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1. ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

1.1. Екологічний стан сучасного світу 

Обсяг промислової продукції у світі за кожні 10 років збільшується вдвічі. 
Половина всього використаного людством палива припадає на останні 20-30 років і 
є прогноз, що загалом палива вистачить на 150 років. Природа перестає 
самовідновлюватись. Основні складові екологічної проблеми: біологічна; технічна; 
соціально-економічна. Практично всі галузі науки займаються розв’язанням 
екологічних проблем. Одна з них – хімія.  

Основні джерела забруднень довкілля: 
•підприємства хімічної, металургійної, машинобудівної, нафтопереробної 
промисловості; 
•теплоелектростанції, особливо на твердому паливі, які викидають разом з газами 
важкі метали у повітря, шлаки і зола забруднюють ґрунти; 
•аварії танкерів, заводів, атомних електростанцій; 
•автомобільний транспорт. Понад 400 млн. автомобілів у світі спричинюють викиди 
у повітря карбон оксиду, вуглеводнів, бенз(α)пірену, формальдегіду, інших 
токсичних речовин; 
•промислові і комунальні стічні води, з якими у водойми потрапляють миючі 
засоби, сполуки важких металів, органічні речовини. 

Загальні аспекти антропогенного впливу на довкілля 

Сучасна епоха характеризується екологічною кризою. Факторами кризи є 
демографічний вибух у деяких районах, урбанізація, індустріалізація та хімізація 
господарства. Можна виділити такі аспекти антропогенного впливу. 

Експлуатація природних ресурсів. Природні ресурси є невичерпні (енергія 
Сонця, вітру, води – їх людина використовує ще досить мало) та вичерпні, які 
поділяються на невідтворювані (руди, мінерали, вугілля, нафта) та відтворювані 
(рослинність, тварини, ґрунти). 

Непрямий вплив, який полягає у відчуженні родючих земель, вимиранні, 
умисному винищуванні або заселенні окремих видів тварин. 

Антропогенне забруднення викидами в атмосферу, гідросферу, на ґрунти.  
Енергетичне забруднення – теплове, акустичне, електромагнітне. 
Україна перенасичена промисловими підприємствами. У Карпатському 

регіоні Львівська область є однією із найбільш промислово розвинених. На її 
території розташовано 840 промислових підприємств, серед яких з видобутку 
вугілля та переробки нафти. Протягом року тут звичайно споживають 1273 тис. т 
вугілля, 3172 млн.м3 природного газу, понад 465 тис. т автомобільного, дизельного 
палива та мазуту. Викиди в атмосферне повітря перевищують 179 тис. т (8,2 т/км2), а 
стічні води – 83 млн м3 (32 м3 на мешканця). Джерелом забруднення є внесення 
значних обсягів мінеральних та органічних добрив, пестицидів. Головними 
забруднювачами є ВАТ „Добротвірська ТЕС”, „Миколаїв цемент”, „Сокальський 
завод хімволокна” та ДП „Карбон”, „Жидачівський  целюлозно-паперовий 
комбінат” АТ „НПК-Галичина”, ДАТ „МН-Дружба”, УМГ „Львівтрансгаз”, ДП 
„Львівхазвидобуток” та „Львіввугілля”. 
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10.4. Основні аспекти антропогенного впливу на води 
Можна виділити такі основні аспекти антропогенного впливу. 

• У водоймі відбуваються фізичні зміни –зміна водного ресурсу та температури.  
• Внаслідок потрапляння поверхнево-активних речовин та нафтопродуктів на 
поверхні води утворюються стійкі плівки, які гальмують доступ кисню, світла, 
ультрафіолетового випромінювання; 

• Змінюється хімічний склад води – потрапляють непритаманні їй речовини; 
утворюється надлишок біогенних речовин, які стають забруднювачами. 

• Зміна складу води призводить до зміни біохімічних процесів. Наприклад, у водоймі 
розкладаються залишки біологічних речовин і проходить їх окиснення киснем за 
участю аеробних мікроорганізмів, у результаті чого утворюються нітрати, сульфати.  

2(СH2O)х–NH2 
2(4 x)O

бактерії нітрифікатори
+→  2хCO2 + 2(х+1)H2O + 2NO3

-, 

4H2S+5O2 
h

аеробні бактерії
ν→  2H2SO4 +2H2O+2S. 

Якщо ж кисню стає замало, то в ролі окисника виступає нітрат, а після 
використання і його проходять процеси за участю сульфату. У результаті 
накопичуються аміак і сірководень, вода стає токсичною. 

2(СH2O)х–NH2 
32HNO

аеробні бактерії
→  2xCO2 + 2хH2O + N2 + 2NH3, 

                            5NH3 
33HNO

аеробні бактерії
→  9H2O + 4N2; 

           4(СH2O)x–NH2  
2 43H SO

аеробні бактерії
→  4xCO2 + 4xH2O + 3H2S + 2NH4

+ +N2. 

10.5. Нормування речовин у воді 
Величину гранично допустимої концентрації речовин у воді визначають за 

ознакою, яка характеризується найменшою підпороговою та пороговою 
концентрацією. Всього у воді нормують вміст більше як 1500 речовин, серед яких 60 
для рибних господарств. Найбільш жорстко нормують вміст речовин у 
господарсько-побутових водах. ГДК визначають за вказаними нижче показниками. 

1. Санітарний режим водойми, який включає процес мінералізації органічних 
речовин (БСК); спостереження за розвитком бактеріальної флори. Пороговою 

вважається доза речовини, при якій процеси у водоймі перебігають аналогічно до 
природних. 

2.Органолептично досліджують воду з уведеною сторонньою речовиною на 
запах, колір, на смак звареної у такій воді риби і визначають порогову дозу. 

3. Здоров’я людини. Вивчають токсикологічну і біохімічну дію різних 
концентрацій певної речовини у воді на тваринах, визначають дози хронічних 
ефектів або підпорогову дозу (після дії речовини протягом 6-8 місяців), підгостру 
(вплив після дії речовини протягом 1-3 місяців) та гостру або смертельну дози. 
Вважається, що підпорогові дози не приводять до зміни стану і функцій організму.  

Розроблені стандарти якості води України, Європи, США, Міжнародний. Вода 
для споживання, як і вода після очищення, повинна відповідати цим вимогам. Вода 
для побутово-господарського споживання не має містити шкідливих речовин, у ній 
не може бути грубодисперсних частинок як завислих, так і у вигляді плівок на 
поверхні, вона не може мати кольору, каламуті, запаху і неприємного смаку.  
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Передмова 
 
Екологічна наука проникла в усі галузі знань і практичної діяльності людини. 

Інтенсифікується виробництво, з’являються нові матеріали, які начебто не шкідливі для 
живим організмів. Непомірно зросла кількість транспортних засобів, що веде до значного 
забруднення повітря населених пунктів. Небачено збільшилося забруднення довкілля 
електромагнітним та іншими видами випромінювання, які використовують в побуті, 
медичній діагностиці. Надмірно застосовуються засоби захисту сільськогосподарських 
рослин, генетично модифіковані продукти, гормональні препарати у тваринництві. Надто 
часто з’являється інформація про різноманітні екологічні катастрофи. З проблемами 
екології стикаються різні галузі господарства, природозахисні організації. Перелік усіх 
галузей діяльності людини, пов’язаних з екологічними проблемами, можна продовжувати 
безконечно.  

Важливою є роль хімічної науки у контролі за забрудненням довкілля. Це 
стосується визначення механізмів забруднень, виконання аналізу з метою визначення, 
наскільки той чи інший об’єкт забруднений. Без знання хімічного складу об’єктів довкілля 
та розуміння, у якій формі перебуває визначуваний інгредієнт, неможливо правильно 
виконати аналіз.  

Завдання курсу лекцій – розглянути в комплексі характеристику об’єктів 
довкілля з точки зору хімічного складу, особливостей забруднення, можливостей 
виконання аналізу на вміст різних макро- та мікроелементів. Як об’єкти вибрано 
ґрунти, води суші, повітря, рослинність, харчові продукти, описано їх хімічний 
склад та форми знаходження елементів у них. Розглянуто вимоги до пробовідбору 
об’єкту та підготовки лабораторної проби до аналізу. Наведено приклади 
застосування методів концентрування інгредієнтів, вміст яких дуже малий. В окремі 
розділи винесено загальну характеристику методів аналізу речовин у повітрі, ґрунтах, 
водах, рослинах, продуктах харчування. Розглянуто аналіз найбільш небезпечних 
неорганічних та органічних речовин. Звернено увагу на використання 
автоматизованих методів аналізу об’єктів довкілля, на експресні методи аналізу 
повітря, застосування автоматичних аналізаторів, тест-методів аналізу. 
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Аніоноактивні детергенти найпоширеніші. Арилалкілсульфонати як полярну 
групу містять залишок сульфатної кислоти (R-OSO2

-). 

CnH2n+1

SO2O-Na+

 
           n=5–18 

CnH2n+1 CnH2n+1
CH

SO2O-Na+

 
Алкілбензолсульфонат Алкілнафтілсульфонат 

Алкілсульфати одержують з насичених спиртів, вони містять сульфоефірну 
групу (R-О-OSO2

-), первинну або вторинну 
CnH2n+1–O–SO2O-Na+,    n=10–20. 

Неіоногенні детергенти – продукти конденсації етилен або пропілен оксиду 
зі спиртами, карбоновими кислотами, фенолами, спиртами і містять групи (–CH2–
CH2–O)mH, (–CH2–CH2–CH2–O–)mН (синтаноли, синтаміди). Їх загальні формули: 

R–CH2–O-(-CH2–CH2–O)mH 

R C (CH2-CH2-CH2-O)mH
O

O  
C6H5–O-(-CH2–CH2–O)mH, 

та одна із речовин – синтанол: 

CnH2n+1

CnH2n+1

CH_O_(CH2
_CH2

_CH2
_O)mH

 

де n≤16, m≤10. 

Визначення аніонних поверхнево-активних речовин. При дисоціації ці 
речовини утворюють великі гідрофобні органічні аніони з неорганічними катіонами. 
Визначення полягає в утворенні аніонами ПАР з барвником забарвлених іонних 
асоціатів. Пробу води при рН 10 змішують з метиленовою синькою і екстрагують 
утворений іонний асоціат  хлороформом, причому  екстракцію   проводять   декілька  
разів. Після цього екстракт змішують з підкисленим (H2SO4) водним розчином 
синьки і ще раз екстрагують хлороформом (для усунення  іонів, які відновлюють 
синьку – Cl-, SCN-, NO2

-, аміногруп білків).  Хлороформовий шар фільтрують, 
доводять до мітки у мірній колбі та фотометрують, 6 5 0ε =2,2⋅104.  

Визначення катіонних поверхневоактивних речовин. При дисоціації ці 
речовини утворюються великі гідрофобні органічні катіони з неорганічними аніонами.  

До проби води додають цитратний буферний розчин, 0,1 М HCl, барвник 
бромфеноловий синій і при рН=2 екстрагують хлороформом утворений іонний 
асоціат. Екстракт фільтрують. Утворений жовтого кольору продукт визначають 
фотометрично при  λ=416 нм. 

Визначення неіоногенних поверхневоактивних речовин проводять з 
тетратіоціанатом кобальту. Якщо у стоках містяться поверхневоактивні речовини 
катіонного та аніонного типів, то вони заважають визначенню. Аніоноактивні 
речовини видаляють пропусканням проби через аніоніт R-Cl, який промивають 
водою та спиртом. Катіоноактивні речовини підлужнюють і вилучають екстракцією 
з ефіром. До підготовленої проби води додають підкислений розчин 
(NH4)2[Co(SCN)4], хлороформ і екстрагують утворений іонний асоціат. Одержаний 
розчин синього кольору фотометрують при λ=610 нм.  
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Класифікація забруднень довкілля. Матеріальні забруднення – це хімічні 
речовини, які можуть бути рідкими, твердими, газуватими, змішаними (газуваті та 
рідкі вуглеводні; миючі засоби, пластмаси і синтетичні матеріали, пестициди, 
сполуки сульфуру, нітрогену, фтору; органічні речовини; важкі метали). Сюди 
відносяться і фізичні забруднення – радіоактивні ізотопи, теплове забруднення, 
шуми, інфразвук.  

Енергетичні забруднення є акумулятивні і неакумулятивні; теплові, іонізуючі, 
електромагнітні, світлові, шумові і вібраційні, інфра- та ультразвук. 

Радіоактивне забруднення довкілля та вплив на живі організми. Під дією 
радіоактивного випромінювання відбувається іонізація води в організмі, утворені 
іони викликають порушення біохімічних процесів у ньому. Найлегше в організм 
проникає γ-випромінювання, α-випромінювання поглинається шкірою, β- проникає на 
глибину до 1 мм. Найсильніше організм вражає α-випромінювання, найслабше –  
γ-випромінювання. Радіоактивні речовини потрапляють в організм через органи 
дихання, з водою та їжею. Радіоактивні інертні гази та ті елементи, які є біогенними 
(К, Na, Cl), швидко виводяться з організму, у кістках відкладаються U, Ra, Pu, Sr, Y; 
у травному тракті – Co. Опромінення має соматичну та генетичну дію. Джерелами 
радіоактивного забруднення довкілля є: 
•радіоактивні елементи земної кори – 222Rn, 210Pb, 210Bi;  
•ізотопи космогенного походження  – 22Na, 7Be, 32P, 33P, 14C, 3H; 
•продукти ядерних викидів–14C,3H, 131J,90Sr,137Cs, 144Ce, 95Zr; 
•відходи атомної промисловості – 131J, 133Xe, 85Kr.  

Міжнародні природозахисні організації 
Перша конференція з міжнародного захисту природи відбулася в листопаді 

1913 р. у Берні (Швейцарія), в якій прийняли участь 17 держав. 5 червня 1972 року у 
Стокгольмі відкрилася міжнародна конференція, присвячена довкіллю. На ній 
прийнята Декларація принципів і План заходів з охорони довкілля.  

27 сесія Генеральної Асамблеї ООН у 1972 р. прийняла низку резолюцій та 
утвердила орган ЮНЕП (Програма ООН по довкіллю), який має свої кошти та право 
заключати міжнародні договори, робити власні заяви. 

У 1983 р. була скликана 38 сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій створено 
Міжнародну комісію з навколишнього середовища. На основі оцінки експертів у 
1987 р. комісія підготувала перше фундаментальне дослідження "Наше спільне 
майбутнє". Його тематика: глобальна переорієнтація суспільно-політичного, 
економічного та культурного розвитку, здійснення для цього відповідних 
національних і загальнопланетарних проектів.  

В ООН працює 14 спеціалізованих органів по довкіллю. Крім того є багато 
неурядових програм поза ООН. Найважливіші з них: 
•ФАО – продовольча і сільськогосподарська; 
•ВООЗ – всесвітня організація охорони здоров’я; 
•МАГАТЕ – міжнародне агентство по атомній енергії; 
•ВМО – всесвітня метеорологічна організація; 
•ІМКО – міжурядова морська консультативна організація; 
•ЮНЕСКО –організація з питань науки, освіти, культури. 



  

6 
 

1.2 Поняття хімічного складу об’єктів довкілля та підходи до 

виконання аналізу 
 

Хімічний склад об’єктів довкілля – це сукупність хімічних інгредієнтів 
(іонів, молекул, іонних асоціатів), які містяться в ґрунтах, водах та повітрі у 
твердому, розчиненому і газуватому стані.  

Природні інгредієнти за якісним складом відповідають певному обʼєкту, їхні 
концентраційні межі наперед відомі. Тому аналітик може легко вибрати метод для 
аналізу природного інгредієнта.  

Інгредієнти антропогенного походження потрапляють у довкілля внаслідок 
діяльності людини і промислових викидів, їхній вміст залежить від виробництва, 
технологічного процесу, є різним для різних виробництв. Якісний склад такого 
забруднювача можна оцінити, однак межі концентрацій треба попередньо 
встановити. У цьому випадку вибір методу аналізу ускладнюється. 

Інгредієнти поділяють на консервативні та неконсервативні.  
Консервативні – інгредієнти, які у відібраній пробі не змінюються протягом 

тривалого часу (SO4
2-, Na+, N2, Rn). Неконсервативні – змінюють концентрацію 

внаслідок протікання хімічних, фізико-хімічних та біологічних процесів у пробі. 
Таких інгредієнтів більшість (наприклад S3O3

2- окиснюється). Інгредієнти можуть 
перебувати у різних формах (НСО3

- і СО3
2-; H2S і HS-; Me(OH)n+

m). Перед аналізом на 
вміст неконсервативних інгредієнтів пробу після відбору консервують.  

З точки зору екології інгредієнти бувають токсичні та нетоксичні. Токсичні 
інгредієнти при перевищенні граничнодопустимої концентрації (ГДК) 
спричинюють пригнічення життєдіяльності або загибель живих організмів. 
Нетоксичні – необхідні для розвитку живих організмів.  

За вмістом речовини у довкіллі поділяють на головні, мікроелементи. Біогенні 
елементи  необхідні для життєдіяльності. 

У водах та в ґрунтах є неорганічні, органічних речовин та розчинені гази. 
Органічні речовини – низькомолекулярні сполуки, часто занесені стоками; гумусові 
розчинні речовини та комплекси гумусових речовин з важкими металами; 
поверхнево-активні речовини. Особливість органічних інгредієнтів полягає у, 
переважно, їхній невисокій стійкості.  

Діапазон вмісту інгредієнтів у об’єктах довкілля коливається в широких 
межах: від десятків до 10-5%, що дуже ускладнює їх визначення. 

 

Форми знаходження елементів в об’єктах довкілля є різні. 
• Зв’язані форми (важкорозчинні у ґрунті, у мулі). Це нерозчинні сполуки – оксиди, 

силікати, фосфати, гідрооксиди. 
• Зависі та колоїдні частинки (у водах, у ґрунтовому розчині) часто містять 

гідрооксиди з адсорбованими мікроелементами. 
• Розчинені форми – молекули, вільні іони, іонні асоціати, аквакомплекси, 

комплексні іони, гідроксокомплекси різного стехіометричного складу (так Fe2+ 
утворює 9 гідроксокомплексів). 

• Атоми, молекули, іонні асоціати у повітрі.  
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• Гравіметричним методом можна визначати лише леткі речовини у 

нафтопродуктах, якщо їхній вміст не менший за 5 мг/л. Для цього великий об’єм 
проби води (не менше 3,0 л) нагрівають у киплячій водяній бані з холодильником. 
Леткі вуглеводні випаровуються, їх вловлюють у градуйовану пастку, пастку 
охолоджують у воді. За об’ємом рідини у пастці та густиною визначають вміст 
летких сполук. Якщо середня густина нафтопродуктів невідома, то її приймають 
рівною 0,8 г/см3. Так визначають сумарний вміст леткої фракції нафтопродуктів. 

Залишок води після відгону летких речовин піддають триразовій екстракції 
хлороформом і в органічний розчинник переводять решту нелетких речовин з нафти 
чи нафтопродукту. Надлишок хлороформу відганяють зі зворотним холодильником, 
а потім залишають при кімнатній температурі до повного видалення хлороформу. 
Маса залишку відповідає сумарній масі нелетких сполук у нафтопродукті.   

Залишок нелетких сполук після видалення хлороформу розчиняють гексаном, 
переносять у колонку з сорбентом (Al2O3), промивають її гексаном. На алюмогелі 
сорбуються полярні речовини, а елюат, що містить неполярні речовини, збирають у 
бюкс, з якого випаровують гексан. За масою залишку визначають вміст неполярних 
речовин, за різницею мас нелетких та неполярних знаходять масу та вміст полярних 
речовин у нафтопродукті. 

• Адсорбційною хроматографією на алюмогелі. З підкисленої до рН 2 проби 
води нафту екстрагують дією CCl4, екстракт осушують, пропускають через колонку 
з алюміній оксидом. При цьому утримуються полярні речовини, а вимивають дією 
CCl4 неполярні вуглеводні, розчин порціями збирають у мірні колби.  

Визначають вуглеводні методом інфрачервоної спектроскопії за 
симетричними та антисиметричними коливаннями груп -СН2- і –СН3 при 2700-3100 
см-1. Вміст визначають за градуйованим графіком стандартної суміші гексану, 
ізооктану, бензолу. Межа виявлення – 0,1-1,0 мг/л. 

• Нафтопродукти екстрагують з води органічним розчинником, розділяють 
методом тонкошарової хроматографії на силікагелі, пропускаючи через неї 
петролейний ефір або гексан. Проявляють хроматограму, насичуючи її парами йоду.  

• Метод газорідинної хроматографії дозволяє визначати розподіл вуглеводнів у 
нафтопродуктах за температурами кипіння і за кількістю атомів карбону в молекулі. 
Полярні сполуки спочатку усувають сорбцією на алюмогелі. Вуглеводні розділяють 
на неполярній фазі в режимі програмування температури. Фракційний склад 
розраховують на основі лінійної залежності між температурою кипіння вуглеводнів 
та часом утримування. Мінімальні визначувані концентрації вуглеводнів 5 мкг/л при 
застосуванні полуменево-іонізаційног детектора.  

Синтетичні миючі засоби містять натрій поліфосфати та детергенти, 
токсичні для водних організмів ароматизатори, відбілювачі (пероксосульфати, 
пероксоборати), кальциновану соду, карбоксиметилцелюлозу, натрій силікат та 
поверхнево-активні речовини. Молекули останніх складаються з гідрофільної (групи 
–COO–, –OSO2O

–, –SO2О
–, –OPO(O–)2, –CH2–CH2–O–) та гідрофобної частини 

(радикали аліфатичних вуглеводнів що містять С10-18, ароматичні радикали).  
Катіоноактивні детергенти – четвертинні амонієві солі з алкільним 

радикалом на С12-18, бензильні групи: [R4N]+X-, де  R: CnH2n+1,  n=12-18; C6H5. 
Амфотерні детергенти не набули широкого вжитку.  
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Нелеткі феноли визначають у розчині, який залишився після відгонки, 

сумарно гравіметричним методом. 
До одержаного концентрату нелетких фенолів додають NaCl та концентровану 

HCl і екстрагують феноли діетиловим ефіром. Після цього реекстрагують феноли 
дією NaOH – одержані натрій феноляти переходять у водний розчин. Тоді розчин 
насичують СО2 до утворення Na2CO3 і перетворення фенолятів у феноли та 
повторно екстрагують їх ефіром. Розчин фенолів в ефірі переносять у тигель, з якого 
випаровують ефір. За масою осаду знаходять масу нелетких фенолів.  

Нафта і нафтопродукти за вмістом у воді не повинні перевищувати 0,05 
мг/дм3. Зимою вміст нафтопродуктів у воді найбільший. У нафтах виявлено більше 
як 450 індивідуальних сполук. До 90-95% нафти складають вуглеводні, які 
відносяться до трьох класів: парафіни; циклопарафіни; ароматичні вуглеводні, 
алкени (до 10%). У склад нафти входять також сульфуровмісні сполуки (до 7% S), 
жирні кислоти (до 5% О), сполуки нітрогену (до 1% N), металоорганічні похідні, що 
містять V, Со, Nі. Середній склад переважної більшості нафт такий: 
• парафіни, що містять 5-17 атомів карбону; легкі парафіни леткі і досить добре 
розчинні у воді; 

• циклопарафіни, що містять 5-6 атомів карбону, є дуже стійкі; 
• ароматичні вуглеводні, серед яких багато летких – нафталін, антрацен, фенантрен, 
пірен; олефіни; 

• сульфуровмісні сполуки (до 7% у перерахунку на S), жирні кислоти (5%), сполуки 
нітрогену (1%), металоорганічні сполуки з V, Co, Ni.  

Потрапляючи у водойму, нафта розливається і утворює тонку плівку та 
зменшує проникність у воду світла. Тонка плівка нафти зменшує пропускання 
електромагнітного випромінювання при 280 нм  на 90%, при 400 нм – на 30-40%, а 
якщо товщина плівки сягає 40 мкм, то повністю поглинається інфрачервоне 
випромінювання. Отже, плівка нафти змінює спектральні характеристики світла, яке 
проходить у воду. Після випаровування летких вуглеводнів нафта у воді утворює 
два види в’язких емульсій: „нафта у воді” та „вода в нафті”. Перші менш стійкі, 
другі стійкі, з часом утворюють високомолекулярні смолоподібні речовини і 
асфальтени. Поступово вони зливаються в агрегати розміром 1-20 мм, іноді до 10 
см. Такі частинки зберігаються тривалий час і поступово їх заселяють синьо-зелені 
водорості та безхребетні. Забруднення нафтою псує якість риби, призводить до 
загибелі мальків.  Розкладання нафти проходить лише через 100-150 днів.  

Визначення нафтопродуктів у водах. У воді складові нафти та 
нафтопродуктів є в розчині, у складі емульсії, сорбовані на зависях, у вигляді плівки 
на поверхні, на дні водойми. Розчинність у воді вуглеводнів від метану до пентану є 
в межах 25-62 мг/л, вищих насичених вуглеводнів дуже незначна, циклопентану, 
ксилолу, етилбензолу перевищує 150 мг/л, а найбільша толуолу і бензолу – 515 і 
1780 мг/л відповідно. Таким чином, в насичених нафтопродуктами водних розчинах 
особливо високий вміст ароматичних вуглеводнів та їх похідних.  

За стійкістю до біодеградації та хімічного окиснення вуглеводні утворють ряд:  
нерозгалужені алкани> розгалужені алкани > ароматичні вуглеводні > циклопарафіни. 

Бензол є найнебезпечнішою сполукою нафтопродуктів, має канцерогенну дію. 
Тому поряд із визначенням загального вмісту нафтопродуктів у об'єктах довкілля 
необхідно визначати концентрацію індивідуальних речовин.  
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Крім того, деякі інгредієнти змінюють свою форму залежно від кислотності 
середовища (у кислому середовищі переважає СО2, Men+; у лужному – CO3

2-, 
нерозчинний Me(OH)n); від редокспотенціалу (у окисному – MnO2, Fe(ОН)3 у 
колоїдній формі або нерозчинні, а у відновному – Mn2+, Fe2+ 

 у розчині), від пори 
року (влітку у воді переважає СО3

2-, а взимку – НСО3
-). Отже, змінюється і 

розчинність інгредієнтів.  
Особливість хімічного складу інгредієнтів полягає в їхній значній лабільності, 

чого нема при аналізі технічних матеріалів. 
Вміст елементів у ґрунтах та донних відкладеннях виражають вмістом їхніх 

оксидів у повітряно-сухій речовині [мг/кг], у воді – концентрацією [мг/дм3], у 
повітрі – вмістом у одиниці об’єму [мг/м3]. 

Особливості хімічного контролю об’єктів довкілля 
Методи аналізу об’єктів довкілля повинні відповідати вимогам моніторингу за 

специфічністю, точністю, чутливістю, повинні враховувати присутності 
інгредієнтів, які заважають визначенню. 

Етапи виконання аналізу: відбір проби, консервування, пробопідготовка, яка 
полягає у гомогенізації проби, її подрібненні, розчиненні або розкладанні проби, 
концентрування та за необхідності відокремлення інгредієнта, виконання аналізу, 
статистична обробка результатів аналізу.  

Вибір методів аналізу об’єктів довкілля. Вміст інгредієнтів у довкіллі є в 
надзвичайно широких межах, тому для аналізу використовують різні методи. Вибір 
методу аналізу зумовлений як вмістом інгредієнта, так його агрегатним станом і 
формою знаходження, а також наявністю речовин, які заважають аналізу. На вибір 
методу аналізу впливають аналітичні можливості самого методу.  

Хімічні (гравіметричний та титриметричний) методи аналізу застосовують для 
визначення головних елементів. Ці методи найдешевші і найточніші, але менше 
чутливі. Чутливіші, швидші у виконанні, але менш точні є фізико-хімічні методи – 
спектрофотометричні, методи полуменевої фотометрії, хроматографії. Рідше 
використовують високочутливі кінетичні та хемілюмінесцентні методи. 

Можливість виконання аналізу безпосередньо на місці відбору є важливою 
характеристикою методу. Це, зокрема, стосується аналізу природних вод, хімічний 
склад яких може змінюватися в процесі транспортування та зберігання внаслідок 
перебігу різноманітних біологічних та фізико-хімічних процесів (визначення вмісту 
розчиненого кисню, компонентів карбонатної системи води, величини рН, окисного 
потенціалу), оскільки ці показники є лабільні. Використовують також експресні 
тест-методи з різними індикаторними речовинами для напівкількісного аналізу. 

Селективність методу аналізу дуже важлива, оскільки скорочує час аналізу 
для відокремлення інгредієнта від інших. Селективним є атомно-абсорбційне 
визначення важких металів, більшість хроматографічних методик, метод 
індуктивно-зв’язаної плазми.  

Фізичні, хімічні та біологічні властивості об’єкта характеризують двома 
групами показників – інтегральними та індивідуальними. Інтегральні показники –
загальні властивості, як наприклад, вміст органічних речовин у воді, вміст солей у 
воді; вмісту нітрогену i карбону органічних речовин у ґрунті. Індивідуальні 
показники характеризують вміст конкретного інгредієнта. 
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Відбір проби, якщо він проведений правильно, зумовлює правильність 
проведення аналізу. Величина проби залежить від вмісту інгредієнта і від 
чутливості аналітичного сигналу.  

Принципи відбору проби: 
•Проба повинна бути характерною для даного природного об’єкта у місці відбору, 
репрезентативною.  

•Відбір, транспортування та зберігання проби повинні забезпечити незмінність її 
складу. 

•Об’єм чи маса проби повинні забезпечити виконання аналізу. 
Під час виконання аналізу вирішується низка завдань. Це визначення 

загального вмісту інгредієнта, який перебуває у різних формах та агрегатних станах, 
після переведення всіх його форм у одну розчинну. Визначення вмісту окремих 
форм інгредієнта. 

Якщо вміст інгредієнтів дуже малий, то застосовують його концентрування. 
Часто необхідне відділення інгредієнта від інших речовин, які заважають 
визначенню. 

Постійно розробляються нові методики визначення елементів у природних 
об’єктах, які характеризуються високою чутливістю та селективністю. Основними 

напрямками у розвитку методів аналізу є визначення, у якому стані перебувають 
інгредієнти (іонний, зв’язаний у комплекси, в осаді), у яких ступенях окислення, у 
формі неорганічних сполук чи у складі органо-мінеральних сполук. Це завдання у 
ряді випадків дуже складне. Особлива увага приділяється аналізу особливо 
токсичних речовин.  

Для виконання аналізу на місці відбору необхідна інструменталізація та 
автоматизація методів аналізу. 

Стандартизація аналізу об’єктів довкілля 

Для узгодження та можливої перевірки результатів аналізу, виконаних у 
різних лабораторіях, використовують стандартні методики. Вони описані та 
зареєстровані під певним шифром у Державних стандартах України (ДСТУ), у 
Міждержавних стандартах (ГОСТ), у Міждержавній організації по 

стандартизації (ISO). Стандарти визначають всі етапи виконання аналізу, від 
забору проби до рекомендованої методики. Наприклад: Визначення вмісту 
карбонатів. Об’ємний метод. ДСТУ ISO 10693-2001. Почвы. Метод определения 
обменной кислотности. ГОСТ 26484 – 85. 
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Нелеткі феноли: 

НO

OH

 

Резорцин НO OH
 

Гідрохінон 

OH

OH
 

Пірокатехін 
НO

OH

OH
 

Пірогалол 

Визначення фенолів. •Фенол, як речовину з дуже слабо вираженими 
кислотними властивостями, можна кондуктометрично титрувати розчином лугу. 

•Фенол можна екстрагувати з води диізопропіловим ефіром, а потім 
одержаний екстракт аналізувати методом газорідинної хроматографії, 
застосовуючи полуменево-іонізаційний детектор. Визначають 0,001-0,1 мг/л. 

•Леткі феноли визначають після відгонки. До проби води (100 мл) додають  
10–15 мл купрум сульфату (для осадження сульфідів), підкисляють сульфатною 
кислотою, вводячи 3–5 мл її надлишку і ведуть перегонку, поки залишиться малий 
об’єм розчину, знову додають воду і повторно ведуть перегонку. Так їх відділяють 
від нелетких, а також від нафтопродуктів, смол, неорганічних окисників та 
відновників. У відгоні визначають феноли фотометрично. Додають луг (рН 9-10), 
K3[Fe(CN)6], (NH4)2S2O8, та диметиламіноантипірин, у результаті чого утворюється 
антипіриновий барвник, який екстрагують ізоаміловим спиртом і хлороформом: 

CH3

CH3
+ OH

H3C

H3C N O

N

N

C6H5

O

+2 CH3-OH
4OH-

H3C

H3C N O

N

N

C6H5

-2H2O

 
Екстракт фільтрують та фотометрують при λ=460 нм. У реакцію не вступають 
крезол та заміщені феноли з групами алкіл-, нітро-, бензоїл-, нітрозо-, альдегідною. 
Чутливість визначення фенолів становить 1 мкг/л. Заважають велика кількість 
нафтопродуктів і смол, окисники у хлорованій воді, які усувають дією Fe2+ або AsO2

- 
• Феноли у відгоні можна визначати йодометричним титруванням. Відбирають 

аліквоту (до 50 мл) дистиляту, додають бромід-броматну суміш і сульфатну 
кислоту, закривають колбу корком і залишають на 0,5 год. Відбувається бромування 
фенолу:                   3 2 2BrO 5Br 6H 3Br 3H O− − ++ + = + , 

Br
OH

 + 4 Br2

OBr

Br

Br

 + 4 HBr

 
Додають сухий калій йодиду, знову закривають колбу притертим корком: 

Br
OBr

Br

Br
 + 2 HJ

Br
OH

Br

Br
 + J2 + 2 HBr

 
Через 5 хв титрують виділений йод розчином тіосульфату натрію з 

індикатором крохмалем. 
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Карбонати, глина і пісок (CaCO3, MgCO3, Al2O3⋅5H2O, SiO2, MnO) з пустої 

породи під дією розчину H2SO4 перетворюються у розчинні речовини CaSO4, MgSO4, 
Al2(SO4)3, H4SiO4, MnSO4. Стічна вода містить кремнегелевий шлам, солі металу (20%), 
кислоту (10%), сульфати алюмінію, кальцію, мангану. Ці розчини не піддаються 
регенерації. Небезпечним є потрапляння у повітря токсичних газів CO, SO2. 

Стоки виробництва кальцинованої соди. На 1 т готової продукції 
утворюється 10-12 м3 стічної води, яка містить суспензію CaCO3, CaSO4, Ca(OH)2, 
CaCl2, NaCl. Води захоронюють у шламонакопичувачах –"білих морях". 

Стоки гальванічних цехів. Поверхню металевого виробу покривають 
різними металами: Au, Ag, Cd, Cu, Zn. Найкращим електролітом, який захищає 
поверхню від корозії, є натрій чи калій ціанід. Стоки використаного електроліту з 
гальванічних цехів містять ціаніди металів, серед яких найтоксичніші натрію та 
калію. Ціаніди руйнують здатність клітин до засвоєння кисню.  

Стоки електрохімічного виробництва. Під час електролітичного одержання 
NaOH, Cl2, H2 з використанням ртутного електрода в атмосферу потрапляють пари 
ртуті, а у води сполуки меркурію.  

У нафтопереробній промисловості та органічному синтезі дуже широко 
застосовують концентровану (98-99%) сульфатну кислоту як каталізатор і осушувач. 
Відпрацьовані сульфатнокислі розчини утворюються при виробництві іонітів, 
полімерів, очистці олив. Так, наприклад, ізобутан алкілюють бутиленом у 
присутності 98% H2SO4:  

H3C-CH(CH3)-CH3+H3C-CH=CH-CH3 
 → 4SO2H  H3C-C(CH3)2-CH(CH3)-CH3. 

У стоки потрапляють розчини з вмістом до 90% H2SO4, 6-12% органічних 
речовин, кислі гудрони (на 30-65% це органічні речовин і 35-70% H2SO4). 

Найнебезпечніші органічні речовини у стоках 

Феноли, дуже токсичні речовини, містяться у стічних водах хімічних 
підприємств, таких як коксохімічні, сланцеві, лісохімічні, виробництва анілінових 
барвників. Феноли порушують біохімічні процеси у воді. Найтоксичнішими є 
одноатомні феноли (ГДК –1 мкг/л). При високій температурі та за умови достатньої 
концентрації кисню у воді феноли розкладаються. Зимою вміст фенолів значно 
перевищує норму. Феноли утворюються також при метаболізмі водних організмів та 
біохімічному розкладі речовин біологічного походження, накопичуються при дні.  

Леткі феноли: 

OH
 

Фенол 
CH3

OH

 

о-Крезол (м-, п-) 

CH3

OH

C3H7

 

Тимол 
O-CH3

OH

 

Гваякол 
(о-метоксифенол) 
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2. ГРУНТИ ТА ЇХ УТВОРЕННЯ 

Ґрунт є одним з найважливіших об’єктів довкілля, який забезпечує людство 
більше як на 90% продуктами харчування та сировиною. Тому особливо 
небезпечним є забруднення ґрунтів. 

Ґрунтом називають поверхневий горизонт земної кори на суходолі, 
видозмінений під впливом життєдіяльності рослин та інших живих організмів. 
Перше наукове визначення ґрунту дане російським вченим В.В.Докучаєвим: 
ґрунтом треба називати зовнішні горизонти гірських порід, природно змінених 
сумісною дією води, повітря і різного роду організмів, живих і мертвих. Вклад у 
дальшу розробку вчення про ґрунти внесли вчені В.Р.Вільямс, Д.Г.Віленський, 
В.М.Фрідланд, Г.В.Добровольський. В Європі більшість дослідників користуються 
визначенням ґрунту, сформульованим російською школою ґрунтознавців. 

Ґрунт – складна поліфункціональна, полідисперсна, гетерогенна, відкрита 

чотирифазна система в поверхневій частині кори вивітрювання гірських порід, яка 

характеризується родючістю і є комплексною функцією гірської породи, організмів, 
клімату, рельєфу та часу.  

Ґрунти відрізняються від гірської породи дисперсністю мінеральних речовин, 
великим вмістом специфічних органічних речовин – гумусу, вони населені живими 
організмами.  

Всі ґрунти Землі утворюють педосферу і розміщаються між літосферою, 
гідросферою та атмосферою. За Вернадським педосфера – біокосна система, яка 

підтримує життя на Землі, є основою організації біосфери. У ґрунті всі 
компоненти біосфери стикаються, формуючи це складне утворення. Вперше 
дослідженням ґрунтів в Україні займався у Полтавській губернії В.В.Докучаєв у 
1888–1894 рр. 

2.1. Процес та фактори ґрунтоутворення 

Характеристики ґрунту. Родючість полягає у забезпеченні ґрунтом умов для 
існування рослин, мікроорганізмів та ґрунтових тварин. У ґрунті накопичується така 
кількість поживних речовин, що їх може вистачити для живлення рослин без 
додаткового надходження на 200-1000 років. Ґрунт є результатом 

життєдіяльності живих організмів. Кругообіги речовин і енергії на Землі 
включають процеси функціонування ґрунту. 

Ґрунт є унікальним за складністю природним утворенням. Він являє собою 
чотирифазну систему, в якій усі фази є в тісному взаємозв’язку: тверда, рідка 
(ґрунтовий розчин), гази та газуваті речовини,  живі організми. 

Тверда фаза формується у процесі ґрунтоутворення з гірської породи і тому 
зберігає її склад та властивості. Вона містить залишки мінералів, залишки 
нерозкладених органічних речовин та продуктів їх перетворення в гумус. Рідка фаза 
– це вода у ґрунті з розчиненими в ній органічними та неорганічними речовинами. У 
водному середовищі відбувається більшість перетворень ґрунту. Завдяки 
ґрунтовому розчину по всій товщі ґрунту переміщаються речовини у вигляді 
розчинів, колоїдних розчинів та суспензії. Газова фаза – повітря, яке заповнює пори 
в ґрунті. Її склад дещо відмінний від складу атмосферного повітря і містить багато 
летких  продуктів  розкладу та  перетворень  органічних  речовин.  Чим  вологіший 



  

10 

ґрунт, тим менше в ньому газуватих речовин. Жива фаза – бактерії, гриби, 
водорості, ґрунтові тварини, коренева система рослин. 

Кількісні співвідношення між фазами залежать від клімату, характеру 
рослинного покрову та антропогенного впливу. Найкращі з точки зору екології 
умови, коли твердої фази у два рази більше, ніж рідкої і газоподібної. Ґрунт має 
складну просторову організацію та диференціацію ознак. 

Утворення ґрунту відбувається під впливом геологічних, біологічних, 
біохімічних факторів на основі ґрунтоутворюючих порід (а ті в свою чергу з 
гірських порід). Цей процес включає споживання мікроорганізмами певних 
інгредієнтів із гірської породи, накопичення відмерлих живих організмів та 
продуктів їх життєдіяльності. Починається процес з появи мікроорганізмів 
(бактерій) і водоростей. Відмираючи, вони збагачують мінеральну породу 
органічними речовинами, що сприяє появі нових організмів. Накопичується гумус, а 
в ньому концентруються елементи зольного і азотного харчування рослин. 
Сукупність всіх змін у ґрунті від початку його утворення до сьогоднішнього дня 
називається еволюцією ґрунту.  

Отже, під час ґрунтоутворення відбуваються такі  процеси: 
1) перетворення мінералів гірської породи під час її руйнування; 
2) накопичення в породі органічних речовин та поступова їх трансформація; 
3) взаємодія неорганічних речовин мінералів з органічними речовинами; 
4) накопичення у верхній частині ґрунту біогенних елементів; 
5) переміщення продуктів ґрунтоутворення з вологою вниз по профілю. 

Розрізняють три  основні стадії формування ґрунту (рис.2.1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис.2.1 Стадії формування ґрунту 

І – первинний процес (початкова стадія). Під впливом фізичних факторів та дії 
первинних мікроорганізмів перетворюється гірська порода, бактерії, водорості 
вбирають мінеральні речовини з породи. При цьому відбувається  розчинення 
неорганічних сполук, окиснення окремих компонентів і одночасне виділення 
непритаманних неорганічній породі органічних речовин. На цьому етапі з фізичних 
факторів роль відіграють механічне вивітрювання породи, її подрібнення, з хімічних 
– дія СО2, Н2О, О2. На початковій стадії помітний незначний біологічний кругообіг і 
мікропроцеси у гірській породі, наявні абіотичні неґрунтові процеси (як в Арктиці 
чи у пустелі – мерзлотні рухи, водна ерозія). 

ІІ – стадія розвитку ґрунту, яка триває сотні і тисячі років. На цій стадії 
зростає біопродуктивність наземних екосистем і біологічний кругообіг – одні 
елементи виводяться і повертаються у формі інших сполук, а це веде до розширення 
біологічного кругообігу. Велику роль на формування ґрунту має коренева система 
рослин.  



  

111 
 

Стоки можуть потрапляти у водойму декількома окремими потоками, іноді їх 
об’єднують у загальний потік, тоді склад води дуже різноманітний. Окремо 
зливають води, які містять специфічний забруднювач, особливо токсичний, з 
неприємним запахом. 

За типом забруднення промислові стоки можуть містити переважно 
неорганічні речовини; переважно органічні речовини (виробництво полімерних 
матеріалів, нафтохімічна промисловість); неорганічні і органічні речовини 
(нафтопереробна, нафтодобувна, органічного синтезу, легка, харчова 
промисловість).  

Залежно від дисперсності домішок води поділяють на чотири основні групи. 
Перша група стоків містить домішки розміром 1-10-2 мм. Це можуть бути часточки 
глини, карбонати, гідрооксиди важких металів, зависі органічних речовин. Води 
такого типу кінетично нестійкі, легко піддаються очищенню коагуляцією. Друга 

група речовин у стоках перебуває у вигляді гідрофільних та гідрофобних колоїдних 
частинок. Це можуть бути неорганічні та органо-мінеральні часточки ґрунтів, 
гумусові речовини, мікроорганізми. Фактично – це стійкий колоїдний розчин.  

Третю групу становлять речовини у молекулярній формі – розчинені у воді гази, 
біологічні речовини, низькомолекулярні органічні речовини. Часто домішки 
надають воді забарвлення. Четверту групу утворюють добре дисоційовані 
електроліти. Таким чином стічні води першої і другої груп утворюють гетерогенну 
систему, третьої і четвертої  груп гомогенну. 

Якщо промислові стоки потрапляють у відкриті водойми для господарсько-
питного призначення, то вони повинні бути достатньо чистими, не містити 
спливаючих частинок, олив, поверхневих плівок, вміст завислих частинок не 
повинен перевищувати 5%. Вміст розчиненого кисню має бути не нижчим за 4 мг/л, 
вода не повинна бути кислою. Для прісної води  вміст Cl- не повинен перевищувати 
0,35 г/л, а SO4

2- – 0,5 г/л. Вміст токсичних речовин не може перевищувати ГДК. 
Вимоги ставлять і до температури води: літом температура води після потрапляння 
стоку не повинна  підвищитись більше як на 3°, а в зимовий період – не більше як на 
5° у порівнянні з середньомісячною. 

