ефективності захисту за допомогою екранів, які
виконані з різних матеріалів.
4. Розрахунок захисного екрану.
Завдання №1
1. Вивчити схему лабораторної установки (див. рис. 1).
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2. Опустити вимірюваний ізотоп до оцінки 0,01. Зафіксувати
положення ізотопу за допомогою фіксатора на шнурі.
3. Включити вимірник (див. порядок роботи з радіометром).
4. Виконати 5 вимірів і записати їхні результати в табл. 1.
5. Визначити середнє значення рівня радіоактивності ізотопу.
6. Зробити й записати висновки.
Таблиця 1  Результати вимірів середнього рівня радіоактивності ізотопу
№
досліду

Рівень радіоактивності ізотопу
Імпульси

Питома
радіоактивність,
мкР/год

Середнє значення рівня
радіоактивності ізотопу
Імпульси
Питома радіоактивність,
мкР/год

1
2
3
4
5

Завдання № 2
1. Опустити вимірюваний ізотоп до оцінки 0,01. Зафіксувати
положення ізотопу за допомогою фіксатора на шнурі.
2. Включити вимірник (див. порядок роботи з радіометром).
3. Виконати 3 виміри й записати в табл. 2 середнє значення
радіоактивності ізотопу.
4. Підняти вимірюваний ізотоп до наступної оцінки (див. табл. 2) і
виконати далі виміри відповідно до пунктів 2, 3, 4.
5. Після виконання вимірів побудувати графік залежності рівня
опромінення від відстані до ізотопу (L, м від ПА, мкР/год).
6. Зробити й записати висновки.
Таблиця 2  Дослідження впливу відстані на величину рівня опромінення
живих організмів
№
досліду

Відстань ізотопу до
вимірника, м

1
2
3
4
5
6

0,01
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25

Середнє значення рівня радіоактивності
ізотопу
Імпульси
Питома радіоактивність,
мкР/год
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Завдання № 3
1. Одержати в лаборанта матеріал для дослідження в якості
захисного екрану. Записати найменування матеріалу в табл. 3.
2. Розмістити ізотоп на оцінці 0,05 і зафіксувати положення ізотопу
за допомогою фіксатора на шнурі.
3. Покласти досліджуваний матеріал на вимірювальний столик.
4. Включити вимірник й усереднені результати трьох вимірів занести
в табл.3.
5. Виконати виміри по пунктах 3 й 4 для інших досліджуваних
матеріалів. Результати записати в табл. 3.
6. Зробити й записати висновки.
Таблиця 3  Дослідження ефективності захисту живих організмів за
допомогою екранів
№
досліду

Матеріал екрану*

Середнє значення рівня радіоактивності
ізотопу
Імпульси
Питома радіоактивність,
мкР/год

1
2
3
4
5
6
7
8

* - матеріал екрану вибирається з додатка за завданням викладача;
- екран установлюється безпосередньо над вимірником на відстані 0,01 м
(див. рис. 2).
Завдання № 4
Розрахунок параметрів захисного екрану
Відповідно до [1] норма рентгенівського випромінювання на людину
в рік установлюється 6,95 мР. Доза опромінення рентгенівським
випромінюванням при інтенсивній роботі з комп'ютером може досягати
10 мР у рік.
Для зниження рівня випромінювання від екрана дисплея перед ним
установлюється захисний екран. Він може бути виготовлений з різних
матеріалів.
У першу чергу проводиться розрахунок коефіцієнта ослаблення
екрану. При цьому виходять із того, що доза повинна бути менше гранично
припустимої на 20 %.
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Д  6,95 

К осл 

6,95
 25%  5,56мР .
100

Дю
10

 1,8 .
Д
5,56

(5)
(6)

Розраховуємо товщину екрана, що має коефіцієнт ослаблення 1,8.
Для рентгенівського випромінювання існує співвідношення, яке
пов’язує коефіцієнт ослаблення й товщину захисного шару:
h/d
Косл = 2,

(7)

де h  шукана товщина екрану, мм;
d  товщина шару половинного ослаблення.
Величина d залежить від застосовуваного матеріалу
d

0,542  E max  0,133
,
2p

(8)

де Emax  енергія часток, мэВ (Emax = 1,5 мэВ);
p  г/см3.
Розрахуємо шукану товщину захисного екрану.
У наслідок (7)
h  d  (log 2 K осл ) .

(9)

Із властивостей логарифму одержуємо
log 2 (K осл ) 

ln K осл
 1,443  ln K осл .
ln 2

(10)

Тепер (9) приймає вид:
h = 1,443 . d . ln Косл.

(11)

При підстановці раніше обчислених величин у цю формулу,
отримаємо шукану товщину екрана.
Результати розрахунків записати в таблицю 4.
Результати розрахунку параметрів захисного екрану монітора.
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Таблиця 4  Результати розрахунку параметрів захисного екрану монітора
№
досліду

Матеріал екрану

Коефіцієнт
ослаблення

Товщина матеріалу
захисного екрану,
мм

1
2
3
4
5
6
7
8

Джерела інформації
1. ДНАОП 0.03-1.72-87 Основні санітарні правила роботи з
радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого
випромінювання (ОСП-72/87) №4422-87  М, 1987  96 с.
2. Маргулис У.Я. Атомна енергія й радіаційна безпека. Москва:
Энергоатомиздат, 1988  224 с.
3. Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97. Київ, 1997 – 121с.

236

Додаток А
Значення щільності
(при звичайній кімнатній температурі, +17  +23°C)
Метали

Сплави
Різні речовини

Рідини (при +15°C)

Матеріал
Залізо (чисте)
Залізо (сталь)
Мідь
Платина
Свинець
Срібло
Титан
Цинк
Бронза (дзвоновий)
Латунь
Деревина
Дуб
В’яз
Ясен
Бук
о
Лід (при 0 С)
Слюда
Скло
Целулоїд
Ебоніт
Вода
Вода морська
Гліцерин
Бензин
Спирт метиловий
Спирт етиловий
Масло маслинове
Масло мастильне
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Щільність, г/см3
7,88
7,7
8,89
21,45
11,34
10,5
4,5
7,1
8,8-8,9
8,4-8,7
0,6-0,9
0,5-0,6
0,6-0,8
0,7-0,9
0,917
2,6-3,2
2,4-2,8
1,4
1,15
0,999
1,025
1,26
0,899
0,810
0,791
0,92
0,9-0,92

Навчальний посібник
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