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ПЕРЕДМОВА 
 

Методичні рекомендації для самостійної роботи складені 
відповідно до навчальної програми дисципліни “Аналітичний 
контроль органічних забруднень довкілля”, яка читається 
студентам-магістрам денної форми навчання спеціальності 
“Хімія”. Методичні рекомендації охоплюють усі теми, які 
вивчаються у цьому курсі, містять перелік теоретичних питань, 
необхідних для розуміння кожної теми, прописи лабораторних 
робіт, виконання яких дає змогу студентам на практиці 
використати набуті теоретичні знання, а також тестові завдання 
для повторення і закріплення теоретичних знань. Робота над 
завданнями для самостійного опрацювання сприятиме глибшому 
засвоєнню теоретичного матеріалу та формуватиме уміння 
студентів використовувати набуті теоретичні знання на практиці. 
У кінці методичних рекомендацій наведено перелік 
рекомендованої літератури. 

 

Витяг з робочої програми навчальної дисципліни 
“Аналітичний контроль органічних забруднень довкілля” 
Метою і завданням навчальної дисципліни "Аналітичний 

контроль органічних забруднень довкілля" є ознайомлення з 
теорією і практикою аналізу органічного аналізу, з хімічним 
складом найважливіших об’єктів довкілля та вмістом в них 
органічних речовин, як природного так і штучного походження, 
способами відбору та підготовки проб для аналізу органічних 
речовин, особливостями аналізу цих речовин в природних 
об’єктах хімічними, фізичними та фізико-хімічними методами. 

Предмет навчальної дисципліни "Аналітичний контроль 
органічних забруднень довкілля" включає методи кількісного та 
якісного аналізу включає вивчення вмісту органічних речовин в 
ґрунтах, водах суші, повітрі, методи хімічного, фізичного та 
фізико-хімічного аналізу. 

Вимоги до знань та вмінь студентів. 
Студенти повинні знати:  
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 правила техніки роботи в аналітичній лабораторії;  
 основи відбору та підготовки проби природного об’єкту до 

аналізу для аналізу органічних речовин; 
 основи хімічних, фізичних та фізико-хімічних методів 

аналізу органічних речовин; 
 основні розрахунки, необхідні для обчислення результатів 

аналізу 
Студенти повинні вміти: 
 відбирати проби об’єктів довкілля для аналізу;  
 підготувати проби до аналізу, при необхідності вміти 

зробити ґрунтові та рослинні витяжки; 
 сконцентрувати та відділити визначуваний інгредієнт при 

необхідності з досліджуваного об’єкту;  
 вибрати метод аналізу органічних речовин спираючись на 

відомості про їх орієнтовний вміст та селективність доступних 
методів аналізу; 
 визначати компоненти хімічними, фізичними та фізико-

хімічними методами аналізу; 
 розрахувати вміст визначуваного інгредієнта за даними 

аналізу та провести статистичну обробку результатів аналізу; 
 порівняти одержані результати аналізу з даними для 

природних об’єктів.  
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. 

Спеціальний курс „Аналітичний контроль органічних забруднень 
довкілля” є складовою циклу професійної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" у галузі аналітичної 
хімії та її застосування в контролі за станом природного 
середовища.  

Система контролю знань. Навчальна спеціальна дисципліна 
„Аналітичний контроль органічних забруднень довкілля” 
оцінюється за модульно-рейтинговою системою за 100-бальною 
шкалою. Вона складається з 2 змістових модулів, за перший із 
яких студент може отримати по 45 балів, а за другий – 55 балів.  

Загальга кількість годин для вивчення курсу – 120, з них лекцій 
– 16, лабораторних робіт – 32, самостійна робота – 72 години. 
Кількість кредитів за курс – 4. 
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№ Модуль Види контролю К-сть 

видів 
Сума 
балів 

1 

Характеристика органічних 
полютантів вод, ґрунтів, 
повітря та джерела їх 
надходження. Особливості 
пробовідбору об’єктів для їх 
аналізу на вміст органічних 
полютантів різної природи. 
Аналітичний контроль 
органічних речовин. 

Виконання і 
захист 

лабораторних 
робіт  

 
Контрольна 

робота 

3 
 
 
 

1 

15,0-30,0 
 
 
 

7,0-15,0 

2 

Особливості розділення та 
концентрування органічних 
речовин. Основні методи 
аналізу органічних речовин. 
Методи визначення 
сумарного, групового вмісту 
та індивідуальних органічних 
полютантів. 

Виконання і 
захист 

лабораторних 
робіт 

 
Контрольна 

робота 
 

Доповідь 

 
2 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
10,0-20,0 

 
 
 

7,0-15,0 
 
 

12,0-20,0 
 

Рейтингова оцінка контролю знань студентів (у балах) 

№ Вид контролю 
Кількість 

форм 
контролю 

Межі 
балів 

Сумарний 
бал 

1 
 

2 
3 

Виконання і захист 
лабораторних робіт 
Контрольна робота 
Доповідь 

 
5 
2 
1 

 
5,0-10,0 
7,0-15,0 

12,0-20,0 

 
25,0-50,0 
14,0-30,0 
12,0-20,0 

Загальна сума балів 51,0-100,0 

Оцінка за лабораторну роботу включає в себе: 
- виконання роботи – 5,0 бали; 
- оформлення протоколу та захист роботи – 5,0 бали. 
Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю 

студент отримав за два змістові модулі сумарну оцінку менше ніж 
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51 бал (підсумкових) і не виконав хоча б одну лабораторну 
роботу, то він/вона не допускається до заліку, оскільки не виконав 
усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр. 

