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Дослідження хімічного складу води срібного озера ландшафтного 

заказника «Велика і Мала скелі» 

На сучасному етапі розвитку суспільства, поглибленням екологічних проблем і 

пов’язаних з ними виникнення хвороб, дедалі більше людей вважають доцільним 

використовувати природні фактори для лікування, оздоровлення і профілактики 

захворювань. Першочергову роль у цьому відіграють гідрологічні ресурси. 

Україна має величезний бальнеологічний потенціал. Одним із таких об’єктів є 

Срібне озеро на території ландшафтного заказника місцевого значення «Велика і 

Мала Скелі». Емпіричним шляхом виявлено лікувальні властивості води, проте 

ґрунтовних наукових досліджень поверхневих вод Срібного озера, що 

підтверджували б чи спростовували його лікувальні властивості, на сьогодні немає.  

Досліджено хімічний склад поверхневих вод Срібного озера ландшафтного 

заказника «Велика і Мала Скелі». 

Здійснено теоретичний аналіз літературних даних щодо предмету дослідження; 

провести оцінку мінералізації й хімічного складу води Срібного озера; здійснити 

якісний аналіз води Срібного озера на наявність галогенідів, силікатів, карбонатів. 

Срібне озеро знаходиться на території природно-заповідного об’єкта «Велика і 

мала Скелі» в Олександрійському районі Кіровоградської області.  

Проведені нами дослідження дозволяють описати хімічний склад озерної води 

як лужну воду з наявністю бромідів, йодидів і силікатів. Також у воді наявний 

радон. Постійний склад хімічних елементів у воді підтримується вимиванням 

берегових порід. 

Хімічні і фізичні показники пояснюють лікувальні властивості води. Силікати, 

що утворюють лужне середовища, чинять антисептичну дію на шкіру. Радон, сприяє 

виробленню кальцитоніну, що зменшує вияв остеопорозу. Броміди є седативними 

засобами, також ефективні при захворюваннях серцево-судинної системи. 

Ключові слова: водневий показник, мінералізація, жорсткість води, силікати, 

йодо-бромна, радонова вода. 
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ВСТУП 

На сучасному етапі розвитку суспільства, поглибленням екологічних проблем і 

пов’язаних з ними виникнення хвороб, дедалі більше людей вважають доцільним 

використовувати природні фактори для лікування, оздоровлення і профілактики 

захворювань. Першочергову роль у цьому відіграють гідрологічні ресурси. 

Україна має величезний бальнеологічний потенціал, який включає як вже 

досліджені джерела, що активно використовуються з лікувальною метою, так і 

джерела, що на даний час не є загальновизнаними лікувальними. Одним із таких 

об’єктів є Срібне озеро, що розташоване у Олександрійському районі 

Кіровоградської області на території ландшафтного заказника місцевого значення 

«Велика і Мала Скелі». З метою відпочинку і оздоровлення щорічно сюди 

приїжджають сотні туристів із різних куточків України.  

Лікувальні властивості Срібного озера виявили емпіричним шляхом. 

Відпочиваючі стверджують, що вода має властивість лікувати хвороби опорно-

рухового апарату, остеохондроз, ревматизм, відкладання солей, захворювання 

шкіри, що може бути пояснено її хімічним складом. Поряд з тим, ґрунтовних 

наукових досліджень поверхневих вод Срібного озера, що підтверджували б чи 

спростовували його лікувальні властивості, на сьогодні немає.  

Таким чином, постає проблема дослідження хімічного складу води Срібного 

озера. 

Мета роботи – дослідити хімічний склад поверхневих вод Срібного озера 

ландшафтного заказника «Велика і Мала Скелі». 

Для реалізації мети передбачалося вирішення наступних завдань: 

1) здійснити теоретичний аналіз літературних даних щодо предмету 

дослідження; 

2) провести оцінку мінералізації й хімічного складу води Срібного озера; 

3) здійснити якісний аналіз води Срібного озера на наявність галогенідів, 

силікатів, карбонатів. 

Об’єктом дослідження є поверхневі води Срібного озера.  

Предмет дослідження – хімічний склад поверхневих вод Срібного озера.  
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Методи дослідження: електрохімічні, об’ємні, колориметричні методи аналізу, 

емпіричні (спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент, опитування), 

теоретичні (термінологічний, аналіз і синтез). 

Елементи наукової новизни: проведено хімічний аналіз поверхневих вод 

Срібного озера, експериментально доведено наявність радону, бромід- і йодид-іонів, 

що доводить лікувальні властивості води.  

Практичне значення роботи: робота має прикладний характер і спрямована 

на вирішення локальної проблеми. 
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА 

«ВЕЛИКА І МАЛА СКЕЛІ» 

  

1.1. Характеристика ландшафтного заказника «Велика і Мала Скелі» 

 

Ландшафтний заказник місцевого значення «Велика і Мала Скелі» 

знаходиться на території Протопопівської сільської ради (Олександрійський район, 

Кіровоградської області) і займає площу 15 га. ( Додаток А). Створений з метою 

збереження типового для Кіровоградщини комплексу лучно-степових та заплавних 

ценозів [13]. 