Стоки після одержання металів з руд. Руду, яка містить оксиди, пісок і глину, 
розкладають сульфатною кислотою та піддають гідролізу. Одержаний гідроксид 
термічно розкладають, а з оксиду відновлюють метал: 

           FeO⋅Fe2O3⋅TiO2 + 5H2SO4 →FeSO4 + Fe2(SO4)3 + TiOSO4 + 5H2O, 
TiOSO4 + 2H2O →TiO(OH)2 + H2SO4, 

TiO(OH)2 →°t TiO2 + H2O. 

2ZnS + 2O2 →°t  2ZnO + SO2↑, 
ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O, 

ZnSO4+ 4C↑ →°t ZnS + 4CO↑, 

 2ZnS + Fe2O3 +4C →°t
 2Fe + 3CO↑+CS2. 
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У комунальних стоках кількість забруднюючих речовин відносно стабільна. 

Міські стічні води містять багато неорганічних та органічних речовин, вміст зависів 
у них досягає 0,5-5 г/л, значення БСК сильно змінюється (табл.10.3).  

Таблиця 10.3. Допустиме забруднення комунальних стічних вод  
Показник Забруднення на одного жителя, г/добу 

Зависі 
Нітроген амонійний 
фосфат миючих речовин 
Хлорид 
БСК5 
БСКповне 
Окиснюваність 

65 
8 
1,6 
9 
35 
40 
5-7 

Стабільність забруднення дає можливість прогнозу щодо очистки води. 
Особливість цього виду стоків – надмір бактерій. Урбанізована територія має значно 
складніші стоки, які містять як комунальні, так і промислові забруднення. У них 
підвищена концентрація розчинених органічних речовин, біогенних, поверхнево-
активних, а понижується вміст розчиненого кисню. 

Меліорація. Як зрошення так і осушення веде до зміни водного ресурсу. При 
зрошенні ґрунтів сильно зростає винесення солей із полів у ріки, в яких змінюється 
хімічний склад води, зростає мінералізація. Крім того води після зрошування 
випаровуються, що веде до загальної втрати води на значній території, ріки міліють, 
зате восени і зимою річковий стік зростає, що веде до повеней. Осушення веде до 
зменшення сумарного річного випаровування, тому після осушення переважно 
збільшується річний і сезонний стік води.  

Сільськогосподарські стоки містять надмір сполук живлення від застосування 
мінеральних добрив (N, P, K) разом з домішками важких металів та пестициди 
різних груп, які потрапляють у ґрунтові води, ріки, підземні води.  

Для водосховищ інтенсивність обміну води характеризується коефіцієнтом: 
V

К
Q

= , 

де V – об’єм водосховища, м3; Q – розтрата води протягом року, м3/с.  
Чим коефіцієнт більший, тим менші зміни відбуваються у водосховищі. 

Зменшення швидкості течії води у водоймі та зростання температури веде до 
інтенсифікації біопродукційних процесів. Збільшується вміст біогенних речовин, 
тому у водосховищах інтенсивно ростуть водорості, особливо синьо-зелені. 
Одночасно зростає кількість токсичних меркаптанів, амонію, як продуктів розкладу 
відмерлих біологічних об’єктів. 

Стічні води промислового виробництва містять залишки основної 
сировини, побічні продукти технологічного процесу і поділяються на такі групи: 
• стоки технологічних операцій, забруднені всіма речовинами, які 
використовувались у виробництві; 

• води від допоміжних операцій, найчастіше охолодження. Вони  переважно мають 
високу температуру; 

• води з допоміжних цехів та цехів обслуговування, промивні води. Забруднення їх 
може бути і меншим, але дуже різноманітне за складом.  
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Спочатку відбувається прискорене формування ґрунту (ІІа), розширюється 
біологічний кругообіг, відбувається процес видового ускладнення біогеоценозу. На 
цій стадії формуються головні ґрунтові признаки. На стадії сповільненого 

формування ґрунту (ІІб) понижується інтенсивність біологічного кругообігу, але 
відбувається розвиток макропроцесів вглиб профілю ґрунту. За час формування 
ґрунту може змінитися клімат та інші умови, порушиться рівновага. Відсутність 
рівноваги з факторами ґрунтоутворення на даній стадії є причиною дальшого 

розвитку ґрунту.  
ІІІ – стадія сформованого ґрунту, тобто рівноважного його функціонування. 

На цій стадії переважають циклічні оборотні процеси, відносно стабільні у часі, 
проявляються головні ґрунтові признаками. Рівновага за різними ознаками 
встановлюється за різний час. Так утворення гумусу відбувається за 10-100 років, а 
розклад силікатів у залишках мінералів – за 1000 і більше років. Деякі признаки 
ґрунту розвиваються при зміні зовнішніх умов, деякі залишаються від попередніх 
умов – у цьому полягає полігенетичність ґрунту. Іноді спостерігається стадія 
саморозвитку ґрунту, на якій при стабільному кліматі, геологічних умовах наземна 
екосистема не відповідає факторам ґрунтоутворення. 

В умовах сільськогосподарського виробництва рівновага зміщується. Якщо 
виробництво ведеться грамотно з врахуванням законів ґрунтоутворення у 
конкретних умовах, то це викликає розширене відтворення родючості, а 
неправильно, з надлишком токсинів – до деградації. Від сильних забруднень ґрунт 
перестає функціонувати, оскільки токсини вбивають ґрунтову біоту, однак 
зовнішніх змін при цьому нема – це настала деградація ґрунту. 

Фактори ґрунтоутворення 

Гірські породи внаслідок перетворень протягом певного геологічного часу 
дають ґрунтоутворюючі породи. Масивнокристалічними є магматичні породи, які 
є застиглими силікатними розплавами з виверження вулканів або всередині земної 
кори (граніти, пегматити, дуініти), а також метаморфічні, як продукти 
перетворення магматичних (сланці, гнейси). Осадові породи є продуктами 
вивітрювання масивнокристалічних (вапняки, крейда, обломкові породи). 
Вивітрювання гірських порід і розчинення речовин веде до виникнення 
ґрунтоутворюючих порід. 

Вивітрювання – це процес механічного руйнування та хімічної зміни гірських 
порід і мінералів. Вивітрювання є сукупністю складних різноманітних процесів 
кількісної і якісної зміни гірських порід і мінералів під впливом атмосфери, 
гідросфери, біосфери. 

Фізичне вивітрювання полягає у механічному дробленні породи без хімічних 
змін. На ці процеси впливає зміна температури, особливо різкі її перепади (як у 
пустелі, коли нічна температура наближається до 0°С, а денна до 60°С), волога, 
особливо з розчиненими солями, потрапляючи у щілини породи, їх поглиблює. 

Хімічне вивітрювання є процесом хімічної зміни породи під впливом вологи, 
карбон діоксиду, кисню. Швидкість процесу зростає з підвищенням температури. 
Основними діючими речовинами є вода, карбон діоксид, кисень. Під час 
вивітрювання малорозчинні сполуки мінералів перетворюються у добре розчинні і 
вимиваються водами. 
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Н2О: 

                        2Fe2O3+3H2O = 2Fe2O3⋅3H2O  
                             (гематит)         (лимоніт) 
         K2O⋅Al2O3⋅6SiO2+2H2O = 2KOH+Al2O3⋅5SiO2⋅H2SiO3 
              (ортоклаз)                                                    (каолініт) 

   СО2:                  CaCO3+CO2+H2O = Ca(HCO3)2 

О2: 

                 2FeS2+7O2+2H2O = 2FeSO4+2H2SO4 
               (пірит) 

                  4FeSO4+7H2O+O2 = 2Fe2O3⋅3H2O+4H2SO4 
Різні мінерали по-різному вивітрюються, менш стійкі є сполуки феруму, а 

найстійкіший кварц. При вивітрюванні залишаються уламки первинних мінералів та 
утворюються вторинні мінерали. 

Біологічне вивітрювання є руйнуванням породи під впливом живих організмів 
та продуктів їх життєдіяльності. Живі організми вбирають з породи потрібні їм для 
життя мікроелементи і акумулюють їх на поверхні породи. Корені рослин, особливо 
лишайники, виділяють СО2 і кислоти: оксалатну, бурштинову, яблучну. Різного 
виду бактерії сприяють накопиченню певних елементів (нітрогену з повітря), 
утворенню нових кислот (у процесі нітрифікації та сульфатизації утворюються 
HNО3 і H2SO4), які додатково руйнують породу. Тварини розрихлюють породу, 
накопичують органічні речовини. 

Ґрунтоутворюючі породи виникають у результаті вивітрювання гірської 
породи, надають ґрунту специфічний механічний, мінералогічний, хімічний склад, 
фізичні, хімічні властивості. Наведемо приклади лише деяких найважливіших порід.  

Елювіальні породи – продукти вивітрювання основних порід, які залишились 
на місці вивітрювання. Вони формують родючі дернові ґрунти. Делювіальні породи – 
наноси, відкладені на схилах гір дощовими і талими водами. Вони є основою різних 
ґрунтів. Алювіальні породи – осади, відкладені при розливі рік, донні відкладення 
рік. Вони глинисті та суглинисті, містять багато мікроелементів і є основою 
високородючих ґрунтів. Льодовикові (моренні) відкладення є продуктами 
вивітрювання порід, переміщених льодовиком. Це основа піщаних суглинків. Леси 
мають різний генезис. Вони пилові, рихлі, карбонатні, добре водопроникні. На лесах 
формуються високородючі чорноземи, сіроземи, каштанові ґрунти. 

Клімат. При певній температурі і вологості формується гідротермічний режим 
ґрунту. Обчислюють суму середньорічних температур понад +10°С, бо лише за цих умов 
відбувається вегетація. Вологість характеризують коефіцієнтом вологості (табл.2.1). 

Таблиця 2.1. Вплив клімату на процес ґрунтоутворення 

Клімат 
Сумарна температура 
понад +10°C за рік 

Вологість 
m(oпади)

m(випаровування)  

Холодний <600 Дуже вологий >1,33 
Вологий 1,33-1,0 Холодно-помірний 600-2000 

Напіввологий 1,0-0,5 
Тепло-помірний 2000-3800 Напівсухий 0,55-0,33 

Теплий 3800-8000 Сухий 0,33-0,12 
Гарячий >8000 Дуже сухий 0,12 

 



  

109 

Контроль вод для використання деякими промисловими виробництвами. 
Для цукрового виробництва вода має мати мінімальну мінералізацію, оскільки розчинені 
солі утруднюють варіння цукру. У воді для пивоваріння повинен бути відсутній CaSO4. 
У виноробстві вода повинна мати малий вмісту CaCl2 і MgCl2, щоб добре розвивались 
дріжджі. У водах для текстильної, паперової промисловості нормують вміст 
радіоактивних речовин, сполук Fe, Mn, вміст H4SiO4. Вода при виробництві штучного 
волокна повинна бути мякою (0,64 ммоль/л), у ній контролюють також окиснюваність. 

Вода для охолодження турбін, нагрівання котлів повинна мати дуже малу 
твердість, оскільки 1 мм накипу у парових котлах призводить до перевитрати палива на 
5% і прискорено відбувається корозія металу. Накип може бути карбонатним, 
гіпсовим, силікатним (найнебезпечніший). Автоматично аналізують величину рН, яка 
не повинна бути меншою за 9,1, редокспотенціал, вміст кисню, Na, Ca, Mg, Fe, Cu.  

Вода для зрошення повинна бути теплою, бо у холодній затримується ріст 
рослин, з мінералізацією до 1 г/л. Контролюють вміст солей Na2SO4, NaCl, Na2CO3 
(останньої повинно бути найменше). Вираховують іригаційні коефіцієнти для Cl-, 
SO4

2-, Na+. Наприклад, так обчислюють натрієве адсорбційне відношення:  

2 2

[Na ]

[Ca ] [Mg ]

2

+

+ ++
 

Якщо величина перевищує 10, то вода непридатна для зрошення. Обчислюють 
іригаційні коефіцієнти для решти іонів. Крім того для різних рослин бажана вода 
різної мінералізації.  

10.3. Контроль за складом стічних вод  
Виробництво будь-якого продукту проходить через декілька стадій. Природна 

сировина є складною сумішшю, у якій поряд з головним інгредієнтом міститься 
низку інших речовин, непридатних для технологічного процесу. Відходи можуть 
бути твердими, рідкими і газуватими. На всіх стадіях виробництва втрачається 
певна кількість речовин, які забруднюють довкілля. 

У рідкому стані відходи є різного ступеня дисперсності. За дією вони бувають 
нетоксичні (сполуки натрію, кальцію, калію, хлориди, карбонати, сульфати), 
токсичні та сильно токсичні (ціаніди, сполуки арсену, меркурію).  

Якість і склад забруднюючих речовин у воді залежить від технологічного 
процесу, сировини, додаткових продуктів, а також від досконалості технології. 
Основні забруднювачі поверхневих вод – нафтопродукти, феноли, важкі метали. 
Загалом стічні води поділяють за ступенем забруднення (від умовно чистих до дуже 
концентрованих), за впливом на екологічний стан водойми, за походженням. В 
реальних умовах стічна вода є гетерофазною, містить різні токсичні речовини в 
різних концентраціях та у різних формах. 

Стічні води бувають мало мінералізовані, до 3 г/л, їх знесолюють; 
мінералізовані – від 3 до 15 г/л; сильно мінералізовані води – понад 15 г/л. Води з 
великим вмістом органічних речовин, поділяють на чотири категорії: перша –до 0,5 
г/л органічних речовин; друга  – 0,5-5 г/л; третя – 5 -30 г/л; четверта –  понад 30 г/л. 

Неагресивними вважаються води з рН 6,5-8,0; сильно агресивними є ті, для 
яких значення рН нижче за 6 або вище за 9. 
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10.2. Контроль за складом вод залежно від їх використання 

Природні води використовують у різних цілях, тому в кожному випадку є 
різні вимоги, і доводиться аналізувати вміст різних інгредієнтів. Споживачами 
природних вод є населення, промисловість, сільське господарство.  

Основні потреби споживання вод зазначені нижче. 
• Використання питної води та для потреб харчування; у побуті. Ці води повинні 
відповідати стандартам якості, які ставлять до питних вод. 

• Використання вод для сільського господарства, як питних, так і для зрошення. 
• Використання вод в установках для обігріву та для охолодження. Для цих вод 
необхідно визначити загальний вміст солей і температуру. 

• Використання вод для певних технологічних процесів. Переважно для кожної 
галузі промислового використання вод до них ставлять свої специфічні вимоги. 

• Використання вод для гасіння пожеж; для заводнення вироблених нафтових та 
вугільних пластів. 

Води для господарсько-питного використання. Мешканець сільської 
місцевості витрачає не менше як 125 л/добу, міський – в межах 160-230 л/добу, а за 
умови гарячого водопостачання від 230 до 350 л/добу. Якщо використовують чисті 
артезіанські води, то аналізують їх на загальний вміст солей, органічних речовин, 
визначають фізичні параметри. Ці води ділять на дві категорії. До першої належать 
води, які є джерелом господарсько-питного водопостачання. До другої відносяться 
води, що використовують для купання, заняття спортом і відпочинком.  

Вимоги до питних вод регламентовані державним стандартом. Нижче наведені 
головні вимоги до питної води згідно стандарту ДСанПін 2.2.4-171-10. 
1. Вода не повинна бути кислою, рН=6,5-8,5. 
2. Вода повинна бути без запаху, не мати кольору та каламуті (до 20 одиниць нок за 

нефелометричним визначенням, де 1 нок відповідає концентрації каламуті 0,58 
мг/дм3), неприємного смаку (не вище 2 балів). Смак зумовлений підвищеним вмістом 
солей (г/л): більше 2,99 – неприємний смак, до 2,77 – помітний, 1,26 – ледь помітний.  

3. Вода повинна бути середньої твердості, до 7,0 ммоль/л. 
4. За макроелементним складом  нормується вміст (мг/дм3) Na+ – 200, Cl-, SO4

2- – 250 (до 
500); за мікроелементним – Si – 10,0; F- – 0,7-1,5; Fe –0,2 (до 1,0); Al – 0,2 (до 0,5); 
NH4

+ – 0,5-2,6; NO3
- – 50,0; NO2

- – 0,5; Cu, Zn – 1,0; Mn – 0,05 (до 0,5); Mo – 0,07.  
5. Нормують вміст токсичних елементів (мг/дм3): Pb – 0,01; As – 0,01; Hg – 0,0005.  
6. Вміст органічних речовин відповідає ХСК, визначеному за KMnO4, рівному 

5,0 мгО/дм3. Нормується вміст хлороформу, поліакриламіду, формальдегіду.  
7. За мікробіологічним складом допускається вміст кишкових паличок 3 колоніЇ на 1 дм3.  

Джерелами водопостачання є ріки, озера, водосховища, підземні води. Для 
забезпечення чистоти води її забір здійснюють у зоні санітарної охорони.  

Контроль за агресивністю води до будівельних конструкцій, тобто за 
здатністю розчиняти хімічні речовини, що входять в склад матеріалів 
гідротехнічних споруд. Розрізняють у водах агресивність:  

•вилужнювання, властиву м’яким водам (контролюють вміст Na2CO3); 
•загальнокислотну  (розчиняє захисну карбонатну плівку бетону);  
•вуглекислотну (розчиняє карбонати); 
•сульфатна і магнезіальна (CaCO3 перетворюється у більш розчинний CaSO4 i 

MgSO4). 
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Рельєф є фактором перерозподілу сонячної радіації і опадів залежно від 
крутизни схилів, обумовлює водний, тепловий, сольовий режим, таким чином 
впливає на формування ґрунту. 

Антропогенний вплив може спричинити як розвиток ґрунту і підвищення 
його родючості при окультуренні, осушенні, зволоженні, так і привести до 
деградації через забруднення, до ерозії, засолення, заболочення. Іноді це суттєвий 
фактор ґрунтоутворення. 

2.2. Характеристики ґрунтового профілю 
Ґрунти відрізняються за будовою профілю, вмістом неорганічних та 

органічних речовин, поживних елементів, за фізичними та хімічними 
властивостями, а отже за родючістю.  

Потужність ґрунту – товщина його від поверхні до материнської основи, 
буває від 40-50 см до 100-150 см у чорноземах. 

Колір ґрунту. Вчений С.О.Захаров вважав найважливішими для забарвлення 
ґрунтів гумус, сполуки феруму, силікатну кислоту, каолін, карбонати. Чорний та 
темно-сірий ґрунт містить багато гумусу; жовтий, оранжевий, червонуватий, 
зеленуватий колір зумовлений сполуками феруму; білуватий ґрунт – багато вапняку, 
гіпсу, жовтуватих – піску. Всього розрізняють 9 відтінків кольорів (рис.2.2). 
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Рис.2.2. Забарвлення ґрунтів (трикутник Захарова) 
Механічний склад визначають за вмістом кварцу та каоліну, таким чином 

ґрунти поділяють на піщані, супіщані, суглинисті, глинисті.  
Структура ґрунту – це агрегати, на які розпадається ґрунт. Ґрунт може бути 

структурним та безструктурним. За формою структурні ґрунти бувають 
кубовидними, призмовидними, плитовидними. За розміром агрегатів ґрунти є 
глибистими (>10 мм), макроструктурними, грубо мікроструктурними, тонко 
мікроструктурними (<0,01 мм). 

Складення ґрунту визначається його щільністю (дуже щільний, щільний, 
рихлий, розсипчастий) та пористістю (трубчастий, комірчастий, ніздрюватий, 
губчастий, пористий, тонкопористий). 

Включення та новоутворення. Включення – це сторонні тіла у профілі ґрунту, 
не пов’язані з ґрунтоутворенням (залишки породи, уламки цегли, коріння, кості, ін.).  
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Новоутворення – це накопичення речовин різної форми і хімічного складу, які 
формуються і відкладаються в ґрунті у процесі його утворення. Вони можуть бути 
різного походження, природного або антропогенного (гіпс, оксиди, гумус, сліди 
коренів, ходи землерийок, ...).  

Ґрунтовий профіль – це вертикальне чергування генетичних горизонтів. 
Найпростіший поділ горизонтів, запропонований Докучаєвим, показаний на рис.2.3. 

 А 

 В 

 С 

Рис.2.3 Генетичні горизонти ґрунтового профілю 

Генетичними горизонтами є однорідні переважно паралельні шари ґрунту, які 
мають різні морфологічні ознаки, склад і властивості. 

А – верхній темний гумусово-акумулятивний шар. У ньому проходить процес 
утворення гумусу, накопичуються різні органічні сполуки. З цього шару 
вимиваються розчинні у воді органічні та неорганічні сполуки у нижчий шар. Цей 
шар поділяється на верхній органогенний (лісова підстилка), гумусово-елювіальний 
(відбувається накопичення і одночасне вимивання гумусу) і елювіальний 
(руйнується мінеральна частина ґрунту). В орному ґрунті весь орний шар є А. 

В – ілювіальний, світліший, перехідний до материнської основи, в нього 
вимивається гумус та розчинені неорганічні речовини. Залежно від переважного 
вмісту вимитих речовин шар має різний колір і назву (карбонатний, ілювіально-
залізний, ілювіально-гумусовий, ...). 

С – материнська основа, світла, містить карбонати, гіпс, сульфати, хлориди. 
Зараз розроблена значно повніша і раціональніша система позначення 

ґрунтових горизонтів, зокрема запропонована українськими ґрунтознавцями 
вченими В.А.Ковдою, О.Н.Соколовським.  

Ґрунти є всюди на суходолі: від первинних на поверхні гірської породи, до 
чорноземів. Різноманітність природних умов привела до великої різноманітності 
ґрунтів. В Україні прийнято еколого-геологічну класифікацію російського вченого 
В.В.Докучаєва. Ґрунти поділяють за властивостями, особливостями залягання, 
географічним поширенням. У назвах використовують народні традиції та наукову 
термінологію. Тип ґрунту – білозем, підзол, чорнозем, сірозем. Типи поділяються на 
підтипи, роди, види, видозміни. Існує і міжнародна класифікація ґрунтів. Назви 
взяті з тих країн, де найбільше поширений даний тип ґрунту. Так є чорнозем, підзол, 
солонець, солончак, каштанозем, але є і флювісоль, грейсоль, андосоль. 
Найціннішим ґрунтом є чорнозем. За Докучаєвим чорнозем – це „цар ґрунтів, він 
дорожчий за вугілля, дорожчий за золото". У Парижі поряд з еталонами метра, 
кілограма є моноліт чорнозему з Воронезької області. В Україні є 38 основних типів 
ґрунтів і декілька тисяч підтипів (видозмін), складено ґрунтові карти.  
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Кратність розбавляння (np) стічної води до такого стану, щоб концентрація 

забруднювача не перевищувала фонової концентрації, обчислюють за формулами: 

np =
фону.макс

фонустоку

СС

СС

−

−
,  а якщо Сфону = 0,  np =

.макс

стоку

С

С
,       або       

фону стоку
p

стоку

Q Q
n

Q

+
= . 

Чим менш стійка домішка, тим швидше вона видаляється з води, особливо за 
підвищення температури води. Стійкість забруднювача оцінюють за величиною 
коефіцієнта неконсервативності kн. (1/добу⋅с) (табл.10.2). За коефіцієнтом 
обчислюють час, необхідний для видаленн з води забруднювача:  

tík
0t eCC −= , де 0t C,C  – концентрація інгредієнта у момент часу t та в початковий. 

Таблиця 10.2. Коефіцієнти неконсервативності деяких інгредієнтів 
Забруднювач kн, доба

-1с-1 
Нафта, синтетичні миючі засоби 
Феноли 
Фосфати  

-2⋅10-7 

-1,5⋅10-6 

0 
За величиною фонової концентрації та розбавляння води можна обчислити 

концентрацію токсичної речовини у стоку, при якій водойма не зазнає забруднення.  
Умовою допустимих стоків до непроточної водойми є: 

)СC(nСC фонуpфонустоку ГДК
−+≤ , 

а в разі відсутності забруднювача у водоймі залежність простіша: ГДК
CnC pстоку ≤  

де np – кратність найменшого розбавляння. 
Умовою допустимих стоків до проточної водойми є: 

ГДК
C)QаQ(QСQC стокуфонуфонуфонустокустоку +≤+ , 

де а – коефіцієнт змішування (частка води у водоймі, яка змішується зі стічною водою).  
Відносне і граничнодопустиме навантаження водойми знаходять із 

співвідношення концентрації забруднювачів Сстоку та ГДК забруднювача (ϕ):  

фонуфонуГДК

.стГДКстоку

Q)CC(

Q)CC(

−

−
=ϕ . 

Якщо ϕ > 1, то вода забруднена. Коли ж ϕ =1, то це відповідає граничним 
умовам навантаження водойми забруднювачами. 

Показники просторового розподілу забруднення у водоймі враховують 
поширення забруднення лінійне (λзабр.), по площі водойми (ηзабр.), в об’ємі водойми 
(µзабр.). Лінійне поширення зон забруднення вглиб та вшир водойми визначають: 

Н

L .забр
.забр,H =λ ,     і   

В

L .забр
.забр,В =λ , 

де Н – середня глибина водойми; В – середня ширина водойми; Lзабр. – віддаль від 
місця спуску стоків до місця, в якому концентрація забруднювача рівна ГДК.  

Просторове поширення зони забруднення обчислюють за показниками: 

.вод

.забр
.забр,S S

S
=η    і    

.вод

.забр
.забр,V V

V
=µ , 

де Sзабр.  та Vзабр – площа та об’єм забруднення води у водоймі;  
    Sвод.  та Vвод. – площа та об’єм води на ділянці водойми, яку досліджують. 
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У водосховищах, які являють собою великі затоплені території, вода 
інтенсивно випаровується, що призводить до загального зменшення водних 
ресурсів у даному регіоні. Особливо це шкідливо у засушливих зонах. 

Забруднення вод стоками (водокористування)   
Стічні води – води, відведені після використання у побуті та на виробництві. 

Стоки поділяються на промислові та побутові, вони потрапляють як безпосередньо у 
водойму, так і з ґрунтовими водами та атмосферними опадами (дощем, снігом).  

Джерелами забруднень  природних вод є: 
•стічні води промислових та комунальних підприємств, з урбанізованих територій; 
•відходи виробництва – вугільних пластів, рудників; деревини при її заготовці, 
переробці та сплавлянні;  
•стоки сільськогосподарські; 
•стоки суден річкового та морського транспорту. 

За складом стоки можуть містити механічні домішки, які легко осідають, 
суспензії і емульсії, колоїдні частинки, розчинені речовини.  

Найбільше стоків (70-80%) припадає на промисловість, причому 5-10% вод 
втрачається, а решта повертається у вигляді стічних. Особливо забруднюють води 
металургійна, хімічна, паперово-целюлозна, нафтопереробна галузі (нафта, феноли, 
кольорові метали). Плівка нафти перешкоджає самоочищенню води, через що вона 
може дійти до попереднього стану не раніше як через 100-150 днів. Феноли порушують 
біохімічні процеси у воді. Перевищення концентрації важких металів у воді веде до 
ускладнення біохімічних процесів. Теплове забруднення настає при температурі понад 
26°С; при 30°С пригнічується біоценоз у водоймі, а при 34-36°С гинуть риби та інші 
водні організми, оскільки зменшується вміст розчиненого кисню. 

Розрізняють декілька зон забруднення води стоками. Зона забруднення – 
частина водойми, у якій порушуються природні біологічні та біохімічні процеси, а 
концентрація речовин перевищує встановлені норми. Забруднюються також донні 
відкладення. Зона впливу – частина водойми, у яку поступають стічні води із зони 
забруднення, однак зберігаються природні біохімічні та біологічні процеси. 
Обчислюють, допустиму кількість стічної води, яка може потрапити у водойму 
залежно від об’єму водойми та стоку, хімічного складу стоку, інтенсивності 
перебігу процесу розбавлення і самоочищення, так щоб не перевищити ГДК. 

Розбавлення – пониження концентрації забрудненої води внаслідок перемішування 
з чистою. Розраховують розбавлення води за рівняннями турбулентної дифузії.  

Можна обчислити максимальну концентрацію (Смакс., мг/л) забруднювача на 
будь-якій віддалі від місця стоку в природну водойму. Для Смакс. у місці, нижчому за 
течією від потрапляння забрудненої стічної води:  

Сстоку>Смакс> Спотоку. 

стокуфону

стокустокуфонуфону
.макс QQ

QСQС
C

+

⋅+⋅
= , 

де  Q фону,  Qстоку  – розтрата води у ріці і розтрата стічної води, м3/с; 
Сстоку, Смакс, Спотоку (або Сфону) – концентрація інгредієнта у стічній воді, в місці 
змішування стоку і потоку, у природній воді вище за течією від потрапляння стоку 
(фонова концентрація), мг/л. 
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3. РЕЧОВИННИЙ СКЛАД ҐРУНТІВ ТА РОСЛИННОСТІ 

3.1. Мінерали та органічні речовини у ґрунтах 
Загальний вміст хімічних елементів – це хімічний склад ґрунту, незалежно від 

того, у формі яких сполук вони знаходяться. 
Мінералогічний склад ґрунтів обумовлений залишками мінералів з 

первинної гірської породи.  
Ґрунти містять первинні мінерали – магматичні та осадові породи. У рихлих 

ґрунтах переважає кварц (пісок), до 40-60%; щільні мають багато ортоклазу, з якого 
утворюється каолін (глина). Крім того до первинних мінералів відносять амфіболи 
(рогові обманки), піроксени, слюди. Гідрослюди є джерелом калію у ґрунті. 

Вторинні мінерали є продуктами вивітрювання первинних. Їх можна поділити 
на декілька груп. До першої групи відносять мінерали у вигляді простих солей: 
кальцит (CaCO3), магнезит (MgCO3), доломіт (CaCO3·MgCO3), сода (Na2CO3), гіпс 
(CaSO4), мірабіліт (Na2SO4·10H2O), галіт (NaCl), фосфати. Другу групу утворюють 
мінерали оксидів та гідроксидів алюмінію, силіцію, феруму, мангану, наприклад 
Al2O3⋅nH2O, Fe2O3⋅nH2O (Fe2O3 – гематит, Fe2O3·Н2О – гетит), MnO⋅MnO2⋅nH2O, 
каолінова група, основу мінералів якої утворюють оксиди алюмінію та силіцію 
Al2O3⋅2SiO2⋅nH2O, а решта елементів є невеликими домішками (Fe2O3, FeO, MgO, 
CaO, Na2O, K2O), глинисті мінерали 5Al2O3⋅ySiO2⋅2H2O, мінерали монтморилітової 
групи Al2O3⋅4SiO2⋅nH2O, у структурі яких є пустоти, тому вони легко набухають від 
вологи, а в посуху стискаються і тріскають. Кожний із мінералів має свою 
кристалічну структуру, в якій n є цілком означеним числом.  За кристалічною 
структурою (чотиришарова) виділяють групу хлоритів, які містять ферум, магній. За 
деякими даними саме з ними пов’язана гідролітична кислотність ґрунту, оскільки у 
міжшарових проміжках вони містять полімерні іони алюміній гідроксиду. Ці 
мінерали за походженням можуть бути як первинними, так і вторинними.  

Органічні речовини у ґрунті – це живі організми, рештки відмерлих 
організмів, неспецифічні органічні речовини, специфічні гумусові сполуки. До 
органічних речовин ґрунту слід віднести всі хімічні компоненти живих організмів, 
бактерії, грибки і продукти їх перетворень. Хімічний склад органічних решток 
різноманітний – це вода (до 90%), білки, жири, смоли, воски, дубильні речовини, 
багато із яких високомолекулярні. Трансформація речовин у ґрунті відбувається за 
участю мікрофлори. Спочатку органічні залишки механічно руйнуються, потім 
починається гідроліз органічних речовин (білків, вуглеводів, жирів). Продукти 
розкладу починають окиснюватися за участю ферментів – іде мінералізація 
органічних речовин. За умови недостачі кисню відбувається бродіння і утворюється 
метан, спирти, карбонові кислоти; процес розкладу в анаеробних умовах є 
сповільненим і може взагалі припинитися. 

Найважливішим компонентом ґрунту є гумус, який утворився в результаті 
перетворень решток вищих рослин, мікроорганізмів і тварин. Є дві концепції 
утворення гумусу: конденсаційна (фрагменти залишків органічних сполук 
вступають у реакцію конденсації та полімеризації) та біохімічного окиснення 
(проміжні високомолекулярні продукти вступають у біо-фізико-хімічну 
трансформацію в гумусові кислоти). За ґрунтознавцем В.А.Ковдою всі органічні 
речовини у ґрунті утворюють гумосферу. Середньогумусований ґрунт містить  
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200-300 т/га гумусу, що еквівалентне за енергією 20-30 т антрациту, тому що при 
рості рослин з гумусу акумулюється енергія. Наша країна належить до найбільш 
забезпечених родючими ґрунтами, хоча лише 50% ріллі є в зонах гарантованого 
землеробства з достатньою кількістю опадів. 

Ґрунт містить неспецифічні органічні речовини (сахариди, амінокислоти, 
білки та їх фрагменти, органічні кислоти, дубильні речовини) та специфічні 
гумусові речовини (табл. 3.1). 

Гумус – це гетерогенна динамічна полідисперсна система високомолекулярних 
нітрогеновмісних ароматичних сполук кислотної природи. Поверхневі шари ґрунту 
містять 0,5-20% гумусу, а вниз по профілю його вміст різко зменшується. Молярні 
маси гумусових речовин складають 700-100 000 г/моль. Усереднений склад гумусу: 
С – 36-62%; N – 25-35% (2,5-5% негідролізованого). Функціональні групи: -COOH, -
NH2, -R-OH, -C6H4-OH, =CO, гетероцикли з нітрогеном. 

Поділяють гумусові речовини за розчинністю.  
Фульвокислоти світло-жовтого, бурого кольору, розчинні у воді і лугах. Вони 

містять 41-46 % С, 4-5% Н, 3-4% N, 44-48% О, мають найменші молекулярні маси, 
проявляють кислотні властивості (водні розчині їх слабокислі з рН=2,6-2,8) та 
утворюють комплекси з важкими металами. Вони збагачені аліфатичними 
фрагментами і є лабільними.  

Гіматомеланові кислоти розчиняються в органічних розчинниках, мають 
властивості проміжні між фульво- та гуміновими кислотами. 

Таблиця 3.1. Органічні речовини у ґрунті 

 

Гумінові кислоти темно-коричневого або чорного кольору, частково розчинні у 
лугах, слабо розчинні у воді, мають високий вміст карбону (50-62%), 2,8-6,6% Н, 31-
40% О, 2-6% N та інші елементи. Залежно від вмісту карбону їх поділяють на сірі, 
бурі та чорні. У складі гумінових кислот багато циклічних фрагментів, їхні молярні 
маси високі – 4000-100000 г/моль. 

Гумін – частина гумусу, яка не піддається гідролізу, сукупність гумінових та 
фульвокислот, зв’язаних з глинистими речовинами, і рослинні залишки. Гумін не 
розчиняється в жодному розчиннику. Молекули гумусових кислот мають складну 
будову. Хоч вони не мають кристалічної структури, але впорядковані і сітчасті. При 
рН>5 більшість гумусових  
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Таблиця 9.7. Мінімальна концентрація інгредієнтів у мінеральній воді 
Інгредієнт Вміст, г/л Бальнеологічна група 

Природна прісна вода 1,0 Неспецифічна 
CO2 0,25 Вуглекисла 
H2SiO3 0,050 Кремнієва 
H3BO3, 0,035 Борна 
Вг- 0,025 Бромна 
Fe2+, Fe3+ 0,010 Залізиста, збагачена сполуками Mn, Cu, A1 
J- 0,005 Йодна 
HAsО4

2- , AsО2
- 0,0007 Миш’яковиста 

З органічними речовинами 0,005 С-органічний 
Rn  Радонова 

Мінеральні води бувають підкисленими і підлужненими (рН: 3-3,5 – 
сильнокислі, 6,8-7,2 – нейтральні; >8,5 лужні), мають різну температуру (<20°С – 
холодні, >42°С – високо термальні). Мінеральні води поділяють на 8 основних 
бальнеологічних груп. Специфічні мінеральні води мають високу мінералізацію, від 2-
5 до 5-10 г/л (слабо-; середньо-мінералізовані). Є води природно газовані: якщо вміст 
СО2  0,5-1,4 г/л, то це слабо вуглекислотна, якщо 2,5 – газуюча вода. У водах з високим 
вмістом галогенів концентрації Br >25 мг/л, J > 5 мг/л. Бальнеологічну дію мають води 
з сульфідами та сполуками арсену: при вмісті As (мг/л) 0,7-5,0 вода є арсенистою, 
понад 10 – сильно арсенистою. У сульфідних водах залежно від рН є різні форми 
сульфіду: рН<6,5 – H2S, рН>7,5 HS-. Ці води містять часто також тіосульфат. За 
вмістом H2S (мг/л) їх поділяють на слабо- (10-50); середньо- (до 100), сильносульфідні 
(до 250), а понад 250 – дуже сильносульфідні. Є води з підвищеним вмістом боратної 
та силікатної кислот (>50 мг/л – силіцисті). Води можуть бути збагачені ферумом (20-
40 мг/л – залізисті, >100 – дуже сильно залізисті), а також притаманними всім водам 
суші сполуками Mn, Cu. З лікувальною метою застосовують природні води з високим 
вмістом радіоактивного газу радону (від 200 до понад 8000 Бк/л). 

10. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ВОДИ, ЗАБРУДНЮВАЧІ ВОД 
10. 1. Характеристика основних забруднень  
Всі галузі господарства використовують воду, тому їх можна  поділити на 

споживачів води  та водокористувачів.  
Водоспоживання різне у містах і селах. Лише частина води повертається у 

вигляді стічних вод, а решта випаровується. Найменші втрати води в Європі – 5-10%. 
На потреби сільського господарства припадає 20-40% водоспоживання (табл.10.1). 

Таблиця 10.1 Водоспоживання промисловими підприємствами 
Промислове виробництво Витрата води на 1 т продукції, м3/с 

Виробництво: прокату 
целюлози 
хімічного волокна 
Атомні електростанції 

10-15 
400-500 
2000-3000 
Дуже багато 

Сільськогосподарські культури Витрата води, м3/га 
Цукровий буряк 
Зернові 
Трави 
Рис 

2500-6000 
1500-3500 
2000-8000 
8000-15000 
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Таблиця 9.6. Класифікація вод за кислотністю 

Тип води рН Тип води рН 
Сильнокисла <3 Слаболужна 7,5-8,5 
Кисла 3-5 Лужна 8,5-9,5 
Слабокисла 5-6,5 Сильнолужна >9,5 
Нейтральна 6,5-7,5   

Редокспотенціал води. Окисне середовище у воді (+0,7 В) зумовлене киснем, 
за цих умов переважає вміст Fe(III), Mn(IV). Коли накопичується СО2 та H2S (гниття 
і окиснення), то потенціал понижується до –0,1 В. У таких умовах переважають іони 
NH4

+, HS-, Mn2+, Fe2+. Зміни редокспотенціалу теж мають сезонний характер. 
Кольоровість води залежить від вмісту органічних речовин гумусового 

походження і продуктів розпаду рослин (дубильних речовин). Забарвленість 
притаманна болотним водам. Чим більш забарвлена вода, тим вища її окиснюваність, 
бо вищий вміст органічних речовин. Найменш забарвлена річкова вода взимку.  

Підземні води – це води, відокремлені від ґрунтів водонепроникною породою. 
Різноманітність хімічного складу малопроникних водовідпірних шарів породи 
призводить до великої різноманітності підземних вод – від прісних до розсолів (до 
650 г/л). Підземні воли можуть залягати на глибинах 10 км і більше. На невеликій 
глибині (0,3-0,5 км) залягають прісні води, близькі за складом до поверхневих вод 
суші, в них присутні природні радіоактивні ізотопи (Rn), гази повітряного 
походження, іноді H2S, CH4. На глибині 1,5-2 км підземні води стають солонуватими 
(до 3,5 мг/л) з переважанням SO4

2-, іноді мають досить великий вміст CH4, C2H6. На 
більшій глибині зростає мінералізація підземної води. Розсольні води в закритих 
гідрогеологічних структурах мають зменшений вміст кисню. Відсутність умов 
фотосинтезу призводить до зменшеного вмісту органічних сполук, однак ці води 
містять багато анаеробних організмів, які є дуже небезпечними для людини. 
Розсольні і соляні води мають збільшений вміст Br, J, Li, K, Rb,Cs, Cu, Zn, Sr, Ra, 
Ba. У підземних водах (при високих тисках мають температуру понад 100о), зростає 
вміст CO2, H2S, CH4, неорганічних речовин. Поблизу покладів нафти, кам’яного 
вугілля води збагачені вуглеводнями, підкислені. Чим глибше залягають води, тим 
вища температура, і на значній глибині вода переходить у пароподібний стан. При 
температурах 374°С для прісної і 425°С для солоних насичених розчинів та при 
тиску 21,8 МПа вода утворює „водяну плазму”, в якій молекули рухаються зі 
швидкістю газуватої фази, однак її густина близька до густини рідкої води. Води на 
глибинах від сотень метрів до кілометрів є під високим тиском, їх називають 
напірними артезіанськими водами, а з високими температурами – термальними (на 
глибині до 7-9 км вода є під тиском 10⋅107 Па з температурою до 350°С).  

Підземні та поверхневі соляні води з бальнеологічною дію, мінералізацією 
понад 1-2 г/л називають мінеральними. Терапевтично активними компонентами 
мінеральних вод солі, вільна Н2СО3, H2S, сполуки літію, барію, стронцію, феруму, 
брому, йоду, фтору, мангану, силікатна кислота. Для лікувальних та столових вод 
допустимі норми вмісту речовин переважно перевищують ГДК для питних (мг/л): NO3

- 
–10, NO2

- –0,5, As – 0,05-1,5, Sе – 0,01-0,05,  Sr –7-25, F- –1,5-10, Zn –1,0, Cu –1,0, Cr – 
0,1, Cr(VI) – 0,05, Pb – 0,1, Hg – 0,001, Cd – 0,01, феноли – 0,001-0,1, сума органічних 
речовин (загальний вміст С) – 5-30; Rn, N2, CH4, CO2, H2S.  
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кислот нерозчинні у воді; у кислішому середовищі більш розчинні гумусові 
речовини утворюють колоїдні розчини. Периферійні фрагменти гумусових речовин 
містять більше амінокислот, аміносахаридів, вуглеводів, аліфатичних вуглеводнів, 
мало циклічних фрагментів. Ядерні фрагменти містять бензолполікарбонові 
кислоти, фенолокислоти, нітрогеновмісні гетероциклічні фрагменти, але мало 
амінокислот. Можлива структура фрагментів гумусових кислот показана на рис. 3.1.  
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Рис.3.1. Можлива будова гумусових кислот 
 

Органічні речовини у ґрунті зв’язуються з неорганічними речовинами 

мінералів за рахунок сорбції органічних і гумусових речовин глинистою фазою, 
утворенням хімічних зв’язків. Механізми фізико-хімічної взаємодії різні.  

• Гумусові кислоти утворюють прості гетерополярні сполуки з іонами Na+, K+, 
Ca2+, Mg2+, NH4

+:  

R
(COOH)n
(OH)m

+ (n+m)M+ R
(COOM)n
(OM)m

+ (n+m)H+ 
 

Гумати однозарядних катіонів розчинні у воді і легко вимиваються з ґрунту, гумати 
двозарядних іонів нерозчинні, утворюють водостійкі гелі. Фульвати усіх катіонів 
розчинні у воді. 



  

18 
 

• Утворюються комплексні сполуки неспецифічних органічних та гумусових 
речовин з гідроксокатіонами важких металів і алюмінію М+ = Fe(OH)+, Al(OH)2

+, 
Fe(OH)2

+, CuOH+, ZnOH+. Ці іони у комплексі міцно зв’язані, але залежно від 
природи можуть бути обмінними: 

R
(COOH)n
(OH)m

+ M+ R
COO

 OH
 M 

(COOH)n-1
(OH)m-1

 
• Органо-мінеральні сполуки виникають в результаті взаємодії гумусових кислот і їх 

солей з глинистими речовинами і оксидами внаслідок хімічної взаємодії, адсорбції на 
поверхні частинок мінералів, через проникнення фрагментів молекул гумусових кислот 
у пустоти глинистих речовин. Утворюється мінерально-гумусова сполука: 
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З органо-мінеральною частинкою злипаються інші частинки внаслідок адгезії. Так 
виникає органо-мінеральний стійкий комплекс: 

Al

Si
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O-

O-
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OH
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R

(COOH)n

(OH)mO
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O

[R-M]
COO

O
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O
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(COOH)n
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3.2 Хімічний склад ґрунтів 

У ґрунті більший вміст карбону у 20 разів, нітрогену в 10 разів, більший 
оксигену, гідрогену, силіцію в порівнянні з літосферою, зате менший вміст лужних 
та лужноземельних металів (у табл.3.2). 