При отриманні відповідної суми балів студент претендує на 
певну оцінку: 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 
Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 
заліку 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 
 

Зарахо-
вано В 81-89 4 Дуже добре  

С 71-80 Добре 
D 61-70 3 Задовільно  
Е  51-60 Достатньо 
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Теми лабораторних занять 
№ 

з/п Назва теми К-сть 
год 

1 Визначення перманганатної окиснювальності 
природних вод. 9 

2 Біхроматометричне визначення хімічного 
споживання кисню у стічних водах 9 

3 Фотометричне визначення формальдегіду у 
водах за допомогою хромотропової кислоти. 9 

4 
Фотометричне визначення летких з водяною 
парою фенолів у водах за допомогою 4-
аміноантипірину. 

9 

5 
Екстракційно-фотометричне визначення 
аніонних поверхнево-активних речовин з 
азуром ІІ у природних та стічних водах 

9 

6 
Вимірювання масової концентрації сапонінів 
гравіметричним методом у поверхневих, 
підземних та зворотних водах.  

9 

7 Визначення вмісту вуглеводнів (бензинів) у 
воді методом тонкошарової хроматографії. 9 

8 
Вольтамперометричне визначення 
аліфатичних альдегідів та кетонів у природних 
об’єктах 

9 

 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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№
 т

ем
и 

НАЗВИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ І ТЕМ 
Кількість годин 

л п лаб ср 

Змістовий модуль 1 
Характеристика органічних полютантів вод, ґрунтів, повітря та джерела 

їх надходження. Особливості пробовідбору об’єктів для їх аналізу на вміст 
органічних полютантів різної природи. аналітичний контролю 

Органічних речовин 

1.  

Характеристика вмісту органічних речовин у 
об’єктах довкілля. Причини та шляхи 
надходження органічних полютантів у 
навколишнє середовище 

2  7 18 

2.  Особливості аналітичного контролю 
органічних забруднень 1  6 18 

3.  Специфіка відбору проб об’єктів довкілля для 
визначення органічних речовин  2   18 

4.  Методи визначення показників сумарного 
вмісту органічних речовин  3  7 18 

Поточна контрольна робота 1     

Змістовий модуль 2 
Особливості розділення та концентрування органічних речовин. Основні 

методи аналізу органічних речовин. Методи визначення сумарного, 
групового вмісту та індивідуальних органічних полютантів 

5.  Хімічні, фізико-хімічні та фізичні методи в 
аналітичному контролі органічних забруднень 3   18 

6.  
Методи розділення та концентрування 
органічних забруднень у різних об’єктах 
довкілля 

2  6 18 

7.  Методи визначення основних органічних 
забруднень у водах, ґрунтах та повітрі  3  6 36 

Поточна контрольна робота 2     
Перевірка домашнього завдання (захист рефератів)     

Всього 16  32 72 
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Самостійна робота 
 

№ 
з/п Назва теми К-сть 

год 

1 
Стан органічних речовин у об’єктах довкілля та їх 
перетворення при взаємодії з неорганічними 
речовинами та взаємоперетворення. 

9 

2 Ознайомлення із класами токсичності органічних 
полютантів. 9 

3 
Дослідження зв’язку між будовою органічних 
речовин, їх хімічним складом, кількістю в зразках 
та вибором аналітичних методів їх визначення.  

9 

4 Іменні реакції та методи в аналізі найбільш 
токсичних органічних забруднювачів довкілля. 9 

5 
Експресні тест-методи визначення найбільш 
токсичних органічних речовин у повітрі, воді та 
повітрі. 

9 

6 
Перспективи автоматизованих аналізаторів вмісту 
органічних забруднювачів у повсякденному 
вжитку. 

9 

7 
Класифікація пестицидів, механізм їх дії на живі 
організми. Особливості накопичення їх у об’єктах 
довкілля. 

9 

8 
Класифікація поліциклічних ароматичних сполук, 
механізм їх дії на живі організми. Особливості 
накопичення їх у об’єктах довкілля. 

9 

 
Домашнє завдання. Теми рефератів на вибір: 

 
1. Газова хроматографія в аналізі органічних речовин 
природних та стічних вод. 
2. Рідинна хроматографія в аналізі органічних речовин 
природних та стічних вод. 
3. Методи визначення фенолів в об’єктах довкілля. 
4. Методи визначення альдегідів в об’єктах довкілля. 
5. Методи визначення нафтопродуктів в об’єктах довкілля. 
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6. Фотометричні методи для визначення органічних 
забруднювачів вод. 
7. Електрохімічні методи при визначення органічних 
забруднювачів. 
8. Методи визначення хлорорганічних пестицидів. 
9. Методи визначення фосфорорганічних сполук. 
10. Методи визначення поліциклічних ароматичних 
вуглеводнів. 
11. Методи визначення карбонових кислот. 
12. Методи визначення амінів.  
13.Методи визначення галогенпохідних вуглеводнів. 
14. Застосування ІЧ-спектрометрії при аналізі органічних 
полютантів. 
15.Люмінесцентні та хемілюмінесцентні методи визначення 
органічних забруднень. 
16. Екстракційно-фотометричне визначення органічних 
забруднень. 

 

ТЕМА 1. Характеристика вмісту органічних речовин у 
об’єктах довкілля. Причини та шляхи надходження 
органічних полютантів у навколишнє середовище. 

Лекція №1. Характеристика вмісту органічних речовин у 
об’єктах довкілля 

Лекція №2. Хімічні і біохімічні перетворення забруднювачів 
у довкіллі. 

Теоретичний матеріал до теми 1. 
1. Характеристика вмісту органічних речовин у об’єктах довкілля: 
атмосфері, ґрунті, поверхневих водах, продуктах харчування.  
2. Джерела забруднень органічними речовинами навколишнього 
середовища.  
3. Включення токсичних речовин у колообіг.  
4. Стійкість, реакційна здатність та мінералізація органічних 
забруднювачів (нафтопродукти, пестициди та ін.).  
5. Хімічні і біохімічні перетворення токсичних органічних речовин 
у ґрунті, воді, атмосфері.  
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6. Зв’язок будови речовин з реакційною активністю полютантів 
органічної природи. 