На території заказника охороняються три види рослин, які занесено до 

Червоної Книги України: Астрагал шерстистоквітковий (Astragalus dasy anthus), 

Ковила волосиста (Stipacapillata), Зозулинець болотний (Orchis palustris). Фауна 

району ландшафтного заказника представлена багатьма видами тварин. Із 

земноводних поширені ящірки зелена та прудка, вуж, черепаха. Серед птахів 

поширені Боривітер степовий (Falco naumanni), Сіра куріпка (Perdix perdix), журавлі, 

Лелека білий (Ciconia ciconia), Зозуля звичайна (Cuculus canorus), Ластівка сільська 

(Hirundo rustica) [3]. У 1995 р. постановою Кабінету Міністрів України цю зону 

оголошено заповідною (Рішення Кіровоградської обласної ради №47 від 

19.05.1995р.).  

Ландшафтний заказник на своїй території містить штучне озеро, що має назву 

Срібне або Скеля з площею поверхні води 1,5-2 га. Максимальна глибина озера - 80 

метрів. Срібне озеро утворилось на місці діючого кар’єру по видобутку каменю. У 

1936 році, після чергового вибуху, який розкрив реліктове джерело води, увесь 

кар’єр заповнився водою [4].  

Емпіричним шляхом місцеві жителі прийшли до висновку про лікувальні 

властивості озера. У часи другої світової війни німецькі війська навіть вивозили 

воду із Срібного озера через її властивості лікувати хвороби опорно-рухового 

апарату та захворювання шкіри. 
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1.2. Гідромінеральна характеристика води 

 

З метою лікувального застосування можна використовувати як прісну воду 

(гідротерапія) так мінеральну (бальнеотерапія). Прісна вода (водопровідна, річкова, 

озерна) в лікувальних цілях використовується у виді обливань, обтирань, душів і 

ванн (загальних і часткових для кінцівок). У прісну воду часто додають різні 

ароматичні речовини (хвойний екстракт, шавлія та ін.), а також засоби для 

посилення впливу на кровообіг (скипидар, гірчиця).  

Лікувальні властивості багатьох природних факторів відомі з давніх часів. 

Перші відомості про наявність лікувальних мінеральних вод на території сучасної 

України відносяться до кінця XVI-початку XVII ст. Перші бальнеологічні курорти в 

Україні виникли на мінеральних водах у Шкло (1576 р.), Трускавці (1827 р.), 

Моршині (1877 р.) Львівської області, Березівці під Харковом (1862 р.) і Миргороді 

Полтавської області (1917 р.); грязеві – на Сакському озері в Криму (1799-1803 рр.), 

на Одеських лиманах (1828 р.), Слов’янських озерах на Донбасі (1832 р.), в 

Євпаторії (1890 р.) і Бердянську (1902 р.) [9]. 

На території України виявлено досить значні ресурси різних типів мінеральних 

лікувальних вод. Гідромінеральне багатство країни визначається наявністю 

вуглекислих, сульфідних, радонових, залізистих, миш’яковистих, йодних, бромних 

та йодо-бромних, борних, кремнієвих, з підвищеним вмістом органічних речовин та 

вод без специфічних компонентів і властивостей [11-12 ]. 

Лікувальні мінеральні води – це природні води, які містять в підвищених 

концентраціях мінеральні (рідше органічні) компоненти, різні гази або мають 

специфічні фізичні властивості: радіоактивність, температуру, активну реакцію 

середовища, завдяки чому вони виявляють на організм людини дію, що 

відрізняється від дії прісної води [9]. 

Згідно із класифікацією, запропонованої В.В.Івановим та Г.А.Невраєвим (1976), 

розрізнюють наступні бальнеологічні групи мінеральних вод: 

Група А – води без специфічних компонентів, лікувальна дія яких залежить від 

іонів, що містяться в них, і мінеральних речовин. 
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Група Б – вуглекислі води. 

Група В – сульфідні. 

Група Г – води залізисті, миш’якові, з високим умістом марганця, міді, 

алюмінію, цинку, свинця. 

Група Д – води бромні, йодні, йодо-бромні і з високим вмістом органічних 

речовин. 

Група Е – радонові (радіоактивні) води. 

Група Ж – крем’янисті терми. 

Для оцінки вод на предмет лікувальних властивостей користуються наступними 

показниками [9]:  

- газовий склад і ступінь газонасиченості,  

- вміст біологічно активних мікроелементів і органічних речовин,  

- радіоактивність, 

- загальна мінералізація,  

- іонний склад,  

- температура,  

- активна реакція води (рН). 

Радіоактивність мінеральних вод обумовлена вмістом радіоактивного газу 

радону. За вмістом радону розрізняють наступні води: 

- слаборадонові – 185-1480 Бк/л; 

- середньорадонові – 1480-7400 Бк/л,  

- високорадонові – вище 7400 Бк/л.  

Природні радонові води поширені переважно в гранітних породах, що містять 

уран і радій. 

Загальна мінералізація (інтегральний критерій) – це сумарна кількість всіх 

розчинених у воді речовин, виражена в грамах на літр. Загальна мінералізація може 

бути незначною (менше 1 г/л), що наближає такі води до прісних. У той же час, 

максимальна мінералізація мінеральних вод може досягати 350-400 г/л.  

