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Срібне озеро є популярним і унікальним

бальнеологічним об’єктом на території

Кіровоградської області. На сьогодні відсутні

відомості щодо чинників формування складу і

лікувальних властивостей води Срібного озера.



Гірські породи (біотитові гнейси Інгуло-Інгулецької

серії) заказника «Велика і Мала Скелі».

Хімічний склад гірських порід (біотитових гнейсів)

заказника «Велика і мала скелі», як джерело

формування складу води Срібного озера.



Дослідити хімічний склад гірських порід

(біотитових гнейсів) ландшафтного заказника

«Велика і Мала Скелі» і встановити його вплив

на формування складу води Срібного озера.



 провести аналіз інформаційних джерел щодо формування

Срібного озера та хімічного складу його води;

 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 води Срібного озера з

метою встановлення причинно-наслідкових зв’язків.



Результати можуть бути використані: для ефективного використання

рекреаційних ресурсів Срібного озера; для виявлення бальнеологічного ефекту

карєрних озер у межах Інгульського мегаблоку Українського щита; у

навчальному процесі при викладанні питань екологічної і ресурсно-рекреаційної

проблематики.

Встановлено, що гірські породи ложа Срібного озера є головним джерелом

формування хімічного складу води та її лікувальних властивостей.

наліз, синтез, узагальнення, моделювання, порівняння, польових досліджень, 

якісний геохімічний аналіз, електрохімічний, колориметричний.



Розташоване на відстані

1,6 км від с. Протопопівки

колишнього Олександрійського

району Кіровоградської області

на території ландшафтного

заказника місцевого значення

«Велика і Мала скелі». Озеро

утворилося в результаті

затоплення кар’єру.

Площа поверхні: 1,6 га

Максимальна глибина: 18 м



Лікувальні властивості води Срібного озера виявили емпіричним

шляхом. Відпочивальники стверджують, що вона має властивість

лікувати хвороби опорно-рухового апарату, остеохондроз, 

ревматизм, дерматологічні, нервологічні захворювання, що

поясненюється її хімічним складом. Але ґрунтовних наукових

досліджень впливу берегових порід на хімічний склад  води 

Срібного озера на сьогодні немає.



Береговими породами Срібного озера є біотитові

гнейси Інгуло-Інгулецької серії нижньо-

протерозойського віку, що сформувалися в умовах

амфіболітової фації метаморфізму



1. Подрібнення зразків гнейсів 

(100г) у ступці та 

розчинення у дистильованій 

воді (500 мл).

2. Фільтрація отриманого 

розчину.

3. Попереднє дослідження 

фільтрату (вимірювання pH, 

твердості та визначення 

йонів Феруму).



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).



Визначення загальної

твердості здійснювали за

допомогою комплексометричного

титрування.

Загальна твердість води –

3,0 ммоль/л. 

Концентрація йонів Магнію,

Кальцію і карбонат-йонів, що

обумовлюють твердість води,

незначна.



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.

Спостерігали :

Йон Na+ забарвлює 

полум’я в жовтий колір

При розгляді через синє 

скельце, видно фіолетове 

забарвлення полум’я йонами К+ 



До нейтрального або слабко лужного розчину об’ємом

0.5мл додавали хлорид барію об’ємом 0.5 мл. Не

спостерігали випадання осаду, що свідчить про відсутність

аніонів сульфату, карбонату, силікату та фосфату.

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).



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.



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.



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, в результаті лабораторних 

експерементів у фільтраті розчину 

гнейсів виявлені бромід, хлорид та 

йодид йони



Показник Хімічний склад вмісних порід
Склад води озера 

(за Холявінською )

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.

Cl-
+ –

Br-
+ +

I-
+ +

SiO-
3 _ +

СО3
2−

_ –

K+ + +

Na+ + +



 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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