Завдання для самостійного вивчення 
1. Характеристика найбільш небезпечних полютантів об’єктів 
довкілля спираючись на їх будову. 
2. Шляхи надходження органічних речовин у атмосферу, воду та 
ґрунт. 
3. Реакції органічних полютантів із речовинами неорганічної 
природи (іони металів, кислотні оксиди та ін.) під впливом 
температури, ультрафіолетового випромінювання. 

 
Тестові завдання 

1. Вибрати зайвий показник. Органічні речовини можна 
охарактеризувати трьома групами показників.  

А інтегральні показники сумарного вмісту; 
В загальний вміст природних речовини ; 
С речовини антропогенного походження; 
D напівсинтетичні речовини. 

2. Які органічні речовині найчастіше містяться у смозі? 
А пероксиацетилнітрат; 
В альдегіди; 
С пестициди; 
D вуглеводи. 

3. До яких небезпечних речовин у повітрі фотолітично 
розкладаються фреони та хлорорганічні пестициди? 

А пероксиацетилнітрату; 
В оксидів хлору; 
С метану; 
D озону. 

4. Які органічні речовини здебільшого потрапляють в атмосферу 
при згорянні палива? 

А нафтоли, кетони, пестициди, детергенти; 
В феноли, білки, аміни, детергенти; 
С залишки вуглеводнів, альдегіди, феноли, карбонові кислоти; 
D вуглеводи, нафтопродукти, жири, детергенти. 

5. Вибрати групу автохтонних органічних речовин у водоймах: 
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А гумінові речовини, фрагменти білків, аміни, кислоти, складні 
ефіри, вуглеводні; 
В феноли, білки, аміни, детергенти, інсектециди; 
С феноли, нафтопродукти, пестициди, детергенти; 
D вуглеводи, нафтопродукти, жири, детергенти. 

6. Вибрати найбільш небезпечні органічні речовини у стічних 
водах: 

А нафтоли, кетони, пестициди, детергенти; 
В феноли, білки, аміни, детергенти; 
С феноли, нафтопродукти, пестициди, детергенти; 
D вуглеводи, нафтопродукти, жири, детергенти. 

7. Які зміни відбуваються у водоймах внаслідок потрапляння туди 
поверхнево-активних речовин та нафтопродуктів? 

А порушуються біо-хімічні процеси; 
В формуються стійкі плівки, які гальмують доступ, кисню, 

світла ультрафіолетового випромінювання; 
С відбувається загибель мікроорганзмів; 
D зростає здатність до самочищення водойми. 

8. Які неспецифічні органічні речовини містяться у грунті? 
А нафтоли, кетони, пестициди, детергенти, кислоти; 
В феноли, білки, аміни, детергенти, пестециди; 
С сахариди, амінокислоти, білки та їх фрагменти, органічні 

кислоти, дубільні речовини; 
D гумінові та фульвокислоти, меркаптосполуки, ефіри, 

вуглеводи. 
9. Як довго у ґрунті можуть зберігатися хлорорганічні пестициди? 

А декілька місяців, а навіть і років; 
В декілька годин; 
С декілька днів; 
D декілька тижнів. 

10. Якою хімічною реакцією зумовлене накопичення дуже 
токсичних діоксинів? 

А гідролізом сполук феноксикислот; 
В конденсацією хлорпохідних фенолів; 
С ізомеризацією похідних тіофосфорної кислоти; 
D гідролітичного дехлорування триазинових гербіцидів. 
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11. Які специфічні органічні речовини входять у склад ґрунтів?  

А вуглеводи, амінокислоти, карбонові кислоти;  
В залишки білків та ароматичні вуглеводні;  
С гумінові кислоти, гіматомеланові кислоти, фульвокислоти, 

гумін;  
D нерозкладені залишки живих організмів. 

12. Які сполуки містять периферійні фрагменти гумусових 
речовин?  

А вуглеводи, амінокислоти, аміносахариди, аліфатичні 
вуглеводні;  

В залишки білків та ароматичні вуглеводні;  
С карбонові кислоти, кетони, ароматичні альдегіди;  
D нерозкладені залишки живих організмів. 

13. Які групи органічних речовин найбільше спричинюються до 
забруднення грунту та його деградації?  

А органічні добрива;  
В нерозкладені залишки живих організмів;  
С органічні відходи нафтопереробних та коксохімічних 

виробництв;  
D пестециди. 

14. Тканини рослин можуть бути забруднені токсичними 
речовинами, зокрема органічними. Звідки вони їх отмують 
найчастіше?  

А з повітря;  
В атмосферних опадів;  
С з внесеними добривами;  
D з грунтового розчину. 

 
Лабораторна робота 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРМАНГАНАТНОЇ 

ОКИСНЮВАЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД. 
Мета роботи: визначити вміст органічних речовин у 

природній воді, окснюючи їх калій перманганатом у кислому 
середовищі. 

Завдання: 
1. Підготовка лабораторної проби природної води.  
2. Виготовлення розчинів необхідних реактивів. 
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3. Проведення окислення органічних речовини перманга-
натом. 

4. Визначення вмісту непрореагованого перманганату. 
5. Обчислення величини перманганатної окиснювальності.  

 
Перманганатний індекс води − це загальна концентрація 

кисню, яка відповідає кількості іонів перманганату, що 
споживається при обробці даним окиснювачем визначуваної проби 
води в певних умовах. 

Перманганатний індекс є мірою забруднення води 
органічними і неорганічними речовинами, які окиснюються. Він в 
основному призначений для оцінки якості водопровідної і 
природних вод, включаючи поверхневі води. Більш забруднені 
води можуть аналізуватися після очищення і попереднього 
розбавлення. Перманганатний індекс можна визначати для вод, що 
містять менше 500 мг/л іонів хлориду. Відновники, такі як солі 
заліза (II), нітрити і сірководень, певною мірою можуть впливати 
на перманганатний індекс. 