     Таблиця 3.2. Вміст хімічних елементів у літосфері та в ґрунті, мас.% 

Елемент Літосфера Ґрунт Елемент Літосфера Ґрунт 
O 47,8 49 Mg 2,1 0,6 
Si 27,6 33,0 C 0,1 2,0 
Al 8,8 7,13 S 0,09 0,085 
Fe 5,1 3,8 Р 0,08 0,08 
Ca 3,6 1,4 СІ 0,045 0,01 
Na 2,6 0,6 Mn 0,09 0,085 
K 2,6 1,4 N 0,01 0,1 
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Таблиця 9.4. Вміст органічних речовин у воді за окиснюваністю, мг/л О 
Тип водойми Вміст Тип водойми Вміст 

Гірська 2-3 Болото 10 
Рівнинна 5-12 
Підземна 0,1-0,01 

Підземна  
нафтова 

10-100 

Органічні речовини визначають за індивідуальними та інтегральними показниками. 
• Інтегральні показники – визначення загального вмісту карбону, нітрогену, 

фосфору, сульфуру органічних сполук.  
• Загальний вміст природних органічних речовин: гумінових кислот; фрагментів 

білків, амінів; кислот; складних ефірів; вуглеводнів. Часто їхню масу перераховують 
на вміст С (мг/л) або С (моль/л). 

• Визначають речовини антропогенного походження. Аналіз проводять як на групи 
речовин, так і на окремі токсичні речовини. Основні групи токсичних речовин – 
ароматичні (вуглеводні бензол, стирол; нафталін), галогенорганічні (хлороформ, 
дихлоретан, дихлофос), нітрогеновмісні (аміни, піридинові основи, поліакриламід, 
капролактам, сечовина), органічні кислоти, метанол, бензиловий спирт, бензоацетат, 
мастила, нафтопродукти, барвники, поверхнево-активні речовини, пестициди.  

Розчинені гази у водах. У природній воді містяться гази, які є в повітрі, та 
продукти розпаду залишків органічних речовин (табл. 9.5).  

О2. З підвищенням температури та мінералізації розчинність кисню у воді 
зменшується. Найвища його розчинність при ~0оС у дистильованій воді (15 мг/л). 
Кисень потрапляє у воду з атмосфери та внаслідок фотосинтезу (останнє залежить 
від температури та освітлення), тому його вміст зростає в літній період. 
Зменшується вміст кисню при окисненні речовин у воді. На поверхні води вміст 
кисню вищий, його добове коливання сягає 2-3 мг/л. Пониження вмісту кисню веде 
до кращої сприйнятливості водними організмами токсичних речовин.  

СО2 накопичується внаслідок біохімічного окиснення органічних речовин. Вміст 
СО2  понижується під час фотосинтезу. Однак, при забрудненні води токсичними для 
живих організмів речовинами ця залежність порушується. 

H2S, NH3 (NH4
+
) у природних водах або відсутні, або є лише у придонній 

частині, особливо накопичуються в зимовий період. Утворюються ці речовини, як і 
інші органічні сульфіди, в результаті гниття та розкладу відмерлих організмів. 
Наявність амонію, аміаку та гідрогенсульфіду і органічних сульфідів у водоймі 
свідчить про її забруднення. Така вода непридатна для споживання. 

Таблиця 9.5. Вміст газів у природній воді, мг/л 
Інгредієнт Вміст, мг/л 

O2 0-14 (до 40-50 в поверхневих) 
N2 10-16 

CO2 0,1-4000 (20-30 в ріках, озерах) 
CН4, С2Нб, СзН8, С4Н10 10 

H2S  
Кислотність води (табл.9.6). На величину рН сильно впливає співвідношення 

концентрацій H2CO3 (СО2) і CO3
2-. Літом при фотосинтезі рослини засвоюють СО2, 

тому рівновага зміщується в бік іонів СО3
2- і, як наслідок, вода підлужнюється до рН 

8,5, а зимою за відсутності фотосинтезу СО2 спричинює  слабокислу реакцію 
середовища до рН 4,5. Вода на поверхні має вище значення рН, ніж придонна.  
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Мікроелементи перебувають у складі колоїдів, утворюючи малорозчинні 
гідрооксиди, комплексіви з гумусовими речовинами (табл. 9.3 за підручником 
Б.Й.Набиванця та ін. „Аналітична хімія природного середовища”). Переважання тої 
чи іншої форми залежить від рН, від комплексантів, пори року. Фактично лише Mn2+ 
може бути незакомплексованим. Різні метали утворюють комплекси з різними 
гуміновими сполуками, деякі (Pb, Co) лише з надто важкими, деякі (Co, Ni) з 
середньоважкими, що мають молярні маси М÷10-100 г/моль; деякі (Hg, Co, Zn) з 
відносно легкими, у яких молярні маси М≤10 г/моль; а низькомолекулярні 
комплекси утворюють переважно всі важкі метали. 

Таблиця 9.3. Розчинні форми мікроелементів у поверхневих водах суші 
Форма існування 

Елемент 
pH=6,5 pH=8,5 

Mn Mn
2+ >> [MnLn]

z- ≥ [MnHCO3]
+ > 

[Mn(ФК)n]
z- > [MnCO3] 

[MnCO3] > [Mn(ФК)n]
z > Mn2+ > 

[MnLn]
z- ≥ [MnHCO3]

+ 

Cu [Cu(ФК)n]
z- >> [CuLn]

z- [Cu(ФК)n]
z- >>[CuLn]

z- ≅ [CuCO3] >> 
[CuOH]+ > [Cu(OH)2] 

Zn 
[ZnLn]

z- >> [Zn(ФК)n]
z- > 

[ZnHCO3]
+ > [ZnCO3] ≅ [ZnOH]+ 

[ZnCO3] > [Zn(ФК)n]
z-≥ [ZnLn]

z-> 
[ZnOH]+ > [ZnHCO3]

+ 

Co 
[CoLn]

z- 
> [CoHCO3]

+ >> Co2+ > 
[Co(ФК)n]

z- ≅ [CoSO4] 
[CoLn]

z- ≥ [CoHCO3]
+ ≥ [Co(ФК)n]

z- > 
Co2+ > [CoSO4] 

Ni 
[Ni(ФК)n]

z->>[NiHCO3]
+ 

>[NiLn]
z-> Ni2+ 

[Ni(ФК)n]
z- >> [NiLn]

z- ≅ [NiHCO3]
+ ≅ 

[NiCO3] 
Cd [CdLn]

z- >> Cd2+ > [Cd(ФК)n]
z- [CdLn]

z- >>[Cd(ФК)n]
z-≅[CdOH]+ >Cd2+ 

Pb 
[PbLn]

z- >[Pb(ГK)n]
z- 

>[Pb(ФК)n]
z->  [Pb(OH)2]

  > Pb2+ 
[PbLn]

z- >> [Pb(ФК)n]
z->  [PbOH] +> 

[PbCO3] 
Hg [Hg(ФК)n]

z-≅ [Hg(ГK)n]
z- [Hg(ФК)n]

z-≅ [Hg(ГK)n]
z- 

Примітка: ФК, ГК – залишок фульво- та інших гумінових кислот; L – 
цитринова чи  глютамінова кислота 

 

Антропогенними забруднювачами є Cd, Pb, Cr, Hg. Радіоактивні Sr, Cs, Pu 
нагромаджуються в кістках. 

Органічні речовини є автохтонні – природного походження, та алохтонні – 
надходять з виробництв. Від надміру автохтонних речовин водойма здатна 
поступово самостійно очиститися, тому їх не вважають небезпечними. Алохтонні 
речовини переважно дуже токсичні, не піддаються розкладу в довкіллі у результаті 
біохімічних та біологічних процесів – біодеградації. Більшість органічних речовин 
утворює комплекси з важкими металами, переводячи їх у розчинний стан.  

Багато органічних речовин є дуже лабільними, у водоймі перетворюються: 
реакції окислення, відновлення, конденсації, полімеризації, часто за участю 
мікроелементів як каталізаторів, та ін.. Вміст окремих органічних речовин та їх груп 
значно відрізняється. Це ускладнює аналіз. Ще одним ускладненням є великий фон 
неорганічних речовин. Сумарний вміст органічних речовин у воді визначають 
окиснюваністю води (мг/л О) (табл.9.4). 
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Головними елементами ґрунту (вміст від декількох до декількох сотих 
процентів) є магній, кальцій, натрій, калій, фосфор, сульфур, карбон, менше титану. 
Силіцій та алюміній є основою ґрунту. Вміст визначають у формі оксидів: 

(SiO2>Al2O3)>CaO≅Fe2O3>MgO≅K2O≥Na2O>TiO2>MnО. 
Аніони за вмістом утворюють такий ряд: PO4

3->SO4
2->NO3

->HCO3
->>Cl-. 

Вміст неорганічного фосфору порівняно сталий, а вміст сульфуру та 
карбонату коливається, так само коливається вміст органічного нітрогену та 
карбону.  

Оксиген та гідроген входять у склад мінералів, води, розчинних солей, 
органічних речовин, тобто є основою ґрунту. Їхній вміст у ґрунтах не аналізують.  

Силіцій утворює основний мінерал піщаних ґрунтів та складову ґрунтів усіх 
типів – кварц (90-98% у піщаних і 40-70% у глинистих), входить у склад 
алюмосилікатів, інших силікатних мінералів. Ці сполуки надзвичайно малорозчинні 
і теж є основою ґрунтів. У ґрунтовому розчині міститься невелика кількість H4SiO4. 

Алюміній у формі оксиду та гідроксиду є в складі алюмосилікатів, у 
ґрунтовому розчині гідроксид та невелика кількість фосфату утворюють колоїдні 
частинки. Розчинні форми сполук алюмінію шкідливі для рослин. Вміст алюмінію у 
ґрунтах коливається в межах від 1-2 до 20%. 

Ферум є в різних формах. Цей елемент входить у склад залишків мінералів 
(гематиту, магнетиту, лимоніту), у формі фосфату. Гідроксид Fe(III) утворює 
колоїдні частинки; у відновному середовищі доступними для рослин є 
водорозчинний FeSO4 та розчинний у слабких кислотах FeCO3. Вміст феруму 
коливається у широких межах: 0,5-1,0% у піщаних, 8-10% у збагачених 
феромагнезіальними породами, до 20-50% у збагачених мінералами феруму 
тропічних лісах.  

Калій – один з головних елементів живлення рослин. Він може бути у складі 
мінералів, часто глинистих. У ґрунтовому розчині калій є в формі розчинних солей, 
добре доступних рослинам. Загальний вміст калію у ґрунті ≥2%.  

Кальцій входить у склад карбонатних, сульфатних, фосфатних мінералів. У 
солонцевих ґрунтах його недостатньо, в некарбонатних ґрунтах вміст кальцію 
становить 1-3%. У ґрунтовому розчині кальцій може бути у формі розчинних солей.  

Магній входить у склад мінералів такого ж типу як кальцій, хоча його 
загальний вміст менший за вміст кальцію. У піщаних ґрунтах є недостача магнію.  

Натрій у ґрунті є в формі мінералів, багато із яких розчинні і тому 
перебувають у ґрунтовому розчині. Переважно вміст натрію становить 1-3%, а 
надмір NaCl призводить до засолення ґрунту. 

Карбон є переважно у складі органічних сполук, в карбонатних мінералах, 
лише незначна кількість може бути у формі HCO3

- в ґрунтовому розчині. Цей 
елемент є основою ґрунту. 

Нітроген у ґрунті є в різних формах. Велика кількість його входить у склад 
органічних сполук (5-10% від вмісту С в гумусі): це аміногрупи білків, в 
гетероциклічних сполуках. При розкладі органічних речовин накопичується NH4

+, 
внаслідок подальшого окислення при мінералізації утворюються іони NO2

-, NO3
- і 

всі вони є в ґрунтовому розчині. Таким чином у ґрунті відбувається кругообіг 
сполук нітрогену. Нітроген у формі NO3

- засвоюється рослинами (лише бобові 
можуть засвоювати N2) і є важливим елементом живлення. 



  

20 
 

Фосфор у ґрунті є в різноманітних формах, хоча загальний вміст його 
невеликий – 0,1-0,2%. Велика кількість його є в складі різноманітних мінералів 
разом із алюмінієм, кальцієм, ферумом, фтором (фосфорити, апатити), невелика 
кількість важкорозчинних фосфатів утворює в ґрунтовому розчині колоїдні 
частинки. На органічні речовини припадає всього 0,35% ґрунтового фосфору. При 
мінералізації органічних сполук у ґрунт повертається фосфор у вигляді РО4

3-, який є 
дуже важливим елементом живлення всіх рослин. У піщаних ґрунтах сполук 
фосфору замало для рослин.   

Сульфур є у складі мінералів у вигляді сульфату, сульфіду,  розчинний 
сульфат міститься у ґрунтовому розчині, в органічних сполуках його вміст 0,01-2% 
– це білки, ефірні масла. При мінералізації органічних сполук сульфур повертається 
в ґрунт у вигляді сульфату. Недостачі сульфату у ґрунтах переважно нема. Навпаки, 
антропогенне потрапляння сульфату призводить до забруднення ґрунту і його 
підкислення. 

Отже, форми знаходження головних елементів – переважно важкорозчинні 
силікатні мінерали, карбонати, фосфати; у розчині перебувають іони лужних металів 
і NH4

+, невелика кількість аніонів сильних кислот (NO3
-, SO4

2-, Cl-) та HCO3
-, 

комплекси з органічними та фульвокислотами; у формі колоїдних частинок є 
гідроксиди та фосфати металів; неметали є в складі неорганічних та органічних 
речовин. 

Мікроелементи у ґрунті, вміст яких не перевищує 10-3%, є бор, необхідний 
для розвитку і плодоношення рослин (1-200 мг/кг), манган (20-5000 мг/кг), купрум 
(1-150 мг/кг), цинк (5-100 мг/кг), кобальт (0,5-20 мг/кг), молібден (0,2-10 мг/кг), 
нікель, фторид, йодид, а також інші елементи з іще меншим вмістом. Недостача Мо 
в ґрунті призводить до накопичення в рослинах нітратів. Залежно від 
мінералогічного складу ґрунту змінюється і вміст мікроелементів (табл.3.3).  

Таблиця 3.3. Середній вміст деяких мікроелементів у ґрунті (мг/кг) залежно від 
мінералогічного складу 

Ґрунт 
Елемент 

Піщаний Глинистий Гірський вапняковий 

Zn 12 50-138 70 

Co 1,5 8-18 4,5 
Cu 5,6 20-37 17 
Мо 1,1 2,9-3,6 5,5 

Змінюється вміст мікроелементів і вглиб профілю ґрунту. При активному 
гумусоакумулятивному процесі вони накопичуються у верхній частині профілю, в 
іншому випадку вимиваються вниз. Ґрунти з підвищеним чи пониженим вмістом 
деяких елементів на певній території утворюють біогеохімічні провінції. Так біля 
родовищ корисних копалин спостерігається підвищений вміст мікроелементів; у 
Поліській низовині і на Закарпатті в ґрунтах і водах є недостача йодиду. Оцінка 
ґрунтів за вмістом мікроелементів показана в табл.3.4, 3.5.  
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        Колообіг нітрогену: 

 
Із проміжних форм нітрогену особливо токсичний NО2

-, а кінцевий є NO3
-, 

який засвоюється рослинами. За умови недостачі кисню у воді йде процес 
денітрифікації за участі анаеробних мікроорганізмів, який можна представити 
рівнянням відновлення карбоном:     5C+4NO3

-+2H2O→2N2↑+CO2↑+4H2O. 
Нітрати наявні у воді в основному завдяки нітрифікації органічних речовин. 

Нітрат споживається фітопланктоном, тому літом його мало у воді, а зимою вміст 
різко зростає. Середній вміст нітратів у воді досягає 5 мг/л. 

Нітрити свідчать про недавнє забруднення водойми стічними водами, бо це 
проміжна форма у процесі нітрифікації. Вміст нітритів у воді не повинен 
перевищувати 0,1 мг/л. Особливо багато нітритів у зимою, найменше літом.  

Фосфор міститься в неорганічних (фосфати) та органічних сполуках (залишки 
тіофосфатної кислот). Фосфати більшості катіонів нерозчинні у воді, але завдяки 
низькій концентрації утворюють колоїдні частинки, іноді разом з гідрооксидами. 
Зависі містять адсорбовані домішки нерозчинних фосфатів феруму, алюмінію. 

Колообіг фосфору: 
                                  Р(живих)        Р(органічних) 

                                            РО4
3-. 

Залежно від величини рН у воді містяться гідроген- та дигідрогенфосфати. 
Фосфати – найстійкіші сполуки, їх вміст у воді є в межах 0,2 мг/л Р. Найбільше 
фосфатів зимою, коли їх не засвоюють водорості.  

Силіцій у воді є в формі силікатів, які потрапляють у водойму з мінералів 
оточуючої твердої породи. В розчинному стані є невелика кількість ортосилікатної 
кислоти (6 мг/л), у зависях – інші форми, які й переважають за вмістом. Діатомові 
водорості живляться силікатом, бо їхній скелет складається з силіцію, тому силікатів 
у воді найбільше зимою, оскільки припиняється життєдіяльність водоростей.  

Ферум є у воді у вигляді колоїдних частинок, у розчинному стані переважають 
гідратовані іони Fe2+. При підвищенні рН утворюються гідроксокомплекси, карбонати. В 
окисному середовищі Fe3+ утворює важкорозчинний Fe(OH)3. Відомо 10 гідроксоформ 
сполук феруму: для Fe2+ – Fe(OH)2, Fe(OH)+, Fe(OH)3

-; для Fe3+ – Fe(OH)3, Fe(OH)2
+, 

Fe(OH)2+, Fe2(OH)3
3+, Fe2(OH)2

4+, Fe2(OH)5+, Fe3(OH)2
7+. Перевищення вмісту 0,5 мг/л Fe 

надає воді металевого присмаку. У воді він витрачається  на споживання живими 
організмами. У літній період концентрація розчинних комплексів Fe3+ з органічними 
лігандами вища, ніж це допускає розчинність Fе(OH)3 – до 2 мг/л. При рН=9 у водах може 
бути перевищений загальний вміст феруму. Найбільше сполук феруму в період 
повноводдя, багато зимою. Антропогенно ферум надходить з металургійних виробництв. 

Мікроелементи –сполуки металів та неметалів (Br, J, B) з вмістом десятки і 
менше мкг/л. Біометалами є Mn, Cu, Zn, Co, Mo, які каталізують біохімічні процеси. 
Так цинк входить до складу ензимів, його нестача спричинює випадання волосся, 
ревматизм, послаблення імунітету. За біогенною дією у процесі кровотворення 
біометали утворюють такий ряд: Mn, Fe, Co, Ni, Cu>Zn>Ga > Ge >As. 
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збільшується, а весною при паводках зменшується. Зміна рН водойми впливає на 
співвідношення НСО3

- – СО3
2. При рН 11 у воді переважно міститься СО3

2-, який 
призводить до випадання осаду СаСО3, а при рН 4 – Н2СО3 та СО2. Співвідношення 
іонів змінюється із зміною мінералізації води. При збільшенні концентрації солей 
спочатку випадають у осад карбонати CaCO3 і (MgОН)2CO3, потім CaSO4, і при 
найбільшій мінералізації у воді залишаються переважно галогеніди лужних металів. 
Таке явище притаманне водоймам гарячої кліматичної зони і морській воді. 

Твердість води обумовлюють зазначені вище розчинні солі. За вмістом 
розчинних солей (моль/л), тобто за твердістю, води поділяються таким чином: дуже 
м᾿яка –<1,5; м᾿яка – 1,5-3,0; середня – 3,0-6,0; тверда – 6,0-10,0; дуже тверда – >10,0.  

Таблиця 12.2. Середній хімічний склад природної води 
Інгред Вміст Інгредієнт Вміст* 

Макрокомпоненти Мікроелементи 

С1- до 100 мг/л (розсоли) Вг- 0,2-0,001 мг/л  (до 900) 
SО4

2- до 10 мг/л J- 10-1 мкг/л (до 0,05 мг/л) 
СО3

2- до 10 мг/л; F- 0,04-0,3 мг/л (до 6 мг/л) 

НСО3
- 250 мг/л (рН 7-8,5) Sr2+ 1-2,5 мг/л (до 10 мг/л) 

Na+ до 10 г/л (розсоли) Co2+ 0,04-8 мг/л (до 3,4 мг/л) 

К+ до 1 г/л Cu2+ 1 мкг/л 

Ca2+ до 1 г/л Pb2+ 1-10 мкг/л (до 100 мкг/л) 

Мg2+ <1 г/л Mn2+ 1-100 мкг/л 

Біогенні елементи Zn2+ 1-100 мкг/л 
Si (в термальних 150-300 мг/л) Ni2+ 0,8-10 мкг/л (20 мкг/л) 
N 1 мг/л (до 9 мг/л)   

Р 
0,1–0,01 мг/л 

(у мінеральних 1-10 мг/л) 
  

Fe 1-10-6 мг/л   
*У дужках вказаний середній вміст у морській воді 
Біогенні елементи у воді є в складі органічних сполук, у формі іонів, 

утворюють колоїдні частинки гідрооксидів, фосфатів (дуже мало). 
Нітроген входить у склад органічних речовин, неорганічних солей амонію, 

нітритів, нітратів. У воді, як загалом у природі, відбуваються процеси розкладу 
органічних речовин біологічного походження, їх окиснення за участю аеробних 
мікроорганізмів, в результаті чого утворюються неорганічні сполуки. Цей процес 
називають мінералізацією органічних речовин. Відбуваються процеси нітрифікації з 
кінцевим продуктом NO3

-, фосфатизації до РО4
3-, сульфатизації до SO4

2-. Одержані 
іони в розчинному стані потрапляють у воду, певна їх кількість засвоюється живими 
організмами – здійснюється біохімічний кругообіг речовин.  

Одним із найважливіших процесів є нітрифікація. Умовами нітрифікації є 
температура у межах 25-30°С, вологість 60% та добрий доступ кисню. Якщо умови 
невідповідні, не досить кисню, то нітрат втрачається, оскільки проходить 
денітрифікація. 
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Мікроелементи в ґрунті є переважно у складі залишків мінералів як ізоморфні 

домішки, як мінерали солей та оксидів; у ґрунтовому розчині найчастіше вони є у 
формі комплексів з гуміновими та фульвокислотами і іншими органічними 
речовинами; у складі органічних сполук (переважно ферментів). 

Таблиця 3.4. Оцінка ґрунтів за вмістом рухомих форм мікроелементів, мг/кг  
(за Г.Я.Рінькісом)  

Елемент 
Ґрунт 

Cu Zn Mn Co Мо В 

Дуже бідні <0,3 <0,2 0,1 0,2 0,05 0,1 
Бідні 1,5 1 10 1 0,15 0,2 

Підзолисті 0,1-6,7 0,05-2,6 2-300 0,1-3 0,02-0,45 0,02-0,6 
Чорноземи 4-30 0,06-0,2 1-50 1-2,5 0,05-0,4 0,4-1,5 
Сіроземи 5-25 0,1-10 1,5-125 1-2 0,05-0,2 0,1-0,6 
Каштанові 9,4-14 0,06-0,2 1,0-75 1-6 0,09-0,6 0,5-0,9 

 
Таблиця 3.5. Середній вміст мікроелементів у ґрунтах України, мг/кг 

Загальний вміст Вміст рухливих форм 
Тип ґрунту 

Mn В Zn Мо Mn В Zn Мо 
рН 

Опідзолений лісовий 399 28,8 39,5 2,67 162 0,60 0,43 0,18 5,9 

Чорнозем опідзолений - 39,2 48, 2,67 - 0,71 0,61 0,60 6,2 
Чорнозем потужний малогумусний 509 17,1 46,0 2,81 97 0,76 0,24 0,13 6,6 
Чорнозем потужний     
середньогумусний 

509 22,7 46,0 2,91 97 0,80 0,26  6,9 

Чорнозем звичайний малогумусний 593 27,0 55,0 2,42 130 0,91 0,27 0,88 6,8 
Чорнозем південний малогумусний 844 36,2 68,0 2,07 124 0,97 0,23 0,22 6,9 
Темнокаштановий, 
каштановий 

954 42,6 73,0 - 187 1,06 0,21 - 7,5 

Солонцюватий 594 56,0 63,0 0,98 24,0 1,33 0,20 0,11 6,7 

Кислотність ґрунтів (табл.3.6). Якщо у ґрунті є досить велика кількість 
вільних кислот, то він підкислений. Підкислюють ґрунт також сполуки алюмінію 
внаслідок гідролізу. Лужні ґрунти містять велику концентрацію іонів CO3

2- та 
вільних лугів (рідко). Для нормального існування рослин придатні нейтральні та 
слаболужні ґрунти (рН 6,5-8). 

             Таблиця 3.6. Класифікація ґрунтів за кислотністю 

Клас ґрунту рН Тип ґрунту 
Сильнокислий <4,5 Болотні, тропічні 

Середньокислий 4,6-5,0 Дерново-підзолисті, червоні 
Кислий 5,1-5,5  

Слабокислий 5,6-6,0  
Нейтральний 6,1-7,0 Сірі, чорноземи 
Слаболужний 7,1-8,0 Сірі, чорноземи 
Сильнолужний >8,5 Солонці 
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Радіоактивні елементи у ґрунті – це ізотопи природного походження: 
• елементи, всі ізотопи яких радіоактивні – 238U, 235U, 232Th, 226Ra; 
• радіоактивні ізотопи нерадіоактивних елементів – 40K, 48Ca, 87Rb, 96Zr; 
• у ґрунтовому повітрі – 219Rn, 220Rn, 222Rn.  

Важкі ґрунти і ґрунти на основі кислих порід містять радіоактивних ізотопів 
більше. Сильно акумулюють радіоактивні ізотопи торфи і торфово-болотні ґрунти. 
Їх використовують для дезактивації ґрунтів, особливо від важких радіоактивних 
елементів, таких як U, Ra. Значний внесок у радіоактивність ґрунтів ізотопу 40К, на 
який припадає 0,011% усього ґрунтового калію. Саме 40К спричиняє 66-90%  
β-випромінювання і 43% γ-випромінювання. Природна β-радіоактивність вища у 
верхніх горизонтах ґрунту і збільшена в темно-сірих і бурих ґрунтах, а менша у 
ясно-сірих. Радіоактивні метали у ґрунті в основному є міцно зв’язані. 

Вміст природних радіоактивних елементів у ґрунті (%) такий: 
Th   –    4⋅10-6  -16⋅10-4;        U   –    3⋅10-6 - 5,1⋅10-6; 
Rа   –    1⋅10-12 -1,7⋅10-10;  40К   –    3⋅10-6 - 3,1⋅10-5. 
Штучну радіоактивність спричиняє робота атомних електростанцій, зокрема 

викиди ізотопів 90Sr і 137Cs з періодами піврозпаду 28 і 33 роки відповідно. Вони 
включаються у біологічний кругообіг, Sr і Cs можуть замінювати Са і К. Ці 
елементи закріплюються у верхньому шарі ґрунту (5-9 см). Найвищу сорбційну 
здатність щодо них проявляють сильно збагачені гумусом та глинисті ґрунти.  

Ґрунтове повітря – це гази у твердій фазі та гази, розчинені у ґрунтовій воді. 
Вільне повітря містить гази, притаманні атмосферному повітрю, та леткі органічні 
речовини. У порах міститься защемлене повітря. У глинистих ґрунтах на нього 
припадає 12% всього повітря. Деякі гази і леткі органічні речовини є сорбовані 
ґрунтовими частинками на поверхні – це адсорбоване повітря. У ґрунтовому розчині 
знаходиться розчинене повітря – гази, розчинені у воді. Ці леткі речовини 
забезпечують фізіологічні потреби рослин, мікроорганізмів, фізико-хімічних 
процесів. Найбільш рухомими є О2 і СО2. Вміст їх коливається залежно від 
інтенсивності споживання кисню і продукування СО2, якого може бути у десятки 
разів більше, ніж в атмосфері. Концентрація кисню у газовій фазі може зменшитися 
до 10%. Вміст О2 і СО2 в орних ґрунтах наближається до їхнього вмісту в повітрі. 
Кількість N2 у ґрунтовому повітрі мало відрізняється від атмосфери, деяке 
зменшення спричинене засвоєнням його бульбочковими бактеріями коренів рослин 
та процесом денітрифікації в ґрунті.  

Вологість ґрунту. Вода у ґрунті розміщується в порах. Вона утримується 
ґрунтом різними силами: внаслідок сорбції (фізично зв’язана), капілярними, 
гравітаційними. Вода може бути у пароподібному, рідкому і твердому стані. Рідка 
ґрунтова вода є фізично зв’язана і вільна.  

Сорбована вода поділяється на міцнозв’язану і легкозв’язану. Міцнозв’язана 

вода утворює на поверхні твердих частинок дуже щільну плівку з декількох 
молекулярних шарів, вона замерзає при –78°С, недоступна рослинам. Переважно це 
сорбована пароподібна волога. Легкозв’язана вода утворює молекулярні шари 
поверх шару щільно зв’язаної води. Ці плівки води можуть дуже повільно 
переміщатися від одної частинки до іншої. Деколи вміст сорбованої води в 
глинистих ґрунтах сягає 30-35%, а у піщаних не більше як 3-5%.  
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Мікроорганізми можуть існувати до температури 90°С, тому впливають на 

хімічний склад підземних вод. Анаеробні сульфобактерії виявлені на найбільших 
океанічних глибинах. Біохімічні процеси проходять за участю аеробних бактерій, 

відбувається окиснення, наприклад, нітрифікація: R-NH2
аеробні→ NO3

-, та 
анаеробних, відбувається відновлення, наприклад, денітрифікація, десульфатизація 

SO4
2- анаеробні→ H2S. Завдяки залізобактеріям відкладаються гідрогелі Fe2(OH)6, 

MnО(OH)2. 
Фізико-хімічні фактори. У воді більше тих іонів, які утворюють добре 

розчинні сполуки  – іони лужних та лужноземельних металів, нітрат, хлорид, 
сульфат. Найбільше у воді тих іонів, які мають високу міграційну здатність. На 
міграційну здатність впливає як рухливість гідратованих іонів (чим менший іонний 
радіус і валентність), так і менше засвоєння рослинами. Тому у воді дуже мало K+ i 
NO3

-, а багато Ca2+, Mg2+ i SO4
2-, HCO3

-. На зміну складу води впливає наявність 
окисного чи відновного середовища, величина рН. Так в окисному середовищі у 
воді залишається добре розчинний VO3

-, а малорозчинні (Fe(OH)3 і MnO(OH)2 
переходять в осаді, а у відновному у воді залишаються розчинні сполуки Fe2+, Mn2+. 

9.2. Хімічний склад природних вод суші 
За вмістом у водах розрізняють макро- або головні (декілька %) і 

мікроелементи (10-3% і менше). Життєво необхідні елементи, а також продукти 
життєдіяльності живих організмів утворюють біогенні елементи, вміст яких 
проміжний між макро- і мікроелементами (табл.12.2). 
•Головні іони –  HCO3

-, CO3
2-, SO4

2-, Cl-; Ca2+, Mg2+, Na+, K+. 
•Біогенні елементи – N (NH4

+, NO2
-, NO3

-, в органічних сполуках), P (орто-, поліфосфати, 
в органічних сполуках), Si (ортосилікати), Fe(ІІ, ІІІ) (гідрооксиди та фосфати). 
•Мікроелементи – біометали Mn, Cu, Zn, Co, Mo Ni, F, J та інші.  
•Розчинені гази – O2, CO2, H2S, CH4 і інші. 
•Органічні речовини – білки, аміни, амінокислоти, карбонові та оксикарбонові 
кислоти, гумусові речовини (переважно фульвокислоти) складні ефіри, вуглеводи, 
карбонільні сполуки, спирти, а також пестициди, детергенти. 

Речовини у воді є в різних формах: розчинені гідратовані іони (залишки 
неорганічних кислот, іони активних металів); комплексні іони важких металів; колоїдні 
частинки (вільні гідроксиди або з адсорбованими іншими інгредієнтами); молекули 

газів. Нерозчинні речовини є не у воді, які, однак, за певних умов можуть перейти у воду. 
Показниками якості води є фізичні та фізико-хімічні властивості – питома вага, 
прозорість, кольоровість, каламутність, смак, запах, рН, редокспотенціал. 

Макроелементи потрапляють у воду під час розчинення гірських порід. Сульфати 
та гідрогенкарбонати кальцію та магнію зумовлюють твердість води. При високих 
концентраціях утворюються іонні асоціати гідрогенкарбонатів, сульфатів кальцію та 
магнію, які однак нестійкі. Натрій, калій та хлорид перебувають в іонній формі.  

Співвідношення головних іонів у водах: 
[Ca2+]>[Mg2+]>>[Na+]+[K+], 

Mала мінералізація (ріки, озера) – 
[HCO3

-]>[SO4
2-]>>[Cl-]. 

[Mg2+]>[Ca2+]>>[Na+]+[K+],   
Середня мінералізація, (озера)   –   

[SO4
2-]>[HCO3

-]>[Cl-]. 
[Na+]>[K+]>>[Mg2+]+[Ca2+], 

Висока мінералізація (моря)       –   
[Cl-] >> [SO4

2-]>[HCO3
-]. 
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9. ПРИРОДНІ ВОДИ, ЇХНІЙ ХІМІЧНИЙ СКЛАД  

9.1. Формування природних вод суші  
До природних вод належать поверхневі води суші, морські і океанічні, 

підземні, атмосферні опади. Різні типи вод містять різну концентрацію розчинених 
речовин або мінералізацію (табл.9.1).  

Таблиця 9.1. Мінералізація природних вод, г/дм3 
Тип води Вміст солей 
Прісні 
Солонуваті 
Соляні 
Розсоли 

≤1,0 
1-10 
10-50 
>50 

Поверхневі води суші і підземні є прісні і солонуваті. Вміст солей у морській 
воді досягає 25-35 г/дм3, а в океанічній навіть до 50 г/дм3. Зустрічаються насичені 
водні розчини солей (переважно NaCl) у неглибоких озерах південної кліматичної 
зони, а також підземні соляні озера. Маса гідросфери становить 1,5·1018 т (0,033% 
від маси Землі), а води у світовому океані – 1,338·1018 т, тобто 91,4% від усієї маси 
гідросфери. На прісну воду, найнеобхіднішу для живих істот суші, припадає менше 
ніж 4%, однак основна маса прісної води є у складі льодовиків і снігів (до 77%).  

Фактори, які впливають на склад природних вод 
На хімічний склад природної води впливають як основні фактори – 

формується вода певного гідрохімічного типу, так і другорядні – з’являються 
компоненти, які придають воді особливість; тип ґрунту та гірської породи, у 
контакті з якою є водойма, впливають на її склад безпосередньо.  

Фізико-географічні фактори – рельєф місцевості і клімат. Рельєф зумовлює 
водообмін і поверхневий стік. Клімат – інтенсивність опадів, температура, що 
зв’язано з випаровуванням води. При підвищенні температури випадають в осад 
карбонати і переважають у розчинному стані сульфати, хлориди.  

Геологічний фактор. З породи з тріщинами у воду легше переходять 
розчинені речовини. Хімічний склад породи у значній мірі обумовлює сольовий 
склад води, особливо у безстічних впадинах, підземних вод.  

Вивітрювання породи – перетворення нерозчинних сполук у розчинні, які 
легко вимиваються, як результат хімічної, біохімічної взаємодії, біологічної дії.  

Хімічне вивітрювання полягає у проходженні гідролізу, окислення: 
             СО2:         CaCO3↓+ CO2+H2O  Ca(HCO3)2  Ca2+ + 2 HCO3

-, 
                               MgSiO3↓+2CO2+3H2O  Mg(HCO3)2 + Н4SiO4. 
             O2:            MeS+ O2 MeO + SO2,   
                                SO2  → 2O SO3  →

O2H H2SO4, 
                              СаCO3 + H2SO4→CaSO4 + CO2+H2O, 
                              MgSiO3↓+ H2SO4  MgSO4 + Н4SiO4. 

Біологічне вивітрювання – руйнування породи внаслідок життєдіяльності 
мікроорганізмів, рослинності, що впливає на формування ґрунтових та поверхневих 
вод. Різні рослини вибірково поглинають іони (кермек – сульфати; полин – хлориди; 
ялина – кальцій; хвойні підкислюють середовище; синьо-зелені водорості 
регулюють вміст важких металів, зокрема меркурію). Водні рослини змінюють 

газовий склад води внаслідок фотосинтезу: 6nCO2+5nH2O 
hν→  (C6H10O5)n +6nO2. 
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Вільна вода не зв’язується з частинками ґрунту сорбційними силами і може 
вільно переміщатися у ньому. Капілярна вода утримується в порах капілярними 
силами, вона рухома, розчиняє і переносить речовини рослинам. Гравітаційна вода 

переміщається у ґрунті під дією своєї ваги, добре доступна рослинам. Гравітаційна 
вода може просочуватися з верхніх шарів ґрунту, а може утримуватися 
водонепроникною породою, насичуючи  нижні горизонти ґрунту, і тоді вона 
утворює ґрунтову воду. Ґрунтова вода, точніше ґрунтовий розчин, за хімічним 
складом подібний на прісні води, але має більший вміст розчинених гумусових 
речовин, фосфату, іонів алюмінію і феруму, амонію, нітрату. 

Відношення загальної кількості води до абсолютно сухого ґрунту називається 
вологістю ґрунту. Вологість ґрунту зумовлена вільною та легкозв’язаною водою, 
випаровується при температурі понад 100°С. 

Однією із найважливіших характеристик ґрунту є його водопроникність. 
Водопроникність зв’язана з особливостями складу ґрунту, впливає на родючість 
ґрунту, на особливості формування ґрунтового стоку. Якщо у ґрунтах є набряклі 
колоїдні частинки, особливо насичені натрієм та магнієм, то при сильному 
зволоженні вони ще більше набрякають і ґрунт стає практично водонепроникним. 

3.3. Ґрунтовий поглинальний комплекс та його характеристики 

Ґрунт – гетерофазна система, тому більшість процесів у ньому пов’язані з 
перерозподілом речовин між фазами. Глинисті мінерали, оксиди, гумус утворюють 
гідрофільні і гідрофобні колоїдні частинки. Процеси поглинання ґрунтом речовин 
мають переважно сорбційний характер. За К.К Гедройцем поглинальна здатність 
ґрунту полягає у здатності затримувати речовини, які є в розчинному стані, а також 
колоїдно-розпилені частинки мінеральної і органічної речовини, живі 
мікроорганізми і грубі суспензії.  

Ґрунтовий поглинальний комплекс [ГПК] – сукупність мінеральних, органічних 
і органо-мінеральних сполук високого ступеня дисперсності, нерозчинних у воді і 
здатних поглинати й обмінювати іони. Є 5 видів поглинальної здатності ґрунту. 

Механічне захоплення пористою поверхнею ґрунту частинок з води, повітря, 
розміри яких не перевищують розмірів ґрунтових пор. 

Фізичне поглинання, викликане зміною поверхневого натягу певними речовинами, 
що змінює процес адсорбції ґрунтом речовин з ґрунтової рідини та повітря.  

Фізико-хімічне захоплення – сорбція молекул води, газів, органічних сполук, 
пестицидів внаслідок Ван-дер-ваальсової взаємодії; катіонний та аніонний обмін 
між твердою фазою і розчином: 

[ГПК]Ca2+,Mg2+,H+ + 5KCl  [ГПК]K+
5 +MgCl2+CaCl2+HCl, 

[ГПК]OH-
m

 + Anm-  [ГПК]Anm- + mOH-, де Anm-: PO4
3-, Cl-, SO4

2-, NO3
-. 

Відбувається також катіонне ізоморфне заміщення, яке у сильногумусних ґрунтах 
переважно необмінне. Обмінно поглинаються Sr2+, Cs+, NH4

+, K+, Ca2+, Mg2+, H+, Al3+. 
Хімічне утворення нерозчинних сполук в процесі іонного обміну з ґрунтовим 

розчином:                 2Al3+ + Ca((H2PO4)2 → AlPO4↓ + Ca2++H3PO4, 
                              (ґрунтовий    добриво 
                                  розчин)   

2[Al(OH)3]n + CaHPO4 → [Al(OH)3]n-1⋅AlPO4↓ + Ca2++H2O;    
                          (ґрунтовий      добриво 
                   колоїдний розчин)   
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Відбувається утворення складних комплексів катіонів з органічно-
неорганічними конгломератами в ґрунті. Одержані комплекси злипаються з 
глинистою складовою ґрунту з утворенням органо-мінеральних конгломератів. 

Газоподібні речовини з ґрунтового повітря сорбуються ґрунтом. 

Біологічне поглинання – здатність живих організмів у ґрунті поглинати різні 
елементи, причому це поглинання є вибірковим для різних організмів. 

Сорбційна ємність (ємність катіонного обміну або ємність поглинання ЄП) 
– загальна кількість усіх поглинутих (обмінних) катіонів, які можуть бути 

витиснені з ґрунту. Сорбційну ємність вираховують у ммоль/100 г ґрунту або на 
1 кг ґрунту. Сорбційна ємність є різною для обмінної і необмінної сорбції, залежить 
від типу ґрунту, механізму обміну. Найвищу поглинальну здатність має чорнозем, 
який містить багато гумусу, а найменшу піщані ґрунти. Ємність поглинання тим 
більша, чим більша ступінь дисперсності частинок; органічна частина ґрунту має 
вищу ємність поглинання, ніж мінеральна; серед мінералів найвищу ємність мають 
глинисті мінерали монтморилітової групи; з підвищенням рН поглинальна здатність 
переважно збільшується.  

Сумарна ємність поглинання за іонами Ca2+, Mg2+, Na+ для чорнозему – 20-
50 ммоль/100 г, для підзолистих піщаних та супіщаних – 3-6 ммоль/100 г.  

Сума ввібраних (обмінних) основ (S) – вміст у ГПК лужних та 

лужноземельних металів. Це всі катіони, які здатні до обміну, крім H+ i Al3+. 
Алюміній є токсичним при вмісті більшому за 3-7 мг/100 г. Родючі ґрунти повинні 
бути насичені основами. Обмінна здатність ГПК за іонами Ca2+, Mg2+, Na+, К+ є 
показником доступності для рослин елементів живлення. Міра насичення основами 
(V) ґрунту визначається співвідношенням суми поглинутих основ та його 
гідролітичної (Нгідр.) кислотності: 

гідр.

S
V

S H
=

+ . 

Якщо насичення основами V > 70%, то вважається, що ґрунт добре 
окультурений, якщо V у межах 50-70% – окультурений, при меншому 
співвідношенні в межах 40-50% ґрунт вважається дуже слабо окультуреним, 
потребує додаткового внесення сполук кальцію. 

Селективність іонного обміну. Іон проявляє тим більшу спорідненість з 
твердою фазою ґрунту, чим більша його маса і заряд. Катіони і аніони за 
сорбційною здатністю утворюють ряди, які можуть змінюватися при зміні величини 
рН ґрунту, температури, концентрації іонів:             

Fe3+>Al3+>H+>Ca2+≥Mg2+>Cs+> NH4
+ > K+> Na+> Li+; 

        OH->SiO4
4->PO4

3->SO4
2->>NO3

-≈Cl-. 
Буферність ґрунту – це протидія зміні кислотності, концентрації речовин 

при їх внесенні у ґрунт, зміні редокспотенціалу ґрунту. Тому при невеликому 
забрудненні ґрунт здатний протидіяти цьому забрудненню, а внесення мінеральних 
добрив повинно бути дещо більшим за розраховане.  

Поглинальна здатність ґрунту має важливе екологічне значення. Висока 
ємність сприяє високій родючості ґрунту. Крім того поглинуті і міцно зв’язані 
токсичні елементи не переходять у ґрунтовий розчин в слабокислому середовищі і 
тому не засвоюються рослинністю. 
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Люди мають різну індивідуальну чутливість до дії ксенобіотиків. Найбільш 
чутливі організми реагують на дози, нешкідливі для решти людей. Допустимим 
вважають 1 випадок онкологічного захворювання на 1 млн людей протягом  року. 

Допустима добова доза (ДДД) – добова кількість речовини, надходження 
якої в організм людини протягом всього життя не повинно негативно діяти на 

організм. ДДД обчислюють з розрахунку певної кількості мг речовини на одиницю 
маси тіла людини (мг/кг). Якщо речовина є природного походження, то враховують 
її фоновий вміст у величину ДДД. Це стосується і мікроелементів. 

Допустиме добове надходження або споживання (ДДН) – максимальна доза 
(мг), цілодобове надходження якої в організм людини протягом всього життя 
безпечне для здоров’я людини і потомства. Допустима добова доза і надходження 
зв’язані між собою:   ДДД⋅m(тіла)=ДДН  або  ДДН=60 ДДД.    