По загальній мінералізації мінеральні води поділяють на наступні групи : 

- води малої мінералізації (> 1-5 г/л) ; 
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- води середньої мінералізації (> 5-15 г/л); 

- води високої мінералізації (> 15-35 г/л); 

- розсоли (> 35-150 г/л); 

- міцні розсоли (> 150-350 г/л); 

- дуже міцні розсоли (> 350 г/л). 

За реакцією середовища води, які використовують для питного лікування, 

поділяють на три групи: 

- слабокислі (pH < 5,5-6,8); 

- нейтральні (рН < 6,8-7,2); 

- слаболужні (pH < 7,2-8,5). 

Мінеральні води з pH меншим 5,5 та більшим 8,5 для пиття не вживають, 

оскільки існує ймовірність виникнення різких зрушень у кислотно-лужної рівноваги 

в організмі, вони придатні для зовнішнього застосування. 

Дію мінеральних вод на пацієнтів визначають механічний, термічний і хімічний 

компоненти. Провідним в дії природних мінеральних вод на організм є хімічний 

фактор – іонний склад води. 

 

1.3. Характеристика радонової води та її вплив на організм людини 

 

Основною діючою речовиною радонової води є розчинений інертний газ 

радон Rn, розпад якого супроводжується а-випромінюванням. Радон – це 

радіоактивний газ, є продуктом розпаду радію з атомною масою 222, та порядковим 

номером 86. Період напіврозпаду радону становить 3,82 діб.  

Радон відносять до найменш поширених на планеті хімічних елементів. 

Родовища радону розміщені не рівномірно по території України (рис.1.2.). Вміст 

радону в земній корі складає 7×10-16 % за масою (на глибині 1,6 км міститься 

близько 115 т радону). Утворюється радон у радіоактивних рудах і мінералах, на 

поверхню землі, в гідросферу та атмосферу надходить поступово. Середня 

концентрація радону в атмосфері близько 6×10-17% (за масою); у морській воді – до 

1∙10-15 Ku∙л-1 [14]. 
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Рис 1.2. Карта розміщення родовищ радонових вод на території України 

Як проста речовина, радон – газ без кольору, запаху і смаку з температурою 

кипіння tkип – 61,8°C, і tпл – 71°C. Густина радону при t=0°C становить 9,9 г/л. 

Радіоактивний розпад супроводжується виділенням альфа-, бета-, і гамма-

променів. Альфа-частинки мають високий потенціал і створюють велику густоту 

іонізації.  

Проникаючи в тканини і рідке середовище організму, альфа-, бета-, і гамма-

частинки вступають у взаємодію з атомами і поступово втрачають свою енергію, 

спричиняючи іонізацію та збудження атомів речовини клітини та позаклітинного 

середовища, і перш за все води. Важливим є те, що безпосереднє опромінення за 

рахунок розпаду розчинених у воді ванни радіоактивних ізотопів, дуже мала, 

оскільки альфа- і бета- частинки майже всі поглинаються водою ванни і не 

досягають тіла хворого. Гамма- випромінювання ізотопів, розчинених у воді, 

досягає тіла людини. Поглинута організмом енергія цього випромінення, порівняно 

з енергією, поглинутою від альфа- і бета- часток, дуже мала і не спричиняє 

помітного лікувального ефекту. Вважається, що під час приймання лікувальної 

ванни в основному діє альфа-випромінювання радону [14]. 

При осіданні радону на шкіру («активний наліт») а-випромінювання його 

молекул викликає іонізацію молекул білків і води в дермі з утворенням токсичних 

метаболітів кисню і гідропероксидів, концентрація яких в шкірі може досягати (20-
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200) 106 пар / мм3. Крім того, протягом процедури в організм через шкіру проникає 

від 0,15 до 0,27% радону. 

Радон посилює синтез глікозоаміногліканів у сполучної тканини, завдяки чому 

в рубцях формуються структурно впорядковані волокна грануляційної тканини. 

Радонові ванни володіють наступними лікувальними ефектами, а саме: 

протизапальним (репаративної-регенеративний), анальгічним, метаболічним 

(гліколітичний і ліполітичний), імуностимулюючим, судинорозширювальним. 

Методика лікування радоновими ваннами передбачає занурення хворого у 

ванну до рівня 5-7 ребер. Після ванни шкіру потрібно обсушити рушником (без 

розтирання), що сприяє збереженню на шкірі дочірніх продуктів розпаду радону. 

Після прийому процедури хворий має відпочити 30-60 хв. 

Тривалість процедури радонової ванни становить 12-15 хв. На курс лікування 

зазвичай призначають 10-15 ванн. Повторні курси радонових ванн проводять через 

6-12 міс. 

Протягом процедури через шкіру і дихальні шляхи в організм проникає 0,3-

6,4% радону, що міститься у воді. Дихання хворого стає спокійним і глибоким, 

зростає його хвилинний обсяг. Активуючи функцію коркового речовини 

надниркових залоз, радон стимулює продукцію корти в підшлунковій залозі. У 

результаті в організмі посилюються процеси гліколізу і ліполізу, що призводить до 

редукції маси тіла, зниження основного обміну і вмісту в крові вільних ліпідів. 