Для промислових стічних вод витрати кисню при окисненні 
перманганатом є меншими, ніж 25% від кількості кисню, який 
необхідний для повного окислення органічних речовин до СО2 і 
Н2О. Крім того, це процентне співвідношення не є постійним, а 
залежить від складу і вмісту органічних забрудників. В цих 
умовах багато органічних речовин, зокрема, спирти, кетони, жирні 
кислоти і амінокислоти не окиснюються перманганатом, або 
окиснюються незначно, в той час як інші, наприклад феноли чи 
малеїнова кислота, практично повністю окиснюються до СО2 і Н2О. 
Тому по витраті KMnО4 не можна зробити висновок про дійсний 
вміст органічних речовин в промислових стічних водах. 

Перманганатний індекс не можна розглядати як міру 
теоретичного споживання кисню або загального вмісту органічних 
речовин, багато органічних сполук в цьому випадку окиснюються 
лише частково. 

Цей метод не рекомендується для визначення вмісту 
органічних речовин в стічних водах; з цією метою слід визначити 
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ХСК. Метод достатньо ефективний при аналізі великої кількості 
проб води. 

Міжнародний стандарт ІСО 8467 встановлює метод 
визначення перманганатного індексу води. Метод в основному 
призначений для дослідження вод, що використовуються людиною 
в побуті. Він застосовується для вод з концентрацією іона хлориду 
менше 500 мг/л. Проби з перманганатним індексом більше 10 мг/л 
перед аналізом необхідно розбавити. Нижня межа визначення 
2,5 мг/л. 

Перманганатна окиснювальність (ПО) характеризує 
сумарний вміст у воді органічних речовин на основі окиснення 
проб води калій перманганатом. ПО визначають окисненням KMnО4 
в кислому середовищі (метод Кубеля). Якщо вміст хлорид-іонів у 
воді перевищує 300 мг/л , то використовують окиснення в 
лужному середовищі (метод Шульце), тому що при такій 
концентрації хлориди в кислому розчині окислюються до 
вільного хлору. 

Суть методу полягає в окисленні проби відомою кількістю 
перманганату калію в сульфатнокислому середовищі продовж 
певного проміжку часу (10 хв). 

При цьому перманганат відновлюється згідно рівняння: 
МnО4

- +8Н++ 5е → Mn2++ 4Н2О. 
Щоб встановити витрати КМnО4, до проби, після окислення 

органічних речовин, додають Н2С2О4, яка взаємодіє з 
непрореагованим КМnО4: 

2МnО4
- + 5Н2С2О4 + 6Н++ 5е   2Mn2+ + 10СО2 +8Н2О. 

Надлишок Н2С2О4 відтитровують калій перманганатом. 
ПО виражають числом мг КМnО4 чи О на 1 л проби води: 

ПО, мг КМnО4/л; мг О/л. Для визначення ПО використовують 
0,01моль-екв/л розчин КМnО4. 

Прилади та реагенти: 
У ході визначення використовують реактиви тільки 

аналітичної якості і лише дистильовану воду або воду еквівалентної 
чистоти. Не слід використовувати диіонізовану воду. 

1. Воду, що не містить відновників, можна готувати таким 
чином: додають 10 мл сульфатної кислоти (2 моль/л) і невеликий 
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надлишок основного розчину калій перманганату до 1 л 
дистильованої води. Дистилюють воду в скляному апараті і зливають 
перші 100 мл дистиляту. Бережуть дистилят в скляному бутлі з 
скляним корком. 

2. Сульфатна кислота, С(H2SO4)=7,5 моль/л. Поволі 
додають при постійному помішуванні 420 мл концентрованої 
сульфатної кислоти (ρ=1,84 г/мл) приблизно в 500 мл води. 
Дають остигнути, розбавляють водою до 1 л і перемішують. 

3. Сульфатна кислота, С(H2SO4)=2 моль/л. Поволі додають 
при постійному перемішуванні 110 мл концентрованої сульфатної 
кислоти (ρ =l,84 г/л) приблизно в 500 мл води. Поволі додають 
розчин перманганату калію до стабілізації блідо-рожевого відтінку. 
Дають остигнути, розбавляють водою до 1 мл і перемішують. 

4. Натрій оксалат, основний розчин, 
С(Na2C2O4)=0,05 моль/мл. Висушують натрій оксалат при 
температурі 120 °С впродовж 2 год. Розчиняють 6,700 г висушеної 
сухої речовини у воді в мірній колбі місткістю 1000 мл. Доводять 
обʼєм до мітки водою і перемішують. Цей розчин стабільний впродовж 
6 місяців при зберіганні в темному місці. 

5. Натрій оксалат, стандартний розчин, 
С(Na2C2O4)=5 ммоль/л. Вводять піпеткою (100 ±0,25) мл основного 
розчину натрій оксалату в мірну колбу місткістю 1000 мл, доводять 
водою до мітки і перемішують. Цей стандартний розчин стабільний 
впродовж 2 тижнів. 

6. Калій перманганат, основний розчин, 
С(КМnО4)=20 ммоль/л. Розчиняють приблизно 3,2 г калій 
пермангатату у воді і доводять до 1000 мл. Нагрівають розчин до 
90−95 °С за 2 год, охолоджують і залишають на термін не менше 2 
днів. Зливають чистий розчин і бережуть в темній склянці. 

7. Калій перманганат, стандартний розчин, з 
(КМnО4)=2 ммоль/л. Піпеткою вводять 100 мл основного розчину в 
колбу місткістю 1000 мл. Доводять до мітки водою і перемішують. 
Цей розчин порівняно стабільний протягом декількох місяців, якщо 
бережеться в темноті. 