Величини ГДК та ДДН зв’язані між собою: 

   100.)прод(m

.)ксен(ДДН
ДК

⋅
ω⋅

=Г , де 

ω (ксен.)- фактичний або прогнозований вміст ксенобіотика у продукті, 
M (прод.) - маса (кг) даного продукту у раціоні харчування. 

Нормативи встановлюють експериментально, вивчивши дію речовин на 
дослідних тваринах. Беруть до уваги три показники: токсикологічний, загально-
гігієнічний та органолептичний. При встановленні нормативу для людини 
враховують коефіцієнт запасу (в межах 0,1-0,005). Це означає, що визначений для 
тварини вміст полютанту повинен бути для людини у 10-500 разів меншим. 

Найменша величина з трьох показників концентрація визначає лімітуючий 
показник шкідливості. Для харчових добавок та пестицидів беруть величину меншу 
за цю межу. 

Додаткові показники 
Фактична забрудненість продуктів – вміст залишків забруднювача в 

продукті на момент визначення. Найчастіше ідеться про залишки пестицидів. 
Іноді встановлюють тимчасові гігієнічні норми вмісту елементів у продуктах 

харчування. Тимчасово допустима добова доза (ТДДД) – допустима добова доза, 
величину якої вибирають з врахування токсичної дії речовини і ступеня її 
небезпеки. Норматив встановлений на обмежений термін дії, поки не визначено 
ДДД для речовини. Умовно допустима доза (УДД) встановлюється для пестицидів 
з метою тимчасового і обмеженого використання, коли їх неможливо замінити 
більш безпечними препаратами. Оскільки певний допустимий залишок полютантів у 
продуктах завжди залишається, то його теж слід врахувати. Переважно це 
стосується пестицидів. 

Фонові допустимі залишки (ФДЗ) – допустима залишкова кількість стійких 
пестицидів, які неминуче наявні у продуктах харчування внаслідок їх використання 
та міграції в природних умовах. 

Переважно проявляється дія декількох ксенобіотиків. Для сумісної дії не 
розроблені нормативи. Однак вважають, що розроблені нормативи перекривають у 
100 і більше разів можливий синергізм (потенціювання) дії комбінацій 
ксенобіотиків у їжі, воді. Припускають адитивність доз різних речовин. 
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Гранично допустиму концентрацію, як норматив, використовують переважно для 

нормування вмісту важких металів (табл. 8.1). ГДК обмежує вміст ксенобіотика в 
одиниці маси чи об’єму продукту (мг/кг, мг/л) таким чином, щоб: 

1. сумарний вміст речовини не перевищував у добовому раціоні ДДН; 
2. не змінювалися харчові і біологічні властивості продукту. 

Таблиця.8.1.  ГДК важких металів у продуктах харчування 

Харчовий продукт  Pb Cd Hg As 
Борошно, кондитерські 
Хліб 
Крупи 
Зернобобові 
Овочі 
Фрукти і ягоди 
Цукор 
Молоко, кисломолочні 
Тверді сири, сир 
Масло 
Олія 
Яйця 
М’ясо 
Риба прісноводна хижа 
Риба прісноводна 
нехижа 
Риба морська 
Риба тунцева 
Чай 

0,5(0,3) 
0,3 

0,5(0,3) 
0,5(0,3) 

0,5 
0,4 
1 

0,1(0,05) 
0,3 
0,1 
0,1 
0,3 
0,5 
1 
1 
1 
2 

10 
2 

0,1(0,03) 
0,05 

0,1(0,03) 
0,1(0,03) 

0,03 
0,03 
0,05 

0,03(0,05) 
0,2 
0,03 
0,05 
0,01 
0,05 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1 

0,1 

0,02 
0,01 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 

0,005 
0,02 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 
0,6 
0,3 
0,4 
0,7 
0,1 
0,01 

0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,5 
0,05 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 

При нормуванні вмісту антибіотиків, пестицидів вживають термін гранично 

допустимий вміст (ГДВ), для харчових добавок (барвників, підсолоджувачів, 
розпушувачів) – гранично допустимі межі (ГДМ).  

Максимально допустимий рівень (МДР) –допустимий вміст забруднювача 

у продукті рослинного та тваринного походження. МДР використовують для 
нормування вмісту нітратів (табл.8.2) та пестицидів. Міністерством охорони 
здоров’я встановлені МДР для нітратів у ряді продукції та сировини. 

Таблиця 8.2. Максимально допустимий рівень NO3
- у деяких рослинах, мг/кг 

Продукт Вміст Продукт Вміст 
Картопля: рання 
                   пізня 

240 
120 

Помідори 
Капуста 

400 
 

Морква: рання 
                 пізня 

600 
300 

Буряк 
Гарбузи, диня 

1400 
45 

Огірки: відкритий ґрунт 
захищений ґрунт 

200 
400 

Салат, петрушка, кріп:  відкритий ґрунт 
захищений ґрунт 

1500 
3000 

Цибуля: відкритий ґрунт 
захищений ґрунт 
                ріпчаста 

400 
800 
90 

Виноград, яблука, груші 
Консерви для дітей: овочеві фруктові 

60 
100 
50 
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За здатністю до переходу у розчинний стан розрізняють такі форми 
зв’язування інгредієнтів у ґрунті. 

Необмінні форми – інгредієнти входять у склад мінералів, для переведення їх 
у розчин необхідна дія концентрованих розчинів кислот. 

Обмінні форми – інгредієнти входять у ґрунтовий поглинальний комплекс. 
Для переведення у розчинний стан на ґрунт діють розбавленими розчинами кислот 
та 1М розчинами солей (KCl, NH4Cl). 

Рухливі форми – іони та сполуки у ґрунтовому розчині. Їх переводять у 
розчин дією розведених кислот (0,1 М), буферними розчинами, наприклад 
CH3COONH4+ CH3COOН та іншими. 

Дія буферного розчину з  pH=4,5 на ґрунт імітує дію коренів більшості рослин.  

3.4. Хімічний склад рослин 

На рослинність суші припадає 97% біомаси, а лише решта на тваринний світ 
та мікроорганізми. У склад рослин входять ті самі елементи, що і в решті об’єктів 
довкілля. Це макроелементи з вмістом від десятків до 10-2% і мікроелементи з 
вмістом 10-3% і менше. Для нормального існування рослин життєво необхідними є  
макроелементи C, O, H, N, S, P, K, Ca, Na, Mg та мікроелементи Fe, Cu, B, Mo, Zn, 
Mn, Co, Ni, J  і низка інших. Суха речовина рослин містить біля 45%С, 42%О, 
6,5%Н, 1,5-5%N і 5-12% так званих зольних елементів. Якщо рослину обзолити, то в 
золі можна виявити 78 елементів. Екологів та агрохіміків цікавлять ті елементи, які 
засвоюються рослинами, приймають участь у метаболізмі і важливі для рослин.  

Вміст елементів у рослинах змінюється залежно від періоду вегетації 
(найбільше у молодих рослин), різний у різних частинах рослини. Важлива 
інформація про вміст макро- та мікроелементів у врожаї зрілих рослин.  

За вмістом макро- та мікроелементів у рослин розрізняють критичний період 
та період максимального використання. У критичний період (молодий вік) 
порушення співвідношення елементів призводить до порушення росту рослин. Так, 
при розвитку листя, рослина найбільше споживає нітроген, багато фосфору і калію. 
При відмиранні листя 20-30% калію повертається у ґрунт, таким чином 
поновлюється його вміст у ґрунті. При старінні рослин елементи живлення менше 
засвоюються і можуть навіть виводитися в ґрунт. Засвоєння поживних речовин 
здійснюється переважно коренями з ґрунтового розчину. Незалежно від механізму 
проникнення речовин через корені, процес пов’язаний з розмірами іонів та їх 
зарядами, концентрацією речовин у розчині. Тому для нормального росту рослин 
ґрунтовий розчин повинен містити оптимальну кількість розчинених речовин 
живлення.  

Неорганічні речовини у рослині переважно міцно зв’язані. Розчинні солі 
утворюють іони Na+, K+, Cl-, NO3

-. Найбільше калію в моркві, абрикосах, капусті. 
Натрій і калій незамінні у процесах переносу розчинних речовин через мембрану 
клітин. Хлориду і нітрату в рослині небагато. Накопичення нітрату свідчить про те, що 
він не відновився до амонійного нітрогену, а отже забруднює рослину.  

Макроелементи Ca, Mg утворюють важкорозчинні фосфати, солі 
карбонових кислот – тартратної, цитратної, яблучної, янтарної, а невелика кількість 
їх є в складі білків. Магній входить у склад зеленого хлорофілу. Найбільше магнію у 
вівсі та в бобових рослинах – квасолі, гороху.  
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Мікроелементи, біогенні елементи N, P, S переважно входять у склад білкових 
речовин і тому міцно зв’язані. Практично всі білки містять сульфур. Найбільше 
сульфуру в бобових і злакових рослинах. Якщо зернові культури вирощують на 
полях з високим природним вмістом селену, то сульфур в амінокислотах (цистеїн, 
метіонін) заміщається селеном. Утворені „селенові” амінокислоти можуть привести 
до отруєння тварин і людини. Феруму в усіх рослинних організмах більше за інші 
мікроелементи. Він входить у склад ферментів. Найбільше феруму в бобових 
рослинах – квасолі, сої. Манган відіграє важливу роль у процесі фотосинтезу, в 
утворенні аскорбінової кислоти. Він зв’язаний з білковими речовинами у складі 
ферментів. Інші мікроелементи (Cu, Zn, Ni) входять у склад різних ферментів. 
Найбільше цинку в горіхах, цибулі, найбільше мангану в листяних рослинах. 
Фторид у невеликій кількості міститься в оболонці зерна, йодиду багато в морських 
водоростях. Рослини містять цілу низку органічних та неорганічних, а також органо-
мінеральних речовин (табл.3.7). 

Таблиця 3.7. Хімічний склад окремих видів рослин (%) 
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Вміст речовин у рослині залежить від частини рослини, від виду рослини, від 

місця, на якому її вирощують, від стадії вегетації. 
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гірше засвоюють антибіотики, частіше страждають гастритом, у них порушується 
імунітет. На проблему трансгенних продуктів по-різному дивляться у різних 
частинах світу. Наприклад, в Європі спочатку зовсім заборонили їх продавати, але 
пізніше заборону відмінили, зажадавши маркувати продукти з вмістом ГМ-
складових понад 0,9%. У США відмовилися від яких-небудь заходів відносно 
подібних продуктів. 

Найбільше дискусій точиться навколо соєвого білка, у склад якого входять усі 
незамінні амінокислоти. Продукти, багаті соєвим білком, значно знижують ризик 
захворювань серця, і це підтверджується десятками клінічних досліджень. Після 
аналізу результатів клінічних досліджень у 1999 році було дозволено поміщати на 
упаковці продуктів, багатих соєвим білком, інформацію про те, що щоденне 
вживання 25 г соєвого білка в поєднанні з дієтою, яка містить мало холестерину і 
насичених жирних кислот, може знижувати ризик захворювань серця. Щоденне 
вживання 4 порцій сої може на 10 % понизити вміст так званого "шкідливого 
холестерину" (ліпопротєїнів низької густини), який в стінках кровоносних судин і 
викликає атеросклероз. Вживання сої знижує ризик різних захворювань, зокрема 
остеопорозу, раку передміхурової залози і раку товстої кишки. 

Сумніви відносяться не до соєвого білка, а до компонентів сої, зокрема 
ізофлавонів дайдзєїну і геністєїну. Ізофлавони мають слабку естрогенну дію. У 
жінок ізофлавони можуть підвищувати ризик розвитку раку, особливо молочної 
залози. Хоча в деяких умовах вживання сої може запобігати раку молочної залози.  

Досліджують також вплив геністеїну, який може викликати збільшення 
молочних залоз у чоловіків. Компоненти сої можуть впливати на функції 
щитоподібної залози. Виявлено здатність геністєїну та дайдзєїну пригнічувати 
активність пероксидази щитоподібної залози. 

Полімерні матеріали можуть потрапляти у продукти з обладнання, упаковки, 
посуду, водогінних труб. У середовище можуть виділятися акрилонітрил, стирол, 
вінілхлорид. Звичайно така міграція незначна і становить 1 мкг за добу, однак 
одночасно можуть мігрувати у продукти важкі метали, які використовували як 
каталізатори. 

8.2. Нормування забруднювачів у продуктах харчування  

Токсичність, 1/ЛК50, можна визначити як дозу, що викликає моментальну 
смерть. Токсична дія з часом збільшується, але не завжди монотонно..  

За значенням ЛД50 ксенобіотики поділяють на 4  класи токсичності: 
• надзвичайно токсичні - до 15 мг/кг; • високотоксичні - 15-150 мг/кг; 
• помірно токсичні - 151-5000 мг/кг;  • малотоксичні - більше 5000 мг/кг. 

Нормування ксенобіотитків у довкіллі та в харчових продуктах відрізняється, 
тому що допустима доза повинна бути віднесена до всіх спожитих продуктів за день 
разом, а допустимий вміст визначають окремо для кожного продукту. 

Допустима добова доза (ДДД) визначає допустиме добове надходження 
(ДДН) у складі раціону. 

Гранично допустимі концентрації (ГДК) речовини у окремих продуктах. 
Цей норматив спільної назви не має. Для важких металів - ГДК, для нітратів - 
допустимий вміст, для харчових добавок - межа, для пестицидів - максимально 
допустимий рівень (МДР).  
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Бактерицидні препарати у тваринництві  
Сульфаніламіди застосовують для лікування тварин і птиці від інфекцій. Вони 

накопичуються в організмі тварини, особливо у внутрішніх органах, і забруднюють 
продукти тваринництва. У молоці вміст може перевищувати 0,01 мг/кг, в меді – 
0,1 мг/кг. Недопустимі залишки сульфапіридину та сульфаметазину. В організмі 
людини сульфаніламідні препарати розщеплюються в печінці під дією кислот в 
організмі. 

Нітрофурани – мають бактерицидну і бактеріостатичну дію. Однак, більшість 
нітрофуранів має мутагенні та канцерогенні властивості. Вони сильно 
накопичуються у тканинах худоби, але не повинні потрапляти у їжу людини. З 
організму тварини та птиці ці речовини можуть потрапляти у молоко, яйця. Тому, з 
метою забруднення м’яса,  забій худоби можна проводити не раніше як через 3-10 
діб після, того, як їх дають худобі  з лікувальною метою. 

Інші препарати, вміст яких нормують у продуктах тваринництва – це 
антигельмінтні (до 5,0-0,01 мг/кг(л) у м’ясі, тканинах, молоці), антипротозойні 
(0,5 мг/кг у мʼясі і 3 мг/кг в печінці), трипаноцидні (0,1 мг/кг у жирі, м’ясі, молоці; 
12 мг/кг - в печінці). 

Гормональні препарати використовують для стимуляції росту тварин, 
поліпшення засвоєння кормів, прискорення статевого дозрівання. Частина з них має 
анаболітичну активність. Синтетичні препарати за дією перевищують природні у 
100 разів. Вони накопичуються в організмі, є стійкими при нагріванні (приготуванні 
їжі) та викликають дисбаланс в обміні речовин. Лише для трьох стимуляторів, які не 
є небезпечними для людини, нема встановлених МДР – естрадіолу-178, 
прогестерону, тестостерону. Дія інших детально не досліджена, але встановлено 
гранично допустимі залишки: 
• глюкокортикозостероїди – 0,5 мкг/кг у м’ясі; 
• зеранол, тремболон –0,002 мг/кг у мʼясі та 0,01 мг/кг в печінці; 
• тренболдонацетат, карбадокс – 0,002 мг/кг у мʼясі. 

Генетично модифіковані речовини в продуктах 

Проблемою генетично модифікованих речовин, доданих у продукти 
харчування, займається багато організацій у світі. Точиться дискусія, з одного боку. 
про їхню абсолютну безпечність, а з другого – про поки-що невідомі наслідки від 
вживання таких речовин. Нові сорти і навіть види сільгоспкультур, одержані 
методами генної інженерії, привабливі своєю технологічністю: так, генетично 
модифікована картопля не боїться колорадського жука, груша – тлі, а морська 
капуста – дельфінів. Вирощувати такі культури простіше і дешевше. До того ж і 
виглядають вони апетитніше і бувають смачнішими від звичайних. 

Найбільше генетично-модифікованих білків сої виявили в ковбасах, паштетах, 
шоколаді (до 70-80%) і навіть у продуктах дитячого харчування.  

Учені дотепер не довели безпечність та безпечний вміст цих продуктів для 
споживачів. Те, що від генетично модифікованої картоплі гине колорадський жук, 
звичайно, позитивно, проте не відомо, наскільки такий токсин безпечний для  
людини. В той же час вже широко відомі дослідження, що ясно доводять шкоду ГМ-

продуктів. Експерименти показали, що люди, які регулярно вживають таку їжу, 
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4. ПОНЯТТЯ ПРО ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ТА СИРОВИНУ. 

  ВПЛИВ ХАРЧУВАННЯ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

4.1. Вплив харчування на здоров’я людини 

Здоров’я – стан повного фізичного, душевного (психічного) і соціального 

благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад. Стан здоров’я населення 
на 50% визначається способом життя, матеріально-побутовими умовами, станом 
харчування та водозабезпечення, умовами праці; на 20% – станом довкілля і 
природно-кліматичними умовами; лише на 20% – генетико-біологічними 
особливостями; на 10% – станом охорони здоров’я.  

В Україні стан здоров’я погіршився через наслідки Чорнобильської катастрофи 
та напружену екологічну обстановку. Зростає кількість дітей з вродженими вадами 
розвитку: церебральний параліч; психоневрологічні захворювання; вади серцево-
судинної системи – 40 тис. Соціально-економічна криза та зубожіння громадян 
призводить до періодичних епідемічних вибухів туберкульозу, наркоманії, анемії, 
поширення самогубств, зниження народжуваності. Поширюються захворювання, 
обумовлені ризикованим способом життя. До втрати здоров’я веде також 
неправильне лікування та недоліки діагностики і медичної допомоги. 

Недоїдання, недостатнє харчування та незбалансованість харчування 
викликають хворобливі зміни організму людини. 

Одним їх чинників впливу довкілля на здоров’я людини є якість харчової 
продукції. Харчування впливає на статус людини. Статус людини поділяють на 4 
групи: 
• звичайний - харчування відповідає рекомендованим нормам; 
• оптимальний – харчування за спеціальними нормами для окремих категорій 

(полярники, космонавти); 
• надлишковий статус – надходження в організм надлишку продуктів та енергії; 
• недостатній – недостатня якість та кількість їжі. 

До захворювань, пов’язаних з харчуванням (табл.4.1), відносять: 
• хвороби недостатнього харчування – дистрофія; вітамінна недостатність (цинга, 
пеларга, рахіт); мінеральна недостатність (зоб, карієс, рахіт, гіпохромна анемія);  

• хвороби надмірного харчування: енергетичного (ожиріння); білкового (подагра), 
жиро-ліпоїдного (атеросклероз); вітамінного (гіпервітаміноз Д). 

• До аліментарно-залежних захворювань відносяться цукровий діабет, ішемічна 
хвороба серця, гіпертонічна хвороба, захворювання печінки та жовчних шляхів, 
захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки; 

• харчові отруєння негативно впливають на стан здоров’я. Харчовим отруєнням 
називається захворювання, викликане токсинами, які виділяють мікроорганізми. 
Прикладами є ботулізм, стафілококове отруєння. Токсини – це білкові речовини. 
Білковий токсин ботулізму є найсильнішим токсином (смертельна доза становить  
0,1-1,0 мкг), він розвивається в анаеробних умовах і  може бути у консервованих в 
домашніх умовах харчових продуктах (м’ясних консервах, що пройшли 
недостатню теплову обробку, в грибах). Стафілококове отруєння спричинене 
ентеротоксинами, які утворились у забруднених стафілококами м’ясних та 
кондитерських виробах.  
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Отруєння мікотоксинами. Мікотоксини є продуктами метаболізму мікроскопічних 
грибків плісені. На даний час відомі понад 250 видів грибків, що виробляють сотні 
мікотоксинів. При їх дії можуть виникати гострі отруєння – мікотоксикози, які 
супроводжуються конвульсіями, галюцинаціями, може виникнути гангрена. 
Грибками Claviceps purpurea вражаються вироби з зараженого зерна, Fusatium 
tricinetum вражаються злаки, що перезимували в полі (виникають кровотечі – 
алейкія). При постійному потраплянні в організм мікотоксинів з’являються хронічні 
захворювання – ураження нирок, печінки, ракові захворювання. Афлатоксини 
(понад 15) найчастіше зустрічаються в арахісі, в інших горіхах. Вони мають 
властивість зв’язуватися з молекулами білків, афлатоксин В1 має виражену 
канцерогенну дію. Вони потрапляють в організм худоби з кормами, а з продуктами 
тваринного походження – в організм людини. 
• Харчова інфекція виникає внаслідок потрапляння з харчовими продуктами 
тваринного походження шкідливих мікроорганізмів, наприклад, сальмонельоз. 
Забруднюються продукти, коли їх виготовляють в антисанітарних умовах вдома.   

• Харчування, яке призводить до порушення ферментних процесів, зниження 
імунобіологічної реактивності та імунного статусу організму. 

 
Таблиця 4.1 Клінічні ознаки у людини, обумовлені недоліками харчування 
 

 Білкова та енергетична недостатність  
Стан Клінічні ознаки Лабораторні дослідження 

Білкова 
недостатність 

Витончення м’язів, блідість шкіри і слизових 
оболонок, анемія, уповільнення росту дітей 
випадання волосся; 
 втомлюваність, запаморочення голови; 

Загальний аналіз крові: 
вміст еритроцитів, 
лейкоцитів, гемоглобіну, 
кольоровий показник 

Білково-
енергетична 
недостатність 

Швидка фізична та психічна втомлюваність; 
відчуття холоду, оніміння кінцівок, відчуття 
постійного голоду, спраги; 
збільшене сечовиділення, закрепи; 
глибокі зморшки на обличчі, шиї, кінцівках; 
пониження температури тіла; 
брадікардія, пониження кров’яного тиску; 
порушення функції статевої системи; 
гіпохромна анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. 

Загальний аналіз крові: 
білок сироватки крові, 
білкові фракції. 
Аналіз сечі на вміст 
нітрогену сечовини та 
амонійного, на вміст 
креатину, креатиніну 

Недостатній вміст макро- та мікроелементів 

Елемент Клінічні ознаки Лабораторні дослідження 
Ферум Блідість шкіри та слизових оболонок і нігтів, 

ламкість і випадіння волосся, смуги на нігтях, 
тріщини в куточках рота; 
запаморочення, поява плям перед очима; 
тахікардія, задуха; сонливість, оніміння кінцівок, 
мала витривалість до фізичних навантажень; 
зменшення апетиту та спотворення смаку 
(бажання їсти крейду) 

Кількість еритроцитів у 
крові, вміст 
гемоглобіну, 
кольоровий показник 
крові 
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Антибактеріальні речовини у харчових продуктах 
Продовольчі товари тваринного походження можуть містити антибактеріальні 

речовини, занесені з кормових добавок (збереження доброякісності), лікарських 
(лікування тварин) та хімічних препаратів, які використовують для підвищення 
продуктивності тварин. Найпоширеніші з них антибіотики, сульфаніламіди, 

нітрофурани, гормональні препарати. 
Вживання молока і м’яса, збагаченого антибіотиками, призводить до 

алергічних реакцій та до виникнення антибіотикостійких бактерій.  
Природні антибіотики містяться в цибулі, хроні, прянощах, ефірних оліях, 

меді, фруктах, зернових культурах. Деякі використовують для консервування. 
Антибіотики у тваринництві. Немедичні антибіотики застосовують для 

прискоренні росту, підвищення продуктивності та активації захисних функцій 
організму тварин. Застосовують гризін та бацітрацин у складі добавок, комбікормів і 
замінників незбираного молока. Ці препарати виключають з раціону худоби не 
менше як за добу до забиття. Медичні антибіотики, які застосовують з лікувальною 
метою, здатні переходити у м’ясо, молоко, яйця, інші продукти. Деякі антибіотики 
після використання затримуються в м’язах, печінці до 20 діб (тетрациклін). 

Систематичне накопичення антибіотиків в організмі людини призводить до 
порушення функціональних властивостей деяких органів. Проявляється й інший 
ефект – вироблення стійкості мікроорганізмів до антибіотиків, а отже втрати 

лікувального ефекту. Змінюється мікрофлора в кишківнику, порушується синтез 
вітамінів, розмножуються патогенні мікроорганізми. Деякі (пеніцилін) проявляють 
алергенну дію. Залишки антибіотиків у молоці погіршують технологічний процес 
виробництва сирів, бо пригнічують молочнокислі бактерії. Такі сири при тривалому 
вживанні можуть викликати тератогенну, токсичну та мутагенну дію на організм. 
Зменшити вміст антибіотиків у молоці можна пастеризацією (зменшується до 28%). 
Після лікування худоби молоко не можна вживати до 7 діб. 

У молоці, м’ясі, яйцях контролюють вміст дозволених антибіотиків. У м’ясі 
худоби і птиці визначають вміст гризіну, бацитрацину; тетрациклінової групи; 
левоміцетину. Молоко і продукти аналізують на вміст пеніциліну, стрептоміцину, 
левоміцетину, препаратів тетрациклінової групи. У яйцях і продуктах визначають 
бацитрацин; стрептоміцин, левоміцетин, препарати тетрациклінової групи.   У меді 
не передбачено залишків антибіотиків. 

Худобу і птицю забивають через певний відрізок часу після введення їм у раціон 
різних хімічних речовин – ліків, гормонів. Такий відрізок часу називають терміном 

очікування у птахівництві та рослинництві. Обов’язково визначають у м’ясі худоби та 
птиці, яйцях і продуктах з них вміст антибіотиків гризіну, бацитрацину, тетрациклінової 
групи, левоміцетину. В молоці і молочних продуктах визначають пеніцилін, 
левоміцетин, стрептоміцин, антибіотики тетрациклінової групи.  

Антибіотики для консервування. Нізін (Е234) застосовують для 
консервування овочів (горошок, капуста, помідори). Він понижує опір спор 
термостійких бактерій до нагрівання, покращуючи ефективність пастеризації. Нізін 
використовують при дозріванні сирів. Нізін в організмі людини швидко руйнується в 
травному апараті і не впливає на мікрофлору. МДР: 100 мг/кг –овочі; 1 мг/кг – заливка; 
12,5 мг/кг - сир. Пімаріцин (Е235) – консервант поверхні сирів. МДР його 1мг/л з 
проникністю на глибину не більше 5 мм. 
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В організм людини діоксини потрапляють з їжею. Найбільше діоксинів у 

молоці (3⋅10-8 мг/л), м’ясі, рибі, коренеплодах. За добу в організм поступає близько 
1⋅10-10мг/кг. Їх ДДД – 1⋅10-9 мг/кг (в Японії - 1⋅10-7), а ГДК у питній воді – 2⋅10-7мг/л. 

Афлатоксини – найпоширеніші і вже досить вивчені мікотоксини, контроль 
за вмістом яких у харчових продуктах передбачений нормативними документами. 
Вони є основними забруднювачами харчових продуктів. Нормативними 
документами передбачений контроль за вмістом у харчових продуктах афлатоксинів 
В1, В2, G1, G2, М1,М2. Мікотоксини – це продукти життєдіяльності мікроскопічних 
грибів, які справляють токсичну дію на людей та тварин. 

Афлатоксини вперше були виявлені у земляних горіхах (арахіс), нині їх 
частіше знаходять у кукурудзі. У деяких країнах Азії і Африки, де спостерігаються 
гострі афлатоксикози, виявлений зв'язок між захворюванням на рак печінки та 
вмістом афлатоксинів у харчових продуктах. Токсичність цих речовин зумовлена 
взаємодією з нуклеофільними ділянками молекул білків, ДНК, РНК. В Індії 
допустимий вміст афлатоксину В1 встановлений на рівні 30 мкг/кг, у розвинених 
країнах (США, ФРН) – 5 мкг/кг. У кормах його вміст допускається до 50 мкг/кг. 
Потрапляючи з кормом в організм корів, афлатоксини В1 і В2 переходять в молоко у 
вигляді афлатоксинів М1 і М2. Їхній вміст у вершковому маслі не повинен  
перевищувати 0,5 мкг/кг. Знизити вміст афлатоксинів у кормах можна 
детоксикацією: аміаком при підвищених температурах й тиску та пероксидом водню 
(хоча при цьому зменшується вміст поживних речовин і знижується якість кормів).  

Патулін виробляється грибком яблучної гнилі. Виявлений також у інших 
гнилих фруктах. Допустимий вміст його у різних харчових продуктах не повинен 
перевищувати 0 – 50 мкг/кг.  

Зеараленон вперше був виявлений у 1962 році у кормовій кукурудзі, враженій 
цвіллю. Корми, що містять зеараленон спричинюють гострі мікотоксинози у свиней 
та інших домашніх тварин. У харчових продуктах рослинного походження його 
вміст не повинен перевищувати 1 мг/кг. 

Охратоксини виявлені у багатьох злакових та бобових культурах. Вражаючи 
нирки, вони викликають нефропатію. На неї хворіють люди у деяких балканських 
країнах, де виявлений підвищений вміст охратоксинів. З кормів ці речовини 
потрапляють в організм домашніх тварин, викликаючи патологічні процеси у 
нирках. У Данії вміст охратоксинів у м’ясі обмежений вмістом 0,025 мг/кг. 

Трихотецени виробляються багатьма видами грибків. Це 80 різних сполук, 
поділених на чотири групи – А, В, С, Д. Природними забруднювачами є тільки 
чотири – представники груп А і В. Так вміст токсину Т-2 (група А) у крупах не 
повинен перевищувати 0,1 мг/кг. Трихотецени викликають мікотоксикози, 
супроводжувані блюванням, носовими і горловими кровотечами, враженнями 
шкіри, розладами нервової системи. Їх токсична дія пов’язана із блокуванням 
біосинтезу білків.  
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Купрум Затримка росту дітей; 
блідість шкіри, набряки навколо очей; 
подразливість; тривалі проноси;  
гіпохромна анемія 

Кількість еритроцитів у 
крові, вміст гемоглобіну, 
кольоровий показник крові, 
активність церулоплазміну 

Цинк Затримка росту та статевого розвитку дітей;  
збільшення печінки, селезінки; 
погіршення загоєння ран 

Те саме 

Кальцій Карієс та витончення емалі зубів; 
остеопороз, деформація кісток; рахіт у дітей. 

Вміст кальцію в крові  
(у нормі 11-13 мкг/мл) 

Калій М’язова слабкість, апатія, сонливість, зниження 
сечовиділення, закрепи; 
брадикардія, артеріальна гіпотонія, аритмія 

Вміст калію в крові  
(в нормі 3,8-4,6 ммоль/л) 

Магній Емоційна нестабільність, збудження,  страх; 
судоми, серцева аритмія, гіпертонічні кризи 

Вміст магнію в крові  
(в нормі 0,75-1,25 ммоль/л) 

Вітамінна недостатність 

Вітамін Клінічні ознаки Лабораторні дослідження 
Аскорбінова 

кислота 

(вітамін С) 

Ціаноз губ, носа, нігтів, синюшність ясен, набухання 
міжзубних сосочків, їх кровоточивість; блідість і 
сухість шкіри; гіпотермія; втомлюваність, простуди 

Вміст вітаміну С в сечі 
менше 10 мг/добу 

Тіамін 

(вітамін В1) 
Фізична та психічна втомлюваність, біль ніг під 
час ходьби, втрата апетиту, закрепи; тахікардія 

Вміст вітаміну В1 в 
сечі менше 100 мг/добу 

Рибофлавін 

(вітамін В2) 
Сухість і синюшність губ, рубці на них, тріщини в 
куточках рота, сухий червоний язик; світлобоязнь, 
кон’юнктивіт, блефарит 

Вміст вітаміну В2 в 
сечі менше 30 мг/добу 

Піридоксин 

(вітамін В6) 
Затримка росту дітей; шлунково-кишкові розлади; 
підвищена збудливість, судоми; гіпохромна анемія; 
втрата апетиту та нудота; кон’юнктивіт, глосит, хейлоз 

Вміст 4-піридоксимової 
кислоти у сечі менше 
 0,5 мг/добу 

Ціанкобаламін 
(вітамін В12) 

Блідість слизових оболонок, очей, сухий червоний 
язик; втрата апетиту, проноси, підвищена 
температура; анемія 

Вміст вітаміну В12 у 
сироватці крові менше 
10 мкг/л. 

Нікотинова 

кислота 

(вітамін РР) 

Неврастенічний синдром (збудливість, безсоння, 
пригніченість, загальмованість); 
пронос, м’язовий біль, сухість і блідість губ; 
лущення, гуперкератоз та пігментація шкіри. 

N1-метилнікотинамід в 
сечі менше 4 мг/добу; 
піридиннуклеотиди  
в еритроцитах 

Фолієва 

кислота 

(фолацин) 

Закрепи або проноси; язик сухий і яскраво-
червоний, блідість слизових оболонок, особливо 
очей; підвищення температури. 

Вміст фолієвої кислоти у 
крові менше 1 мкг/л, у 
сечі менше 5 мкг/добу 

Ретинол 
(вітамін А) 

Блідість і сухість шкіри та її лущення, утворення 
вугрів та гноячків, сухість та смугастість нігтів, 
зроговілість шкіри на ліктях і колінах; кон’юнктивіт і 
блефарит очей, світлобоязнь 

Вміст вітаміну А в 
сироватці крові менше 
0,52 мкмоль/л. 

Кальциферол 
(вітамін Д) 

У дітей подразливість, занепокоєння, загальна 
слабкість, пітливість, затримка росту зубів; 
захворювання дихальних шляхів; 
втомлюваність, біль у м’язах, крихкість зубів. 

Лужна фосфатаза у 
сироватці крові менше 
100 одиниць/мл (діти) та 
60 одиниць/мл (дорослі) 
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Токоферол 
(вітамін Е) 

М’язова гіпотонія та рання дистрофія; 
схильність жінок до частих абортів;  
ранні форми склерозу 

Вміст вітаміну Е в 
сироватці крові менший 
за 0,5 мг%.  

Філохінон 
(вітамін К) 

У новонароджених кровотечі з носа, пупка, сечових 
шляхів, шлунково-кишкові, підшкірні крововиливи; 
у дорослих кровоточивість ясен і носа, шлунково-
кишкові кровотечі, підшкірні крововиливи. 

Пониження протромбіну 
в плазмі крові до 15-20% 
від норми. Нормохромна 
та нормоцитарна анемія. 

4.2. Експертиза харчових продуктів як захист здоров᾿я 

Основне завдання санітарно-епідеміологічної служби – здійснення контролю 
за якістю, харчовою та біологічною цінністю, безпекою продовольчої сировини та 
харчових продуктів для того, щоб продукція відповідала вимогам стандартів та 
санітарних норм. 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд – діяльність органів, 
установ державної санітарно-епідеміологічної служби України з контролю за 

додержанням санітарного законодавства з метою попередження, виявлення, 
усунення шкідливого впливу небезпечних факторів на здоров’я людини.  

В статті 17 Закону України "Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення" вказується, що підприємства, організації 
та громадяни, які виробляють, зберігають, транспортують та реалізують продукти 
харчування і продовольчу сировину, несуть відповідальність за їх безпеку для 
здоров’я і життя населення, за відповідність вимогам санітарних норм. 

Експертиза проводиться у трьох основних випадках: 
1. Розробка документації при виготовленні зовсім нової продукції або продукції за 
новою технологією. Визначаються критерії безпеки продукції, зберігання 
продукції, критерії безпеки технології виробництва. 

2. Продукція, безпека виготовлення якої встановлена або не визначена, оскільки 
продукція є лише у вигляді дослідних зразків чи виготовлена з нової сировини. 

3. Продукція, що надійшла по імпорту, для якої встановлюють відповідність до 
вимог даної держави. 

Інколи експертизу проводять у випадку виникнення харчових отруєнь. 
В органах державної санітарно-епідеміологічної служби проводиться гігієнічна 

оцінка і контроль за використанням синтетичних матеріалів та виробів з них, які 
контактують з харчовими продуктами; харчової сировини та харчових продуктів. 

Методи експертизи, об’єкти, завдання описані у Законі України "Про 

державну санітарно-гігієнічну експертизу".  

Завдання експертизи – визначити відповідність продукції до вимог санітарного 
законодавства, науково обґрунтувати та провести комплексне дослідження продукції, 
оцінити ефективність заходів щодо охорони здоров’я людини.  

Гігієнічний висновок – офіційний документ, який засвідчує відповідність 
продукції до санітарно-гігієнічних вимог і є дозволом на виробництво та 
використання продукції в Україні. 

Термін розгляду матеріалів, поданих на експертизу, складає не більше 20 днів, 
а сама експертиза може проводиться в атестованих лабораторіях. 
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Для зменшення вмісту нітратів овочі бажано споживати провареними, 
відрізати вершки, картоплю заливати на добу водою. У подрібнених овочах вміст 

нітратів зростає, не можна зберігати відкритими соки, вживати розсолу від 
маринування. Всі плоди слід ретельно мити і замочувати, знімати шкірки. Зелену 
цибулю слід витримувати в підкисленій воді. Гарбуз слід витримувати при 80-85°С 
у заливці протягом 30-60 хв. Добова норма нітратів становить 5 мг/кг NaNO3.  

Нітрозоаміни – сполуки нітритів з амінокислотами, які утворюються в 
шлунку, є найбільш небезпечними, викликають утворення пухлин в усіх органах, 
крім кісток. N-нітрозометилсечовина та N-нітрозоетилсечовина є причиною вад 
розвитку організму, діють на плід. Клітковина в овочах і фруктах затримує 
всмоктування нітрозоамінів у кров. Кількість їх, що потрапляє в організм людини за 
добу, не повинна перевищувати 5 мкг/кг. Багато харчових продуктів містять 
нітрозоаміни: копчені ковбаси і риба, смажені бекон та шинка, салямі, сухі ковбаси, 
сир, молоко, пшениця, борошно, гриби. Нітрозоаміни виявлені також у солоді, пиві 
та інших напоях. 

Канцерогенні речовини 

Поліхлоровані біфеніли Cl2-Cl7–біфеніли, (всього 26); Br-Br6-біфеніли. 

Природних джерел цих речовин нема. Їх використовують у електротехнічній 
промисловості як діелектрики, як змащувальні і охолоджувальні масла в 
гідравлічних системах. Вони є продуктом синтезу пестицидів і полімерів. В 
атмосферу потрапляють внаслідок спалювання міських відходів.  Біфеніли розчинні 
в жирах і не розчинні у воді. Вони стабільні, акумулюються у рибі і гідробіонтах, 
потрапляють у молоко і м’ясо, яйця. Протягом доби з їжею в організм людини 
потрапляє до декількох десятків мг/кг. Біфеніли накопичуються в жировій тканині, 
печінці, головному мозку і повільно виводяться, спричинюють порушення обміну 
речовин, викликають рак печінки, шлунку, сечового міхура, порушення 
репродуктивної функції. Масові отруєння біфенілами спостерігались у Японії 
(хвороба Юшо) внаслідок споживання забрудненого рису. В отруєних дітей 
сростерігається кальцифікація черепу, неврологічні порушення, розумова 
відсталість. Хоча виробництво біфенілів тепер заборонене, однак їхня висока 
стабільність спричинює наявність поліхлорованих біфенілів у довкіллі. ГДК 
біфенілів у повітрі виробничої зони становить 1 мг/м3. У людей вміст ПХБ у крові 
сягає 10 мкг/л. Найнадійнішим способом знешкодження ПХБ є спалювання відходів, 
які їх містять, при 1100°С і надлишку кисню. 

Діоксини – поліхлоровані ароматичні сполуки.  2,3,7,8-тетрахлордибензол-
пара-діоксин є найсильнішою синтетичною отрутою, переважає за токсичність 
кураре і близький до дифтерійного токсину. Він утворюється під час спалювання 
хлоровмісних полімерів. Джерелами забруднень діоксинами є підприємства 
хімічної, нафтопереробної, паперово-целюлозної, металургійної промисловості, 
продукти спалювання хімічних відходів та викидів автотранспорту. Вони є 
відходами при виробництві пестицидів.  

Під час синтезу пестицидів на основі 1,2,4,5-тетрахлорфенолу внаслідок 
недотримання температурного режиму можуть утворюватися надтоксичні 
поліхлоровані дибензодіоксини: 
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Заходи зменшення вмісту важких металів у продуктах і сировині 
• Перед миттям овочі замочують водою на 1 год. При цьому у моркві зменшується 
плюмбум на 23,6%, кадмій на 21,3%, арсен на 26,8%, купрум на 33,3. 

• Краще уникати для їжі великих за розміром овочів. З них краще спочатку 
видаляти сік, а потім переробляти на пюре, пасти. Крім того у вижимках більше 
калію, кальцію, феруму, які мають радіопротекторні властивості. 

• Бланшувати овочі не парою, а водою. 
• Ягоди ретельно мити. 
• З моркви, буряків, кабачків видаляти покривні тканини разом з шаром м’якоті. 
• В їжу слід вживати волокнисті продукти, пектин, які сприяють виведенню 
важких металів. Сирі фрукти і овочі мають до 10 речовин антиканцерогенної дії. 
Багато пектину містять яблука, сливи, абрикоси, персики, буряки, морква, капуста, 
баклажани, гарбузи, Вони ж містять β-каротин, вітаміни А,С,Е. 

• Корисними є фрукти та ягоди, які містять антоціани: смородина, порічки, 
чорноплідна горобина, темний виноград, чорниця, ожина. 

Небезпека нітратів та нітритів 

Багато нітратів містять баштанні культури, коренеплоди та листя. Нітрати 
малотоксичні і середньокумулятивні, нітрити – помірно токсичні і слабо куму-
лятивні. Нітрати під впливом мікрофлори під час травлення перетворюються у 
нітрити. Нітрити діють на гемоглобін крові, внаслідок чого Fe2+ окиснюється у Fe3+, 
гемоглобін окиснюється у метгемоглобін, а кров стає темно-червоного кольору – 
гальмується процес передачі кисню. У нормі кров містить 2% метгемоглобіну, який 
під дією ферментів знову перетворюється у гемоглобін. До дії нітратів найчутливіші 
діти віком до 6 місяців, бо не мають повноцінного ферменту для відновлення 
метгемоглобіну в гемоглобін. Найчастіші отруєння при штучному відгодовуванні 
грудних дітей молочними сумішами на колодязній воді, соками і відварами. 
Проявом отруєння є ціаноз губів, задишка, посилене слиновиділення, блювота, 
пронос. Смертельною є доза 3,5 г KNO3 та 8-15 г NaNO3.  

На важких ґрунтах інтенсивніше накопичуються нітрати. Особливо зростає їх 
вміст у продукції, вирощеній в зимовий період у теплицях. На світлі активізується 
фермент нітратредуктаза, який сприяє відновленню нітратів. Тому перед 
збиранням врожаю рослина повинна перебувати при доброму освітленні протягом 
12 год. Такі овочі, як редиска, шпинат, салат, капуста, ревінь, петрушка інтенсивно 
накопичують нітрат, а томати, цибуля, баклажани, огірки – мало. У стеблах та 
черешках листових рослин нітрату більше, ніж у самому листі. У капустяних 
рослинах досить багато нітрату в качані. У коренеплодах найбільше нітрату біля 
стебла, а в моркві – у серцевині, однак чим яскравіший колір моркви, тим менше в 
ній нітрату. У жовтій квасолі та перці нітрату менше, ніж у зелених. 

Нітрати у високих концентраціях впливають на засвоєння вітаміну А, на 
роботу щитоподібної залози, серце, нервову систему.  

У продуктах харчування на зменшення вмісту нітратів впливає зберігання без 
доступу повітря (зелену цибулю зберігають у закритих пакетах). У моркві, шпинаті, 
петрушці при зберіганні вміст нітратів зростає, а в капусті зменшується. До 
збільшення вмісту нітратів приводить інтенсивний розвиток мікроорганізмів, тому в 
забрудненій тарі їх вміст зростає.  
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Порядок проведення експертизи – відбір репрезентативної проби; 
лабораторне дослідження; оформлення гігієнічного висновку.  

Лабораторне дослідження харчових продуктів проводиться відповідно до 
законодавчо встановлених вимог для відділів санепідемстанцій України, а висновки 
оформляються за відповідною формою згідно вимог нормативних документів. 

Експресний санітарний контроль включає перелічені нижче показники. 

• Якість миття посуду: температура, концентрація лугів, концентрація залишкового 
хлору у воді, якість миття посуду (з допомогою активованого вугілля). 

• Якість обробки рук. 
• Якість обробки інструментів та обладнання. 
• Умови виготовлення та зберігання страв: термічна обробка страв, температура 

холодильників, температура готових страв. 
• Визначення наповнювачів у кулінарних виробах та свіжості жирів. 