Поряд з цим радон знижує активність щитовидної залози і яєчників. 

 

1.4. Характеристика йодо-бромних вод 

 

Мікроелементи йод і бром, як біологічно активні речовини, відіграють важливу 

роль у життєдіяльності організму, входять до складу різних органів і тканин 

організму. Найбільше йоду міститься у щитовидній залозі і входить до складу 

гормону – трийодтироніну, а брому – у гіпофізі. Через центральну нервову систему 

означені речовини впливають на обмін речовин, з яким тісно пов'язано багато інших 

важливих функцій організму. 
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Йодні води містять не менше 5 мг/л йоду. За хімічним складом такі води в 

основному, хлоридно-натрієві або гідрокарбонатно-хлоридно-натрієві з 

мінералізацією 10-15 г/л, містять понад 10 мг/л йоду і незначну кількість брому. 

Йодовмісні води здійснюють вплив на фізичний та психічний розвиток, 

диференціювання та формування тканин, активність імунної системи та опірність 

організму, діяльність серцево-судинної і нервової систем, органів травлення і 

насамперед печінки, кишечнику, впливають на психічний стан людини. 

Бромисті води, як правило, містять бром у концентрації  25 мг/л брому. За 

хімічним складом –  хлоридно-натрієві з мінералізацією від 10 до 300 г/л, містять від 

25 до 800 мг/л брому і незначну кількість йоду. Бромисті води володіють 

седативним ефектом при неврозах. 

У природі рідко зустрічають окремо йодні чи бромисті води. В основному це 

води, що містять у своєму складі обидва елементи.  

Йодо-бромисті води, як правило, є хлоридно-натрієвими з мінералізацією 10-25 

г/л, вони містять 25-100 мг/л брому і 5-45 мг/л йоду. Ці води виявляють 

болезаспокійливу дію, покращують кровообіг, нормалізують функцію центральної 

нервової системи, обмін речовин [9]. 

Йодо-бромні ванни за своїм впливом на організм людини створюють 

сприятливі умови для формування компенсаторно-пристосувальних і відновних 

реакцій організму і тим самим впливають на протікання патологічного процесу при 

багатьох захворюваннях, в основі патогенезу якого лежить порушення функції 

центральної нервової системи, процесів обміну, функції щитовидної залози та ін. 

Будучи "м'яким" подразником йодо-бромні ванни впливають на діяльність системи 

кровообігу і можуть бути призначені навіть літнім людям. 
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РОЗДІЛ 2  

ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ВОДИ СРІБНОГО ОЗЕРА 

 

2.1. Відбір зразків води для аналізу 

 

Для репрезентативності результатів хімічного аналізу поверхневих вод 

Срібного озера велике значення має правильний відбір проб води. Для цього перш 

за все, ми враховували загальні вимоги до відбору проб:  

1) проба повинна відображати умови, місце та мету її відбору;  

2) відбір, зберігання та доставка проб до лабораторії повинні забезпечувати 

незмінність у вмісті відповідних хімічних компонентів;  

3) об'єм проби повинен бути достатнім для наступного її аналізу.  

Місце для відбору проб вибирають у відповідності із результатами вивчення 

місцевості: ретельно обстежували можливі джерела забруднень біля озера.  

Відбір проб здійснювався у місцях передбаченого водозабору з допомогою 

пляшки на мотузці з корком та прив'язаним до неї грузилом. До корку пляшки 

прикріплювали мотузку для висмикування корка на необхідній глибині. Проби води 

одержували одноразовим відбором такого об’єму води, який необхідний для аналізу 

(1,5 л води). 

До проби води додавали супроводжуючий документ, у якому вказували:  

- назва джерела води і місце його розташування; 

- дата забору проби води та час взяття проби;  

- місце і точка, де взята проба, відстань від берегів та глибина, з якої взята 

проба; 

- дані органолептичної оцінки води (прозорість, колірність, запах); 

- прізвище, ім'я особи, яка здійснила відбір проби води. 

Оскільки фізико-хімічний аналіз води має здійснюватись протягом 4 годин 

після взяття проби або за умов зберігання у холодильнику при 1-8°С – не пізніше, 

ніж через 48 годин, проби води якнайшвидше доставлялись у лабораторію.  
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2.2. Визначення водневого показника (рН-метрія) 

 

Водневий показник (рН) – число, яке характеризує кислотність середовища 

(розчину, розплаву тощо) і чисельно дорівнює від’ємному десятковому логарифму 

термодинамічної активності іонів гідрогену: рН= –lgaH+, де aH+ - термодинамічна 

активність іонів Гідрогену Н+ (у моль/л) [6]. 

Для вимірювання pH аналізованої проби води із Срібного озера 

використовували прилад «Ионометр И-160МИ».  

В основу роботи приладу покладено потенціометричний метод вимірювань pH 

аналізованого розчину. При вимірі pH розчинів використовується електродна 

система, що складається з вимірювального електрода і електрода-порівняння. При 

зануренні в аналізований розчин електродна система розвиває ЕРС, що залежить від 

значення показника активності іонів у розчині і його температури. 