У роботі використовують звичне лабораторне устаткування 
вказане нижче. 
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8. Водяна лазня з пристроєм для кріплення пробірок. 
Необхідно, щоб температура у всіх пробірках швидко досягала 
96−98 °С і підтримувалася на цьому рівні як на початковому етапі 
нагрівання, так і на всіх стадіях реакції. 

9. Пробірки завдовжки 150−200 мм і діаметром 25−35 мм. 
Вони повинні використовуватися тільки для визначення 
перманганатного індексу. 

Нові пробірки очищають шляхом кипʼятіння з підкисленим 
розчином калій перманганату. Чистота перевіряється холостими 
визначеннями до тих пір, поки значення не будуть достатньо низкі 
і постійні. Холосте значення не повинне перевищувати 0,3 мл. 

10. Бюретка місткістю 10 мл, градуйована поділками по 
0,02 мл. 

Хід виконання роботи: 
Відразу після надходження проб в лабораторію додають 

5 мл сульфатної кислоти (7,5 моль/л) на 1 л проби (якщо це не зробили 
при відборі проб). Кислоту додають незалежно від того, чи проба 
буде зберігатися до аналізу, чи ні. 

Пробу слід аналізувати якнайскоріше, але не пізніше ніж 
через 2 дні після відбору, і зберігати в темноті при 0−5 °С, якщо час 
зберігання перевищує 6 год. Перед відбором частини проби на 
аналіз, склянки з пробами струшують, щоб вміст перемішався. 

Всі колби і пробірки повинні бути ретельно вимиті. Проби 
з високим перманганатним індексом розбавляють так, щоб 
перманганатний індекс розбавлених проб був в межах 2,5−10 мг/л. 

1. Піпеткою поміщають (25,0±0,25) мл досліджуваної 
проби в пробірку, додають (5±0,5) мл 2 моль/л сульфатної кислоти 
і обережно перемішують. 

2. Пробірку поміщають в киплячу водяну лазню на (104±2) хв, 
додають (5±0,05) мл стандартного розчину 2 ммоль/л калій 
перманганату. 

3. Через 10 хв додають (5±0,05) мл стандартного розчину 
натрій оксалату і чекають, поки розчин не стане безбарвним. 

4. Титрують гарячим стандартним розчином калій 
перманганату до блідо-рожевого відтінку, що зберігається близько 
30 с. Паралельно з основним визначенням проводять холосте 
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визначення по тій же методиці, замінивши аналізовану пробу 25 мл 
води. Для титрування використовують 2 ммоль/л стандартний 
розчин перманганату калію. 

5. До розчину калій перманганату, що залишився від 
холостого визначення, додають (5+0,05) мл стандартного розчину 5 
ммоль/л натрій оксалату. Знов нагрівають розчин, якщо необхідно, 
до 80 °С і титрують розчином калій перманганату до появи 
рожевого забарвлення, що зберігається впродовж 30 с 
(стандартизація розчину). 

Стандартні розчини до їх використовування в наступному 
визначенні перманганатного індексу бажано залишати в пробірках. 

Обчислення перманганатного індексу. 
Перманганатний індекс (с0) в перерахунку на оксиген, 

виражений в мг/л, обчислюють за формулою ( )1 0
0

2

16
,

V V
С

V
− ⋅

=  

де 16 − еквівалент оксигену, виражений в г/моль, що відповідає 1 
моль оксалату (С2О4

2-) (М=16); V0 − обʼєм розчину калій 
перманганату, використаний при холостому титруванні, мл; V1 − 
обʼєм розчину калій перманганату, використаний при титруванні 
досліджуваної порції, мл; V2 − обʼєм розчину калій перманганату, 
використаний при титруванні для стандартизації, мл. 

Якщо використовувалася розбавлена проба, то це слідує 
враховувати при розрахунку результатів. Вода, що 
використовується для розбавлення, повинна бути тією ж, що і для 
холостого визначення. 

Звіт про визначення повинен містити наступну інформацію: 
а) посилання на міжнародний стандарт ІСО 8467; 
б) повний опис проби; 
в) попередню обробку (таку як фільтрація, відстоювання), 

яка може вплинути на результати; 
г) результати з точністю до двох знаків, виражені в мг/л; 
д) відступи від встановленої методики або інші обставини, 

здатні вплинути на результати. 
Література [7, 10, 13, (13)]. 
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ТЕМА 2. Особливості аналітичного контролю 
органічних забруднень. 

Лекція №3. Особливості аналізу органічних сполук. 
Лекція №4. Чутливість та селективність аналітичного 

контролю органічних забруднень.  
Теоретичний матеріал до теми 2. 

1. Специфіка ідентифікації органічних речовин.  
2. Функціональний аналіз.  
3. Методи визначення високих і низьких вмістів органічних 

речовин та групового їх розділення.  
4. Труднощі в аналізі органічних забруднень. 
5. Проблема низької вибірковості більшості методів аналізу 

органічних речовин, які засновані на хімічних взаємодіях.  
6. Межа виявлення та визначення органічних токсикантів. 

Завдання для самостійного вивчення. 
1. Класи токсичності органічних полютантів. 
2. Реакційна здатність органічних речовин в середовищі 
природних об’єктів. 

 
Тестові завдання 

1. Вибрати найбільш вичерпне твердження. Специфіка контролю 
вмісту органічних речовин зумовлена:  

A великим числом органічних полютантів, широким інтервалом 
вмістів, дороговизною і складністю апаратури, чистотою 
наявних реагентів; 

B великим числом органічних полютантів, їх неконсерва-
тивністю, проблемою аналізу поліморфних модифікацій та 
ізомерів, широким інтервалом вмістів, дороговизною і 
складністю апаратури; 

C наявністю токсичних речовин у пробі, проблемою аналізу 
поліморфних модифікацій та ізомерів, широким інтервалом 
вмістів, дороговизною і складністю апаратури; 

D чутливістю методів аналізу, великим числом органічних 
полютантів, їх неконсервативністю, дороговизною і 
складністю апаратури. 
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2. Знайти неправильне твердження. За метою аналізу методи 
визначення органічних полютантів у об’єктах довкілля поділяють 
на: 

A методи визначення загальних показників вмісту ОП; 
B методи визначення сумарного вмісту ОП окремих класів; 
C методи визначення індивідуальних ОП; 
D інструментальні методи. 

