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МЕТА ДОСЛІЖЕННЯ:
ДОСЛІДИТИ ХІМІЧНИЙ СКЛАД ГІРСЬКИХ ПОРІД 

ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «ВЕЛИКА І МАЛА СКЕЛІ» Й 
ВСТАНОВИТИ ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ВОДИ 

СРІБНОГО ОЗЕРА

провести аналіз походження Срібного озера, створення заказника 
«Велика і Мала Скелі», а також попередніх досліджень з метою 
формування гіпотези щодо джерела хімічних елементів у озерній воді;

схарактеризувати гірські породи, які відслонюються на бортах кар’єру 
і є вмісними для води Срібного озера;

провести експериментальне дослідження хімічного складу гірських 
порід заказника «Велика і Мала Скелі»;

здійснити порівняльний аналіз між геохімічними особливостями складу 
гірських порід та хімічним складом води Срібного озера з метою 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків.
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1. Подрібнення зразків гнейсів (100 г) у ступці та розчинення у дистильованій воді (500 мл)

і фільтрація отриманого розчину.

2. Попереднє дослідження фільтрату (вимірювання pH, твердості та визначення йонів Феруму)
2.1. Визначення рН і висунення гіпотези
рН = 7 – нейтральне середовище.
Гіпотеза: нейтральне середовище свідчить про відсутність силікат йонів та катіонів Fe (III), Hg (II), Sn (II, IV), Al

(III), Cr (III), Bi (III), Sb (III).
2.2. Визначення загальної твердості води
Загальна твердість води – 3,0 ммоль/л. 
Концентрація йонів Магнію, Кальцію і карбонат-йонів, що обумовлюють високу твердість води, незначна. 
Вміст Феруму: 0, 2 мг/л.

3. Систематичний хід аналізу фільтрату розчину порід ложа Срібного озера
3.1. Виявлення катіонів І групи
До досліджуваного розчину об’ємом 0,5 мл додавали розчин карбонату натрію об’ємом 0,5 мл. Осад не випав
– це означає, що у розчині присутні тільки катіони І групи: К+, Na+.
Наявність йонів К+, Na+ підтверджували забарвленням полум’я фільтратом. Для цього краплину фільтрату
на ніхромовій дротинці вносили у полум’я спиртівки.

Йон Na+ забарвлює полум’я в жовтий колір

При розгляді через синє скельце, видно 
фіолетове забарвлення полум’я йонами К+ 

3.2. Якісна реакція на відсутність аніонів І групи
До нейтрального або слабко лужного розчину об’ємом 0,5 мл додавали хлорид барію об’ємом 0,5 мл. Не 
спостерігали випадання осаду, що свідчить про відсутність аніонів сульфату, карбонату, силікату та фосфату.
3.3. Дослідження аніонів ІІ групи
До другої аналітичної групи аніонів належать аніони Cl-, Br-, I-, S2,- що утворюють із іонами срібла солі, 
погано розчинні у воді та в азотній кислоті. 
Груповим реактивом на аніони другої аналітичної групи є нітрат срібла AgNO3 в азотнокислому середовищі.
При цьому утворюються сполуки, погано розчинні у воді: AgCl (білий), AgBr (світло-жовтий), AgI (жовтий),
Ag2S (чорний).

3.4. Визначення хлорид йонів
Так як у розчині можуть бути присутніми йони Cl-, Br- та I-, відділяли хлорид йони за 
допомогою дії розчину амоній карбонату.
При цьому осад AgCl переходив в розчин. Фільтрували. І на фільтрі залишалися осади AgBr I 
AgI. Перевіряли наявність йонів Cl- у фільтраті за допомогою 2 н розчину нітратної кислоти. 
Спостерігали утворення білого осаду, що свідчить про наявність у розчині хлорид йонів. 

3.5. Визначення бромідів
При додаванні до фільтрату кількох краплин нітрату срібла, спостерігали утворення жовтого 
осаду, що свідчить про наявність бромідів. 
Далі проводили якісні реакції з осадом на фільтрі. 
Для цього обробляли його розчином аміаку, в якому він розчиняється з утворенням жовтого 
розчину. Після додавання гранули цинку, спостерігали утворення чорного нальоту срібла.

2AgBr+Zn = ZnBr2+2Ag

3.6. Визначення йодид-аніонів
Вільний хлор окиснює йодид-аніон до вільного йоду.
Якщо до підкисленого сульфатною кислотою розчину поступово додавати хлорну воду, то
спочатку виділяється вільний йод, а потім окиснюється бром.
До розчину додавали шар бензолу і спостерігали його забарвлення у фіолетовий колір (йод),
який поступово переходив у жовтий (бром).
Отже, у фільтраті розчину гнейсів виявлені бромід, хлорид та йодид йони.
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ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Відслонення біотитових гнейсів на схилах кар’єру

Зразки досліджуваних порід (біотитових гнейсів)

ПОКАЗНИК ХІМІЧНИЙ СКЛАД 
ВМІСНИХ ПОРІД

СКЛАД ВОДИ ОЗЕРА 
(ЗА ХОЛЯВІНСЬКОЮ [21])

Водневий показник рН 7 8,9

Загальна твердість води 3,0 ммоль/л 3,1 ммоль/л

Вміст Fe (IIІ) 0,2 мг/л. 0,2 мг/л.
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I- + +
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В результаті дослідження хімічного складу фільтрату розчину гірських порід, що складають ложе 
Срібного озера ландшафтного заказника «Велика і Мала скелі» виявлено, що в ньому наявні бромід, 
хлорид та йодид аніони, а також катіони феруму, калію, натрію.

Отримані дані свідчать про подібність хімічного складу гірських порід (гнейсів) і складу води 
Срібного озера, що підтверджує безпосередній вплив порід на формування хімічного складу озера.

На відміну від складу води Срібного озера, водневий показник фільтрату гнейсів є нейтральним 
через відсутність у ньому силікат йонів. Це дозволяє припустити, що слабколужний характер води та 
її насичення силікатами обумовлені підземними водами.

Результати дослідження переконують у тому, що у кар’єрних озерах Центральної України основним 
фактором, що контролює геохімічні параметри води є хімічний склад вмісних гірських порід.
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