Послідовність операцій для виміру рН аналізованого зразка води була 

наступною: 

1) підготувати рН-метр до роботи – увімкнути, зняти захисний ковпачок з 

електроду; 

2) занурити електрод рН-метра в стандартний розчин з відомим рН для перевірки 

точності показань приладу; 

3) після виймання електрода з розчину ретельно промити електрод рН-метра 

дистильованою водою; 

4) відібрати в стакан 50 мл зразка води для аналізу; 

5) занурити електрод рН-метра у досліджуваний зразок та дочекатися 

стабільного значення показника рН на екрані приладу; 

6) після завершення вимірювання вийняти електрод з досліджуваного розчину й 

ретельно промити його дистильованою водою. 
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Рис.2.1. Вимірювання рН зразка води 

Аналізований зразок води має значення рН 8,787 ( рис.2.1.). Таким чином, 

можна констатувати, що вода у Срібному озері є лужною і придатна тільки для 

зовнішнього застосування, оскільки при споживання такої води існує ймовірність 

зміщення кислотно-основної рівноваги в організму.  

 

2.3. Визначення загального вмісту солей (кондуктометрія) 

 

Кондуктометрія – сукупність електро-хімічних методів аналізу, що 

грунтуються на вимірюванні електропровідності рідких електролітів, яка 

пропорційна їх концентрації [2].  

Визначення концентрації солей у аналізованій пробі води проводили за 

допомогою прямої кондуктометрії (за калібрувальним графіком).  

Послідовність операцій для виміру загального вмісту солей в аналізованому 

зразку води із Срібного озера була наступною: 

1) підготували кондуктометр до роботи – увімкнули, зняли захисний ковпачок з 

електрода; 

2) занурили електрод кондуктометра у стандартний розчин з відомою 

провідністю для перевірки точності вимірювань приладу; 
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3) після виймання електрода з розчину ретельно промили електрод 

дистильованою водою; 

4) відібрали у хімічний стакан 50 мл води для аналізу; 

5) занурили електрод кондуктометра в досліджуваний зразок та зафіксували 

значення показника загального вмісту солей на екрані кондуктометра; 

6) після завершення вимірювання витягли електрод із досліджуваного розчину й 

ретельно промили його дистильованою водою. 

Таким чином, результати прямої кондуктометрії дають змогу констатувати 

значення загального солевмісту 1,2 мг/дм3, тобто аналізована вода є солонуватою.  

 

2.4. Визначення загальної жорсткості води за допомогою 

комплексометричного титрування 

 

Жорсткість – це властивість води, зумовлена наявністю солей кальцію та 

магнію у вигляді сульфатів, хлоридів і карбонатів. Розрізняють жорсткість 

тимчасову, зумовлену бікарбонатами, і сталу, залежну від карбонатів, сульфатів і 

хлоридів [7]. 

Жорсткість води виражають у міліеквівалентах на літр або чнм (частка на 

мільйон). Існує класифікація природних вод за жорсткістю: 

дуже м’яка - до 1,5 мг-екв/дм3; 

м’яка - 1,5 - 3 (мг-екв/дм3); 

середня - 3 - 6 (мг-екв/дм3); 

жорстка - 6 - 10 (мг-екв/дм3); 

дуже жорстка - більше 10 мг-екв/дм3. 

Визначають жорсткість досліджуваної води комплексонометричним методом, 

що ґрунтується на зв’язуванні іонів кальцію та магнію в комплексні сполуки, що 

супроводжується зміною забарвлення індикатора.  

У три конічні колби для титрування за допомогою мірної піпетки відібрати 

аліквоти по 50 мл досліджуваної проби води, додати по 5 мл амонійної буферної 

суміші та невелику кількість (на кінчику шпателя) сухої індикаторної суміші 
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еріохрому чорного Т. Вміст колб ретельно перемішували до повного розчинення 

індикатора та отримання фіолетового розчину. 

В бюретку, закріплену в штативі, наливали розчин трилону Б (динатрій 

етилендіамінтетраацетат) із молярною концентрацією еквівалента 0, 1 моль/л (0, 1н 

розчин), встановивши нижній меніск рідини на нульовій поділці. З бюретки 

повільно і при постійному перемішуванні додавати розчин трилону Б до 

досліджуваного розчину до зміни забарвлення індикатора еріохрому чорного Т з 

фіолетового на синій. Після закінчення титрування записати об’єм трилону Б, який 

пішов на титрування (з точністю до десятих часток мл). 

Дослід повторити ще двічі, кожного разу попередньо доливаючи стандартний 

розчин трилону Б в бюретку до нульової поділки. Розрахували середній об’єм 

розчину трилону Б, який було витрачено на титрування досліджуваного розчину у 

присутності металохромного індикатора еріохрому чорного Т. 

Загальну жорсткість досліджуваного зразка води, мг-екв/л, розраховували за 

формулою: 

Ж =
𝑉1K100

V 
 

де V, V1 – об’єм відповідно проби і витраченого розчину комплексону ІІІ, мл; 

К – поправковий коефіцієнт для приведення концентрації розчину до точно 0,05 

н. 

Результати комплексометричного титрування представлено у табл.2.1.  

Таблиця.2.1. 