3. Якою повинна бути чутливість методів аналізу органічних 
полютантів? 

A менше 10-6 М;  
B повинна бути на рівні ГДК, а й на значно менша; 
C високою; 
D чутливість методів не має принципового значення. 

4. На якому принципі ґрунтуються методи визначення групового 
вмісту органічних забруднювачів? 

A за хімічною природою функціональних груп; 
B за розчинністю сполук; 
C за протолітичними властивостями; 
D за складом гетероатомів. 

5. Через велику чисельність органічних речовин методи 
визначення конкретної органічної речовини зазвичай розробляють: 

A одразу після отримання синтетичної чи відкриття природної 
сполуки; 
B за необхідності проведення контролю її вмісту в процесі 
проведення досліджень; 
C після подій, що викликала тривогу в суспільстві чи 
спричинила трагічні наслідки; 
D після знаходження практичного застосування сполуки. 

6. При визначенні функціональних груп органічних речовин, 
найбільш ефективне поєднання таких методів аналізу: 

A ГРХ−ІЧ-ФС; 
B ГРХ−МС; 
C ТШХ−УФС; 
D ВЕРХ−МС. 
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7. Які методи ідентифікації використовують для ідентифікації 
органічних полютантів? 

A встановлення температури топлення чи кипіння;  
B ІЧ-спектроскопію; 
C вимірювання питомого показника заломлення; 
D реакції на функціональні групи. 

 
Лабораторна робота 2. БІХРОМАТОМЕТРИЧНЕ 

ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СПОЖИВАННЯ КИСНЮ У 
СТІЧНИХ ВОДАХ. 

Мета роботи: визначити вміст органічних і неорганічних 
відновників у стічній воді, окиснюючи їх калій біхроматом у 
кислому середовищі. 

Завдання: 
1. Підготовка лабораторної проби природної води.  
2. Виготовлення розчинів необхідних реактивів. 
3. Проведення окислення органічних речовини біхроматом. 
4. Визначення вмісту непрореагованого біхромату. 
5. Обчислення величини хімічного споживання кисню 

здійсненої біхроматним методом.  
Хімічне споживання кисню (ХСК) ˗ це вміст у воді 

відновників (органічних та деяких неорганічних речовин), які 
взаємодіють з сильними окисниками. Вимірюють цю величину в 
одиницях кількості кисню, який витрачається на окиснення. Якщо 
у воді іншими методами визначено вміст неорганічних 
відновників, то за різницею ХСК та їхнього вмісту визначають 
вміст органічних речовин. Найбільш ефективним окисником є 
калій біхромат у сильнокислому середовищі при наявності 
каталізатора Ag2SO4, оскільки без каталiзатора деякi речовини 
окиснюються неповно, зокрема CH3COOH окиснюється лише на 
2,4%. З каталізатором окиснюються більшість органічних речовин, 
крім ароматичних вуглеводнів та їх похідних, піридину. Оскільки 
калій перманганат нестійкий, то як окисник його останнім часом 
не використовують.  

Перш ніж визначати ХСК, воду фільтрують через 
мембранний фільт (паперовий потрібно попередньо промити 
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гарячою водою). Якщо фільтрування недопустиме (у воді є 
речовини, які легко окиснюються на повітрі), то воду тривалий час 
відстоюють, для аналізу відбирають верхній шар.  

Прилади та реагенти: 
1. Концентрований розчин H2SO4, ρ=1,84г/см.  
2. Твердий Ag2SO4.  
3. 0,25 н розчин K2Cr2O7.  
4. 0,25 н розчин солi Мора (розчиняють при наявностi 

концентрованої H2SO4 з розрахунку 20 мл на 1 л розчину. 
Концентрацiю визначають титриметрично за K2Cr2O7 при 
наявностi концентрованої H2SO4 з iндикатором: 3˗4 краплi 
фероїну або 5˗10 крапель N-фенiл-антранiлової кислоти. 25 
мл розчину K2Cr2O7 розводять до 250 мл водою, додають 
20 мл концентрованої H2SO4, пiсля охолодження ˗ 
iндикатор i титрують розчином солi Мора);  

5. Індикатори: а) N-фенiлантранiлова кислота (0,25 г 
розчиняють в 12 мл 0,1 М NaOH i розводять до 250 мл 
водою); б) фероїн (1,485 г 1,10-фенантролiну i 0,695 г 
FeSO4⋅7H2O розчиняють у водi i доводять до 100 мл).  

У роботі використовують звичне лабораторне устаткування 
вказане нижче. 

6. Круглодонна колба, обʼємом 300 мл. 
7. Зворотний зворотний холодильник. 
8. Скляні кульки. 
9. Конічна колба місткісю 500 мл. 
10.  Бюретка місткісю 25 мл. 
11.  Мірні циліндри на 50 та100 мл. 
12.  Мірна піпетка на 25 мл. 

Хід виконання роботи: 
Без хлоридів. Аліквоту води, на окиснення якої потрібно до 

20 мл розчину K2Cr2O7, розводять до 50 мл дистильованою водою, 
помiщають у круглодонну колбу мiсткiстю 300 мл, додають 25 мл 
розчину калій бiхромату й обережно, малими порцiями, 75 мл 
концентрованої H2SO4, старанно перемішуючи після кожної 
порції. У колбу додають 0,3˗0,4 г Ag2SO4 i декiлька скляних 
кульок. Колбу закривають корком зi зворотним холодильником та 
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нагрiвають 2 год при слабкому кипiннi. Пiсля охолодження суміш 
кількісно переносять у конічну колбу місткістю 500 мл та доводять 
до 350 мл водою, додають індикатор. Відтитровують надлишок 
калій біхромату розчином солі Мора. Одночасно виконують сліпу 
пробу з 50 мл дистильованої води.  