Гігієнічні показники якості харчової продукції, виконувані санітарно-

епідеміологічною службою 
• Вміст харчових добавок, нітратів, пестицидів, афлатоксину В1 і патуліну, 

антибіотиків, нітрозоамінів, важких металів. 
• Мікробіологічні показники. 
• Радіоактивні речовини (131J, 134Cs, 137Cs, 90Sr). 
• Вітаміни та калорійність страв. 
• Хімічний склад страв. 

Експертний висновок містить таку інформацію: 
• органолептичні властивості продукту; 
• енергетична та харчова цінність продукту; 
• вміст у продукції сполук Zn, Cu, Pb, Cd, Hg, As; 
• вміст у продукті харчових добавок; 
• вмісту продукті нітратів; 
• вміст у продукті пестицидів; 
• вміст гормональних препаратів; вміст мікотоксинів та антибіотиків; 
• вміст радіонуклідів. 

Контроль за вмістом радіонуклідів у продуктах харчування і сировині 
При вивченні дії випромінювання на організм людини було встановлено такі 

особливості: 1) навіть незначна кількість поглиненої енергії іонізуючого 
випромінювання спричинює глибокі біологічні зміни в організмі; 2) існує 
прихований період дії іонізуючого випромінювання на організм; 3) випромінювання 
викликає генетичні зміни в живому організмі; 4) різні органи живого організму 
мають різну чутливість до випромінювання; 5) окремі організми неоднаково 
реагують на опромінювання; 6) вплив опромінювання залежить від тривалості. 
Одноразове опромінення великою дозою спричинює глибокі зміни. 

Радіоактивні речовини потрапляють в організм людини при вдиханні 
зараженого повітря, з їжею чи водою, крізь шкіру, відкриті рани. Якщо 
радіонукліди, які потрапили в організм, містять елементи, що їх споживає людина з 
їжею (натрій, калій, хлор, кальцій, ферум, манган, йод та ін.), то вони достатньо 
швидко виводяться з організму.  
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Елементи, які акумулюються у м'яких тканинах організму, легко виділяються. 
Такі ізотопи, як радій, уран, плутоній (джерела α-випромінювання), стронцій, ітрій 
(переважно β-випромінювання), цирконій (γ-випромінювання) відкладаються в 
кістках у вигляді хімічно зв'язаних сполук з кістковою тканиною і тому важко 
виводяться з організму. Деякі речовини (пектини, барвники) утворюють нерозчинні 
сполуки з стронцієм, кобальтом, плюмбумом, кальцієм та іншими важкими 
металами, які не перетравлюються і виводяться з організму. Отже, ці речовини у 
продуктах виконують радіозахисну функцію. Тому пектин та пектиновмісні 
продукти (чорна смородина, аґрус, полуниці та ін.) використовують у спеціальному 
харчуванні для виведення радіоактивних елементів з організму.  

Первинним процесом дії радіоактивних речовин в організмі людини є 
іонізація. Збуджена при цьому енергія іонізуючого опромінювання передається на 
різні речовини організму людини, речовини розпадаються, дисоціюють. Це так 
звана пряма дія на прості або складні речовини організму людини. 

Більш негативною є непряма дія іонізуючого випромінювання – радіаційно-
хімічні зміни у розчиненій речовині, спричинені продуктами радіолізу (розпаду) 
води. В організмі людини знаходиться 60-70% води. У результаті іонізації молекул води 
під впливом радіоактивних речовин утворюються вільні радикали гідрогенпероксиду 
(НО2⋅) та гідрогенпероксид (Н2О2), які є сильними окисниками і мають високу хімічну 
активність. Ці радикали вступають у реакції з білками, ферментами та іншими 
структурними елементами біологічної тканини, що призводить до зміни біологічних 
процесів в організмі. Як результат, порушуються процеси обміну, пригнічується 
активність ферментних систем, затримується ріст тканин, виникають нові хімічні 
сполуки – токсини, що отруюють організм. Cпоживання продуктів, які містять 
радіонукліди в межах допустимих рівнів, затверджених Головним державним 
санітарним лікарем України, не є безпечним для організму людини. 

Вимоги до експертної оцінки продуктів за наявністю радіонуклідів 

При дослідженні об’єктів довкілля використовують такі одиниці 
радіоактивності – Кюрі, Беккерель, Грей. Питому активність радіонуклідів у 
харчових продуктах в сумарній кількості можна виражати в одиницях кюрі (Кі).  

1 Кі - це одиниця активності радіоактивних речовин, яка означає активність 
препарату певного ізотопу, в якому за 1 сек утворюється 3,7•10

10
 актів розпаду. 

Похідними одиницями є мілікюрі (1 мКі =1•10-3 Кі), мікрокюрі (1 мкКі = 1•10-6 Кі), 
нанокюрі (1 нКі = 1•10-9 Кі), пікокюрі (1 пКі = 1•10-12Кі), кілокюрі (1 кКі = 1•103 Кі), 
мегакюрі (1 МКі = 1•106 Кі). 

За Міжнародною системою одиниць радіоактивність визначають у беккерелях (Бк).  
Один Бк - це активність такої кількості радіоактивних речовин, в якій за 1 сек 

утворюється один ядерний розпад або 0,027 нКі. 
З урахуванням фактичного споживання продуктів, води добовий рівень 

активності радіоактивних речовин дорослих і дітей становить (2,5 - 3,5)•10-7 Кі за 
добу, що відповідає середній розрахунковій граничній кількості добового 
надходження активності 3,0•10-7 Кі (1,1•10-5Кі на рік) або річній дозі 5 бер.  

Один бер - енергія будь-якого виду випромінювання, увібрана 1 г тканини, при 

якій спостерігається той самий біологічний ефект, що і при поглиненій дозі в 1 рад 

фотонного випромінювання. 
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Меркурій. У 50-70 роки зареєстровано 10 випадків важких отруєнь сполуками 

меркурію, найважче – метилмеркурієм у 1956 р. в Японії в затоці Мінамата через 
вживання забрудненої риби. Зʼявляється порушення зору, втрата слуху, у 15% 
випадках отруєння закінчується смертю.  

Отруєння неорганічними сполуками меркурію не зареєстровані, а лише 
органічними. Перетворення сполук меркурію відбувається у водоймі та в організмі 
риби. Споживання отруєної риби веде до хронічного отруєння. Важким є отруєння 
плоду у вагітних жінок, бо органічні сполуки меркурію проникають через плаценту і 
спричинюють важкі церебральні паралічі за повної відсутності отруєння жінок. 
Прояви отруєння зʼявляються у людей, які споживають щоденно 5 мкг/кг CH3Hg-. 
Таке саме отруєння викликають пестициди, що містять CH3HgCl i C6H5HgCl 
(гранозан і ріоген). При помірному споживанні риби надходження меркурію в 
організм  становить 4-7 мкг на добу. Найбільше меркурію в океанічній хижій рибі – 
тунці, меч-рибі (1500 мкг/кг), менше у прісноводній рибі (5-50 мкг/кг). Добове 
надходження меркурію з водою невелике (0,5 мкг/л).  

Арсен. Отруєння можливі неорганічними сполуками арсену переважно з води, 
алкогольних напоїв. Арсеніти взаємодіють з сульфгідрильними групами білків. 
Арсенати порушують цикл трикарбонових кислот, бо подібні на фосфати, але менш 
токсичні ніж арсеніти. As2O3 смертельний у дозі 1-2 мг/кг. Гострі отруєння арсеном 
супроводжуються блювотою, діареєю, анемією, шоком, уражається нервова система, 
Описані отруєння через воду в Аргентині, Чилі, Мексиці, Китаї, які проявлялись 
ураженням периферичних судин, аномальною пігментацією, гіперкератозом шкіри, 
раком шкіри. ГДК сполук арсену у воді становить 0,05 мг/л. Отруєння було 
зафіксоване в Японії через споживання отруєного соєвого соусу. Були випадки 
отруєння та смерті дітей від вживання сухого молока.   

У продуктах харчування арсен переважно є в рибі, морепродуктах, печінці, 
нирках, у грибах, іноді в м’ясі худоби і птиці через вживання регуляторів росту. Ці 
речовини у нас заборонені. ДДД арсену становить 0,05 мг/кг. Фактичне 
надходження арсену з їжею і водою не перевищує 2 мг на добу, в Україні -до 0,13 мг 
на добу. Цікаво, що отруєнь органічними сполуками арсену не спостерігається. 

У районах з підвищеним вмістом у грунті Mo, Se, Sr, F зустрічаються випадки 
подагри, токсикозу з ураженням нігтів, волосся, дерматитами, жовтяниця, нервові 
розлади і флюороз. Можливе отруєння Zn, Cu у напоях з оцинкованого посуду, 
мідних труб, котлів. Канцерогенним для людини є CrO4

2-.  
Комбінована дія токсичних елементів недостатньо розроблена. Комбінації 

Cd, Pb і As спричинюють адитивну дію. Антагоністом Pb, Cd є Zn, але навпаки при 
низькій концентрації підвищує засвоєння Cd. Антагонізм проявляють бінарні 
комбінації Cd i Hg; Fe i Co; Se i Hg; Se i Cd (Pb). Однак гострі та підгострі отруєння 
завжди пов’язують з одним елементом. 

Біогенні елементи. З їжею надходять кількості Fe, Zn на добу значно менші 
від ГДК, а Mn (5 мг), Cu (3 мг), Mo (0,25 мг), Cr (0,3 мг), F (4 мг) – близькі до 
верхньої межі безпечного рівня. Для Sn визначена ГДК тільки у консервованих 
продуктах (200 мг/кг), яка у 1,5 разів вища, ніж мінімальна концентрація. З решти 
елементів лише надходження кадмію у 2-2,5 разів перевищує рекомендації.  
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Плюмбум. Фонове надходження з раціоном людини в організм становить 

0,15 мг за добу. В Україні ця величина складає 0,06-0,17 мг за добу. 
Найбільша кількість плюмбуму міститься в печінці, нирках тварин, у грибах, 

особливо печерицях, на листі рослин, у консервах (з припою у банках). Високі 
концентрації плюмбуму в згущеному молоці. При пероральному надходженні 
плюмбум засвоюється на 30-40% дітьми і на 5-15% дорослими. Потім він 
виводиться з організму. Час напіввиведення з крові і м’яких тканини складає 20 днів, 
а з кісток - 20 років. У зрілому віці загальний вміст плюмбуму в організмі становить 
120-130 мг, у 60-70 років доходить до 200 мг. Загрозливий вміст плюмбуму в крові 
0,25 мг/л (діти) і 0,30-0,40 мг/л (дорослі). 

Одноразова смертельна доза неорганічних сполук плюмбуму становить 150-
500 мг/кг, а тетраетилплюмбуму- 10 мг/кг. 

Токсична дія плюмбуму визначається його сильною кумуляцією. він має 
ембріотоксичну дію, мутагенний та канцерогенний ефект. Фізіологічними 

антагоністами плюмбуму є Ca, Fe, Zn, Mg. 
Отруєння плюмбумом з посуду, водогону (сатурнізм) відоме з античних часів.  
Плюмбум може мігрувати з пластикових труб, які містять як стабілізатор 

стеарат плюмбуму. Зберігання рідин у полив’яному посуді також призводить до 
накопичення плюмбуму. У молоко матерів плюмбум потрапляє із косметики. Гостре 
отруєння супроводиться болями у животі, а хронічне проходить безсимптомно. 
Уражається нервова система, кровотворна (анемія), травна система, нирки. 
Плюмбум в організмі блокує SH- групи білків. Нейротоксичність обумовлена 
блокуванням перенесення кальцію через мембрану клітин і надходження у нервові 
закінчення. Заміщення магнію порушує процес фосфорилювання. Накопичення 
плюмбуму в організмі починається у внутрішньоутробний період, а потім - з молоком 
матері. Засвоєння плюмбуму збільшується у разі недоїдання, зниженому вмісті у їжі 
пектинів, білків, фосфору. Однак повноцінне харчування послаблює цей ефект. 
Плюмбум також викликає появу атеросклерозу, вражає судини. 

Кадмій. Смертельна доза становить для людини 30-90 мг/кг, але гострі 
отруєння спостерігаються рідко, лише при вживанні соків з металевих банок, 
торговельних автоматів, керамічного посуду з кадмієвим покриттям. Симптоми 
отруєння проявляються при дозі 15 мг/л кадмію. Хронічне отруєння проявляється у 
нефротоксичності в поєднанні з високою кумулятивністю. До віку 40-50 років у 
людини накопичується до 30-40 мкг кадмію, а в курців –більше (третина в нирках). 
Виникає остеопороз та остеомаляція і нейротоксичність - у Японії в 1946 р. 
зареєстрована хвороба ітай-ітай. Причиною було забруднення рисових полів 
річковою водою, яка містила промислові стоки. Добове споживання кадмію 
досягало 300 мкг. Основними проявами хвороби були деформація скелету, біль у 
попереку, анемія, гіпертензія. Така ж хвороба спостерігається в Бельгії (нефрити). 

Надходження природним шляхом кадмію становить від 3-5 до 30-40 мкг за 
добу, в останній час спостерігається тенденція до збільшення, зокрема через 
рослини, удобрені різними добривами. Добове надходження з питною водою 
становить 3-5 мкг (ГДК 3 мкг/л), а в організм курців - до 3 мкг з димом, що 
еквівалентне 25 мкг з їжею. Найбільше кадмію у в соняшнику, в зернових, 
листкових овочах, рибі, у наземних тварин - в печінці та нирках, трохи у молоці.  
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Один рад дорівнює 0,01 Дж/кг. Використовують також похідні одиниці: 
мілібер (мбер), 1 мбер = 1•10-3 бер; мікробер (мкбер), 1 мкбер = 1•10-6 бер; нанобер 
(нбер), 1 нбер = 1•10-9 бер. В одиницях СІ використовується зіверт (Зв),  

1 Зв = 100 бер. 
Грей (Гр) – одиниця поглинутої дози іонізуючої енергії, еквівалентна 1 Дж/кг.  

Державний гігієнічний норматив регламентує вміст радіонуклідів 137Сs і 90Sr в 
питній воді та продуктах харчування. Державні норми встановлені виходячи з того, 
що вміст радіонуклідів 137Сs і 90Sr в продуктах харчування і питній воді має не 
перевищити річну ефективну дозу внутрішнього опромінення 1 мЗв.  

Продукт вважається придатним до реалізації і споживання, якщо виконується 
співвідношення: 

137 90

137 90

C( Cs) C( Sr)
1

ДР( Cs) ДР( Sr)
+ < , 

де CCs i CSr – результат вимірювання питомої активності радіонуклідів 137Сs і 90Sr у 
харчовому продукті, Бк/кг; 
ДРCs і ДРSr – допустимі рівні вмісту 137Сs і 90Sr для харчового продукту (Бк/кг або Бк/л). 

Експертизу за наявність радіонуклідів проводять у радіологічних 
лабораторіях санітарно-епідеміологічної служби. 
• Визначають вміст у продуктах харчування та об’єктах довкілля ізотопів 137Cs, 90Sr.  
• Визначають об’ємну та питому активність β-випромінювання у продуктах 
харчування та довкіллі. 

• Визначають радіонуклідний склад проби методами γ-спектрометричного аналізу. 
• Вимірюють потужність експозиційної дози зовнішнього γ-випромінювання на 
забрудненій поверхні β-випромінюючими нуклідами в одній точці. 

• Визначають індивідуальну дозу зовнішнього опромінення людини 
термолюмінесцентним методом. 

Кількість зразків продуктів, які відбирають для аналізу залежить від величини 
партії і маси проби: 

1 кг–500 кг – 1 зразок;                          500 кг–3 т – 2 зразки; 
       3 т –5 т – 3 зразки;                              5 т-10 т – 5 зразків; 
     10 т-20 т – 6 зразків;                      більше 20 т – 10 зразків. 
Дослідження продукції проводиться в пунктах постійного радіаційного 

контролю (ППКР) та пунктах постійного контролю (ПКР). Відбір проводять 
протягом року: щоквартально, щомісяця, раз на півріччя. Проводиться γ-
спектроскопія проб, в окремих випадках визначають сумарну β-активність. 

4.3. Харчові продукти та сировина, їх безпека 

Харчовий продукт – будь-який продукт, що в натуральному вигляді або після 
відповідної обробки вживається людиною в їжу або для пиття. 

Продовольча сировина – продукція рослинного, тваринного, мінерального, 

синтетичного чи біотехнологічного походження, що використовується для 
виробництва харчових продуктів.  

Якість харчової продукції визначається харчовою цінністю та безпекою. 
Харчова цінність – сума корисних властивостей продуктів, які забезпечують 

фізіологічну потребу людини в основних поживних речовинах (нутрієнтах) та енергії. 
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Якість харчового продукту – сукупність властивостей харчового продукту, 
що визначає його здатність забезпечувати потреби організму людини в енергії, 
поживних та смако-ароматичних речовинах, безпеку для здоров’я, стабільність 
складу і споживчих властивостей протягом терміну придатності до споживання. 

Безпека харчових продуктів – відсутність токсичної, канцерогенної, мутагенної, 
алергенної та іншої несприятливої для організму людини дії харчових продуктів при 
споживанні у загальноприйнятих кількостях (встановлено Міністерством охорони 
здоров’я). Безпека харчової продукції гарантується встановленням і дотриманням 

регламентованого рівня вмісту (ГДК) забруднювачів, а також природних токсичних 
речовин, притаманних даному продукту, які є небезпечними для здоров’я. ГДК 

ксенобіотиків є лише частковим нормативом і пов’язане з допустимою добовою 

нормою (ДДД мг/кг маси тіла людини). 
Небезпечний фактор – хімічний, фізичний, біологічний чинник, що впливає або 

за певних умов може впливати негативно на здоров’я людини. Таким фактором є 
агрохімікати, солі важких металів, токсичні органічні та неорганічні речовини; 
харчові отруєння мікробного походження; біологічні чинники.  

За придатністю для споживання продукт поділяється на декілька груп. 

• Придатний для харчування без обмежень. Це повноцінний продукт, безпечний для 
здоров’я з хорошими органолептичні властивості, відповідає гігієнічним нормам. 

• Придатний для харчування, але пониженої якості. Неповністю відповідає 
вимогам гігієнічних показників або має певні недоліки (підвищена кислотність 
сметани). Споживання таких продуктів обмежене для дітей і людей похилого віку. 

• Умовно придатний продукт. Його використання неможливе без попередньої 
обробки. Лише потім можна його споживати, але згідно рекомендацій. 

• Недоброякісний продукт має низку недоліків. За узгодженням з ветеринарно-
санітарними службами він може йти на корм худобі або підлягає утилізації.  

• Фальсифікований харчовий продукт. Натуральні властивості продукту змінені з 
метою обману (недозрілі кавуни забарвлювали ін’єкцією розчином калій 
перманганатом; тонкий шар олії поверх чайного відвару, який імітує олію; харчова 
сода з домішкам). Їх утилізують, іноді використовують для худоби. 

• Продукти-сурогати. Харчові продукти, вироблені з метою заміни натуральних, 
однак поступаються останнім харчовою цінністю, хоча зовнішнім виглядом, 
запахом, смаком не відрізняються від натуральних. 

Сировина і продукти поділяються на 9 груп: 
1. М’ясо та продукти з нього, птиця, яйця. 
2. Риба і продукти з неї та інші продукти моря. 
3. Молоко і молочні продукти. 
4. Хлібобулочні та мукомольно-круп’яні вироби. 
5. Цукор і кондитерські вироби. 
6. Овочі, плоди і ягоди та продукти їх переробки. 
7. Жирові продукти. 
8. Напої та продукти бродіння. 
9. Інші продукти. 
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8. ЗАБРУДНЮВАЧІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ЇХНЄ 

НОРМУВАННЯ  

8.1. Забруднювачі продуктів харчування та їх дія 
Деякі речовини знижують вміст корисних речовин у рослинних продуктах 

харчування або перешкоджають їхньому засвоєнню організмом. Крім того при 
кулінарній обробці ксенобіотики мають різну стійкість, іноді можуть 
перетворюватись у значно більш токсичні речовини.  

В основі дії ксенобіотиків лежить реакція первинної взаємодії речовини або її 
активного метаболіту (продукту перетворення) з біологічними макромолекулами, 
локалізованими у клітинах. Всі інші реакції розвиваються за умови, що первинна 
реакція досягає певного критичного рівня та певний час підтримується аж до 
летального кінця. Час, протягом якого триває первинний акт взаємодії, для різних 
речовин різний. Цим часом визначається ступінь кумулятивної дії ксенобіотика.  

Небезпеку в харчових продуктах становлять трансгенні продукти рослинного 
походження, дуже поширені у Західній Європі та у США. Такі рослини зручні для 
вирощування, зберігання (відпорні проти хвороб, шкідників, приморозків, тощо), однак 
їхня дія на людський організм ще не з’ясована остаточно. Іншою небезпекою є залишки 
пестицидів у рослинній сировині, оскільки зараз хімічні речовини для захисту рослин 
використовують дуже широко. Нез’ясованим є механізм дії на людський організм м’ясних 
продуктів з домішками гормональних препаратів, які додають для інтенсивного росту 
худоби. Небезпечними є токсичні хімічні речовини, які, як промислові викиди, 
забруднили ґрунти, води та повітря. Серед них на першому місці важкі метали, 
особливо плюмбум, кадмій, арсен. До пріоритетних забруднювачів відносяться 
також нітрати, поліхлоровані біфеніли, пестициди.  

Небезпека важких металів у харчових продуктах 

Токсичні метали присутні практично у всіх продуктах харчування, бо вони 
потрапляють антропогенним шляхом через воду, повітря, тверді відходи, з обробки 

грунтів, а також з полімерних матеріалів, покрить, обладнання та посуду при 

виробництві харчових продуктів. Вміст важких металів у окремих видах овочів і 
плодів залежить від їх будови, екологічного стану в регіоні,  рухливості речовин у 
ґрунті та здатності до засвоєння. 

Вміст деяких важких металів неоднаковий у плодах різного розміру: у малих 
моркві, буряках, кабачках, гарбузах більше Pb, а менше Cu, As, Zn. Різний вміст у 
покривних тканинах та м’якоті: у морквяному та кабачковому соку більше Cd, зате 
у соку яблук, гарбузів, буряків навпаки менше, а більше у вичавках. У насінні 
помідорів у десятки разів більше ніж у м’якоті сполук Ni, Pb, Sn, Cr, Ti, Zn, Bi, Mo. 
В шкірці та насінні гарбузів значно більше Cr, Ni, натомість у соку більше Cu. 
Кількість важких металів значно більша у продукції, яка вирощена в зоні аварії на 
Чорнобильській АЕС. Так 60,6% картоплі, 48,4% капусти, 48,4% моркви та 67,2% 
буряків мають вміст Cu на рівні 0,51-1,0 ГДК, а отже є потенційно небезпечними. 
Потенційно канцерогенними є Pb, Cd, Ni. 

20 токсичних важких металів поділені на три класи небезпеки: 
1) Cd, Hg, Ni, Pb, Co, As; 2) Cu, Zn, Mn;  3)  інші важкі метали. 
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Нижнім порогом аномальності вважається величина Кс=1,5.   

Сумарні показники забруднення використовують у випадку низки 
забруднювачів у асоціації, переважно для важких металів. 

Сумарний показник забруднення для n врахованих аномальних факторів 
визначає поліелементне забруднення ґрунту і вираховується за рівнянням 
Ю.Є.Саєта: 
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=
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Наприклад, визначили коефіцієнти для таких забруднювачів: KC(Pb)=9,0, 
KC(Zn)=8,2, KC(Hg)=6,0, KC(Cu)=5,0, KC(Ni)=3,2, KC(Cr)=1,8.  
Тоді сумарний показник має значення: 

6

C
1

Z (9 8,2 6 5 3,2 1,8) (6 1) 28,2.= + + + + + − − =∑  

За даними інтенсивності та сумарного показника забруднення готують моноелементні 
карти забруднення ґрунтів та поширення геохімічної асоціації. 

Іноді користуються сумарним показником ступеня забруднення (СТЗ) для n 
елементів, що входять у асоціацію, для яких КСі>1: 
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Якщо не для усіх забруднювачів коефіцієнт концентрації перевищує одиницю, то 
використовують середній сумарний показник забруднення (ССПЗ): 
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де ni – кількість забруднювачів, для яких KCi>1; mj – кількість забруднювачів, для 
яких KCj≤1. 
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5. ХАРЧОВІ ДОБАВКИ У ПРОДУКТАХ 

5.1. Типи харчових добавок та їх застосування 

Харчові добавки – природні або синтезовані речовини, які навмисно 
вводяться до продуктів харчування з метою надання їм необхідних властивостей 
(наприклад, органолептичних, технологічних) і не вживаються самостійно у вигляді 
харчових продуктів або звичайних компонентів їжі.  

Застосування харчових добавок регламентується на законодавчому рівні.  
Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок   
1. Харчові добавки можуть залишатися у харчових продуктах у повному 

обсязі або у вигляді речовин, які утворюються після хімічної взаємодії добавок з 
компонентами продуктів харчування. 

2. Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок (СанПіН) не 
поширюються на забруднюючі речовини (контамінанти), які ненавмисно 
потрапляють до продуктів харчування під час вирощування рослин та тварин або 
агротехнічних та ветеринарних заходів, при виробленні, переробленні, 
приготуванні, упакуванні, зберіганні, транспортуванні та реалізації харчових 
продуктів внаслідок контакту з обладнанням, тарою, зовнішнім середовищем; а 
також на живі мікроорганізми, їх токсини, механічні домішки. 

3.Застосування та реалізація харчових добавок повинні здійснюватися з 
дозволу МОЗ України. Забороняється ввезення та реалізація продуктів харчування, 
які не відповідають вимогам санітарного законодавства України, в тому числі тих, 
що вироблені з використанням речовин, які не дозволені як харчові добавки. 

4. Використання харчових добавок не повинно збільшувати ступінь ризику 
несприятливого впливу продукту на здоров'я споживача, змінювати споживні 
властивості харчових продуктів (за винятком деяких продуктів спеціального та 
дієтичного призначення). 

Не дозволяється застосування харчових добавок з метою приховування 
зіпсованості або недоброякісності сировини або готового продукту. 

5. Введення нових харчових добавок до продуктів або зміна умов їх 
застосування є виправданим, коли це спрямовано на досягнення вказаних нижче 
цілей і коли таких не можна досягнути іншими технологічно доцільними засобами: 

а) зберігання природних властивостей та харчової цінності продукту; зниження 
харчової цінності можливе у випадках, що передбачені технологією виробництва 
спеціальних та дієтичних продуктів; 

б) збільшення терміну зберігання, якості та стабільності продукту або поліпшення 
його органолептичних властивостей, за умови, якщо це не змінює суті харчового 
продукту, не вводить в оману споживача та не збільшує ризику шкідливого впливу 
продукту на здоров'я, у порівнянні з засобами, які застосовуються; 

в) поліпшення умов підготовки, оброблення, розфасування та інших виробничих 
процесів, а також пакування, транспортування та зберігання продуктів харчування. 
Але при цьому використання харчових добавок не повинно сприяти приховуванню 
вад сировини або змін в продукті, що виникають внаслідок недотримання 
встановлених технологічних регламентів та санітарних норм і правил на кожному 
етапі виробництва. 
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6. Харчові добавки повинні застосовуватися при виробництві харчових 
продуктів у мінімально необхідній кількості, але не більш встановлених 
максимально допустимих рівней (МДР). 

Максимально допустимі рівні для харчових добавок означають найбільшу 
допустиму кількість харчових добавок, що може додаватися або знаходитися в 
харчовому продукті, незалежно від того, чи додана вона до нього безпосередньо, чи 
у складі іншого продукту (напівфабрикату), який вводиться згідно з рецептурою при 
виготовленні готового продукту. МДР харчових добавок у продукті, розраховані як 
хімічні сполуки, або елементи, або інакше означені речовини, наводяться в мг/кг 
готового продукту чи напівфабрикату. Для харчових добавок, що не становлять 
загрози для здоров'я людини, навіть у великих дозах, граничний вміст добавки 
визначається технологічними інструкціями (ТІ) і не потребує спеціальних методів 
інструментального контролю її вмісту в готовому продукті харчування. 

7. Склад та ступінь чистоти речовин, що використовуються як харчові 
добавки, визначаються спеціальною технічною документацією до кожного виду 
харчових добавок за погодженням з МОЗ України. 

8. Використання харчових добавок дозволяється Головним державним 
санітарним лікарем України на підставі позитивного висновку державної санітарно-
гігієнічної експертизи. Впровадження у виробництво дозволених харчових добавок 
на окремих підприємствах здійснюється під контролем установ державної 
санітарно-епідеміологічної служби на місцях. 

11. Методи ідентифікації та визначенню добавок у продуктах харчування 
регламентуються спеціальними документами загального або відомчого характеру. 

12. Вимоги цих СанПіН поширюються на харчові добавки та продукти з ними, 
які надходять для реалізації на територію України, виробляються на підприємствах 
харчової промисловості та громадського харчування незалежно від їх відомчої 
належності, підпорядкування та форми власності. 

13. Питання про використання харчових добавок та їх сумішей, що не 
включені до переліку, повинно вирішуватися виключно Міністерством охорони 
здоров'я України. 

14. На споживчій упаковці харчових продуктів, виготовлених із 
застосуванням харчових добавок, необхідно вказувати назву кожної харчової 
добавки (хімічну, чи торговельну назву або міжнародний символ). 

15. Можливість використання, порядок реалізації або утилізації продукції, яка 
за типом, кількістю та призначенням харчових добавок не відповідає вимогам цих 
СанПіН, визначається Міністерством охорони здоров'я України. 

16. Дозвіл обмежений, умовний або необмежений в часі на застосування 
харчової добавки, а також зміни в умовах її застосування, видається Міністерством 
охорони здоров'я України. При розгляді допустимих концентрацій добавки (або 
продуктів її взаємодії з компонентами харчових продуктів) у продукті харчування 
враховуються результати токсикологічних та інших біологічних випробувань 
речовини, що пропонується у вигляді харчової добавки, сумарне добове 
надходження її до організму людини з усіх джерел; беруть до уваги наявні 
рекомендації щодо рівня вмісту добавки в продукті та прийнятного добового 
надходження її в організм людини з їжею, які містяться в офіційних матеріалах 
Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я. 
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Таблиця 7.4. Нормативи забруднення рослинницької продукції важкими 
металами, мг/кг 

ГДК у рослинах 
Елемент 

ГДК рухомих форм  
у ґрунті овочі зерно 

Цинк 23 10 50 
Кадмій 0,7 0,03 0,03 

Плюмбум 2 0,5 0,3 
Купрум 3 5 10 
Хром 6 0,3 0,2 

Меркурій ... 0,02 0,03 
Кобальт 5 1 1 
Манган 50 20 44 
Ферум ... 50 50 
Нікель 4 1,5 0,5 

Оцінка ґрунтів за вмістом важких металів проводиться таким чином. Якщо 
вміст важкого металу у ґрунті на рівні фонового, рухомих форм на рівні ГДК, а в 
рослині менший за ГДК, то екологічний стан є задовільним. Якщо вміст у ґрунті і в 
рослині є на рівні ГДК, але в рухомих формах перевищений у 1,5-2 рази, то стан 

передкризовий. Якщо загальний вміст у ґрунті та рослині незначно перевищений, то 
стан ґрунту кризовий. При перевищенні показників ГДК у десятки і сотні разів стан 
ґрунту катастрофічний.  

Для оцінки забруднення ґрунтів пестицидами використовують дані про їхню 
залишкову кількість у ґрунті і в рослині. Вважається, що на 1 га ґрунтів слід вносити 
не більше як 3 кг пестицидів. Передкризовим вважається такий стан ґрунту, коли на 
1 га припадає 4-5 кг пестицидів, кризовий і катастрофічний, коли їх вміст сягає  
5-7 кг і більше відповідно, а вміст залишків пестицидів у рослині перевищує 
граничнодопустиму концентрацію в 2-10 рази. 

До індивідуальних показників забруднення ґрунтів відносять час подвоєння 
забруднювача в ґрунті та інтенсивність забруднення.  

Час подвоєння (τ1/2) – час, протягом якого атмосферні опади подвоюють 
природний вміст металу у шарі цілинного ґрунту товщиною 1 см, а у шарі  орного – 

товщиною 20 см (табл.7.5). Цей критерій дозволяє реально оцінити техногенне 
забруднення ґрунту   

Таблиця 7.5. Час подвоєння вмісту деяких забруднювачів у ґрунті 
Елемент Pb Cr Mn Cu Ni Zn 

τ1/2, роки 0,88 27 25 0,36 3,3 2,2 

Фоновий вміст, мг/кг 3,4 180 390 3,9 55 29 
Отже, чим менший природний вміст елемента у ґрунті, тим за менший відрізок 

часу його вміст подвоюється. Потрапляння у ґрунт саме таких елементів 
найінтенсивніше забруднює його, у даному випадку сполуки Cu, Pb. 

Інтенсивність забруднення ґрунту – ступінь накопичення забруднення у 
порівнянні з фоном. Інтенсивність забруднення характеризують коефіцієнтом 

концентрації Ксі.  
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Таблиця 7.1. Вміст особливо токсичних елементів у ґрунті, мг/кг 

Фоновий вміст  Пороговий вміст рухомих форм  
Елемент Вміст Тип ґрунту \ Елемент Hg Cd Zn Pb 

Cd 
Hg 

 
Pb 
Zn 

0,01-0,5 
0,02-  
0,5 (Європа, Канада) 
2,5-10,0 
21,3-40,2 

Дерново-підзолистий неокультурений  
Дерново-підзолистий окультурений  
Чорнозем типовий 

2 
 

2 
25 
5,5 

85 
80 
115 

15 
650 

 

За вмістом токсичних неорганічних та органічних речовин визначають рівні 
його забруднення (табл.7.2). Всього визначено 5 таких рівнів. Перший рівень 
відповідає незабрудненому ґрунту, у якому вміст інгредієнта менший за величину 
ГДК. Рівні 2–5 характеризують різну ступінь забруднення ґрунту.  

Таблиця 7.2 Граничнодопустимі концентрації елементів у ґрунті, мг/кг 
Вміст Вміст 

Елемент 
Загальний Рухливі форми 

Елемент 
Загальний Рухливі форми 

As 
Hg 
Cd 
Sb 
Se 
Pb 
Со 
Ni 
Cu 

2,0 
2,1 
3 

4,5 
10 
30 
50 
85 
100 

 
 

0,7 
 
 
2 
5 
4 
3 

Cr (CrVI) 
V 
Zn 
Sr 
Mn 
NO3

- 
F- 
P2O5 
H2S 

100 (0,05) 
150 
300 
1000 
1500 

 
10 
200 
0,4 

6 
 

23 
 

50 
130 

 
 

 
Таблиця 7.3 Рівні забруднення ґрунтів деякими хімічними речовинами 

                Неорганічні сполуки  

Вміст, мг/кг 
Елемент 

2 низький рівень 3 середній рівень 4 високий рівень 
5 дуже високий 

рівень 
Cd від ГДК до 3  3-5 5-20 >2 
Hg від ГДК до 3 3-5 5-10 >10 
As від ГДК до 20 20-30 30-50 >50 
Pb від ГДК до 125 125-250 250-600 >600 

Oрганічні сполуки  

Вміст, мг/кг 
Сполука 2 низький 

рівень 
3 середній 

рівень 
4 високий 
рівень 

5 дуже високий рівень 

Бензапірен від ГДК до 0,1 0,1-0,25 0,25-0,5 >0,5 
Бензол від ГДК до 1 1-3 3-10 >10 

Хлоровані вуглеводні від ГДК до 5 5-25 25-50 >50 

Нафтопродукти 1000-2000 2000-3000 3000-5000 >5000 

При перевищенні вмісту елементів у ґрунті вони починають накопичуватися в 
рослинах. Тому визначають вміст токсичних речовин як у ґрунті, так і у вирощеній 
на ньому продукції (табл.7.4). 
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17. Клопотання про дозвіл на використання нової добавки повинно містити 
такі обов'язкові матеріали: 

а) детальну характеристику речовини, що пропонується для використання у 
вигляді харчової добавки: її фізико-хімічні властивості, спосіб отримання, вміст 
напівпродуктів, домішок, ступінь очищення (чистоти), діючі нормативи (ДСТ, ТУ та 
інші) або проекти аналогічних документів; 

б) детальне обґрунтування мети та необхідності застосування нової речовини, її 
переваг перед способами, що вже використовуються для досягнення того ж 
технологічного ефекту; 

в) проект технологічної інструкції по виробництву продукту та проведення 
технологічного процесу, пов'язаного з застосуванням харчової добавки, в якій слід 
відобразити спосіб застосування та кількісний вміст добавки у кінцевому продукті; 

г) перелік продуктів, в яких може бути присутня харчова добавка; 
д) коло споживачів харчового продукту, виготовленого з застосуванням харчової 

добавки, що пропонується; 
е) методи визначення харчової добавки або продуктів її перетворення в 

харчовому продукті; запропоновані методи повинні бути специфічними та 
достатньо чутливими. 

У випадку використання імпортованих харчових добавок подаються також 
документи про їх склад та дозвіл органів охорони здоров'я на використання в країні-
експортері. 

18. Перелік харчових добавок, дозволених до використання при виробництві 
продуктів харчування або для продажу кінцевому споживачеві, підлягає 
систематичному перегляду з урахуванням поточної інформації. 

Спеціальним розпорядженням Міністерства охорони здоров'я України дозвіл 
на використання харчової добавки може бути відкликаний або змінені умови її 
застосування в разі отримання нової інформації про цю харчову добавку. 

19. Відповідальність за дотримання СанПіН покладається на керівників 
підприємств (незалежно від форм власності), які випускають продукти харчування з 
застосуванням харчових добавок, а також керівників підприємств громадського 
харчування та торгівлі. 

Особи, які винні в порушенні діючих СанПіН, несуть персональну 
дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним 
законодавством. 

20. За якість харчових добавок та дотримання даних СанПіН відповідальність 
несуть господарюючі суб'єкти, які виготовляють харчові добавки.  

Нагляд та вибірковий контроль за додержанням Санітарних норм і правил по 
застосуванню харчових добавок при виробництві та використанні харчових добавок 
здійснюється санітарно-епідеміологічною службою на місцях згідно з санітарним 
законодавством. 

Отже, харчові добавки – це група речовин природного або штучного 

походження, які свідомо вносять у харчові продукти з метою підвищення їхньої 
якості або покращення технологічних властивостей під час обробки для 
вдосконалення технології приготування їжі, виготовлення продуктів спеціального 

призначення з характерними органолептичними показниками і відповідними 

властивостями.  
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Харчовою добавкою може бути природна або синтетична речовина, яка 
спеціально вводиться у харчовий продукт для надання йому бажаних властивостей. 
Харчові добавки можуть бути внесені в продукт на різних етапах його виробництва, 
зберігання і транспортування з ціллю покращення та полегшення виробничого 
процесу, збільшення стійкості продукту до різних видів псування, зберігання 
структури і зовнішнього виду продукту. 

Добавки повинні бути безпечними і не загрожувати здоров’ю людини при 
тривалому використанні. Допустимі добавки, які не здатні до кумуляції або до 
перетворення в організмі з нетоксичної у токсичну форму. 

Комісія ФАО/ВООЗ до категорії добавок включає будь-яку речовину, яка не 
використовується в їжу за нормальних умов, спеціально добавлена для 
технологічної цілі, для поліпшення зберігання, транспортування продукції.  

Перелік харчових добавок за призначенням: 
1. Барвники. 
2. Консерванти 
3. Регулятори кислотності 
4. Антиоксиданти 
5. Емульгатори 
6. Стабілізатори  
7. Загущувачі 
8. Модифіковані крохмалі 
9. Желюючі агенти 
10. Глазуруючі агенти 
11. Зволожувачі 
12. Антиспікаючі агенти 

13. Агенти для обробки борошна та 
поліпшувачі борошна і хліба 
14. Наповнювачі  
15. Підсилювачі смаку і аромату  
16. Запашні речовини 
17. Підсолоджувачі  
18. Ферментні препарати  
19. Органічні розчинники  
20. Розчинники-носії  
21. Сорбенти, освітлювачі  
22. Консервуючі гази  
23. Пропеленти 

На споживчій упаковці повинно бути вказано, яку використовують добавку 
(хімічна формула або торговельний символ). Добавки позначаються літерою “Е” і 
відповідним числом, які схвалені Європейською спільнотою як безпечні харчові 
добавки. Для кожної з добавок відомі: МДР (максимально допустимий рівень),  
ДДД (допустима добова доза), ДДС (допустиме добове споживання). Крім того 
вказується концентрація (мг/кг, мг/л), а на Заході – ppm (parts per million) – частки 
від мільйону: 1 ppm=1 мг/кг. Може бути вказана індивідуальна речовина або 
групова назва: консервант, емульгатор, синтетичний барвник.  

Оскільки постійно з’являються нові добавки, перелік їх систематично 
переглядається і поповнюється. На сьогоднішній день він включає декілька сотень 
речовин. З них приблизно половина – натуральні, решта – синтетичні. В різних 
країнах світу на сьогодні використовують біля 500 харчових добавок. До них 
відносять барвники, консерванти, регулятори кислотності, антиоксиданти, 
стабілізатори, емульгатори та інші.   

Не застосовують добавок для продуктів дієтичного харчування та 

спеціального харчування. Заборонено їхнє вживання з метою маскування 
недоброякісного продукту. Не можна застосовувати добавки, якщо такий самий 

ефект можна досягти технологічним шляхом. Продукти, що не підлягають 
забарвленню: всі мінеральні води, борошно, крохмаль, хліб і вироби, макаронні 
вироби, томатна паста і соус, консерви з томатів, риба, молюски, ракоподібні та ін.  
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У випадку фосфорорганічних пестицидів ступінь кумулятивної дії 
зменшується при пониженні дози, яку вводять щоденно. Токсична дія яскраво 
виражена, хронічні ефекти не спостерігаються, за винятком дії продуктів 
перетворення токсичних речовин. ІІ – На ступінь кумулятивної дії не впливає 
величина щоденної дози. При потраплянні в організм речовина викликає хронічне 
отруєння. Таку дію мають дитіокарбамати. 

Для хлорорганічних вуглеводнів ступінь кумулятивної дії речовини зі 
зменшенням щоденної дози зростає. Хронічна дія проявляється навіть при дуже 
малій дозі речовини. Для низки хлорорганічних речовин та пестицидів (альдрину і 
дилдрину) встановлено, що зі зменшенням дози речовини ступінь кумуляції 
спочатку збільшується, а потім зменшується.  

7.5. Нормування вмісту забруднювачів у ґрунтах  

Для оцінки якості ґрунтів аналізують в них загальний вміст важких металів, 
їхніх рухомих форм, щоб оцінити можливість засвоєння рослинами. Обов’язково 
аналізують вміст нітратів, залишків пестицидів. 

Граничнодопустима концентрація хімічного елемента в ґрунті – така 

концентрація, яка при багаторічному впливі на ґрунт не викликає патологічних змін 

у ґрунтовій біоті і у властивостях абіотичної частини, особливо у ґрунтовому 
поглинальному комплексі. Встановлення ГДК для ґрунту є складним завданням, 
оскільки ґрунт є складним утворенням, зв’язаним з життєдіяльністю рослин і 
тварин. Шкідливий вплив чинять на різних типах ґрунтів різні дози того самого 
інгредієнта. Це залежить від характеристик ґрунту, таких як вміст гумусу та 
інтенсивність його мінералізації; рН ґрунтового розчину; здатність до катіонного 

обміну з ґрунтовим поглинальним комплексом; від виду рослиy; від того, наскільки 
сторонні речовини впливають на стан ґрунту – на зміну хімічного складу ґрунту та 
його фізичного стану (проникнення води та повітря), на зміну санітарного стану. 
Тому ГДК визначають для даного типу ґрунту за загальним вмістом та за вмістом 
рухливих форм інгредієнтів.  

Показником забруднення є деградація ґрунту. Змінюється гумусовий склад, а 
саме гумус відповідає за родючість і є фактором самоочищення ґрунту. 

Особливо небезпечними у ґрунті є сполуки As, Cd, Hg, Se,Pb, Zn,F; помірно 
небезпечні сполуки B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr; мало небезпечні сполуки Вa, V, W, 
Mn, Sr; ацетофенон. Небезпечними є радіоактивні 90Sr i 137Cs. 

Щоб встановити ГДК речовин у ґрунті, проводять низку досліджень і 
визначають, наскільки вони токсичні для тварин, протягом якого часу речовини 
залишаються незмінними у ґрунті та в рослинах (персистентність), як впливають на 
харчову цінність вирощеної продукції. 