Результати дослідження жорсткості аналізованого зразка води 

Номер досліду Загальна жорсткість води, ммоль/л 

1. 3,1 ммоль/л 

2. 3,2 ммоль/л 

3. 3,4 ммоль/л 

Середнє 

значення  

3,23 ммоль/л 
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Таким чином, аналізована вода із Срібного озера має жорсткість 3,2 ммоль/л, 

що відповідає середній жорсткості.  

 

2.5. Визначення загального вмісту Феруму 

 

Методика ґрунтується на здатності сульфосаліцилової кислоти утворювати 

забарвленні комплекси йонами Феруму. При взаємодії йонів Fe3+ із саліциловою 

кислотою утворюються комплексні сполуки склад і забарвлення яких залежить від 

рН розчину. В кислому середовищі (рН =1,8-2,0) утворюється комплекс фіолетового 

кольору , в якому співвідношення Fe : SSal = 1:1, а в лужному середовищі (рН = 9–

11) утворюється комплекс жовтого кольору із співвідношенням Fe:SSal = 1:2. 

Визначення виконують методом градуйованого графіку. 

Побудову калібрувального графіку здійснювали наступним чином: у ряд 

термостійких стаканів місткістю 250 см3 виливали 0, 2, 4, 8, 10, 20, 30, 50, 60, 80, 90 

см3 робочого розчину Феруму з вмістом 0,01 мг/дм3 і доводили дистильованою 

водою до 100 см3. Концентрації розчинів дорівнювали 0; 0,2; 0,4…9 мг/дм3 . 

Оптичну густину вимірювали при довжині хвилі λ= 425 нм для Феруму (ІІ і ІІІ) і λ= 

500 нм для Феруму (ІІІ) в кюветах на 1 см порівнюючи з дистильованою водою. 

Одночасно проводили холосте визначення із 100 см3 дистильованої води. Графік 

будували у координатах: вміст Феруму, мг/дм3 – оптична густина розчину. Оптичну 

густину холостої проби віднімали від значення оптичної густини розчинів 

градуювання. 

Для визначення загального Феруму, спочатку до отриманого розчину доливали 

концентрований розчин амоніаку до досягнення рН 7-9, за індикаторним папером. 

Потім додавали 2 см3 NH4Cl та 2 см3 сульфосаліцилової кислоти, в результаті 

спостерігали утворення жовтих комплексів. Оптичну густину вимірювали при 

довжині хвилі λ= 490 нм в кюветах 1 см порівнюючи з дистильованою водою. 

Готували розчини реактивів, вибраних для роботи, у наступних концентраціях: 

- 20% сульфосаліцилової кислоти: до 20 г сульфосаліцилової кислоти 

доливали 80 см3 дистильованої води; 
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- амоній хлорид С (NH4Cl)= 2 моль/дм3: до 10,7 г сухого NH4Cl  доливали 

100 см3  дистильованої води; 

Середнє арифметичне трьох вимірювань приймали за результат визначення 

оптичної густини досліджуваного розчину. Використовуючи градуйований графік, 

знаходили значення с(Fe3+). 

Фотометричне визначення проводили на колориметрі фотоелектричному КФК-

2МП (рис.2.2) з абсолютною похибкою при вимірюванні коефіцієнта пропускання 

±1%. Результати вимірів представлено у табл.2.2. 

 

Рис.2.2. Визначення оптичної густини розчину 

Таблиця.2.2. 

Результати визначення концентрації води із Срібного озера 

Номер визначення Концентрація Fe3+ 

1. 0,2 мг/л 

2. 0,18 мг/л 

3. 0,21 мг/л 

Середнє значення 0,2 мг/л 

2.6. Визначення об’ємної активності радону у воді 
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Для вимірювання об’ємної активності радону у досліджуваному зразку води 

використовували радіометр РРА-01М з діапазоном вимірювань 20-20000Бк/м3.  

Вимірювання ОАР у воді засноване на використанні циркуляційного способу 

переводу радону разом з повітрям з об’єму проби в робочу камеру РРА у процесі 

барботування. Робота РРА основана на електростатичному осадженні іонізованих 

дочірніх продуктів розпаду радону у вимірювальній камері на поверхню 

напівпровідникового детектору і наступною реєстрацією альфа-випромінювання Ra 

(218Po).  

При виконанні вимірів ОАР у дослідному зразку води дотримувались вимог 

«Норм радіаційної безпеки України НРБУ-97», «Основних санітарних правил 

роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих 

випромінювань ОСП-72/87», «Правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів» (1998). 

При виконанні вимірювань ОАР у дослідній пробі води дотримувались 

наступних вимог: 

1) температура повітря становить від +50С до +400С; 

2) відносна вологість до 85% при +250С; 

3) атмосферний тиск від 84 до 106,7Кпа (630-800 мм рт. ст.). 

Для відбору проби води для аналізу із Срібного озера збирали пробовідбірник 

відповідно до рис. 2.3.  

 

Рис.2.3. Відбір води із відкритого джерела  
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Зі штуцерів пробовідбірника видаляли заглушки, на один зі штуцерів кріпили 

пробовідбірну трубку. Пробовідбірник занурювали у воду разом із частиною 

пробовідбірної трубки. Відбір проводили до моменту вирівнювання рівнів води у 

трубці та ємкості, чим забезпечували повне заповнення пробовідбірника водою. 