ХСК обчислюють за формулою: 
2 2 2
,сліпа[V( Fe ) V( Fe )] N( Fe )E( O )1000

ХСК ,мг / лO,
V( води )

+ + +− ⋅
=  

де V ˗ об’єм розчину, мл; 
     N ˗ молярна концентрацiя еквiвалента у розчинi, моль/л;  
     E ˗ маса еквiвалента, г. 

З хлоридами. Якщо у воді, яка містить хлориди, наявні лише 
органічні речовини, що легко окиснюються, то аналіз можна 
виконати без додавання каталізатора. Оскільки Cl- теж 
окиснюється калій біхроматом, то попередньо визначають його 
вміст іншим методом. З одержаного значення ХСК віднімають 
поправку, згідно з якою на 1 мг Сl- потрiбно 0,23 мг кисню. Якщо 
проба містить органічні речовини, для окиснення яких необхідний 
каталізатор, то хлориди попередньо зв’язують у стійкий розчинний 
комплекс з Hg2+ (на 1 мг Сl- повинно бути 15 мг Hg2+). До 50 мл 
проби води (містить до 40 мг Сl-) додають 1 г HgSO4, 
концентрованої H2SO4 для розчинення солі Меркурію (ІІ), 25 мл 
розчину калій біхромату і дуже обережно 70 мл концентрованої 
H2SO4 та досипають 0,75 г Ag2SO4, нагрівають у колбі зі зворотним 
холодильником. Продовжують роботу, як описано вище.  

З хлоридами та неорганічними й органічними сульфідами. 
Оскільки під час аналізу випадає чорний нерозчинний осад HgS, то 
змінюють порядок додавання реактивів.  

До 50 мл проби води додають 25 мл розчину калій біхромату, 
тоді доливають 5 мл концентрованої H2SO4 і відстоюють 10˗20 хв 
для окиснення легкоокиснювальних сульфуровмісних органічних 
речовин. Лише після цього додають 1 г HgSO4, 70 мл 
концентрованої H2SO4, 0,75 г Ag2SO4 і продовжують аналіз, як 
описано вище.  

Література [7, 10, 13, (14)]. 
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ТЕМА 3. Специфіка відбору проб об’єктів довкілля для 
визначення органічних речовин. 

Лекція №5. Відбір проб об’єктів довкілля для аналізу на 
вміст органічних речовин. 

Лекція №6. Консервування, транспортування та 
зберігання зразків для аналізу органічних речовин різної природи. 

Теоретичний матеріал до теми 3. 
1. Відбір проб повітря, вод і ґрунтів.  
2. Види проб і способів відбору. Загальні правила відбору проб.  
3. Засоби для відбору і умови зберігання проб.  
4. Способи консервування та терміни аналізу проб.  
5. Огляд можливих негативних наслідків при неправильному 

підборі консервантів та тривалому зберіганні проб ґрунту, води, 
повітря, рослинного та тваринного матеріалу. 

Завдання для самостійного вивчення. 
1. Можливості аналітичних методів аналізу за їх можливістю 

визначати певні класи органічних сполук. 
2. Зв’язок між будовою органічних речовин, їх хімічним складом, 

кількістю в зразках та вибором аналітичних методів їх 
визначення.  

Тестові завдання 
1. За допомогою якого пристрою здійснюється відбір проби повітря 
для визначення аніліну, ароматичних вуглеводнів, нітросполук? 

А сталевих інструментів; 
В псевдобатометра; 
С читирьохсекційної сорбційної трубки на основі силікагелю; 
D поглинального пристрою Ріхтера.  

2. Глибина відбору проби ґрунту на переораному полі досягає:  
А гумусового шару; 
В глибини всього грунтового профілю; 
С глибини орного шару; 
D глибина пробовідбору не має значення.  

3. При визначенні нафтопродуктів у воді впродовж місяця пробу 
води: 
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А не консервують; 
В консервують 2˗4 мл хлороформу; 
С консервують 10 мл Н2SO4; 
D екстрагують аналіт органічним розчинником на місці 

визначення. 
4. Скляні пляшки, які застосовують для визначення слідів 
органічних речовин, очищують.  

A тільки неорганічними речовинами (хромова суміш); 
B тільки механічно; 
C органічними розчинниками; 
D синтетичними миючими засобами. 

 
Лабораторна робота 3. ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 

ФОРМАЛЬДЕГІДУ У ВОДАХ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ХРОМОТРОПОВОЇ КИСЛОТИ.  

Мета роботи: визначити вміст формальдегіду у природній 
воді, окиснюючи їх калій біхроматом у кислому середовищі. 

Завдання: 
1. Підготовка проби природної води для відгонки з водяною 

парою формальдегіду.  
2. Виготовлення необхідних розчинів реагентів для аналізу. 
3. Проведення відгонки визначуваного інгредієнту. 
4. Фотометричне визначення вмісту формальдегіду у відгоні 

та серії розчинів. 
5. Обчислення вмісту формальдегіду у відгоні та зразках 

води.  
 

Метод базується на утворенні в сильнокислому середовищі 
забарвленої сполуки формальдегіду з хромотроповою кислотою 
або її динатрієвою сіллю і може бути використаний для 
визначення формальдегіду у водах. Гранично допустима 
концентрація формальдегіду у водоймищах санітарно-побутового 
використання становить 0,5 мг/л. 