Токсичність характеризують і іншими показниками, наведеними нижче. 
Фоновий вміст інгредієнта в ґрунті характеризує стан ґрунту на даній 

території та в даних умовах. Фоновою вважається концентрація інгредієнта у ґрунті 
на відстані 15-20 км від епіцентру техногенної дії проти напрямку вітру. Другим 
вживаним показником є пороговий вміст інгредієнтів у ґрунті. Ці характеристики 
для найбільш токсичних важких металів приведені у таблиці 7.2, а величини 
граничнодопустимих концентрацій у табл. 7.1.  
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Адаптація – істинне пристосування організму до зміни умов навколишнього 

середовища, яке відбувається без порушень біологічної системи і без змін її 
реагування, тоді, коли після певного періоду дії речовини реакція на неї повністю і 
безповоротно зникає. Адаптація спостерігається тоді, коли концентрація діючої 
речовини невелика і її шкідлива дія на організм не наступає.  

Звикання проявляється у послабленні реакції організму у відповідь на 

періодичну або неперервну дію речовини (подразника). Це може бути проявом 
істинної адаптації, але може бути лише одною із фаз інтоксикації, яка посилюється 
при зростанні в організмі дози токсичної речовини.  

Компенсація – пристосування організму до зміни умов довкілля, при якому 
біологічна система зазнає шкідливого впливу. Це скрита патологія, яка через 
певний відрізок часу проявляється в патологічних змінах організму і настає 
декомпенсація. 

Інтоксикація проходить стадії первинної декомпенсації (скрита патологія), 
фізіологічної адаптації, компенсації патологічного процесу, декомпенсаціЇ 
патологічного процесу (явні прояви патології). 

Хронічна інтоксикація: первинні порушення, звикання (адаптація), 
декомпенсація. На третій стадії опорність організму зростає. На третій стадії можуть 
з'являтися якісно нові ефекти, особливо коли порогові концентрації є перевищені. 
Винятком такого розвитку хронічної дії є вплив канцерогенів.  

Кумуляцією називають максимально досяжне підсилення дії ксенобіотиків 
за час гострої, підгострої та хронічної інтоксикації. Основні механізми кумуляції: 
хімічна (або матеріальна) і функціональна, змішаного типу.  

Хімічна кумуляція полягає в тому, що токсична речовина взаємодіє з 
біологічними речовинами в організмі та ушкоджує їх. Так іони важких металів, які 
здатні взаємодіяти з групами SH- білків, вступають з ними у реакцію і блокують 
їхню дію. Наприклад, Hg2+ утворює стійкі комплекси з білками і порушується дія 
певних ферментів. Наступна порція сполук меркурію призводить до ще більшого 
порушення. Ступінь кумулятивної дії залежить як від стійкості утворених звʼязків, 
так і від функціональної важливості ферменту, який ушкоджено. Іони CN- зв’язують 
іони металів, які входять у склад білкових комплексів ферментів, руйнуючи їх, а СО 
гальмує окислення киснем Fe2+ гемоглобіну. Одним із критеріїв кількісної оцінки 
хімічної кумуляції речовин є період напівіснування в організмі речовини – час, 
протягом якого з крові зникає половина введеної речовини (Т50%): 

Функціональна кумуляція – речовина взаємодіє з біологічною речовиною, ушкоджує 
її, потім виводиться, а рецептор залишається ушкодженим. Так діють хімічні мутагени, які 
порушують вторинну і третинну структуру білка. Іноді токсична речовина виводиться з 
організму разом з фрагментом біологічної речовини, функція організму на деякий час 
порушується. Якщо в цей момент поступає наступна порція контамінанту, то 
функціональні зміни різко наростають і з’являється інтоксикація. Чим за менший відрізок 
часу від введення токсичної речовини тварина загине, тим менша кумуляція 
речовини.  

Кумуляція змішаного типу проявляється тоді, коли до рецептора в організмі 
приєднується частина молекули токсичної речовини (фосфорилювання білкових 
речовин). Всієї токсичної речовини в організмі нема, але функція білкової речовини 
порушилась.  
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Класифікації добавок за технологічним призначенням: 

• для формування товарних властивостей – барвники, ароматизатори, смакові 
добавки. Ці добавки забезпечують необхідний зовнішній вигляд і органолептичні 
властивості продукту. По-перше, це барвники (посилюють і відновлюють колір 
продукту). По-друге, добавки, які покращують консистенцію продукту. До них 
відносяться стабілізатори (сприяють підвищенню в’язкості продукту);  

• для технологічного процесу – прискорювачі процесу, розпушувачі, фіксатори 
міоглобіну, емульгатори (створюють однорідну суміш продуктів, що не 
змішуються – наприклад, води і масла); 

• харчові добавки, які попереджують псування продуктів. Це антимікробні засоби – 
хімічні і біологічні, які підвищують терміни зберігання і захищають продукт від 
бактерій, а також антиоксиданти, які перешкоджають псуванню продукту. 

Класифікації добавок за товарознавчими ознаками: 

1. Регулятори смаку – підсолоджувачі, ароматизатори, смакові; 
2. Регулятори консистенції – згущувачі, гелеутворювачі, стабілізатори, 

емульгатори, розріджувачі; 
3. Поліпшувачі вигляду – барвники, відбілювачі; 
4. Регулятори зберігання – консерванти. антиоксиданти; 
5. Інші добавки – харчові волокна. 
Позначення харчових добавок  

• Е100-І182 (Барвники) - підсилюють або відновлюють колір продукту.  
• Е200-І299 (Консерванти) - підвищують термін зберігання продуктів, 
захищаючи їх від мікробів, грибків, бактеріофагів, хімічні добавки, що 
стерилізують, при дозріванні вин.  
• Е300-І399 (Антиоксиданти) - захищають від окиснення, гіркнення жирів.  
• Е400-І499 (Стабілізатори, згущувачі) - зберігають задану консистенцію.  
• Е500-І599 (Емульгатори) - створюють однорідну суміш фаз, які між собою 
не змішуються, наприклад, води й олії.  
• Е600-І699 (Підсилювачі смаку й запаху).  
• Е900-І999 (Піногасники) - попереджають або знижують утворення піни. У 
ці групи, а також у нову групу - Е1000 - входять глазуруючи речовини, 
підсоложувачі, розпушувачі й інші добавки. Цей вид добавок повністю 
заборонений в Україні.  
Харчові добавки, заборонені в Україні  
• Е121 - Барвник червоний цитрусовий 2.  
• Е123 - Червоний амарант.  
• Е240 - Консервант формальдегід.  
Небезпечні харчові добавки:  
• Ті, що викликають злоякісні пухлини: Е103, Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, 
Е130, Е131, Е142, Е152, Е210, Е211, Е213-217, Е240, Е330, Е447.  
• Ті, що викликають захворювання шлунково-кишкового тракту: Е221-226, 
Е320-322, Е338-341, Е407, Е450, Е461-466.  
• Алергени: Е230-232, Е239, Е311-313.  
• Ті, що викликають хвороби печінки й нирок : Е171-173, Е320-322. 
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Харчові добавки бувають природними (Е330 – лимонна кислота, Е160 – 
каротин, з морських водоростей виділяють Е400 – альгінат натрію), натуральними, 
наближеними до натуральних, синтетичними (штучними). Натуральні отримують 
із фруктів, квітів, листя. Їх сушать, дистилюють, чавлять, концентрують. Недолік 
натуральних ароматизаторів – недовговічність, те що вони розкладаються при 
температурі, вищій за 50°С, дорогі. Найбільш поширеною штучною ароматичною 
добавкою є етилванілін (замінник ванілі й ваніліну). Нешкідливість харчових 
добавок обумовлена тим, що кожну харчову добавку ретельно вивчили перед 
застосуванням на токсичність. Однак при великих дозах добавок інколи 
спостерігаються негативні наслідки. Всього ФАО/ВООЗ дозволяє 23 найменування 
добавок з відповідним маркуванням 

5.2. Особливості хімічного складу харчових добавок 

Харчові барвники 

Натуральні барвники. Кармін, одержаний з комахи кошенілі. Бетанін 

червоний буряковий не стійкий до нагрівання та дії світла, зберігає свій колір в 
інтервалі рН 2-7. Використовується для молочних продуктів без обмеження.  

Антоціани найбільш поширені в рослинному світі після хлорофілу і походять 
від грецьких "антос" – квітка і "ціанос" – голуба. Добувають з винограду, чорної 
смородини. Приклади антоціанів показані нижче. 
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Пеларгонідин Ціанідин Дельфінідин 

Підкислений барвник є червоного кольору, в нейтральному  і лужному 
середовищі змінює колір на синій. 

Куркумін (жовтий імбир) має яскраво-жовтий колір і характерний аромат, 
його отримують його екстракцією з кореня куркуми довгої. Куркумін частково 
піддається метаболізму, а решта виводиться з організму. ДДС 0-0,1 мг/кг маси тіла. 

Рибофлавін (вітамін В2) – оранжево-жовтий барвник. На світлі розкладається, 
однак стійкий до підвищення температури. 

Флавоноїди – пігменти квітів і плодів. Деякі з них недостатньо вивчені (жовті 
та оранжеві). Кантаксантин використовують для забарвлення ковбас (МДР 30 
мг/кг). Ксантини відносяться до гетероциклічних сполук, існують у двох 
таутомерних формах. 

 Ксантин 
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Флавоноїди є фенольними водорозчинними сполуками, деякі мають Р-

вітамінну активність, проявляють антимікробну дію. 
Лютеїн одержують з люцерни або чорнобривців, він стійкий до світла і 

застосовується для забарвлення продуктів у прозорій упаковці в жовтий колір. 
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Чим зона вужча (прямує до 1) і менша різниця між верхньою і нижньою межею 
токсичності, тим швидше інтоксикація при збільшенні дози речовини 
перетворюється на отруєння. 

Поріг хронічної дії визначають експериментально на двох видах лабораторних 
тварин. Для цього вводять речовину у 2-3 концентраціях орально та інгаляційно і 
спостерігають її дію протягом 6-10 місяців у першому експерименті та 4-6 місяців у 
другому, проводячи систематично біохімічні та фізіологічні тести. Одна із 
концентрацій відповідає пороговій (ПКх), інші – менші. Визначивши порогову дозу 
та концентрацію хронічної дії на тваринах, для людини вводять коефіцієнт запасу 
шкідливої дії.  

Коефіцієнт запасу враховує співвідношення летальної дози для найбільш і 
найменш чутливого виду тварин, 

(min)ЛД

(max)ЛД

50

50 , 

кумулятивні властивості речовин і віддалені ефекти. 
Є різні класифікації токсичності хімічних речовин. Одна з них передбачає 

поділ всіх речовин на класи та підкласи залежно від величин ГДК, ЛД50 при 
введенні речовин в організм через органи травлення і на шкіру, ЛК50 при 
інгаляційному введенні, від зони гострої і токсичної дії. Так оцінюють продовольчу 
сировину і продукти харчування, відходи виробництва, здійснюють нормування 
речовин у повітрі робочої зони. 

Класифікація пестицидів проводиться дещо інакше. Одні нормативи є для 
людей, які безпосередньо з ними працюють – виробляють пестициди на заводах, 
працюють з ними у сільському господарстві. Інші нормативи є для населення, яке 
може їх споживати разом з продукцією. При класифікації пестицидів враховують 
такі показники:  
      токсичність при введенні у шлунок; вплив на шкіру та на її резорбцію;  
     леткість (викликає хронічну дію); кумуляцію; стійкість; дію канцерогенну, 
мутагенну (тератогенність);  ембріотоксичність; алергічні властивості. 

Гострі отруєння людей пестицидами спостерігаються тоді, коли ЛД50≤25 мг/кг. 
До переліку особливо небезпечних пестицидів класу Іа включені: алдикарб, 

натрій фторацетат, димефокс, форат, деметон, меркаптофос, метилпаратіон, 
фенілмеркурацетат, шрадан, тіофос, гексахлорбензол, дилдрин. Зокрема 
гексахлорбензол викликає порушення порфіринового обміну у людей; 
дибромхлорпропан має мутагенну і канцерогенну дію для тварин; лептофос є 
нейротоксичним, він спричинює параліч; фенілмеркурійацетат тератогенний для 
тварин, вражає нирки.  

Реакція живих організмів на токсичні речовини є різною. Речовини-
забруднювачі або контамінанти, які потрапляють в організм з довкілля, мають 
різну стійкість і відрізняються за дією, іноді перетворюючись у більш токсичні. 
Іноді дія речовин підсилюється внаслідок кумуляції, іноді організм призвичаюється 
до постійної дії токсичних речовин. Тому за впливом на організм розрізняють такі 
стадії впливу і явища, як адаптація, звикання, компенсація, інтоксикація, підсилення 
токсичності внаслідок кумуляції. 
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ГДВ в атмосферу (г/с, т/рік) – така кількість шкідливих речовин, яка 

викидається у повітря за одиницю часу, і при якій концентрація забруднювача 

повітря не перевищує ГДК. 

Граничнодопустимий викид визначає ту кількість хімічної речовини у викиді, 
яка не перевищує фонової. Його встановлюють  після розрахунку розсіювання 
домішок в атмосферу. 

Тимчасові нормативи. Для речовин, дія яких недостатньо досліджена, на 
певний відрізок часу, переважно 2-3 роки, встановлюють тимчасові нормативи. До 
таких нормативів належать ОДК (орієнтовно допустимі концентрації) для ґрунтів; 
ТДК (тимчасово допустимі концентрації) та ОБРВ (орієнтовно безпечні рівні 
впливу), переважно для викидів у повітря. 

Сумарний показник. Нормування стосується вмісту конкретної хімічної 
речовини. Забруднювачів у довкіллі є декілька, всі вони разом впливають на 
процеси у довкіллі та на здоров’я людини, причому часто вплив є не сумою окремих 
впливів, а може бути сильнішим. Тому у випадку забруднення вод та повітря 
користуються відносним сумаційним показником для речовин з подібною дією у 
водах та повітрі.  

Характеристики токсичної дії хімічних речовин на живі організми 

Верхня межа токсичності характеризується показниками ЛД50 (летальна 
доза) та ЛК50 (летальна концентрація). ЛД50 та ЛК50 – це, відповідно, доза та 

концентрація речовини, яка викликає смерть 50% піддослідних тварин. Абсолютно 
смертельними є ЛД100 і ЛК100. Токсичність – обернена величина до смертельної 
концентрації: 501/ ЛК .  

Більш точним є коефіцієнт можливого гострого інгаляційного отруєння 
(КМІО), коли дія речовини триває протягом 2 год:  

КМІО = 
.)хв120(ЛК

C

50

)С20.(насич o

. 

За величиною коефіцієнта можливого інгаляційного отруєння всі речовини 
ділять на 4 групи. Якщо коефіцієнт можливого гострого інгаляційного отруєння 
КМІО  >300 – дуже небезпечні, 300-30 – високо небезпечні, 29 -3 – помірно 
небезпечні, <3 – мало небезпечні. При співвідношенні, меншому за 1, імовірність 
гострого отруєння невелика. 

Нижньою межею токсичності є поріг токсичної дії.  
Порогову дозу та концентрацію (ПД, ПК) визначають як таку, при якій 

зʼявляються початкові явища на межі норми і патології. Пороговою вважається 
мінімальна доза (ПД50) речовини, яка з певною часткою імовірності спричиняє дію 

на організм.  
Підпорогова доза (ППД) – це та неефективна доза, яка з певною часткою 

надійності не спричиняє жодної дії на організм.  

Виходячи з визначеної верхньої і нижньої межі токсичності, визначають зону 

гострої токсичної дії: 

50

50
ПД

ЛД
 або 

50

50
ПК

ЛK
. 
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Шафран отримують з квіток ірису. Має дуже інтенсивний жовтий колір і 
приємний смак.  

Хлорофіл: α-хлорофіл – синьо-зелений, β-хлорофіл – жовто-зелений.  
Каротини: ациклічний; з одним чи двома циклами (α- і β- каротин). 

H3C

H3C CH3
C(-CH=CH-C=CH)2-CH=CH-(CH=CH-C=CH-)2

CH3 CH3

CH3
H3C

H3C

 

 
 
 
β- каротин (С40Н56) 

У α-каротину подвійний зв’язок у кільці розташовується в іншому положенні, 
а в γ-каротину відсутнє одне циклогексанове кільце. Це ненасичені або полієнові 
барвники, які можуть бути частково окиснені і при цьому знебарвлюються. 
Рекомендована доза каротину – 5,2-6 мг/добу.  

Біксин і норбіксин (екстракт оболонки насіння аннато, С25Н30О4). Ними 
забарвлюють маргарин, масло. Однак ці барвники мають небезпечну побічну дію.  

Капсорубін і капсантин (масло смоли паприки) С40Н56О4, розчинні в олії. 
Лікопін С40Н56 – барвник плодів червоних помідорів. Крім того він міститься в 

плодах шипшини, абрикосів, кавунів, грейпфрутів, хурми. 
Вугілля, вугілля рослинне – чорний барвник. 

Синтетичні барвники – переважно трифенілметанові та азобарвники: 

CH

 

NN=N

 

Нижче наведені барвники, дозволені для використання. 
Азорубін, понсо 4R – азобарвники. 
Червоний 2G – застосовується для ковбасних виробів, що містять крохмаль. 

При метаболізмі вони перетворюється в дисульфофенолову кислоту та анілін, який 
призводить до утворення метгемоглобіну. МДР для ковбас становить 20 мг/кг та 
100 мг/кг для прикрас. 

Тартразин – азобарвник. Непридатний для дитячого харчування, бо викликає 
гіперчутливість організму. 

Хіноліновий жовтий – азобарвник. 
Жовтий "сонячний захід" – азобарвник. 
Коричневий FK, коричневий НТ – трифенілметанові барвники. Їх 

використовують для забарвлення копченої риби. 
Синій патентований У; діамінтовий синій FCF – трифенілметанові барвники. 
Зелений S, зелений міцний FCF – трифенілметанові барвники. 
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Індигокармін (натрієва сіль індигодисульфокислоти). Його отримують 
сульфуванням концентрованою кислотою індиго: 

NH

C=C

O
NH

O
C

C

 
Ц укровий колер І – темний продукт карамелізації цукру. 
Цукровий колер ІІ – його отримують з цукру за лужно-сульфітною технологією. 
Цукровий колер ІІІ – отримують за аміачною технологією.  
Цукровий колер VI – отримують з цукру за аміачно- сульфітною технологією. 

Ці барвники містять 4-метилімідазол  

NH

N

CH

C

HC

H3C

 
та азотовмісні гетероциклічні сполуки. ДДС 0-100 мг/кг маси тіла. 

Діамантовий чорний PN. 

β-каротин синтетичний, 0,2% розчин в олії, виготовляють мікробіологічним методом. 
Еритрозин – ксантановий барвник. ДДС 0-0,1мг/кг маси тіла. 
Оксиди та гідроксиди феруму – жовтого, червоного, чорного кольору. Вони 

використовуються рідко, хоч не є шкідливими. 
ТіО2 – білий пігмент. Легко виводиться з організму. 
Al, Ag, Au – використовують для зовнішніх оболонок кондитерських прикрас.  

Фіксатори кольору 
KNO2 (E249) i NaNO3 (E251). При дозріванні м’яса під дією денітрифікуючих 

бактерій нітрати перетворюються у нітрити та NO. Нітрит з міоглобіном м’язів 
сполучається і утворює нітрозоміоглобін: 

R
N-H + HO-N=O R

R
N-N=O + H2OR  

При нагріванні м’яса нітрозоміоглобін переходить у нітрозохромоген яскраво-

червоного кольору.  
МДР NaNO2 – 150 мг/кг, а МДЗ (залишок) – 50 мг/кг. МДЗ для NaNO3 – 30-

50 мг/кг. ДДД – 0-0,4 мг/кг маси тіла. 
CuSO4 (Е251) – барвник продуктів на молочній основі для дітей. 
Mg(OH)2 (E528) – використовується лише в деяких країнах. 
Нікотинова кислота (Е375) (β-піридинкарбонова кислота) не має 

абсолютного дозволу для використання. 

N

COOH

 

 



  

79 
 

7.4. Стандарти якості довкілля 

Для оцінювання екологічного стану довкілля запроваджено екологічне та 
санітарно-гігієнічне нормування. Екологічне нормування передбачає допустиме 
навантаження на екосистему. Допустимим є таке навантаження на довкілля, при 
якому відхилення перебігу процесів у довкіллі є в межах норми. Однак для 
більшості забруднювачів користуються санітарно-гігієнічними нормами. 
Санітарно-гігієнічне нормування базується на принципі, що людина тоді захищена 
від негативного впливу довкілля, коли захищена і екосистема. В основу нормування 
шкідливих впливів покладено принцип порогової дії.  

Стандарти якості довкілля покликані встановити оптимальні характеристики 
природного середовища при існуючому рівні технічного прогресу і забезпечити 
збереження здоров’я населення, розвиток тваринного та рослинного світу. 
Нормативи якості довкілля встановлюються і запроваджуються спеціально 
уповноваженими державними органами у галузі охорони навколишнього 
природного середовища ДСТУ та Державного санітарно-епідеміологічного нагляду 
України, ДСанПіН.  

Екологічні та санітарно-гігієнічні стандарти включають такі показники: 
граничнодопустима норма (ГДН); граничнодопустима концентрація (ГДК); 
граничнодопустимий рівень (ГДР).  

ГДН (граничнодопустимі норми) характеризують антропогенну дію на 
природне середовище. Вони включають: організаційні заходи; заходи раціонального 
використання земель, флори; норми для ґрунтів, водойм та водостоків, повітря 
населених пунктів. Перевищення норми загрожує здоров’ю. 

ГДК (граничнодопустима концентрація) –  така концентрація хімічної 
речовини у довкіллі, при дії якої на організм періодично або протягом всього життя 
(прямо або опосередковано через екологічні системи) не виникають фізичні та 

психічні захворювання (в тому числі скриті) або зміни стану здоров’я, що виходять 
за межі фізіологічних реакцій, виявлених сучасними методами дослідження відразу і 
у віддалені строки життя сучасного та наступного покоління.  

Нормування здійснюють за принципом лімітуючого показника – найбільш 
чутливого показника, як наприклад неприємний запах, хоча концентрація речовини 
не викликає шкідливої дії. 

Для кожного об’єкту довкілля визначені величини ГДК і обчислюють їх по-
різному: для ґрунту це ГДКґр. в орному шарі, мг/кг; для води – ГДКв., мг/дм3. Для 
повітря є різні нормативи, обчислені у мг/м3 – для населення, на виробництві. Є 
нормативи і для продуктів харчування. Це такі показники, як ГДКпр. та ДЗК 
(допустима залишкова кількість) та інші.  

На сьогодні встановлено ГДК для більш ніж 500 шкідливих речовин, 
забруднюючих повітря, біля 300 для ґрунтів і більше ніж 1500 для вод. 

ГДР (граничнодопустимий рівень) нормує рівні вібраційного, 
електромагнітного, шумового забруднення.  

Виробничо-господарські стандарти регламентують екологічно безпечний 
режим роботи виробництва, комунально-побутового об’єкту. Їх характеризує 
граничнодопустимий викид в атмосферу (ГДВ)  та граничнодопустимий скид, стік, у 
водойму (ГДС).  
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Серед гетероциклічних сполук широке застосування як гербіциди мають 
триазинові похідні. Крім того застосовують також інші гетероциклічні сполуки. 

Триазини 

Cl

NH-C2H5H5C2-NH

N

N

N

 
Симазин 

N

N

N

NH- CH

H3C

H3C

SCH3

HC- HN

CH3

CH3  
Прометрин 

NH2 O

Cl

N

N  
Хлоридазон 

Cl

NH

N

N

N
H3C

HNHC

H3C

C2H5

 
Атразин 

N N

N N(CH3)2

O

O

CH3  
Гексазінон 

 

Синтетичні аналоги природних пестицидів. Природні пестициди або 
піретроїди зустрічаються в природі часто у вигляді пилку певних видів рослин і 
проявляють інсектицидну дію. Зараз синтезують низку аналогів природних 
піретренів: 

CH2 

Cl2C=CH COO-CH2
O

H2C 

 

CH2 

Cl2C=CH COO-CH O

H2C 

CN  
Перметрин Циперметрин 

Найбільше застосування мають похідні циклопропанкарбонової кислоти 

(децис), які є аналогами природних піретринів з квіток далматської ромашки. Вони 
малостабільні, слабо кумулюються. В складі молекули вони містять групу CN-, що і 
спричинює високу токсичність для комах. В разі отруєнь вражається печінка, але 
таких отруєнь дуже мало. 

Неорганічні препарати – речовини, які містять ферум, купрум, фосфор, 
сульфур, що використовуються для захисту садів та плодових культур. 

Сполуки купруму (бордоська рідина, купронафт, CuSO4⋅5H2O, CuOHCl) широко 
використовують для обробки садів. В організмі людини ці сполуки викликають 
отруєння, появу металевого присмаку, може розвинутися гемолітична жовтяниця.  

Сірку та препарати із неї використовують для боротьби з кліщами та грибами 
як інсектицид, фунгіцид. акарицид. Особливо токсичні SO2 i CS2, які легко 
перетворюються у дуже токсичний H2S.  

Свіжі овочі, фрукти з перевищеним вмістом сполук купруму, сульфуру,  
вживати заборонено. 

Для того щоб продукти не були забруднені, збір урожаю проводять через 
певний відрізок часу після внесення хімічних речовин, які використовували для 
підживлення та захисту рослин – це термін очікування в рослинництві. При аналізі 
продукції рослинного походження визначають вміст як нітратів, так і залишку 
пестицидів. 
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Запашні речовини (ароматизатори)  

а) Натуральні ароматизатори та ароматичні речовини - це препарати та окремі 
речовини, отримані винятково фізичним способом з рослинної сировини, іноді 
тваринних тканин. 

б) Натурально-ідентичні ароматичні речовини -, хімічно ідентичні до 
речовин, які містяться в натуральних продуктах, призначених для споживання. 

в) Штучні ароматичні речовини - це такі речовини, які до цього часу не були 
ідентифіковані у натуральних продуктах. 

Ароматичні харчові есенції є баготокомпонентними розчинами або суміші 
настоїв, спиртів, сиропів, екстрактів з натуральної сировини, ефірних масел, 
синтетичних запашних та інших органічних речовин, виготовлені промисловим 
способом на спеціалізованих підприємствах.  

Залежно від концентрації запашних речовин у розчині есенції поділяються на 
одно-, двох- і чотирьох кратні.  

Ароматоутворюючі речовини – альдегіди, кетони, спирти, кислоти, ефіри, 

оксиди, меркаптани, моно- і полісульфіди. Сюди відносяться також заміщені 
піразини, тіазоли, оксазоли, фурани, тіофени, гетероциклічні речовини: 

N

N  

N

S  

N

O  O  S  
піразин тіазол оксазол фуран тіофен 

Натуральні ароматичні речовини одержують екстракцією, дистиляцією, 
висушуванням, концентруванням. Ароматоутворюючими речовинами є ефірні олії у 
спирті, у водно-спиртовому розчині. Прикладом є екстракти ванільних бобів 

Натурально-ідентичні речовини – есенції, аромати коптіння, ваніліну. Есенції є 
сумішами настоїв, спиртових розчинів, сиропів з натуральної сировини, але 
виготовлені промислово. До ароматоутворюючих речовин відносяться такі групи сполук: 
• Альдегіди – ананасний альдегід, бензальдегід, коричний альдегід, 

фенілацетальдегід, цитраль, дециловий альдегід; 
• Ефіри – амілацетат, амілбутират, амілвалеріанат, бензилацетат, диізоаміловий 

ефір, метилантранілат, фенілетилацетат, етилпеларгоновий ефір, етилпеларго-
новий ефір, етилацетат, етилформіат, етилсаліцилат, етилкапріат, етилнантат, 
етилфенілацетат, етилбутират, етилциннамат, ізоаміофоміат, етилбутарат; 

• бензиловий спирт, феніловий спирт;  
• цитронелол;  фенілацетатна кислота.  

Штучні ароматичні речовини не є відомі в натуральних продуктах. Широко 
використовують етилванілін, який одержують синтезом з пірокатехіну. 

OH
O-CH3

COOH

H5C2

 

 
 
Етилванілін 
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Підсилювачі смаку і аромату 

Глутамінова кислота L+ (E620) (HCOOH-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH)і її солі – 
Na (E621), K (E622), Ca (E623), NH4

+ (E624), Mg (E625);  
Гліцин (Е640) (NH2-CH2-COOH), який знешкоджує бензойну кислоту, 

перетворюючи її в гіпурову (С6H5-CONHCNH2-COOH). Гуанілова кислота і її солі 
(Е626-Е633) та рибонуклеотиди (Е634, Е635) імітують смак м’ясного бульйону. 

Підсилювачами смаку жувальної гумки є мальтол і етилмальтол (Е636, 
Е637), вміст яких не повинен перевищувати 300 мг/кг.  

Діацетил (дикетон СН3-СО-СО-СН3) покращує смак маргарину (МДР 
150 мг/кг, а для ірису – 6 мг/кг). 

Кофеїн (С8H10N4O2) 

O

O

N
N

NN

CH

H3C
CH3

CH3

 

має тонізуючу дію на нервову систему  

і серцеву діяльність, поліпшує травлення і функцію нирок. 

Хінін (C20H24N2O2⋅3H2O) 

 

– алкалоїд кори хінного 

дерева. Він дуже гіркий на смак, розчиняється у спирті та ефірі. Хінін має 
антималярійну дію, жаропонижаючу дію. У великих дозах хіні дуже отруйний, його 
МДР для безалкогольних напоїв 100 мг/кг. 

Підсолоджувачі – група добавок, які використовуються з метою надання 
солодкого смаку продуктам харчування. 

• За походженням вони поділяються на натуральні і синтетичні; 
• за солодом – високо, середньо, низько солодкі; 
• за енергетичною цінністю – високою, низькою; 
• мають повне, часткове засвоєння організмом або зовсім відсутнє. 
Натуральні підсолоджувачі – цукри (фруктоза), багатоатомні спирти – 

сорбіт (С6Н14О6, Е420), маніт (його стереоізомер, Е421), мальтіт (похідний 
сорбіту), ксиліт (С5Н12О5) який зустрічається в білих сливах, суниці, цибулі, 
шпинаті, моркві; дає відчуття прохолоди, оскільки розчиняється ендотермічно, 
понижує захворювання карієсом. Вони добре засвоюються діабетиками. Інші 
підсолоджувачі це лактіт (продукт ферментації лактози), тауманіт, гліцирізін, 

монелін, ізомальт, дигідрохалкон. Останні є білковими речовинами або глікозидами 
різних тропічних рослин. 

Синтетичні підсолоджувачі 
Сахарин (E954) –кристалогідрат натріеєвої солі, в 300—500 разів солодший 

від сахарози. Сахарин не засвоюється організмом. Його застосовують при 
захворюванні діабетом, а також як сурогат цукру. 
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У ґрунті під впливом мікроорганізмів сполуки меркурію розкладаються з 
виділенням вільної ртуті:     

2CH3-Hg-Cl +2H+ = (CH3)2Hg + Hg↑+ 2HCl. 
З меркурійорганічних сполук використовують переважно гранозан, яким 

протруюють зерно. Він стійкий, діє на організм людини, порушуючи обмін речовин 
у тканинах, в нервовій системі, в судинах. Отруєння можуть бути смертельними, 
виникає металевий присмак, кровотеча з ясен, запаморочення. 

Похідні феноксиацетатної кислоти з сильною фізіологічною дією; триазини 
(симазин) і заміщені сечовини (монурон, діурон, піхлорам) – стійкі в грунті, 
розчинні у воді. Усі вони переважно використовуються як гербіциди.  

Гербіциди на основі карбонових кислот – це аліфатичні, аліциклічні та 
ароматичні кислоти , які можуть мати вуглеводневий радикал заміщений атомами 
хлору.  

Загальна формула арилоксикарбонових кислот 

 

O-CH2-COOHCl

Cl

 
Це найбільш відомий гербіцид 2,4-дихлорфеноксиацетатна кислота (2,4-Д). Інший  
відомий гербіцид – іоксиніл 

OCH

Cl

Cl

2
COOHCl

 
У природному середовищі похідні арилоксикарбонових кислот легко 

гідролізують до вільних карбонових кислот. 
Похідні сечовини є одними з найбільш вживаних гербіцидів, однак деякі з 

них мають канцерогенну дію. Серед гербіцидів найсильніше діє піхлорам. Для 
повного знищення деяких видів рослин достатньо 60 г/га цієї речовини. 

Заміщені сечовини Інші гербіциди 

NH C

O

N
CH3
CH3

 
Фенурон 

O

N

H

SO2

N CH

CH3

CH3

 
Трихлопір 

OCH

COOH

Cl

Cl

3

 
Дикамбра 

NH C

O

N
OCH3

CH3

Br

 
Метабромурон 

Cl

Cl COOH

Cl
NH2

 
Піхлорам 

 

NH C

O

N
CH3

CH3
Cl O

 
Хлороксинурон 

 
 

CNHO

J

J Бромоксиніл 
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Карбамати – складні ефіри п-метакарбамінової кислоти  
H2N

R-O
C=O

 
або уретани. Карбамінова кислота не існує у вільному стані. Солі її, які мають назву 
карбамати, є стійкі. Як пестициди використовують уретани, однак склалося, що їх 
помилково називають „карбаматами”. Ці пестициди мають вибіркову дію, за 
біологічною активністю серед „карбаматів” є інсектициди, гербіциди, фунгіциди, 
молюскоциди. Деякі карбамати мають канцерогенну та тератогенну дію, тому їх 
виробництво останньо зменшилося. Приклади деяких карбаматів: 

O
CH3-NH-C-O-

 

N
CH3 CH3 

CO-C=N-O-CO-NH-CH3
S

CH3 

 

 N

N NH-CO-O-CH3

CO-NH-C4H9

 

Карбарил Оксаміл Беноміл (бенлат) 
Карбамати можуть накопичуватися в рослині і переходити в молоко корів. В 

організмі людини вони порушують роботу гормональної системи, підшлункової 
залози, печінки. 

Тіокарбамати мають широкий спектр дії як гербіциди, інсектициди та 
фунгіциди. Це ефіри та солі тіокарбамінової кислоти.  

CH2- CH2-CH2
N-CO-S-C2H5CH2- CH2-CH2  

CH3
N-CS-SNa 2H2O

CH3  n

CH2- NH-C-S

CH2- NH-C-S-Zn
S

S

 
Молінат  Карбатіон Цинеб (аспор) 

При нагріванні дитіокарбамати розкладаються до СS2 і H2S. 
Сполуки з меркурієм та станумом. Органічні сполуки стануму 

використовують як фунгіциди, а деякі як гербіциди (пліктран, фенбутатиноксид).  

OH

Sn 

 

CH3 O

CH2 

2 
C H3C Sn

CH3 

CH3 C CH2 

CH2 

CH3C H3C 

 
Пліктран Торк 

Раніше як фунгіциди застосовували солі купруму, сполуки сульфуру, 
меркурійвмісні сполуки – дуже токсичний хлорований метилмеркурій, менш 
токсичні ацетат фенілмеркурію та метоксиетилмеркурій. Деякі з них: 

CH3-Hg-Cl C2H5-Hg-Cl (C2H5-Hg)3-РО4 Hg- O - C - CH3

O

Метилмеркурій 
хлорид 

Етилмеркурій хлорид 
або гранозан 

Етилмеркурій 
фосфат 

Фенілмеркурій 
ацетат 
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Регулярне вживання сахарину підсилює прояви  гіперглікемії - основного 
признаку діабету. На даний час скорочене вживання сахарину, хоча випускаються 
підсолоджувачі на сахарині, а в напоях суміші підсолоджувачів з ним. Сам по собі 
сахарин має металічний присмак. 

Цикламати – солі циклогексиламіно-N-сульфонової кислоти. При тривалому 
споживанні перетворюються в циклогексиламіни. Це синтетичний підсолоджувач на 
основі нафти. Цикламат натрію (E952) в 30—50 разів солодший за сахарозу. Він 
широко використовується для підсолоджування продуктів. Цикламат дозволений 
більше як у 55 коаїнах, однак був заборонений у США, хоча розглядається питання 
про зняття цієї заборони. Деякі люди мають у кишківнику бактерії, які 
переробляють цикламат у тератогенні метаболіти, тому заборонений для вагітних 
жінок. Цикламат натрію підвищує ризик розвитку раку сечового міхува. 

Ацесульфам К (Е950), отизон. (калієва сіль 2,2-діоксиду 3,4-дигідро-6-метил-
1,2,3-оксатіазин-4-она) — підсолоджувач сульфамідного ряду, що є в 180—200 разів 
солодшою від сахарозыи . У високих концентраціях має гіркувато-металічний 
присмак, тому часто використовується в комбінації з аспартамом. Він не піддається 
метаболізму в організмі, не є токсичним.  

Аспартам (Е951) не показаний хворим на фенілкетонурію. В організмі він 
повністю метаболізується, його ДДС 40 мг/кг тіла. Аспартам розпадається в 
організмі людини на метанол та дві амінокислоти: аспарагінову і фенілаланін. Він у 
160-200 разів солодший за сахарозу, не має запаху, добре розчинний у воді. 

O
N=SO2

C

 

Сахарин 

 

Ацесульфам 

 

Цикламат натрію 

 

Аспартам 

Регулятори кислотності і лужності 
Дозволені HCl (E507), H2SO4 (E513), Na2SO4 (E514), K2SO4 (E515), малат калію 

(Е351), малат кальцію (Е352), молочна кислота (Е270), лактат натрію, калію, 

кальцію (Е325-Е327): 
COOH

CH2
COOH

 

CH
CH3

HO

COOH

 

 

Малонова кислота Молочна кислота  

Емульгатори – речовини, які сприяють створенню або збереженню 
гомогенної суміші двох і більш взаємно не змішуваних фаз: 

– поліоксиетилсорбінати (різні, Е432-Е436); фосфатид-амонійні солі (Е442), 
гліцеринові ефіри, одержані з деревної смоли (Е445) – дозволені в Україні частково; 
ефіри сахарози та карбонових кислот (Е473); цукрогліцериди, термічно окиснена 

соєва олія (Е474-Е476).  
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Стабілізатори дозволяють зберігати у продукті гомогенну суміш двох або 
більше речовин, що не змішуються.  

Лактобіонова кислота (Е399) – продукт окиснення лактози, в Україні не дозволений: 

CH

CH-OH

HO

COOH

CH2OH

CH-OH

CH-OH

 
Загусники підвищують в’язкість продуктів харчування. Більшість 

емульгаторів, стабілізаторів та загусників одночасно виконують декілька функцій.  
Емульгатори і стабілізатори - лактилати натрію, кальцію, моно- та 

дигліцериди жирних кислот. Бромована олія (Е443) і ізобутиратацетат цукрози 
(Е444) не зовсім дозволені в Україні. 

Стабілізатори і комплексоутворювачі – тартрати натрію, калію (Е335, 
Е336), тартрат калію і натрію, а також стеарилцитрат (Е484) не дозволені в 
Україні. Їх використовують при плавленні сирів. 

Загусники і стабілізатори – альгінова кислота і її солі (Е400-Е404), 
гліцерофосфат кальцію (Е383), дозволений в Росії. 

Загусники, стабілізатори і желюючі агенти – агар (Е406), одержаний з 
червоних водоростей, карагенати (сульфатовані полісахариди червоних морських 
водоростей), агароїд, камедь рожкового дерева (смола бобів), геланова камедь 
(мікробіологічний полісахарид), глікан пекарських дріжджів (останні два не 
повністю дозволені); пектини (Е440) – утворюють драглі в присутності цукру і 
кислоти; желатин (з кісток, хрящів, сухожилля). 

Загусники, стабілізатори і емульгатори – гуарова камедь (з насіння 
стручкових рослин), трагакант (з кущів роду adragolus - полісахариди), гуміарабік 
(з південних акацій), ксантанова камедь, карайї камедь (гетерополісахариди з 
певних рослин); різні види модифікованого крохмалю (Е1404-Е1450), фосфатовані 
крохмалі; целюлоза, метилцелюлоза (одержується при обробці целюлози лугами) 
містить 25% метоксигруп (ДДД 0-30 мг/кг маси тіла), натрій карбоксиметил-
целюлоза, гідроксипропіл-метилцелюлоза, етилцелюлоза та етилгідроксиетилцелю-

лоза – остання не дозволена в Україні; гліцерин, сорбіт, сорбітовий сироп; 

глюконат натрію. Альгінова кислота (E400) нерозчинна у воді і в більшості 
органічних розчинників, одна частина якої адсорбує 300 мас. частин води, що 
обумовлює її застосування як загусника. Для певних видів продукції 
використовують три- і поліфосфати; солі карбонових кислот; карбонат і 
гідргенкарбонат калію (Е501); хлорид калію, хлорид кальцію. 

Одночасно в продукт може вводитись декілька емульгаторів або 

стабілізаторів. При цьому сукупна концентрація емульгаторів або стабілізаторів 
не повинна перевищувати найменшої межі концентрації, встановленої для одного з 
компонентів суміші. 

Модифіковані крохмалі – речовини, отримані хімічною обробкою їстівних 
крохмалів, які можуть бути розрідженими лугом, кислотою або відбіленими. 

Желюючі агенти – речовини, які загущують продукт з утворенням гелю. 
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P
CH3- O O

CH3- O O- CH=CCl2  

P
CH3- O S

CH3- O O-       -NO2
 

Дихлофос Метилпаратіон 

P
(CH3)2-CH-O 

O

S-CH2-

(CH3)2-CH-O 

 

P

OH

OCH3- O 

CH-CCl3CH3- O 

 
Іпробенфос (рицид П) Трихлорфон (хлорофос) 

P
CH3- O S

CH3- O S-CH2-CO-NH-CH3  

P
CH3- O S

CH3- O S-CH
COO-C2H5
CH2-COO-C2H5  

Диметоат (фосфамід) Малатіон (карбофос) 
Відомі також фосфорорганічні гербіциди: 

P
NH4

+ O- O

CH3 CH2-CH2-CH-COOH

NH2 
            

P
HO O

HO CH2-NH-CH2-COOH  

Глуфосинат амоній Раундап 
Отруїтися цими пестицидами можливо лише сильно збільшивши дозу. Багато з 

них дуже токсичні, вражають шкіру, є нейротоксичними, ембріотоксичними.  
Фосфорорганічні пестициди потрапляють не з їжею, а частково з молоком. 

Овочі та фрукти, забруднені пестицидами, можна вживати після переробки, а 
забруднені метафосом, хлорофосом, тіофосом не дозволено квасити, маринувати, 
солити, бо вони тривалий час зберігаються у таких продуктах. 

Найбільш відомий випадок отруєння домішкою стався у 1976 р. в Пакистані. З 
7500 сільськогосподарських працівників, які обробляли малатіоном плантації 
бавовни, отруїлось 2800. Причиною став ізомалатіон, який утворився у змочуваному 
порошку препарату внаслідок його неправильного одержання.  

Інші пестициди цієї групи можуть містити токсичні домішки, такі як тіолові 
ізомери тіофосфатів. 

Інсектицид амітон, який використовували раніше у військових діях, належить 
до групи ефірів фосфатної кислоти: 

H5C2O_P_OC2H5
S_CH2-CH2

_N

O

C2H5
C2H5  

Амітон 

Смертельна доза для людини становить 70 мкг/кг. У нейтральному та 
слаболужному середовищі сполука гідролізує з розривом зв’язку P-S і утворюються 
нетоксичні продукти. Гідроліз у кислому середовищі призводить до утворення 
твердих амонієвих солей, не менше токсичних за вихідну речовину. Амітон є 
інсектицидом та акарицидом з обмеженим застосування через високу токсичність. 
Найчастіше його випускають у вигляді гідрогеноксалату і застосовують як отруту 
проти щурів (ЛД50 2 мг/кг).  
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За попередні 25 років зареєстровано 50 000 випадків отруєння людей, причому 
70% гострих захворювань – фосфорорганічними. Вони викликають порушення 
діяльності центральної нервової, серцево-судинної системи, народження дітей з 
аномаліями та ослабленою імунною системою; понижується тривалість життя 
людей та виникають онкологічні захворювання. Отруєння викликають і токсичні 
домішки пестицидів.  

Хлорорганічні інсектициди одержують хлоруванням ароматичних чи 
гетероциклічних рідких вуглеводнів. Найпершими були галогенпохідні аліфатичних 
вуглеводнів, які є високолеткими і використовувались як фуміганти. Найширше 
застосування знайшли гексахлорбутадієн та метилбромід.  

Велика група хлорорганічних пестицидів це хлоровані похідні циклодієну 
(елдрин, дилдрин, гептахлор); ізомери гексахлорциклогексану (ліндан) і раніше 
застосовуваний ДДТ (дихлордифенілтетрахлоретан) та його похідні. Період 
піврозпаду таких речовин –десятки років. Вони дуже стійкі до біодеградації. У воді 
часто зустрічаються поліхлорбіфеніли (ПХБ) – похідні ДДТ, всього 210 гомологів та 
ізомерів. Навіть у снігу в Антарктиді виявлено 0,03-1,2 нг/л ПХБ. 