Пробовідбірник вилучали з води, вільний штуцер закривали заглушкою. З другого 

штуцера знімали пробовідбірну трубку, на її місце кріпили заглушку.  

Спочатку визначали рівень власного фону РРА. Вимір проводили п’ять разів. 

Результат обраховували за формулою: 

𝑄ф = 1/𝑁 ∑ 𝑄Фі
𝑁
і=1   (2.1.) 

 

де, QФі – результат і-того виміру, Бк/м3; 

N – число вимірювань. 

 

Для переводу радону з проби у вимірювальну камеру радіометру РРА збирали 

схему (Додаток А): 

- з’єднували штуцер барботеру зі штуцером «Вхід» ПВП;  

- знімали одну із заглушок пробовідвірника, одягали на її місце трубку з 

розсікачем з комплекту ПВП, вставляли пробовідбірник надітою трубкою в гніздо 

барботера і герметизували поворотом накидної гайки;  

- знімали заглушку пробовідбірника, яка залишилась, і з’єднували штуцер, що 

вивільнився, із вихідним штуцером РРА;  

- вмикали повітродувку ПВП (час роботи 5 хвилин); 

- по закінченню барботування у системі фіксували час початку вимірів t2. 

Вимір ОАР у камері радіометра РРА ( рис. 2.4.)  проводили наступним чином: 

запускали відповідну програму для підрахунку, після чого проводили п’ять вимірів. 

ОАР Q визначали за формулою: 

𝑄ф = 1/𝑁 ∑ 𝑄і
𝑁
і=1  ,   (2.2) 

 

де, Qі – результат і-того виміру, Бк/м3; 

N – число вимірювань. 
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Рис.2.4. Вимірювання ОАР  

 

Після цього визначали ОАР Qп у пробі води за формулою: 

𝑄п = (𝑄 − 𝑄ф)  • exp (𝝀 • 𝒕), (2.3) 

 

де, Q -  ОАР, порахована за формулою (2), Бк/м3; 

Qф – ОАР, порахована за формулою (1), Бк/м3; 

t – час, що пройшов від закінчення відбору проби до початку вимірювань, хв., 

t= t2 – t1 

𝛌 – постійна розпаду 222Rn, 𝛌=1,26 10-4 хв-1. 

Таблиця 2.3. 

Значення об’ємної активності радону в аналізованих зразках води 

Номер проби води Значення об’ємної активності радону (ОАР), Бк/л 

1. 4,92 

2. 4,21 

3. 2,1 

4. 5,2 

5. 3,28 

Середнє значення 3,28 
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Таким чином, аналізована проба води має значення ОАР 3,28 Бк/л, вода у 

Срібному озері є радоновою і може використовуватись у медицині у лікувальних 

цілях. 

 

2.7. Якісний аналіз води із Срібного озера на наявність галогенів, 

карбонатів та силікатів 

 

Визначення аніонів ІІ аналітичної групи 

До другої аналітичної групи аніонів належать аніони Cl-, Br-, I-, S2,- що 

утворюють із іонами срібла солі, погано розчинні у воді і в азотній кислоті. 

Груповим реактивом на аніони другої аналітичної групи є нітрат срібла AgNO3 в 

азотнокислому середовищі [2]. При цьому утворюються сполуки погано розчинні у 

воді: 

Ag+ + Cl- →AgCl↓  

При цьому утворюється білий осад, розчинний у (NH4)2CO3 та NH4СІ: 

2AgCl + 2NH3→[Ag(NH3)2]СІ 

Бромід-іон взаємодіє з AgNO3 за наступним рівнянням: 

Ag+ + Br- → AgBr↓ 

Утворюється блідо-жовтий осад, не розчинний у (NH4)2CO3 

З йодид-іоном груповий реагент взаємодіє з утворенням жовтого, не 

розчинного у (NH4)2CO3, осаду. 

Ag+ + I- → AgI↓  

Тому, для виявлення галогенів у аналізованому зразку води ми до аналізованої 

проби води додали AgNO3, при цьому спостерігали утворення осаду, що свідчить 

про наявність аніонів другої аналітичної групи. З метою визначення перевірки 

наявності окремих аніонів, ми користувались схемою розділення суміші аніонів 

другої аналітичної групи (рис.2.5). 
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Рис.2.5. Схема аналізу суміші аніонів ІІ аналітичної групи 

Методика визначення йонів Хлору. Якщо у розчині присутні аніони брому, 

для виявлення аніонів Cl-  використовували розчин нітрату срібла, але осад 

обробляють не розчином аміаку, а карбонатом амонію, оскільки в аналізованому 

зразку можуть бути присутні йони брому.  

У результаті проведеного досліду констатуємо відсутність хлорид-іонів у 

аналізованій пробі води. 

Методика визначення йонів Брому. Аніони Br-  виявляли за допомогою 

хлорної води, а вільний бром, що утворюється в результаті реакції окислення, 

екстрагували бензолом. При цьому спостерігати як бензол забарвлювався у бурий 

колір. 

Отже, аналізований зразок води містить аніони Br-  . 

Методика визначення йонів Йоду. До 0,5 мл досліджуваної проби води 

добавляли 5-6 крапель концентрованої сірчаної кислоти.  

2KI + 3H2SO4 = 2KHSO4 + I2 + SO2 + 2H2O;  

6KI + 7H2SO4 = 6KHSO4 + 2I2 + S + 4H2O.  

Спостерігали утворення вільного йоду, що його виявляли за посинінням 

крохмального папірця.  

Проведення якісних реакцій на сульфід-йонів показали їх відсутність у 

аналізованій пробі води. 
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Визначення силікат- та карбонат-йонів 

Аніон SiO-
3 виявляють з окремої проби за допомогою хлориду амонію або 

соляної кислоти. 

Карбонат-йон виявляють за допомогою характерних реакцій СО3
2− (дією 

соляної кислоти і пропусканням виділеного газу крізь баритову воду). 

 

2.8. Аналіз результатів дослідження хімічного складу води Срібного озера 

 

Проведене експериментальне дослідження дало змогу визначити хімічний 

склад аналізованих проб води із Срібного озера (табл.2.4). 

Таблиця 2.4. 

Узагальнені результати дослідження хімічного складу води Срібного озера 

Показник Значення 

Водневий показник рН 8, 9 

Загальна жорсткість води  3,1 ммоль/л 

Вміст заліза  0, 2 мг/л. 

Вміст радону (ОАР) 3,28 Бк/л 

Cl- _ 

Br- + 

I- + 

SiO-
3 + 

СО3
2− –  

 

Результати дослідження хімічного складу дають змогу констатувати, що 

аналізована вода Срібного озера відзначається наявністю бромід- і йодид- йонів, є 

лужною та має середню жорсткість. Відносяться до маломінералізованих 

(мінералізація 1,2 г/л). У воді наявний незначний вміст заліза. Окрім цього варто 

відзначити наявність у воді радону, оскільки дана місцевість належить до 

Українського щита. А отже, вода із Срібного озера є лікувальною. 

Рекомендації до використання в лікувальних цілях води зі Срібного озера 
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1. Вода Срібного озера може використовуватись для лікування та 

оздоровлення. 

2. Оскільки потенційні терапевтичні властивості води потребують 

офіційного та глибокого дослідження, місцевій владі варто звернутися до офіційних 

органів з метою проведення комплексних досліджень та отримання 

підтверджувальних документів. 

3. Ландшафтний заказник місцевого значення «Велика і Мала Скелі» є 

перспективною територією для розвитку рекреаційної інфраструктури і вже 

тривалий час виконує рекреаційну та лікувальну функцію. 

4. Місцевій громаді рекомендовано розробити перспективний план 

розвитку території, покращення інфраструктури та інформаційного супроводу. 

5. Зважаючи на світовий досвід влаштування курортних екологічних зон 

відпочинку, доцільною є пропозиція влаштування «зеленого санаторію» у селі 

Протопопівка Олександрійського району Кіровоградської області, що є найближчим 

до описуваного водного об’єкта. 

6. Оскільки на території заказника заборонене будівництво, зручним 

варіантом є перевезення до озера, приймання регламентованої водної процедури, з 

огляду на фізичний стан людини, і трансфер до санаторію, що не знаходиться на 

території природно-заповідного об’єкта. 

7. Для збереження екологічного і санітарного стану озера і запобіганню 

його забруднення обов’язковим є організація вивозу сміття та облаштування 

біотуалетів. 

8. У зв’язку з наявним екологічним навантаження та можливістю його 

наростання з часом, необхідно розглянути питання про підвищення заповідного 

статусу території та здійснення функціонального зонування. 
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ВИСНОВКИ 

 

Срібне озеро знаходиться на території природно-заповідного об’єкта «Велика і 

мала Скелі» в Олександрійському районі Кіровоградської області. Назву свою воно 

отримало через перламутровий відтінок води, а популярність – через віру населення 

в чудодійне лікування дерматологічних, нервових і хвороб опорно-рухового 

апарату. Проведені експерименти доводять унікальність хімічного складу. 

Проведені нами дослідження дозволяють описати хімічний склад озерної води 

як лужну воду з наявністю бромідів, йодидів і силікатів. Також у воді наявний 

радон. Постійний склад хімічних елементів у воді підтримується вимиванням 

берегових порід. 

Хімічні і фізичні показники пояснюють лікувальні властивості води. Силікати, 

що утворюють лужне середовище, чинять антисептичну дію на шкіру. Радон, сприяє 

виробленню кальцитоніну, що зменшує вияв остеопорозу, а також пригнічує 

центральну нервову систему. Броміди є седативними засобами, також ефективні при 

захворюваннях серцево-судинної системи. 

Заказник місцевого значення «Велика і Мала Скелі» володіє потужним 

рекреаційним потенціалом. Для оптимальної реалізації екологічної та рекреаційної 

функції території місцевій територіальній громаді необхідно здійснити ряд кроків, а 

саме: розробити перспективний план розвитку території, посилити екологічний та 

санітарний контроль території, розвивати інфраструктуру території, поширювати 

інформацію про даний об’єкт з метою залучення відвідувачів. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у 

послідовному визначенні концентрацій йодид- та бромід-іонів, дослідженні 

бактеріологічних та органолептичних показників. 
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Продовження додатку А  

Схема вимірювання проби води 

 