Ці речовини нерозчинні у воді, добре розчиняються у органічних 
розчинниках, а тому в живому організмі накопичуються у жировій тканині.  

Нижче наведені деякі представники хлорорганічних пестицидів. 

Cl

Cl
Cl

Cl

Cl
Cl

 

Cl CH

CCl3

Cl

 

Cl CH

CHCl2

Cl

 

Cl C

CCl2

Cl

 

Ліндан 
дихлордифеніл-

трихлоретан (ДДТ) 
дихлордифеніл-

дихлоретан (ДДД) 
дихлордифеніл-

дихлоретен (ДДЕ)  

CH3Br
 Cl-C=C-C=C-Cl

Cl Cl Cl Cl

 

Cl
Cl

Cl

CCl2
Cl

Cl  

 

    Метилбромід Гексахлорбутадієн      Гептахлор  
Вміст у продуктах тваринного походження пестицидів вищий, ніж у рослинних, 

через властивість до біоакумуляції. 
У людей з гострим отруєнням хлорорганічними пестицидами зʼявляється 

головний біль, запаморочення, нудота, болі в кінцівках. 
Пестициди концентруються у місцях стікання з листя та в основі стебла, на 

плодах – біля черешка, в чашечці, у шкірці. У капусті – в зовнішніх листях та у 
качані. У цитрусових – в основному в шкірці.  

Миттям вдається зменшити кількість пестицидів у 4 - 18 разів 

Фосфорорганічні пестициди – це складні ефіри різних спиртів і 
ортофосфатної, тіо- та дитіортофосфатної кислоти, фосфонової кислоти. Вони 
мають більш вибіркову дію. Всі фосфорорганічні пестициди протягом місяця 
розкладаються біохімічно. Всього синтезовано 50 тисяч таких речовин, серед яких 
найпоширеніші паратіон, малатіон, фозалон, дурсбад. Більшість із 
фосфорорганічних пестицидів мають інсектицидні та акарицидні властивості. 
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Консерванти 

Не дозволяється вводити хімічні консерванти у продукти масового 

споживання: молоко, борошно, хліб, свіже м'ясо, спеціалізовані дієтичні продукти і 
дитячого харчування, у вироби, які позначають як "натуральні". 

Консерванти і регулятори кислотності   
СН3СООН (Е260), ацетати натрію чи калію і діацетат (Е262), ацетат 

кальцію (Е263), СО2. 
Лимонна кислота (Е330), цитрат натрію, калію, амонію (Е331, Е332, Е380), 

фероамоній цитрат (Е381), винна кислота (Е334); глюконова кислота, глюконат 

кальцію (Е574, Е578), тартpат кальцію (Е354), яблучна кислота, фумарова кислота 
(Е296, Е297) метавинна кислота (Е353), адипінова кислота (Е355), адипати натрію, 
калію, амонію (Е356, Е357, Е359), янтарна кислота (Е363): 

C-COOH
CH2-COOH

HO

COOHCH2-

 

CH
CH2

HO

COOH

COOH
 

CH
CH-OH

HO

COOH

COOH
 

CH
COOH

CH

HOOC
 

лимонна яблучна винна фумарова 

CH2-COOH
CH2-COOH

 

CH2

CH2-COOH

CH2-COOH
 

CH2

CH2-COOH

CH2-COOH
CH2

 

 

бурштинова глутарова адипінова  

Сюди ж відносяться ортофосфатна кислота (Е338), фосфат натрію, 
кальцію, амонію (Е339, Е341, Е342), пірофосфати (Е450), Na2CO3 (Е500), К2CO3 і 
КНCO3 (Е501), (NH4)2CO3, NH4HCO3 (Е503), карбонат магнію і гідрогенкарбонат 
(Е504), гідроксид натрію, калію, кальцію, амонію (Е524-Е527); галуни алюмокалієві, 
алюмоамонійні (Е522, Е523), алюмофосфат натрію (Е541). 

Не дозволені амоній ацетат (Е264), магній фосфат (Е343), натрій малат (Е350), 
магній глюконат (Е580) 

Ацетатну кислоту і її солі (Е260, Е263) можна використовувати в Україні без 
обмежень. 

Формальдегід – повільно діючий дезінфікуючий реагент, взаємодіє з 
аміногрупами білків. При дії формаліну (35-40% розчин формальдегіду) на аміак 
утворюється гексаметилентетрамін. 

Уротропін або гексаметилентетрамін (Е239) – досить леткий порошок 
солодкуватого, а в більшій кількості гіркого смаку, який при гідролізі в кислому 
середовищі утворює формальдегід з антисептичними властивостями.  

N

H2C CH2

CH2

CH2 CH2

CH2

N N

N

 

Уротропін 
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Сорбінова кислота СН3–СН=СН–СН=СН–СООН – біла кристалічна речовина 
з досить гострим запахом, розчинна лише в гарячій воді. Кислота активна проти 
пліснявих грибів, дріжджів, причому найактивніша при рН 4,5. В організмі 
сорбінова кислота метаболізується до ацетатної та β-оксимасляної кислоти.  

Бензойна кислота (Е210) С6Н5–СООН – безбарвна кристалічна речовина, 
важкорозчинна у воді і добре розчинна у спирті, має антимікробну дію, пригнічує 
ріст дріжджів. Бензойна кислота блокує ферменти, відповідальні за розщеплення 
жирів та крохмалю. Вона швидко зв’язується з гліцином і утворює гіпурову кислоту, 
у вигляді якої виводиться. Однак дитячий організм її накопичує.  

SO2, (Е220) – консервант і стабілізатор консистенції. 
Na2SO3, NaHSO3 (Е221, E222) – консерванти і стабілізатори консистенції, 

оскільки при підкисленні виділяють SO2,. Аналогічне застосування сульфітів та 
гідрогенсульфітів калію, а також кальцію. 

Na2S2O5, натрій дисульфат (Е223), має здатність розпушувати листкові 
напівфабрикати.  

Дифеніл, ортофенілфенол та ортофенілфенол натрій (Е230-Е232) дозволені 
частково. Ними обробляють цитрусові проти ураження грибками та плісенню. В 
організмі ці речовини метаболізуються до фенольних сполук.  

Тіабендазол (Е233) дозволений для обробки цитрусових та бананів. 
Нізін (C143H230N42O37S7, Е234) затримує ріст стафілококів, стрептококів, інших 

мікроорганізмів.  
Пімаріцин (Е235) – антимікробний консервант для обробки поверхні 

плавлених сирів, за умови проникнення в сир на глибину не більше як 5 мм. 

 

 
Тіабендазол Пімаріцин 

Лактоцид застосовують для консервування спирту.  
Алілгірчична олія – для консервування вин.  
Н2О2 – для консервування напівфабрикатів з моркви, цибулі, білого коріння. В 

готових виробах його залишок недопустимий. 
5-окси-1,4-нафтохінон (юглон синтетичний) пригнічує ріст дріжджів і 

застосовується для консервування напоїв та сиропів.  
Форміатна кислота (Е236) має сильну антимікробну дію, особливо проти 

дріжджів та плісені. У вільному стані вона є в плодах малини, у бджолиному меді. 
Форміатна кислота здатна пригнічувати деякі тканинні ферменти і порушувати 
функцію печінки і нирок. Її використовують обмежено для консервування повидла, 
фруктових паст, соусів, вин та напоїв.  

KNO2, NaNO2 - фіксатори кольору та консерванти м’яса. 
NaNO3 (Е251) – антимікробний засіб для м’ясних продуктів.  
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Асортимент пестицидів весь час поповнюється більш ефективними та менш 

небезпечними препаратами і на сьогодні включає понад 1000 хімічних сполук. 
Небезпечними можуть бути також домішки, які містяться в препаратах пестицидів. 
Вони впливають на характер перетворення пестицидів у довкіллі і в живому 
організмі. Останнім часом особливо широко застосовують пестициди для нищення 
шкідників, бур’янів, грибків. Так у Європі на 1 га вноситься 5-6 кг пестицидів. 
Дотепер можна виявити залишки ДДТ, забороненого у 1972 році ВООЗ і ООН. В 
природних умовах за 20 років розкладається приблизно половина ДДТ. За відкриття 
інсектицидних властивостей ДДТ П.Мюллер у 1948 р. став лауреатом Нобелівської 
премії. У 50-60 роках ХХ століття ДДТ інтенсивно використовували у сільському 
господарстві. В деяких країнах Азії та Африки, де є спалахи малярії, його 
використовують дотепер. Якщо фосфорорганічні пестициди, хоч і більш токсичні і з 
вибірковою дією, розкладаються у ґрунті протягом декількох тижнів, то 
хлорорганічні зберігаються впродовж декількох місяців і навіть років. У деяких 
препаратах пестицидів (карбаматах, сечовині, дитіокарбаматах, триазинах, деяких 
фосфорорганічних) містяться надзвичайно токсичні нітрозоаміни.  

У ґрунті пестициди звʼязуються з гуміновими та фульвокислотами. Це 
призводить до значного забруднення ґрунтів і продукції, вирощеної на них, навіть 
після припинення їх застосування. У продуктах рослинного походження із 168 
досліджуваних пестицидів, їх ізомерів і продуктів розпаду найчастіше виявляють 
хлорорганічні, дитіокарбамати, похідні бензімідазолу. Тому важливо не допускати 
надлишкового внесення цих речовин.  

Незалежно від того, яким шляхом потрапляють забруднення у ґрунт і яка їхня 
природа, наступає: 1) деградація ґрунту – втрата родючості через порушення його 
функціонування внаслідок відмирання мікроорганізмів; 2) отруйні речовини 

нагромаджуються в продуктах харчування, перевищуючи максимально допустимі 
рівні; 3) отруйні речовини потрапляють у ґрунтові води, а з них у природні 
водойми, перевищуючи у десятки та сотні разів граничнодопустимі концентрації. 

За здатністю до нагромадженням у харчових продуктах пестициди бувають: 
• надакумулятивні; 
• з вираженою, помірною, слабо вираженою акумуляцією. 

За стійкістю пестициди є: 
• дуже стійкі з часом розпаду на нетоксичні речовини більше як 2 роки; 
• стійкі – 0,5-2 роки; 
• помірно стійкі – 1-6 місяців; 
• малостійкі – до 1 місяця. 

За токсичністю та дією на людину пестициди поділяють на 4 класи 
• сильнотоксичні – 50-200 мг/кг (маси тіла);  
• середньотоксичні – 200-1000 мг/кг;  
• малотоксичні – понад 2000 мг/кг.  

Сполуки І класу не використовують за винятком протруювачів зерна і зооцидів, 
а також гранульовані. Так само не використовують канцерогенні та такі, які 
викликають алергію, і які перетворюються у більш токсичні речовини. Пестициди 
ІІ-IІІ класів токсичності не здатні спричинити віддалені ефекти і тому їх можна 
застосовувати. 
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Шкідлива дія добрив проявляється по-різному  

• Надмір внесення добрив і порушення технології їх застосування веде до 
порушення балансу поживних речовин у ґрунті.  

• Добрива можуть містити баластні речовини – хлориди (KCl), сульфати 
((NH4)2SO4), залишки кислоти (суперфосфат), інші елементи (NaNO3), які 
накопичуються в ґрунті. 

• Мінеральні добрива, як водорозчинні речовини, вимиваються у ґрунтові води, 
з ними потрапляють у водойми, забруднюючи їх. 

• Гній нагромаджений, стікає у водойми, збільшуючи у них вміст органічних 
речовин. 

• Можливе потрапляння з добривами сторонніх токсичних елементів, як 
наприклад Cd, Pb, As, F з фосфорними.  

• Забруднюється атмосфера леткими сполуками, як продуктами перетворення 
добрив (NO, NO2, N2, NH3). 

• Можливі втрати добрив та їх вимивання атмосферними опадами через 
недоліки транспортування та зберігання. 

7.3. Пестициди, особливості їх хімічного складу та дії на живі 
організми 

Пестицид – речовина (або суміш речовин) хімічного чи біологічного 
походження, призначена для знищення шкідливих комах, кліщів, гризунів, збудників 
хвороб рослин та тварин, бур’янів, яка використовується також як дефоліант 
(сполука, що зумовлює опадання листя) або десикант (речовина для підсушування 
рослин, що прискорює достигання). До пестицидів відносяться і регулятори росту 
рослин (гальмування чи прискорення) – ретарданти, але не відносяться 
антибіотики та хімічні сполуки, які використовують у тваринництві як 
фармакологічні засоби і стимулятори росту.  

Пестициди, залежно від біологічної дії поділяють на: інсектициди – для 
знищування комах, афіциди – проти попелиці. Вони бувають контактні, які 
уражають комахи при контакті з будь-якою частиною їх тіла, кишкові, отруюючи 
комах з кормом, системні, які потрапляють в рослину і таким чином уражають 
комах, фуміганти, які потрапляють в організм комах через органи дихання. Крім 
того є препарати побічної дії, такі як репеленти – для відлякування комах, 
атраканти – для приваблення, препарати статевої стерилізації; гербіциди – для 
знищування бур’янів, та подібної дії арборициди – для знищування чагарників; 
альгациди – для знищування морської рослинності; акарициди – проти кліщів; 
фунгіциди – проти грибків; бактерициди – проти збудників бактеріальних 
захворювань рослин і тварин; антисептики – для знешкодження мікроорганізмів; 
родентоциди або зооциди – для боротьби з гризунами; молюскоциди або лімациди – 
для боротьби з молюсками; нематоциди – для боротьби з черв’яками; ретарданти – 
препарати для регулювання росту рослин; дефоліанти – для видалення листя; 
десиканти – для підсушування рослин, що сприяє кращому збору урожаю. 

Виготовляють пестициди у вигляді порошків, емульсій, розчинів з 
поверхнево-активними речовинами, у мікрокапсульованій формі, 
мікрогранульовані. Переважно пестициди розпилюють на рослини.   
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Н3ВО3 (Е284) – біла кристалічна речовина, трохи кислувата. Вона допущена як 
консервант осетрової ікри. В організмі борна кислота накопичується в мозку, 
знижує засвоєння тканинами кисню, синтез аміаку і глутатіону мозку, окиснення 
адреналіну, подразнює кишківник, шкіру, нирки. 

Na2В4O7 (Е285) – білий солонуватий порошок 
CuSO4 (Е519) –дозволений для фіксування кольору та консервування 

продуктів дитячого харчування. 
Лізоцим (Е1105) – ферментний препарат, в Україні використовують як 

консервант при виробництві сирів. 
Ar, He (E938, E939), N2 (E941) -  консерванти в упаковці продукції. 
Не дозволено в Україні цитрат лецитину (Е344). 
Диметилдикарбонат (С4Н6О5) застосовується для консервування фруктових 

соків. У водному розчині він розпадається з утворенням метанолу. Дозволений в 
Німеччині та Росії. Амоній ацетат, пропіонова кислота, натрій дегідроацетат 

 

є дозволені в Росії, США. 

Антиоксиданти – речовини, що подовжують термін зберігання продуктів 
харчування шляхом захисту їх від псування, викликаного окисленням (наприклад, 
прогірклість жирів і зміна кольору).  

В одному харчовому продукті може використовуватись тільки один 

антиоксидант, не беручи до уваги синергістів. 
Аскорбінова кислота (вітамін С) має сильно виражену відновну властивість 

щодо вільних радикалів. Її антиокиснювальна здатність посилюється в суміші з β-
токоферолом та вітаміном Р. Крім того вона проявляє синергетичний ефект з 
іншими антиоксидантами.  

Еріторбова або ізо-аскорбінова кислота, яка є синтетичним ізомером 
аскорбінової кислоти (Е315), значно більше затримується в тканинах, ніж 
аскорбінова, швидко виводиться нирками з організму. Її застосовують як 
антиоксидант в рибних та м’ясних консервах.  

Токофероли – природні речовини, не мають жодної шкідливої дії на живі 
організми. Токофероли витримують високу температуру, до 180°С. Їх додають при 
випіканні тіста, що містить жир.  

Лецитин входить до групи фосфоліпідів переважно природного походження. 
Фосфоліпіди здатні переривати ланцюги реакцій з пероксидними радикалами і є 
синергістами природних антиоксидантів. Вони здатні утворювати з важкими 
металами комплекси, регенерують фенольні антиоксиданти. 

Пропілгалат, октилгалат, додецилгалат (Е310-Е312) –  ефіри галової кислоти: 

HO

OH

OH

COOH
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Галати нестійкі при нагріванні, особливо в лужному середовищі. Найкраще 
застосовують ці антиоксиданти для сухого молока, риб’ячого жиру, жирів у печиві. 
Октил- та додецилгалати затримують окиснення вітамінів A, C, D, E.  

Бутилгідроксианізол (Е320) – антиоксидант фенольного типу, є сумішшю 
ізомерів 2- і 3-третинних бутил-4-оксианізолів, стійкий до дії лугів і нагрівання:  

OCH3
C

CH3
CH3

CH3

ОH

OCH3

C

CH3
CH3

CH3ОH
 

Він добре стабілізує жири у свинині, індичині, в харчових концентратах, олії 
(крім соняшникової), однак він може проявляти токсичну дію на організм, 
викликаючи порушення ліпідного обміну.  

Бутилгірокситолуол (Е321) (іонол) – безбарвні кристали без смаку і запаху, 

CH3С

CH3

CH3

CH3

C

CH3
CH3

CH3ОH
 

добре розчинні в жирах. Він стабілізує жири, добре стабілізує соняшникову та 
бавовникову олії, жир тріски, молочний, свинський та яловичий жир. Недоліком є 
те, що може відкладатися у жировій тканині. 

Етилендіамінтетраацетат натрію і кальцію (Е385) дозволений як 
антиоксидант, консервант і комплексоутворювач іонів металів для консервованих 
бобів, грибів, виробів з риби, молюсків. 

Лимонна кислота – синергетик для підвищення антиокиснювальної здатності 
інших речовин. Використовується як антиоксидант олій і жирів. Її застосовують для 
знебарвлення рафінованої олії.  

 

C-COOH
CH2-COOH

H

COOHCH2-

2AH
.

 + 2AH2 + CO2+ C=O

CH2-COOH

CH2-COOH
O

 
                              лимонна кислота                    оксиглютаринова кислота 

Гваякова смола, одержана з дерева Gwajakum officinale – зеленувато-коричневі 
грудки. Вона містить α-, β-гваякові кислоти, гваяретову кислоту, ванілін, добре 
розчиняється у спирті.   

Третинний бутил гідрохінон -  найкращий антиоксидант для більшості олій та 
жирів, для зберігання ріпакової олії: 

  
Дитіопропіонова кислота HOOC–CH2–CH2–S–CH2–CH2–COOH та ефіри (дилакурил-

діодипропіонат, дистеарилтіодипропіонат) є сильними антиоксидантами для жирів.  



  

71 
 

надлишок іонів гідроксонію, хлоридів і сульфатів важких металів, які піддаються 
гідролізу. Ґрунт підкислюється. 

Фізіологічно лужні добрива: NaNO3 – після засвоєння нітрату солі натрію з 
іншими аніонами слабких кислот гідролізують, створюючи лужну реакцію 
ґрунтового розчину. До цієї групи можна віднести і подвійний суперфосфат та 
преципітат (Са(Н2РО4)2, СаНРО4·2Н2О).  

Фізіологічно нейтральним є КNO3, оскільки обидва іони засвоюються 
рослинами.  

Біологічну дію проявляють сечовина та амонійні добрива. З них рослини 
засвоюють нітроген лише після того, як він за участю бактерій нітрифікації 
окиснився у нітрат. Залишкова кислота створює кисле середовище.  

  Наприклад:   NH2-CO-NH2 + 4O2 
бактерії→  2NO3

- + CO2 + H2O + 2H+. 
Хімічно кислі добрива. При виробництві простого суперфосфату 

(Са(Н2РО4)2·СаSO4·2Н2О) у ньому залишається до 5% H2SO4, яка підкислює ґрунт. 
Коефіцієнт біоакумуляції, як співвідношення маси речовини, винесеної 

урожаєм, до маси речовини, внесеної добривом, характеризує ступінь засвоєння 
головних елементів живлення з добрив. 

Добрива поряд з поживними речовинами можуть спричинити потрапляння у 
ґрунт сторонніх токсичних елементів. Фосфорні добрива одержують з природних 
фосфоритів і апатитів, тому містять як супутні елементи фторид, кадмій, стронцій, 
іноді арсенат, слідові кількості плюмбуму, рідкісноземельних та радіоактивних 
елементів. Деякі фосфорні руди містять (відносно Р2О5) навіть до 10% F, 3-4% Sr, 2-
2,5% оксидів рідкісноземельних елементів. При кислотному методі виробництва 
фосфорних добрив, на відміну від природних фосфоритів, у яких фторид міцно 
зв’язаний, в одержаних добривах він є у вигляді розчинних сполук, а фторид є 
інгібітором низки біологічних процесів. Так при тривалому внесенні простого 
суперфосфату, який містить 1,5% фтору, в ґрунті накопичуються добре розчинні 
фториди. Більшість фосфатів містять кадмій (5-100 мг/кг), який потім переходить у 
добриво. В суперфосфаті, виробленому в Австралії, вміст кадмію досягає 170 мг/кг. 
Навіть стійловий гній містить 0,4 мг/кг кадмію. Арсену найбільше у подвійному 
суперфосфаті (до 321 мг/кг), багато в аміачній селітрі, в калійних добривах. 

Плюмбум присутній як в мінеральних добривах, так і у вапняку, гної. В 
кістковій муці його вміст досягає 500 мг/кг, у гної від 1,1 до 27 мг/кг. Цікаво, що 
сполуки плюмбуму, хоч і в менших кількостях, є не лише у фосфорних, а й інших 
добривах – нітрогену, калійних. 

Крім добрив, які містять головні елементи живлення (N, P, K), іноді 
використовують добрива мікроелементів: марганцеві (марганцевий шлам, 
магнетизований суперфосфат, MnSO4), борні (борна кислота, борати, бура), 
молібденові (молібдати (NH4)2MoO4, Na2MoO4), цинкові (суперфосфат з цинком, 
ZnSO4), мідні (колчеданні огарки, домішки в піриті, CuSO4·5H2O), магнієві 
(доломітизовані вапняки), феруму (хелати з аміноацетатною кислотою, 
FeSO4·7H2O), сульфуру (калімаг K2SO4·2MgSO4, калімагнезія K2SO4·MgSO4, 
сульфати CaSO4·2H2O, K2SO4). Як видно, це або природні мінерали, або відходи 
виробництва, які крім того можуть містити мікродомішки інших важких металів, 
забруднюючи ґрунт. 
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На статті балансу сильно впливають природний та господарський фактори. 
Баланс і кругообіг поживних речовин у ґрунті має свої особливості для окремих 
елементів.  

Найважливішим є дотримання балансу нітрогену. Дослідження з міченими 
атомами ізотопу 15N показало, що з внесених мінеральних нітрогеновмісних добрив 
лише 30-60% засвоюється рослинами; 15-30% акумулює ґрунт, 10-30% 
випаровується у вигляді аміаку та азоту, 5% вимивається. Загалом обчислено, що 
щорічний надлишок нітрогену в біосфері становить біля 9 млн. т. Баланс за 
нітрогеном обчислюють так: 

БN = m(N)добрив + m(N)насіння + m(N)біолог. – m(N)продукції – m(N)газоподібн., 
причому m(N)газоподібн.  = 0,25 m(N)добрив. 

Баланс за нітрогеном може бути від’ємним, але краще, щоб був додатнім, навіть 
на +10-20%. 

Баланс за фосфором та калієм обчислюють однаково:  
БР = m(Р)добрив - m(Р)продукції. 

На важких глинистих і суглинистих ґрунтах баланс за калієм може бути від’ємним 
на –10-20%, на інших – близьким до нуля; баланс за фосфором повинен бути 
додатнім. Для того, щоб не порушувався баланс, мінеральні добрива слід вносити, 
дотримуючись вимог агротехніки. Нітрогеновмісні добрива вносять у період 
цвітіння і початку плодоношення рослин; фосфорні – в період найінтенсивнішого 
росту рослин; калійні – один раз в рік, іноді достатньо раз у чотири роки. Якщо 
вносять добрива під зиму і не переорюють ґрунти, то велика кількість сполук 
нітрогену випаровується у вигляді N2, NH3, вимивається талими водами. 

Окрім шкоди, завданої добривами через порушення балансу поживних 
речовин, вони можуть чинити шкідливий вплив на ґрунти через потрапляння 
домішок. Добрива поділяють на органічні та мінеральні, місцеві та промислові. 

Органічні добрива – гній, торф, зола, сапропелевий мул, сидерити, служать 
для відтворення природних ресурсів. Раніше у нас були надто великі тваринницькі 
ферми, гній був не підстилковий, переважно рідкий, і на удобрення його не 
вистачало. Тепер гній і гноївку переробляють бродінням на метан і одержують 
концентроване органічне добриво, збагачене сполуками нітрогену, фосфору, калію, 
мікроелементами. Цей залишок гранулюють і утворюють компост.  

Мінеральні добрива є промислові, можуть бути відходами виробництва 
(шлаки), природними мінералами (сильвініт KCl·NaCl, полігаліт 
K2SO4·MgSO4·2CaSO4·2H2O, каїніт KCl·MgSO4·3H2O). За складом добрива 
поділяють на прості (містять один елемент живлення – CaHPO4), складні (декілька 
елементів живлення – KNO3), комплексні, які у свою чергу є змішані (разом прості і 
складні) та комбіновані (прості або складні тверді разом з рідкими чи газуватими). 
Добрива можуть впливати на кислотно-лужну рівновагу в ґрунті. 

Фізіологічна дія добрив полягає у тому, що з добрива рослина засвоює 
елемент живлення, а залишається інша складова речовини, яка в ґрунтовому розчині 
піддається змінам, переважно гідролізу. що викликає зміну рН.  

Фізіологічно кислі добрива: NH4Cl, (NH4)2SO4. Після окиснення амонію 

NH4
++Cl- [O]→ ... [O]→ +NO3

-+H++Cl- та засвоєння рослинами нітрату залишається  
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SnCl2 (Е512) – може використовуватись для консервування овочів, коренів. 
Його застосовують і як стабілізатор білого кольору (білі корені) 

Na2S2O3 (E539) – антиоксидант, комплексоутворювач і стабілізатор для 
йодованої солі, МДР 250 мг/кг.  

Зволожувачі, антиспікаючі агенти – послаблюють тенденцію до злипання 
окремих часток продукту.  

Добавки проти грудкування та злежування 

MgO (E530) – для зберігання какао-, шоколадних виробів (МДР 50 г/кг), при 
екстракції та ізомеризації хмелю в суслі (залишок до 3 мг/кг). 

Алюмосилікат, Al2O3, SiO2 (Е559) – додають у таблетовані продукти і рис.  
Бентоніт (Е558) – для обробки вин та соків. Бентонітова глина, яка містить 

монтмориліт, інтенсивно набрякає у вині, утворює суспензію, зв’язуючи колоїдні 
частинки, і освітлює вино.  

Фероціанід калію, натрію та кальцію (Е 535, 536, 511) застосовують проти 
злежування солі, для зменшення вмісту Fe у вині  

Аморфний SiO2 (Е551) – проти злежування порошкових продуктів, солі та її 
замінників, в суміші з желатином та полівінілкіпролідом використовується для 
освітлення плодово-ягідних соків, сиропів. 

Не є абсолютно дозволені добавки: гексаціаноманганат феруму, (Е537), 
кістковий фосфат (Е542), силікати натрію, цинку, калію (Е550, 557, 560).  

Сорбенти, освітлювачі застосовують, коли з технологічних міркувань 
потрібно видалити з продукту якийсь компонент фільтрацією, дією іонообмінних 
смол, комплексонами та ін. Матеріали або напівпродукти, що застосовуються при 
цьому, не повинні переходити у харчові продукти. 

Глазуруючі агенти на поверхні продукту утворюють плівки і надають 
поверхні блиск та захищають її від зовнішнього впливу.   

Бджолиний віск (Е901) – природний глазуруючий агент кондитерських 
виробів, дієтичних продуктів. Ним покривають поверхню цитрусових, яблук, динь, 
груш для захисту при зберіганні. 

Свічковий віск (Е902), карнаубський віск (Е903)  у вигляді крихкої жовтуватої 
речовини, одержаної з листя бразилійської пальми Copernicia cerifera. Воски містять 
ефіри, вищі карбонові кислоти та спирти.  

Вазелінова олія (Е905b), вазелін (Е905b), парафін (Е905с) використовують для 
покриття карамелі і сирів. Часто використовують суміш воску та парафіну: віск 
надає блиску, а парафін захищає продукт від проникнення, олія є розчинником 
воску і парафіну.  

Віск рисових висівок (Е908) використовують для глазурування карамелі і драже.  
Спермацетовий віск (Е909) отримують з жиру голови кашалота (насичені 

складні ефіри насичених жирних кислот). Спермацет – тверда речовина з 
перламутровим блиском і слабким запахом, використовується для ґлянцування 
драже. Він не дозволений в Росії та Німеччині. 

Воскові ефіри (Е910), ланолін (Е913). Ефіри монтанової кислоти (Е912) та 
оксидований поліетиленовий віск (Е914) – для обробки поверхні свіжих цитрусових 
плодів.  

O 
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Поліпшувачі борошна та хліба 
Агенти для обробки борошна та поліпшувачі борошна і хліба - речовини, 

що використовуються з метою підвищення хлібопекарських якостей пшеничного 
борошна, особливо з пониженим вмістом клейковини.  

Стеарилтартрат (E483) (МДР 5 г/кг). Його використовують для покращення 
якості виробів з хліба та десертів.  

L-цистеїн та його натрієва і калієва сіль поліпшують біологічну цінність 
виробів, а також технологічні властивості борошна і хліба.  

NH4Cl – для спушування борошна, а також замінник солі в продуктах 
дієтичного харчування. 

(NH4)2SO4, CaSO4 – стабілізатори і покращують затвердівання.  
(NH4)2S2O8, K2S2O8 (E923, E922) – розпушувачі виробів з борошна.  
KВrO3 (E924a) – відбілювач борошна. Він робить хліб більш пористим та 

еластичним, однак руйнує вітаміни В, РР, метіонін. При випічці перетворюється у 
KBr, для якого МДР 0-20 мг/кг маси тіла.  

Азодикарбонамід – поліпшувач борошна, в суміші з фосфатною кислотою 
використовується під час приготування опари.  

NH2-CO-NH2 (E927b) – поліпшувач борошна, дозволений в Україні і Росії.  
Na2S2O3 – відновник і поліпшувач борошна. 
Аскорбінова кислота, яка в тісті окиснюється у дегідроаскорбінову кислоту та 

прискорює біохімічні процеси. 
Ropal (кальцій ацетат) – кислотний регулятор і консервант. 
Використовують складні добавки. „Дон-001” – лецитинована пшенична 

клейковина, крохмаль та ензими. Це біла суміш зі слабким ароматом, покращує структуру 
клейковини, освітлює м’якушку хліба та збільшує його об’єм, уповільнює черствіння.  
Селектин використовується для попередження картопляної хвороби хліба і для 
знищення спори збудника, при цьому не уповільнює розвиток дріжджів. DBE 200+ – 

поліпшувач для пшеничного хліба, який сповільнює черствіння, відбілює м’якушку, 
збільшує здатність для проникнення вологи. „Мажимікс 3008” містить аскорбінову 
кислоту, емульгатори, ферментні препа-рати, покращує заміс тіста, прискорює бродіння, 
збільшується термін зберігання хліба. “IBIS” –для випікання житнього та пшенично-
житнього хліба. „Флора” – зволожена суміш блідо-кремового кольору, яка містить 
емульгатори, ферменти, окиснювачі, суху клейковину і застосовується для 
поліпшення технології випікання хліба. Olympial Soya Free – містить емульгатор, 
фосфат кальцію, жир рослинного походження, аскорбінову кислоту, ферменти. Це 
суміш білого кольору з кислуватим присмаком. Olympial Pure – містить ферментні 
препарати, аскорбінову кислоту, легко зволожений. Застосовується для обробки 
борошна. Boerol – засіб для закваски тіста (лимонна кислота, твердий рослинний 
жир, сіль). Він має кислий смак, білого кольору. Lezisaner – містить ацетатну та 
лимону кислоту, лецитин, кальцій сульфат, кислотний емульгатор.  

Не дозволені як добавки кальцій йодат, калій йодат, нітроген оксиди, 

нітрозилхлорид, кальцій бромат, хлор, хлор діоксид, бензоїл пероксид, ацетон 

пероксид. Вони руйнують токофероли, хоча мають сильну відбілюючу дію.  
Наповнювачі – речовини, що збільшують об'єм продукту харчування без 

істотного збільшення його енергетичної цінності. 
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Відходами промисловості органічного синтезу, нафтопереробної, 
коксохімічної, виробництва гумових виробів, пластмас, у яких як каталізатор 
використовують сульфатну кислоту, є кислі гудрони – смолоподібні в’язкі 
речовини, що містять сульфатну кислоту, воду, органічні сполуки. Коксохімічна, 

сланце- і торфопереробна промисловість спричинюють накопичення у відходах 
мінеральних і вуглемінеральних залишків, в’язких смоляних фусів. 

Під впливом сільськогосподарського виробництва змінилось 
функціонування ґрунтів. Людина знищила природний, утворений тисячоліттями 
покрив ґрунту, важкі машини забивають капіляри у ґрунті, руйнуючи його 
структуру. Втрата грудкуватої структури ґрунту веде до зменшення органічних 
речовин у ньому. Зменшується водопроникна та водоутримуюча здатність ґрунту, 
починається ерозія ґрунтів. Зміна клімату призвела до появи стихій – надміру 
опадів, посух, потужних вітрів і ураганів, різких перепадів температури. Загалом за 
даними ґрунтознавця В.А.Ковди за 100 років наші чорноземи втратили 25-40% 
гумусу і половину родючості.  

Ерозія – руйнування та знесення ґрунтового шару і ґрунтоутворюючих порід 

потоками води, вітру.  
У природі завжди відбувається геологічна ерозія, але вона проходить повільно. 

Антропогенна ерозія веде до руйнування ґрунтового шару товщиною 20 см 
протягом 10-30 років. Причиною цього є розораність ґрунтів, з яких талі води та 
дощі вимивають сполуки нітрогену, фосфору, органічні речовини, а натомість 
з’являється заболоченість території. Надмірна вирубка лісів призвела до 
інтенсивного випадання дощів та змивання ґрунту зі схилів. Водна та вітрова ерозія, 
особливо лінійна на горбистих місцевостях, є справжнім лихом. Технічна ерозія 
спричинена дією транспорту, землерийних машин, важкої сільськогосподарської 
техніки. Небезпечне використання важких комбайнів, які ущільнюють ґрунт на 
глибину до 20 см, перетворюють його на пил, який потім зноситься у води та 
потрапляє у атмосферу. Забруднюють ґрунти відпрацьовані гази машин на полях, 
витоки олив та палива.  

З метою підвищення врожайності використовують мінеральні добрива, а для 
захисту рослин небезпечні отрутохімікати. Вторинна засоленість зрошуваних 
ґрунтів виникає внаслідок потрапляння надміру натрій хлориду. 

7.2. Застосування добрив та їх вплив на довкілля 

Основними елементами живлення рослин є фосфор (фосфат), калій, нітроген 
(нітрат). Вони утворюються в ґрунті в процесі мінералізації залишків біологічних 
речовин, також їх вносять у ґрунт як добрива.  

При застосуванні добрив важливо зберігати баланс поживних речовин. 
Баланс поживних речовин – це кількісне вираження вмісту поживних речовин у 
ґрунті на конкретній площі чи об’єкті дослідження з врахуванням всіх статей 

поступлення і витрат протягом певного проміжку часу. 
Прихід: рослинні залишки, біологічна фіксація коренями і мікроорганізмами, 

поступлення з опадами, внесення з органічними та мінеральними добривами. 
Витрата: винесення з рослинними залишками, з урожаєм, вимивання, втрати 

внаслідок ерозії ґрунту, випаровування летких речовин. 
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Машинобудування призводить до накопичення, залишків від виробництва 
прокату – металева стружка, обрізки, лому, шлаків (до 26-50% від усієї продукції). У 
шламах відстійників очисних споруд міститься багато твердих відходів.  

Теплові електростанції, які як паливо використовують вугілля, особливо 
сильно забруднюють довкілля. При спалюванні вугілля утворюється багато золи, 
шлаки містять пісок, глину, оксиди алюмінію, феруму, кальцію, важких металів. 
Крім того при спалюванні вугілля утворюються тверді частинки зі склоподібними 
зернами та пил. Вони потрапляють або в повітря, або у шлаки залежно від їх 
розміру. Пил складається з частинок різного розміру: тонко-, середньо- та грубо-
дисперсних. Останні осідають на поверхні ґрунту, забруднюючи його. При горінні 
проходить низка процесів, у результаті утворюються оксиди SiО2, Al2О3, Fe2О3, CaО, 
MgО, K2О, Na2О, TiО2, SО2. Загалом викиди теплових електростанцій містять 
близько 60 важких металів, серед яких радіоактивні ізотопи урану та торію. За 
співвідношенням  

m(CaO+MgO)/m(SiO2+Al2O3) 
утворений пил поділяють на основний (>0,9), кислий (0,6-0,9) і дуже кислий (<0,6). 
Якщо за добу спалюється 10000 т вугілля, то утворюється 1000 т шлаку і золи, а 
загалом зольність вугілля становить навіть 20-30%. Крім забруднення довкілля, зола 
і шлаки займають великі території. На багатьох теплоелектростанціях за рік 
утворюється до 1 млн. т золи і шлаків. 

Виробництво сульфатної кислоти. Найчастіше сировиною для одержання 
сульфатної кислоти є пірит (FeS2), який окиснюють до Fe2О3 і SО2. Накопичуються 
піритні огарки (70% вихідної маси), які містять Fe, Cu, S, Zn, Pb, Ca, Mg, Si, часто у 
вигляді оксидів. 

Виробництво мінеральних добрив. При виробництві калійних добрив з 
сильвініту флотацією одержують КCl, а у відходах залишається насичений розчин 
NaCl і глинисто-сольові шлами. Натрій хлорид складають у солевідвали висотою до 
25-30 м, які обгороджують дамбою.  

Фосфорні добрива одержують з природних фосфатів. Переробка апатитів 
(3Са3(РО4)2·СаХ2, де Х – OH-, Cl-, F-) та фосфоритів веде до накопичення 
"нефелінових хвостів" і пилу. Спочатку одержують фосфатну кислоту кислотним 
або термічним методом. Кислотний метод полягає у розчиненні фосфориту з 
утворенням фосфатної кислоти: 

3Са3(РО4)2·СаF2+10H2SO4=10CaSO4+6H3PO4+2HF. 
Залежно від режиму (температури, концентрації кислоти), поряд з фосфатною 
кислотою одержують CaSO4, CaSO4⋅0,5Н2О, CaSO4⋅2Н2О, і залишки фосфориту. 
Утворений фосфогіпс іде у відходи і лише біля 2% його переробляється дальше. 

Термічним методом при 1500°С фосфорит відновлюють до фосфору: 
Ca3(PO4)2+5C+3SiO2=2P+5CO+3CaSiO3. 

Окисненням одержаного фосфору одержують фосфатну кислоту. Пари 
фосфору, які при цьому виділяються, поглинають водою і так зберігають. У 
відходах залишається невелика кількість фосфору, оксиди феруму, магнію, 
алюмінію, фториди, які потрапляють як з фосфоритів, так і з пустої породи. На 1 т 
одержаного фосфору припадає до 4000 м3 газів, в основному небезпечного СО, 
пилу, силікатного шлаку, який містить оксиди металів.  
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Ферментні препарати – речовини, що використовуються у харчовій 
промисловості з метою інтенсифікації технологічних процесів і підвищення якості 
харчових продуктів. Це продукти мікробіологічного синтезу, отримані з культур 
бактерій, дріжджів мікроскопічних і пліснявих грибів. Поруч з комплексом 
ферментів у препаратах можуть міститись деякі домішки і наповнювачі. 

Ферментні препарати не повинні містити життєздатних форм продуцентів, а в 
1 г їх має бути не більше як 100 бактерій і не більше 105 мікробних одиниць. 

Амілази (Е1100) використовують для прискорення бродіння тіста, дозрівання 
солених оселедців, при виробництві пива і спирту. Амілорізіни використовують при 
виробництві хліба, спирту, пива. Протеази (Е1101) – група ферментів, 
використовуються при виробництві спирту, солених оселедців, борошняних 
кондитерських виробів, а також при виробництві твердих сирів і переробці м’яса. 
Глюкозооксидаза (Е1102) – використовується як фермент та антиоксидант при 
виробництві безалкогольних напоїв, фруктових соків та соусів. У суміші з 
каталазою її застосовують для виготовлення жирів, вершкового масла, молока 
(сухого та згущеного), ковбасних виробів, яєчного порошку. Інвертаза (Е1103) – 
фермент і стабілізатор у виробництві кондитерських цукристих продуктів для 
запобігання кристалізації сахарози і як наповнювач для делікатесних хлібобулочних 
виробів. Вона сприяє збереженню ніжної консистенції помадних цукерок. Ліпаза 
(Е1104) застосовується для регулювання смаку і аромату жировмісних продуктів. 
Каталаза застосовують при виробництві інвертного цукру; разом з Н2О2 – для 
освітлення крові після забою худоби, МДР 10 мг/кг. Целюлази є двох різновидів. Їх 
використовують у виробництві пива, виноробстві, при виготовленні бісквітного 
тіста. Вони мають певні допустимі рівні. Пектинази використовуються у 
виноробстві (МДР 3 г/л) та виробництві соків. β-галактозидази використовують у 
виробництві хліба, вони мають певні допустимі рівні. Глюкоамілази є багатьох 
різновидів. Їх області застосування – при виготовленні хліба, соків, оцукрюванні 
крохмалевмісної сировини, пива, кислого сусла. Вони мають допустимі рівні. 

Органічні розчинники використовуються для приготування екстрактів, 
есенцій, з подальшим звільненням продукту від екстрагенту. 

Бензин екстракційний; дихлоретан – розчинники для екстракції харчової олії. 
Однак їхній залишок в олії не дозволений. 

Етиловий спирт – для отримання харчових есенцій. 
Вуглекислота рідка – для виробництва екстрактів прянощів.  
Розчинники-носії – речовини для розчинення, розрідження, дисперсії або 

іншої фізичної модифікації продукту харчування, призначені для поліпшення 
обробки, застосування ї споживання продукту харчування. 

Консервуючі гази, які вводять в упаковку до, під час і після заповнення 
продуктом харчування. 

Пропеленти – гази для виштовхування продукту з упаковки.  
Діазомонооксид – дозволений в багатьох країнах, але не в Росії.  
Дифтор-дихлорметан (хладон-12) (Е940) дозволений як холодоагент в Україні 

та Росії. 
Не дозволені в Україні бутан (Е943а), ізобутан (Е943b), пропан (Е944), 

хлорпентафторетан (Е945), окта-фторциклобутан (Е946).  
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Інші харчові добавки 

Танін (Е181) – для освітлення оцту, пива і вина (МДР 100 мг/кг). 
Рицинова олія (Е1503) (80% рицинолевої кислоти) – в’язка і густа реакційно 

здатна речовина, використовується для утворення захисного покриття. 
Екстракт квілайї (Е999) – піноутворювач ароматизованих безалкогольних 

напоїв на основі води. 
Поліетиленгліколь (Е1521) – піногасник.  
Не дозволені для використання в Україні такі добавки. 
Триетилцитрат (Е1505) – піноутворювач для утворення піни з сушеного 

яєчного  білка.  

Лікарські препарати (антибіотики, гормони), Передбачена відсутність у 
продуктах діетилстильбестролу. Вміст естрадіолу обмежений – 0,5 мкг/кг. 
Антибіотики обмежені вмістом 0,01 од/г (пеніцилін) та 0,5 од/г (стрептоміцин). 

6.  ХІМІЧНИЙ СКЛАД ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

6.1. Неорганічні речовини у продуктах харчування 

Вода становить основу маси тіла живих істот (58-67%).  
Добова потреба людини у воді становить 40 г/кг маси тіла, а для грудних дітей 

норма збільшена у 3-4 рази. При втраті води на 6-8% людина мліє, втрата 12% води 
призводить до смерті. Якщо голодування людина може переносити 21-35 днів, то 
сухе голодування лише 4-5 днів.  

Вільна вода – надлишкова вода у продукті, яка має ті самі властивості, що і 
звичайна вода.  

Хімічно зв’язана вода – у складі гідроксильних іонів, кристалізаційна. Її можна 
видалити лише під час хімічної реакції або прожарюванням.  

Фізико-хімічно зв’язана вода – адсорбційна, осмотично поглинута. Адсорбційно 

зв’язана вода утримується у вигляді мономолекулярного шару на поверхні 
колоїдних частинок, причому процес адсорбції є екзотермічним, тому таку воду 
можна видалити лише інтенсивним нагріванням. Осмотично поглинута вода 

знаходиться всередині гелю, у який вона потрапила через напівпроникну 
перегородку.  

Механічно зв’язана вода утримується макро- та мікрокапілярами, по яких може 
вільно переміщатися. Її видаляють просушуванням та відпресовуванням. 

Активність води залежить від тиску пари води над продуктом: 

2

2

продукту
H O

W o
H O

P
a

P
=

.  

• Для свіжих овочів, фруктів, молока, м’яса, риби aW=0,95-2; 
• для перероблений продуктів: хліба, ковбаси, сира, aW=0,95-0,90; 
• для сухих копчених виробів aW<0,95. 
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7. ТОКСИЧНІ РЕЧОВИНИ У ҐРУНТАХ, ЇХ НОРМУВАННЯ  

7.1. Техногенне забруднення ґрунтів 

Використання викопних ресурсів є одним із факторів забруднення літосфери. 

За останні два десятиріччя видобуто стільки мінеральної сировини (близько 400 
видів), скільки за всю попередню історію людства. Найбільше забруднюється 
літосфера гірничо-видобувною та гірничо-хімічною галузями промисловості: 
накопичується пуста порода у відвали, нагромаджуються шлаки, шлами, на 
поверхню ґрунту потрапляють речовини, які перебували глибоко в літосфері, 
ґрунтовими і дощовими водами змиваються у водойми. Заболочуються території 
(перериваються водоносні шляхи).  

Гострою є проблема відчуження земель під будівництво. Так, наприклад, 
Бурштинська ДРЕС побудована на лесовій терасі Дністра з дуже родючими 
ґрунтами. Загалом за останні  роки в Україні вилучено стільки ґрунтів, що це 
перевищує територію Одеської області, багато затоплено водосховищами на Дніпрі.  

Тверді відходи, які потрапляють у довкілля, можна розділити на промислові, 
сільськогосподарські та побутові.  

Промислові відходи, як забруднювачі ґрунтів  
Металургійні шлаки при виплавці чорних і кольорових металів 

використовуються лише наполовину. У чорній металургії шлаки (до 40% відходів 
на масу виробленої сталі) використовуються лише на 53%. Вони містять до 50% 
феруму. Доменні шлаки містять 30 хімічних речовин: CaO (до 50%), SiO2 (до 40%), 
Al2O3, MgO (до 14%) і менша кількість U2O5, TiO2, K2O.  

У кольоровій металургії утворені шлаки складають до 20% від маси продукції, 
відвали містять важкі метали – Zn, Pb, Fe, Cu. Часто у відвалах вміст важких металів 
більший, ніж у руді.  

Розглянемо для прикладу виробництво хрому. Спочатку руду, яка містить 
Cr2O3, окиснюють при високій температурі в присутності доломіту чи соди до 
одержання хромату, а тоді обробляють сульфатною кислотою: 

2Cr2O3+3O2+4Na2CO3=4Na2CrO4+4CO2, 
2Na2CrO4+2H2SO4=Н2Cr2O7+2Na2SO4+H2O. 

Дихромат відновлюють до вільного хрому. У відходи потрапляє натрій сульфат, 
який можна переробляти у сульфід: 

Na2SO4+2C=Na2S+2CO2,  Na2SO4+4CO=Na2S+4CO2. 
Побічним процесами при цьому є утворення SO2 і H2S, які потрапляють у повітря, а 
твердим відходом – Na2CO3: 

2CO2+2Na2S+3O2=2Na2CO3+2SO2, 
Na2S+CO2+H2O=Na2CO3+H2S. 

Протравлювання деталей від оксидів спричиняє накопичення солей, 
наприклад:               2Fe2O3+8NaOH+3O2=4Na2FeO4+4H2O. 

Утворений шлам містить ферити, хроміти, луги (до 40%), солі натрію та 
калію, SiO2, Al2O3, ТіО2. У середньому на 1 т готового металу припадає 10-200 т 
шлаків. 
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Ферменти 

Це природні каталізатори біохімічних процесів білкової природи. Зараз 
виділено близько 3500 ферментів і досліджено сотні. Жива клітина може містити до 
100 різних ферментів, причому кожен каталізує один тип біохімічної реакції. 
Ферменти безперервно синтезуються у живому організмі. 

Ферменти поділяються на однокомпонентні (білкові) та двокомпонентні 
(містять білок та небілкову речовину).  

Двокомпонентний фермент – α-карбоксилаза, розщеплює піровиноградну кислоту,  

СН3-С-С
О О

ОН
СН3-С

О

Н
+ СО2 , 

 
його активна група містить вітамін В1. 

При температурі 0°С і нижче каталітична дія ферментів різко зменшується, але 
все ж зберігається при заморожуванні продуктів. При температурах від 0 до 50°С 
зростання температури на кожні 10 град. підвищує активність ферментів у 1,4-2 
рази. Однак при нагріванні понад 80-100°С ферменти повністю тратять каталітичну 
активність, оскільки наступає денатурацію білка.  

Активаторами ферментів є катіони металів і деякі аніони: Na+, K+, Rb+, Mg2+, 
Ca2+, Cu2+, Fe2+, SH-, HCN, H2S. 

Про наявність у розчині ферменту судять за його дією.  
У харчовій промисловості використовують ферменти амілолітичні для 

покращення якості хліба та його аромату, глюкооксидазу та каталазу – для 
підвищення виходу соку зі слив, абрикосів, смородини (за участю фермента іде 
гідроліз пектинових речовин). 

Ароматичні речовини 

Це переважно ефірні масла. У продуктах може міститися низка ароматичних 
речовин, які належать до різних класів: вуглеводні, гетероциклічні вуглеводні, 
карбоциклічні сполуки, спирти, феноли, кислоти, ефіри, сполуки сірки, однак 
основний тон запаху створює найбільш притаманний продукту ароматизатор 
(цитраль в лимоні, ванілін у ванілі, алілсульфід у часнику, п-гідроксифеніл в 
малині,…). Детально ароматичні речовини описані вище. Синтетично створені такі 
ароматичні речовини як ванілін, цитраль, ментол, діацетил. 
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Неорганічні речовини. У новонароджених дітей є 34 г мінеральних речовин 

на 1 кг маси тіла, у дорослої людини – до 43 г. У тілі людини і тварин є понад 70 
елементів, які розподілені нерівномірно. В твердих тканинах переважає Ca, Mg, Р; у 
м'яких – K, Na.  

Сполуки з лужною реакцією утворюються, коли в організм поступає з 
харчовими продуктами багато Ca, Mg, Na, K. Такими продуктами є овочі, бобові, 
молоко і кисломолочні продукти. Кислу реакцію в організмі викликає споживання 
м’яса, риби, яєць, сира, хліба, крупів, макаронів. Отже, характер харчування впливає 
на кислотно-основну рівновагу організму. 

Макроелементи у харчових продуктах та сировині мають вміст більший за  
10-3% – це K, Na, Ca, Mg, P, Cl, Fe.  

Мікроелементи  (вміст їх менший за 10-3%) – J, F, Cu, Zn, As, Br, Al, Cr, Ni, Co. 
Ультрамікроелементи у продуктах знаходяться в кількостях 10-7% – це Sn, Pb, Hg.  

Оболонки зерен мають зольність 4,5%, а ендосперма (внутрішня частина) 
всього 0,5%. Для виробів з зерна важливим показником є вміст зольних елементів. 
За зольністю оцінюють сорт борошна, крохмалю. Зольність продукту визначають за 
масою залишку після спалювання (сира зольність) та обробки одержаного залишку 
розчином 10% HCl з подальшим прожарюванням (суха зольність). 

Са. У кістках та зубах людини вміст кальцію досягає 99%. Добова норма кальцію 
для людини становить 0,8-1,0 г, більша кількість необхідна вагітним жінкам та 
дітям. Недостача кальцію в харчовому раціоні викликає ламкість костей, 
деформацію скелету, атрофію м’язів. Найкраще засвоюється кальцій при 
співвідношенні Са:Р=1:1,5-2,0, гірше засвоюється при надлишку в продукті магнію.  

У харчових продуктах Са міститься в складі солей: хлоридів, фосфатів, 
оксалатів, сполук з карбоновими кислотами; у складі білків. Найвищий вміст 
кальцію у сирі (0,93%– 0,14%) та молоці (0,118%).  

Mg у тілі людини в 30-35 разів менше, ніж Са, але його роль дуже важлива. 
Найбільше магнію у кістках. У рослинах магній входить у склад хлорофілу. 
Особливо важко засвоюється магній організмом у присутності SO4

2-.  
Добова потреба людини в магнії становить 400 мг. 
Вміст магнію найбільший у таких харчових продуктах, як квасоля, вівсяна 

крупа (0,139-0,133%), горох (0,107%). 
Na відіграє важливу роль у процесі внутрішньоклітинного та міжтканинного 

обміну. Осмотичний тиск залежить від вмісту NаCl. У плазмі крові вміст NaCl у 
перерахунку на Na становить 3,3 г. Викликаючи набухання клітин, NaCl сприяє 
затриманню води. Добова норма Na для людини становить 4-6 г, що відповідає 10-
15 г NaCl. Найбільше натрію містять такі продукти: житній хліб (0,701%), сир 
(0,606%), ікра риби (0,874%). 

K в організмі людини бере участь у ферментних реакціях, утворенні буферних 
систем. Він зменшує здатність білків затримувати воду, сприяє виведенню натрію з 
організму. Добова норма калію для людини 3-5 г. Найбільше калію є в абрикосах 
(1,78%), квасолі (1,144%), у говядині, моркві, капусті. 

Fe в організмі людини входить у склад гемоглобіну крові, міоглобіну, ферментів 
(каталази, пероксидази, цитохромоксидази). Багато феруму в печінці та нирках, він 
здатний накопичуватися в організмі. Добова потреба  людини у сполуках феруму 
складає 15 мг.  
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У продуктах досить багато феруму, особливо в печінці (0,084%), квасолі 
(0,079%), сої (0,077%), рибі (0.05%). 

Cl. Найбільше хлориду в сирі (0,88)%), а найменше в яблуках, картоплі. В 
організмі найбільше хлору у рідинах: крові, легенях, нирках. Натрій хлорид регулює 
величину осмотичного тиску у клітинах. Загальний вміст хлору в організмі людини 
становить 10-15 г. Добова потреба у хлориді для людини становить 5-7 г. 

S переважно міститься в продуктах зі злаків, у бобових, в яйцях, рибі, молоці у 
складі практично всіх білків, затрачається на формування вітаміну В1 (тіаміну), 
інсуліну, багато його в кератині волосся, нігтів. Добова потреба у сульфурі для 
людини – 1 г. 

J в організмі людини приблизно 25 мг. Половина цієї кількості знаходиться у 
щитоподібній залозі, решта – у м’язовій, кістковій тканинах та крові. У 
щитоподібній залозі неорганічні сполуки йоду перетворюються в органічні 
(тироксин). Найбільше йоду міститься в рослинних та тваринних продуктах 
приморської зони, куди він потрапляє з морської води, а найменше в гірських 
районах. Серед продуктів найбільше містять йод гов’ядина, яйця, масло, фрукти, 
особливо багато морська капуста і риб’ячий жир. У плодах фейхоа накопичується до 
3,9 г/кг йоду. Добова потреба йодиду – 100-260 мкг. 

F відіграє важливу роль в утворенні кісткової тканини та зубної емалі. У цих 
тканинах його вміст найбільший.   

Вміст фториду у воді становить 1-1,5 мг/л. Недостача фториду в організмі 
викликає карієс, а надмір – флюороз зубної емалі. Оптимальний вміст у питній воді 
фториду – 0,5-1,2 мг/л. Найбільше фтору у висівках зерна, багато у м’ясі та молоці. 

Cu приймає участь у процесі кровотворення, входить у склад ферментів (лактази, 
цитофромоксидази). Одночасний прийом 77-120 мг Cu викликає нудоту, рвоту, 
пронос. Тому допустимий вміст купруму в харчових продуктах становить  
5-30 мг/кг, а це означає, що він не повинен потрапляти в продукти з упаковки чи з 
технологічної апаратури. Найбільше купруму містить печінка (0,022-0,074%), багато 
риба, бобові культури. Добова норма купруму для людини становить 2 мг. 

Zn міститься в усіх тканинах тварин та рослин. При недостачі цинку у тварин 
затримується їх ріст, а в рослин виникають захворювання, які ведуть до їх загибелі. 

Цинк входить до складу ферментів, зокрема ферменту, який відповідає за 
виведення з організму СО2. Найбільший вміст цинку у печінці (0,044%), гов’ядині 
(0,010-0,030%), цибулі (0,0138%), лісових горіхах (0,010%). Добова потреба у цинку для 
людини становить 10-15 мг. Особливо він потрібний в період статевого дозрівання.  

Pb у рослинних і тваринних продуктах зустрічається надзвичайно рідко. Так його 
допустимий вміст у молоці 0,8 мг/кг, в ягодах, винограді, суницях – 0,1 мг/кг. 

Sn е мало у харчових продуктах. Його вміст у печінці становить  0,14 мг/кг, у 
легенях –0,63 мг/кг. Допускається вміст стануму в консервах до 100-200 мг/кг. 

Mn міститься продуктах тваринного та рослинного походження. Він приймає 
участь в утворенні багатьох ферментів, у формуванні кісток, в процесі 
кровотворення, стимулює ріст організму. В рослинах манган посилює процес 
фотосинтезу та утворення аскорбінової кислоти. При недостачі мангану в ґрунті 
рослини погано розвивається, понижується їх урожайність. Найбільше мангану 
міститься в листових овочах (10-20 мг/кг), багато в печінці, яйцях, молоці. Добова 

потреба мангану для людини – 5-10 мг. 
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Вітамін Р (рутин) з групи біофлавоноїдів, підвищує стійкість кровоносних  
О

О(С12Н21О9)

ОНО
ОН

ОН

НО
ОН

 

судин. Разом з аскорбіновою кислотою активізує окисні 
процеси і відновлює дегідроаскорбінову кислоту в 
аскорбінову кислоту. Він досить стійкий при переробці. 
Добова потреба – 100-150 мг. 

Вітамін С (С6Н8О6) або аскорбінова кислота, виділений з апельсинового та 
капустяного соку в 1927 р. Це відновник, який приймає участь у окисно-відновних 
процесах. Найбільше аскорбінової кислоти у плодах шипшини, чорної смородини, 
обліпихи, стручкового перцю. Взагалі найбільше її у рослинах, в яких нема 
ферменту аскорбінатоксидази, а якщо є, то в таких рослинах відсутній  вітамін С, бо 
він повністю окиснений (огірки, виноград, кабачки).   

CHOH

-2e -2H+

OH

O

CH2OH

O
CHOH

O

CH2OH

O

OH O O  
У водних розчинах кислота легко окиснюється, особливо за наявності іонів 

купруму, аргентуму, феруму. Вона стійка при кип’ятінні у кислих розчинах, а в 
лужному середовищі відразу окиснюється. Багато тварин синтезує аскорбінову 
кислоту, а організм людини не синтезує. Добова потреба – 70-100 мг. 

Вітамін Н (біотин) впливає на ріст дріжджів і мікроорганізмів. При його 
недостачі вражається шкіра та волосся. Він приймає участь у жировому обміні. Це 
кристалічна речовина, розчинна у воді, стійка до дії кисню, але розкладається під 
впливом мінеральних кислот і лугів. 

(CH2)4- COOH

CO

CH

CH-

HC

NH

H2C

HN

S  
В невеликій кількості вітамін Н є в печінці, яйцях, цвітній капусті, рисі, хлібі, 

овочах. Добова потреба вітаміну – 0,15-0,30 мг. 
Вітаміноподібні речовини 

Вітамін U (оротова кислота) міститься в соку капусти. Оротова кислота 
сприяє лікуванню язви шлунку, стимулює білковий обмін речовин, прискорює 
синтез нуклеїнових кислот, підвищує плодючість тварин і покращує розвиток плоду. 
Калійна сіль оротової кислоти добре розчиняється у воді. В невеликій кількості 
оротова кислота міститься в печінці, молоці. Добова потреба – 0,5-1 до 3 г. 

Вітамін N (ліпоєва кислота) регулює ліпідний і вуглеводний обмін в 
організмі. Важлива роль ліпоєвої кислоти як детоксиканта при отруєнні важкими 
металами. Вона утворює з металами комплекси, які легко виводяться з сечею. 

(CH2)4- COOH

CH2
CH-H2C

S S  
Ліпоєва кислота поширена у природі, особливо її багато в печінці, нирках, 

серці, молоці, капусті, рисі. Добова потреба ліпоєвої кислоти – 0,5 мг. 
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Ферменти 

Це природні каталізатори біохімічних процесів білкової природи. Зараз 
виділено близько 3500 ферментів і досліджено сотні. Жива клітина може містити до 
100 різних ферментів, причому кожен каталізує один тип біохімічної реакції. 
Ферменти безперервно синтезуються у живому організмі. 

Ферменти поділяються на однокомпонентні (білкові) та двокомпонентні 
(містять білок та небілкову речовину).  

Двокомпонентний фермент – α-карбоксилаза, розщеплює піровиноградну кислоту,  

СН3-С-С
О О

ОН
СН3-С

О

Н
+ СО2 , 

 
його активна група містить вітамін В1. 

При температурі 0°С і нижче каталітична дія ферментів різко зменшується, але 
все ж зберігається при заморожуванні продуктів. При температурах від 0 до 50°С 
зростання температури на кожні 10 град. підвищує активність ферментів у 1,4-2 
рази. Однак при нагріванні понад 80-100°С ферменти повністю тратять каталітичну 
активність, оскільки наступає денатурацію білка.  

Активаторами ферментів є катіони металів і деякі аніони: Na+, K+, Rb+, Mg2+, 
Ca2+, Cu2+, Fe2+, SH-, HCN, H2S. 

Про наявність у розчині ферменту судять за його дією.  
У харчовій промисловості використовують ферменти амілолітичні для 

покращення якості хліба та його аромату, глюкооксидазу та каталазу – для 
підвищення виходу соку зі слив, абрикосів, смородини (за участю фермента іде 
гідроліз пектинових речовин). 

Ароматичні речовини 

Це переважно ефірні масла. У продуктах може міститися низка ароматичних 
речовин, які належать до різних класів: вуглеводні, гетероциклічні вуглеводні, 
карбоциклічні сполуки, спирти, феноли, кислоти, ефіри, сполуки сірки, однак 
основний тон запаху створює найбільш притаманний продукту ароматизатор 
(цитраль в лимоні, ванілін у ванілі, алілсульфід у часнику, п-гідроксифеніл в 
малині,…). Детально ароматичні речовини описані вище. Синтетично створені такі 
ароматичні речовини як ванілін, цитраль, ментол, діацетил. 
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Неорганічні речовини. У новонароджених дітей є 34 г мінеральних речовин 

на 1 кг маси тіла, у дорослої людини – до 43 г. У тілі людини і тварин є понад 70 
елементів, які розподілені нерівномірно. В твердих тканинах переважає Ca, Mg, Р; у 
м'яких – K, Na.  

Сполуки з лужною реакцією утворюються, коли в організм поступає з 
харчовими продуктами багато Ca, Mg, Na, K. Такими продуктами є овочі, бобові, 
молоко і кисломолочні продукти. Кислу реакцію в організмі викликає споживання 
м’яса, риби, яєць, сира, хліба, крупів, макаронів. Отже, характер харчування впливає 
на кислотно-основну рівновагу організму. 

Макроелементи у харчових продуктах та сировині мають вміст більший за  
10-3% – це K, Na, Ca, Mg, P, Cl, Fe.  

Мікроелементи  (вміст їх менший за 10-3%) – J, F, Cu, Zn, As, Br, Al, Cr, Ni, Co. 
Ультрамікроелементи у продуктах знаходяться в кількостях 10-7% – це Sn, Pb, Hg.  

Оболонки зерен мають зольність 4,5%, а ендосперма (внутрішня частина) 
всього 0,5%. Для виробів з зерна важливим показником є вміст зольних елементів. 
За зольністю оцінюють сорт борошна, крохмалю. Зольність продукту визначають за 
масою залишку після спалювання (сира зольність) та обробки одержаного залишку 
розчином 10% HCl з подальшим прожарюванням (суха зольність). 

Са. У кістках та зубах людини вміст кальцію досягає 99%. Добова норма кальцію 
для людини становить 0,8-1,0 г, більша кількість необхідна вагітним жінкам та 
дітям. Недостача кальцію в харчовому раціоні викликає ламкість костей, 
деформацію скелету, атрофію м’язів. Найкраще засвоюється кальцій при 
співвідношенні Са:Р=1:1,5-2,0, гірше засвоюється при надлишку в продукті магнію.  

У харчових продуктах Са міститься в складі солей: хлоридів, фосфатів, 
оксалатів, сполук з карбоновими кислотами; у складі білків. Найвищий вміст 
кальцію у сирі (0,93%– 0,14%) та молоці (0,118%).  

Mg у тілі людини в 30-35 разів менше, ніж Са, але його роль дуже важлива. 
Найбільше магнію у кістках. У рослинах магній входить у склад хлорофілу. 
Особливо важко засвоюється магній організмом у присутності SO4

2-.  
Добова потреба людини в магнії становить 400 мг. 
Вміст магнію найбільший у таких харчових продуктах, як квасоля, вівсяна 

крупа (0,139-0,133%), горох (0,107%). 
Na відіграє важливу роль у процесі внутрішньоклітинного та міжтканинного 

обміну. Осмотичний тиск залежить від вмісту NаCl. У плазмі крові вміст NaCl у 
перерахунку на Na становить 3,3 г. Викликаючи набухання клітин, NaCl сприяє 
затриманню води. Добова норма Na для людини становить 4-6 г, що відповідає 10-
15 г NaCl. Найбільше натрію містять такі продукти: житній хліб (0,701%), сир 
(0,606%), ікра риби (0,874%). 

K в організмі людини бере участь у ферментних реакціях, утворенні буферних 
систем. Він зменшує здатність білків затримувати воду, сприяє виведенню натрію з 
організму. Добова норма калію для людини 3-5 г. Найбільше калію є в абрикосах 
(1,78%), квасолі (1,144%), у говядині, моркві, капусті. 

Fe в організмі людини входить у склад гемоглобіну крові, міоглобіну, ферментів 
(каталази, пероксидази, цитохромоксидази). Багато феруму в печінці та нирках, він 
здатний накопичуватися в організмі. Добова потреба  людини у сполуках феруму 
складає 15 мг.  
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Вітамін В6 (піридоксин) важливий у процесах обміну нітрогену. Найбільше 
вітаміну містять дріжджі, оселедці, сир, м’ясо. Добова потреба вітаміну – 1,8-3 мг. 

HO

H3C
N

CH2OH

CH2OH-

 
Вітамін В15 (пангамова кислота) активує кислотний обмін в клітинах тканин,  

CH3
CH2- N

CH- OH

COOH

HO- CH

CH- OH

CH- OH

CH2OC

O

CH3  

детоксикує організм, покращує жировий обмін.  
Це кристалічна біла речовина, добре розчинна у воді, але 
нерозчинна в ефірі, хлороформі, бензолі. Багато вітаміну 
міститься в кісточках абрикос, у рисових висівках, пивних 
дріжджах. Добова потреба вітаміну – 2 мг. 

Вітамін В12 (ціанкобаламін) (С63Н90N14О14РСо) синтезується мікроорганізмами, 

 

а серед рослин – лише синьо-зеленими 
водоростями. 

Це єдиний водорозчинний вітамін, 
здатний акумулюватися в організмі, 
накопичується в печінці, нирках, легенях. 
Ціанокобаламін є кристалічним порошком 
темно-червоного кольору, стабільний на 
світлі і при підвищених  температурах. 

Найбільше вітаміну В12 в печінці, 
серці, оселедці. Добова потреба вітаміну – 
2-5 мг. 

Вітамін В3 (пантотенова кислота) C - CH- CO- NH- CH2- CH2- COOH

CH3OH

HO- CH2-

CH3  

 

бере участь у переносі залишків кислот, синтезі кислот в організмі. Це густа жовта 
рідина, розчинна в кислих і лужних водних розчинах, стійка до світла та кисню. 
Вона синтезується в організмі за участю мікроорганізмів і зустрічається в харчових 
продуктах: печінці, яйцях, крупі, зеленому горошку. Добова потреба вітаміну – 5-10 мг. 

Вітамін РР (нікотинова кислота). Його відсутність викликає хвороби шкіри, 
"жершава шкіра", безсоння, дратівливість – хвороба пелагра. Це кристалічна 
речовина, розчинна у воді, стійка до нагрівання. 

- CHOOH

N  

Вітамін входить у склад ферментів вуглеводного, жирового та 
білкового обміну, окисно-відновних процесів. Джерелом вітаміну є 
сушені гриби, хліб, печінка, нирки, картопля. Вітамін РР 
синтезується в організмі людини. Добова потреба вітаміну – 15-25 мг. 
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6.2. Органічні речовини у продуктах харчування 

Вуглеводи. При фотосинтезі спочатку утворюються фосфогліцеринова 
кислота, яка потім перетворюється у глюкозу, фруктозу і галактозу. 

світло
2 2 3 4 2хлорофіл

5/22nH O 3nCO nH PO nO n→+ + +

CH2OH

CH- O- P= O

OH

OH
COOH  

Добова потреба людини у вуглеводах становить 400-500 г і лише при фізичній 
праці зростає у 2-3 рази. Небезпечним є порушення балансу вуглеводів.  

У склад харчових продуктів входять такі вуглеводи: 
моносахариди: •пентози (арабіноза, ксилоза, рибоза); •гексози (глюкоза, 

фруктоза, галактоза); 
дисахариди: сахароза, мальтоза, лактоза, трегалоза; 
трисахарид рафіноза; 
полісахариди: •пентозани (арабан, крилан); •гексозани (крохмаль, інулін, 

глікоген, клітковина). 
Моносахариди. Арабіноза є складовою полісахариду арабану. Вона 

зустрічається у слизях, пектинах. Арабан міститься в зерні пшениці, в буряках, 
овочах, плодах. Ксилоза (деревний цукор) міститься в соломі, деревині, кукурудзі. 
На розчині ксилози добре розвиваються дріжджеподібні мікроорганізми. Рибоза 
входить у склад рибонуклеїнових кислот. 

Гексози у харчових продуктах містяться лише α- і β-форми, а в організмі під 
впливом гормонів підшлункової залози вони перетворюються в γ-форму. При 
захворюванні діабетом, коли не утворюється гормон, вони не можуть перетворитися 
і виводяться з організму з сечею. В циклічній формі аналогічно до глюкози  

CH CH

OH

CH

OH

O

CH

OH

CHOH

CH2OH

 
існують фруктоза та галактоза. 

Для виявлення глюкози у присутності фруктози використовують 
йодометричний метод, бо у лужному середовищі глюкоза окиснюється до 

глюконової кислоти. 
Фруктози найбільше в меді (35%). У рослинах вона є в складі полісахариду 

інуліну в земляній груші, коксагизі.  
Галактоза у вільному вигляді не зустрічається. Вона входить у склад 

олігосахаридів – лактози, рафінози; у високомолекулярних агар-агарі, слизях, 
пектинових речовинах. 

Дисахариди. Сахарози найбільше у цукрі. Мальтоза (солодовий цукор) 
утворюється з крохмалю під впливом ферменту амілази за участю соку 
підшлункової залози. Мальтоза утворюється з крохмалю також під час проростання 
зерна. Як і глюкоза, мальтоза має відновні властивості. 
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Лактоза (молочний цукор) міститься в молоці ссавців (4-6,5%). Сироватка від 
переробки молока має велику кількість лактози. Вона, як і інші сахариди, проявляє 
відновні властивості. Під впливом молочнокислих бактерій лактоза зброджується 
до молочної кислоти 

С12Н22О11+Н2О=4СН3-СН(ОН)-СООН. 
Трегазола (грибний цукор) утворена з двох залишків глюкози, міститься у 

пекарських дріжджах, водоростях. Трегазоза не має відновних властивостей.  
Трисахариди. Рафіноза міститься в буряках, у насінні сої, гороху. Вона 

складається із залишків глюкози, фруктози, галактози. Вміст рафінози в сахарозі 
становить 0,2-1%, але при зберіганні її вміст у буряку зростає. Рафіноза не має 
відновних властивостей.  

Полісахариди. Крохмаль, складається з лінійної амілози і розгалуженого 
амілопектину. Амілоза розчиняється в гарячій води при 80°С, амілопектин лише 
набрякає. 

Дестрини забарвлються йодом у фіолетовий колір, а наступний продукт 

розкладу – в червоно-бурий колір. Найбільше крохмалю у зернах злаків, картоплі. 
Інулін – полісахарид фруктози, міститься в коренях жоржин і земляної груші, 

цикорію, кульбаби. Він легко розчиняється в гарячій воді, не дає реакції з йодом.  
Глікоген (тваринний крохмаль) подібний за будовою до амілопектину. Він 

міститься в печінці, мозку, серцевому м’язі. Під час гідролізу розкладається на 
глюкозу, з йодом глікоген дає продукт червоно-бурого забарвлення.  

Целюлоза розчиняється лише в реактиві Швейцара (гідроксиді купруму і аміаку).  
Геміцелюлоза складаються з залишків пентоз, гексоз. Міститься геміцелюлоза 

в насінні, шкірці плодів, в оболонці зерна. 
Альгінова кислота— полісахарид з бурих водоростей японської ламінарії.  
Інші солодкі речовини - сахарин, амінокислоти, білки. 
Ступінь солоду цукрів дуже відрізняється. Так з африканської рослини 

тауматококус виділений білок, солодший від сахарози у 750-1000 разів; білок 
монелін солодший від цукру в 3000 разів, сахарин – у 400 разів; фруктоза – в 1,7 
разів, інвертний цукор – у 1,3 рази. 

 

Пектинові речовини  
Пектин – складний ефір метилового спирту і пектинової кислоти. З водних 

розчинів пектин осаджується спиртом у вигляді драглів. Під дією лугу пектин 
розкладається на спирт та кислоту і не утворює драглів. Подальший гідроліз 
призводить до утворення пектової кислоти. Пектова кислота під час подальшого 
гідролізу дає галактуронову кислоту (НООС-Н2С-СН(ОН)-СН(ОН)-СН(ОН)-СООН) 
та арабінозу і галактозу: 

  С41Н60О36  + 9Н2О  = 4С6Н10О7 + 2СН3ОН + 2СН3СООН + С5Н10О5 + С6Н12О6 
             пектова                 галактуронова                                         арабіноза   галактоза 
            кислота                      кислота   

Ліпіди – природні складні ефіри високомолекулярних жирних кислот та 
багатоатомних спиртів. У рослинах ліпіди містяться в зернах плодів, горіхів; у 
тваринному організмі – в жировій та нервовій тканині, у мозку. Вміст жиру в 
організмі людини 17%, з яких 13% є джерелом енергії.  
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Вітаміни А і каротини без доступу кисню витримують нагрівання до 120-
130°С, однак при висушуванні на повітрі за 4 год вони повністю розкладаються.  

Вітамін D (кальциферол) є в формі D2-D7. Найбільш поширені форми D2, D3, 

які є похідними стеролів. Ергостерол і стероли з підшкірного жирового шару під 
дією УФ-випромінювання перетворюються у вітамін D2: 

CH- C= CH- CH- CH- CH3

CH3

CH3CH3
CH3

CH2

OH
   

Добова потреба у вітамінах групи D – 0,025 мг. Найбільше вітаміну D містить 
тріска, жир печінки, пивні дріжджі, яєчний жовток.  

Вітамін Е (токоферол) сприяє функції розмноження, регулює жировий обмін. 
Є α- (С29Н50О2), β- і γ-токофероли (С28Н48О2). Вітамін Е витримує нагрівання на 
повітрі до 170°С, розкладаються під дією УФ-випромінювання. α-токоферол: 

CH3

CH3
- (CH2)3- CH- (CH2)3- CH- (CH2)3- CH- CH3

CH3

CH3 CH3
CH3

OH

CH3

O

 

Найбільше вітаміну А міститься в 
соєвій, кукурудзяній олії, в зародках 
насіння пшениці, кукурудзи, вівса. 
Добова потреба – 12-15 мг. 

Вітамін К (філохінон) приймає участь в утворенні білка протромбіну і сприяє 
згортанню крові. В організмі людини він синтезується в кишківнику. Вітамін К2:  

CH3

- CH2- CH= C- (CH2)3- CH- (CH2)3- CH- (CH2)3- CH- CH3

CH3 CH3
CH3

O

O  

Найбільше вітаміну К є у шпинаті, 
помідорах, печінці, зеленому 
горошку. Добова потреба цього 
вітаміну для людини точно не 
встановлена 

Водорозчинні вітаміни 
Вітамін В1 (тіамін) був відкритий одним з перших.  

- CH2- CH3H3C

N

N

NH2

N

S

+

- CH2- CH2OH

 

Вітаміни групи В регулюють білковий, 
вуглеводневий, водний обмін. Добова потреба 
вітаміну В1 – 1,5-2,6 мг. 

 
Вітамін В2 (рибофлавін) синтезується мікроорганізмами.  

CH2- (CHOH)3- CH2OH

O

H3C

H3C

O

N

N N

NH

 
Відсутність його викликає порушення зору, ураження шкіри, слабкість. Він 
засвоюється в кишківнику після розкладу білка, з яким зв’язаний, міститься в 
пивних дріжджах, меді, пшеничних зародках, яйцях. Добова потреба – 1,8-3,0 мг. 
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          Лимонна кислота HOOC- CH2- C- CH2- COOH

COOH

OH  

зустрічається часто. 

Адипінова кислота СООН-СН2-СН2-СН2-СН2-СООН не утворюється в 
рослинах, її одержують штучно з фенолу. 

Бензойна кислота зустрічається у вільному стані в клюкві, входить у склад 
глікозиду вакциніну. Вона має антисептичні властивості. 
 

         Саліцилова кислота 

COOH

OH  

 
зустрічається в малій кількості 

в ягодах малини, суниці, вишні, смородині, винограді. Вона дуже подразнює 
слизову, тому як консервант не використовується. 

Сорбінова кислота СН3-СН=СН-СН=СН-СООН, яка застовується як 
консервант, зустрічається лише у плодах горобини.  

Фосфатна кислота в продуктах є у формі кислих та середніх калійних солей і 
солей кальцію. Зернові продукти містять Са(Н2РО4)2, К2НРО4.  

Хімічний контроль за кислотністю продукту. Активну кислотність 
визначають потенціометрично рН-метром. Кислотність визначають також 
титруванням водної витяжки продукту розчином лугу. Результати титрування 
виражають як вміст (у відсотках) тої кислоти, яка переважає в даному продукті. 

Градус кислотності – кількість мл 1 М чи 0,1М розчину лугу, необхідного для 
нейтралізації кислот у 100 г (100 мл) продукту. 

Визначення летких кислот. Спочатку леткі кислоти відганяють, а потім у 
відгоні їх відтитровують розчином лугу.  

Вітаміни  
На даний час відомо близько 30 вітамінів. Добова потреба людини у вітамінах 

становить 0,1-0,2 г. До вітаміноподібних речовин відносять ряд кислот (лінолеву, 
ліноленову, оротову, ліпоєву, холін, вітамін U), добова потреба їх більша, до 8-10 г. 

Жиророзчинні вітаміни  
Вітамін А (ретинол) впливає на функції шкіри, зору, підвищує імунітет. Він є 

ненасиченим одноатомним спиртом і може бути у формі А1 (С20Н30О) та А2 
(С20Н28О), останній має на один подвійний зв’язок більше. 

CH3 CH3

CH3

CH= CH- C= CH- CH= CH- C= CH- CH2OH

CH3
CH3

 
В організмі тварин і людини вітамін А утворюється з каротину під дією 

ферментів у стінках кишок:    С40Н56+2Н2О=2С20Н30О. 
Каротини бувають α- (показаний нижче), β-, γ-  

CH3 CH3

CH3

CH= (CH- C= CH- CH)2= (CH- CH- C= CH)2- CH-

CH3 CH3
CH3 CH3

CH3  
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Рослинні жири мають зеленуватий відтінок завдяки домішці хлорофілу, а 
жовтуватий завдяки каротиноїдам. Смак жирам надають кетони, вільні кислоти, які 
утворюються під час їхнього розкладу, особливо при старінні. 

У склад природних жирів входить 5 кислот: 
•пальмітинова СН3(СН2)14СООН, 
•стеаринова – СН3(СН2)16СООН, 
•олеїнова – СН3(СН2)7-СН=СН-(СН2)7СООН,  
•лінолева – СН3(СН2)4-СН=СН-СН2-СН=СН-(СН2)7СООН, 
•ліноленова – СН3-СН2-СН=СН-СН2-СН=СН-СН2-СН=СН-(СН2)7СООН, 

Рослинні жири (олії) одержують різними способами: відтисканням, екстракцією 

у бензині, після чого його піддають дистиляції. У харчовій промисловості 
використовують гідрогенізований жир – маргарин. Під час гідрогенізації до 
подвійних зв’язків приєднується водень, кисень, йод, бром та інші прості речовини.  

При нагріванні до 250-300°С жири руйнуються з виділенням вільних кислот, 
смолоподібних речовин і продуктів їх полімеризації. Гліцерин розщеплюється на 

акролеїн     
С3Н5(ОН)3  → t СН2=СН-СОН +2Н2О. 

Окиснення жирів – утворенням пероксидів, а потім α-оксидів. При цьому жир 
гіркне, дістає різкий запах. Процес окиснення каталізують іони важких металів. 
Оксиди з часом перетворюються у кетокислоти, оксикислоти. При цьому міняється 
колір жиру на білий, притаманний оксистеариновим кислотам – "осалювання" 

масла. Під впливом О3 можуть утворюватись альдегіди та кетони.  
Фізичними показниками жирів є густина, температура плавлення і 

застигання, число рефракції, в’язкість. Хімічними показниками для жирів є: 
• кислотне число – показує, скільки мл розчину КОН необхідно для нейтралізації 
вільних жирних кислот, утворених внаслідок гідролізу, в 1 г жиру. Цей показник 
характеризує якість жирів та продуктів з високим вмістом жирів; 

• число омилення – скільки мг КОН необхідно для нейтралізації вільних та 

зв’язаних у жир кислот в 1 г жиру; 
• йодне число – скільки г J2 може приєднатися до подвійних зв’язків у 100 г жиру. 
Це є характеристикою ненасиченості жирних кислот, які входять у склад жиру. 

Ліпоїди фосфогліцериди, стерини, віск. Ліпоїди в організмі містяться у 
нервовій тканині, в тканині мозку, серця, печінки, вкривають поверхню клітини і 
цим забезпечують її напівпроникність. 

Фосфогліцериди – це подібні на жир речовини на основі гліцерину: 

CH2- O- C- R1

O

CH - O- C- R1

O

CH2- O- P- OH

O

OB  
У цих речовинах В –  залишок нітрогеновмісної сполуки, а R:  
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CH2- OH

CH2- N

CH3
CH3

CH3OH  

– холін, 
CH2- OH

CH2- NH2  
– коламін, 

CH2- OH

CH - NH2

COOH  

– серин. 

Лецитини – воскоподібні речовини білого кольору, легко гідролізують. 
Стерини – речовини класу стероїдів, до яких належать жовчні кислоти, 

гормони, зокрема статеві. Стерини – високомолекулярні гідроароматичні спирти і 
ефіри з високомолекулярними кислотами. 

Холестерин це зоостерин (С25Н45ОН) – біла кристалічна речовина, розчинна в 
ефірі, карбондисульфіді, хлороформі, бензолі. 

Ергостерол (С27Н44О) є фітостерином, який під дією УФ-випромінювання 
перетворюється у вітамін Д. Інші фітостерини –ситостерини, стигмастерини. 

Воски – група ефірів високомолекулярних одноатомних спиртів та 
монокарбонових кислот. У складі восків зустрічаються такі спирти: 
•цетиловий – СН3(СН2)14СН2ОН, 
•гексакозанол – СН3(СН2)24СН2ОН, 
•октазанол – СН3(СН2)26СН2ОН, 
•трикозанол – СН3(СН2)28СН2ОН. 

Крім того в склад восків входять інші речовини – вуглеводи, барвники, 
ароматичні речовини, на які припадає до 50%. 

Білки 

Білки виявляють низкою рядом проб: пробою Мілона на тирозин, 
ксантопротеїновою реакцією на наявність циклічних амінокислот, нінгідрином на 
аміносполуки, виявляючи дуже малі кількості білка. 

Прості білки містять лише залишки амінокислот.  
Протаміни у водному розчині створюють лужну реакцію, вони мають 

невелику молярну масу. Найчастіше зустрічаються в ікрі риб. 
Гістоміни подібні за властивостями на протаміни. Вони входять у склад 

гемоглобіну крові. 
Альбуміни розчинні у воді, мають багато атомів сульфуру. Містяться 

альбуміни в білку яйця, в сироватці крові, у пшениці. Піна, яка утворюється під час 
варення плодів та овочів, містить ці білки. 

Глобуліни нерозчинні у воді, а лише в розчинах солей. Зустрічаються широко: 
в насінні, у молоці, в крові, в яєчному білку. 

Проламіни незначно розчиняються у воді, спирті. Зустрічаються в насінні 
рослин – пшениці, жита, ячменю, кукурудзи, вівса. 

Глютеліни розчинні лише у розчинах лугів. Зустрічаються в насінні злаків. 
Вони при замішуванні муки утворюють клейковину тіста. 

Протеїноїди нерозчинні ні в кислотах, ні у лугах. Зустрічаються в тканинах 
тварин. До них відноситься колаген. Колаген при нагріванні тривалий час утворює 
розчинний клей желатин. 
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Складні білки. Фосфопротеїди містять залишки фосфатної кислоти. У 
молоці міститься фосфопротеїд  казеїноген, в ікрі риб – іхтулін. 

Глікопротеїди містять фрагменти вуглеводів, деякі з них – залишки 
сульфатної та ацетатної кислот. В склад хрящів, рогівки очей, кісток входять 
глікопротеїди муцини і мукоїди. 

Ліпопротеїди містять фрагменти жирів, фосфогліцериди, холестерин. Вони 
розчинні у воді, але нерозчинні в органічних розчинниках. Ліпопротеїди входять у 
склад плазми крові, протоплазми клітин, клітинних мембран рослин. 

Хромопротеїди містять небілкові забарвлені речовини, такі як хлорофіл, 
гемоглобін. 

Нуклеопротеїди містять нуклеїнові кислоти. Вони входять в склад ядра 
клітини. Їх знаходять в білках вірусів, у зародках насіння злаків. 

Деякі білки синтезуються в організмі людини, їх називають замінними. Решта 
з 20 необхідних білків мусять поступати з продуктами харчування. Їх називають 
незамінними (триптофан, лізин, ізолейцин, метіонін, фенілаланін, треонін, валін)  

Загалом добова потреба в білках – 1,5 г/кг маси тіла, і лише при нерухливому 
способі життя 1 г/кг. 

При зберіганні білки руйнуються з утворенням простих сполук: амінів, кислот, 
спиртів, ефірів, меркаптану, сірководню – трупнимих отрут. 

Контроль за вмістом білків. Фракціювання білків проводять за допомогою 
різних розчинників: розчинів солей, органічних розчинників, а також 
електрофоретично, хроматографічно.  

Кислоти 

У рослинних продуктах містяться такі кислоти, як яблучна, лимонна, винна, 
оксалатна, піровиноградна, молочна. В тваринних продуктах більш поширені 
молочна, фосфатна, жирні кислоти, які погіршують запах і смак.  

Форміатна кислота міститься у меді, малині, черешні, хвої. Вона має сильну 
антисептичну дію, тому її іноді застосовується для консервування.  

Ацетатна кислота утворюється в продуктах під час бродіння, тому міститься у 
винах. Її застосовують для консервування продуктів. 

Яблучна кислота СООН-СН(ОН)-СН2-СООН є у формі трьох оптичних 
ізомерів. Лівообертаюча форма поширена в плодах рослин. Її нема лише в 
цитрусових та клюкві.  

Винна кислота СООН-СН(ОН)-СН(ОН)-СООН в рослинах у формі калійної 
солі зустрічається часто, у винограді – до 0,3-1,7%. Її використовують в 
кондитерській промисловості і при виробництві безалкогольних напоїв. 

Молочна кислота СН3-СН(ОН)-СООН утворюється в результаті бродіння – у 
квашеній капусті, у винах, у житньому хлібі, в сметані. Молочна кислота має 
бактерицидні властивості. 

Оксалатна кислота Н2С2О4 утворюється в ревені, шпинаті, щавлі і переважно 
утворює солі. 

Янтарна кислота СООН-СН2-СН2-СООН міститься у недозрілій вишні, 
винограді, порічках, буряку. Невелика кількість її утворюється при бродінні, тому 
вона міститься у вині і пиві. 

 