При нагріванні розведених розчинів формальдегіду з 
хромотроповою кислотою (1,8-дигідроксинафталін-3,6-
дисульфокислотою) в присутності сірчаної кислоти відбуваються 
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такі реакції. Спочатку утворюється безбарвний продукт 
конденсації (ПК): 

OHOH

SO3HHO3S

OH

OH

SO3H

SO3H

CH2 OH

OH

SO3H

SO3H

+ HCOH + H2O

 
Одержаний продукт конденсації окислюється сульфатною 

кислотою, вміст якої повинен становити 80%, і перетворюється в 
сполуку пурпурового кольору:  

OH

OH

SO3H

SO3S

CH O

OH

SO3H

SO3H

OH

OH

SO3H

HO3S

CH2 OH

OH

SO3H

HO3S

+H2SO4+ H2OH2SO3 +

 
Для цієї забарвленої сполуки maxλ =570нм, молярний 

коефіцієнт поглинання ( 570ε ) дорівнює 1,2×104. 
Вміст формальдегіду у водах визначають за 

градуювальним графіком, одержаним з використанням 
стандартних його розчинів. Нижній визначувальний вміст НСОН 
становить 0,06 мг/л. 

Визначенню не заважають ізовалер’яновий, масляний, 
ізомасляний, пропіоновий, кротоновий і оцтовий альдегіди 
(останній при вмістах, що не перевищують 1 г/л), гліоксаль, 
оцтова, форміатна і оксалатна кислоти, амінокислоти, ацетон, 
гліцерин. Заважають великі кількості бензальдегіду, фенол при 
вмістах, які перевищують 10 мг/л, якщо формальдегід визначають 
в межах від 1 до 10 мг/л. 

Стандартні розчини формальдегіду готують з формаліну 
( ≈ 40% НСОН), який стандартизують йодометрично. Суть 
визначення полягає в окисленні формальдегіду до форміат-іону 
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гіпойодитом, який утворюється при диспропорціонуванні йоду в 
лужному середовищі: 

2 2

2

J 2OH JO J H O
JO HCOH OH J HCOO H O.

− − −

− − − −

+ = + +

+ + = + +
 

Сумарно цей процес можна представити рівнянням: 
2 2J HCOH 3OH 2J HCOO 2H O− − −+ + = + + . 

А напівреакцію окислення формальдегіду: 

2HCOH 3OH 2e HCOO 3H O− −+ − = + . 
Молярна маса еквівалента НСОН (М(1/2НСОН)) становить 

30,026 : 2 = 15,01 г/моль. 
Надлишок гіпойодиту відновлюється до йоду в реакції з 

йодидом у підкисленому розчині: 
2 2JO J 2H J H O− − ++ + = + . 

При йодометричному визначенні до лужного розчину 
формальдегіду додають в надлишку розчин йоду. Після закінчення 
реакції реакційну суміш підкислюють, а надлишок йоду 
відтитровують натрій тіосульфатом в присутності крохмалю. Йод і 
луг можна змішувати лише після додавання формальдегіду, а при 
підкисленні слід уникати великого надлишку кислоти. 1 мл 
0,1000 н розчину J2 відповідає 1,501 мг НСОН. Етанол, ацетон і 
ацетальдегід заважають визначенню, бо реагують з йодом. Не 
заважають метанол, форміатна і ацетатна кислоти. 

Прилади та реагенти: 
1. Формалін, 40%-ний розчин формальдегіду. 
2. Динатрієва сіль хромотропової кислоти, 2%-ний розчин. 
3. Калій біхромат, біля 0,05000 н розчин. 
4. Натрій тіосульфат, 0,05 н розчин. 
5. Йод, 0,05 н розчин. 
6. Калій йодид, 10%-ний розчин. 
7. Натрій гідроксид, 0,1 М розчин. 
8. Сульфатна кислота, конц., 1:4 і 0,05М розчини. 
9. Крохмаль, 0,5%-ний розчин. 

У роботі використовують звичне лабораторне устаткування 
вказане нижче. 
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10. Фотоелектроколориметр. 
11. Фотометричні кювети з l=5 см. 
12. Нагрівач для перегонної колби. 
13. Пристрій для перегонки: круглодонна колба на 

500˗1000 мл,  
14. Холодильник прямий. 
15. Мірні колби на 250, 100 і 50 мл. 
16. Піпетки Мора на 10, 25 і 100 мл. 
17. Піпетки градуйовані на 1, 2, 10 мл. 
18. Мірні циліндри на 10 і 50 мл. 
19. Конічні колби на 100 150 і 200˗250 мл. 
20. Відповідні лійки. 

Хід виконання роботи: 
1 Виготовлення стандартного розчину калій біхромату. 
Стандартний розчин 2 2 7K Cr O , біля 0,05000 н, готують 

розчиненням відповідної наважки реактиву в дистильованіц воді. 
Для виготовлення 100 мл точно 0,05000 н розчину потрібно взяти 
0,2452 г солі (М (1/6 2 2 7K Cr O  ) = 49,04 г/моль). 

2 Стандартизація розчину натрій тіосульфату.  
Розчин натрій тіосульфату стандартизують способом 

заміщення за допомогою калій біхромату на основі таких реакцій: 
2 3

2 7 2 2
2 2

2 2 3 4 6

Cr O 6 J 14H 2Cr 3J 7H O
J 2S O 2J S O

− − + +

− − −

+ + = + +

+ = +
 

Для стандартизації використовують виготовлений 
попередньо приблизно 0,05 н  розчин натрій тіосульфату. У 
конічну колбу місткістю 200˗250 мл піпеткою Мора вносять 10 мл 
стандартного розчину калій біхромату, додають 10 мл 2 4H SO  (1:4) 
і 10 мл 10%-ного розчину йодиду калію. Розчин перемішують і 
накривають колбу годинниковим склом. Через 5 хв вміст колби 
розводять до об’єму ≈ 100 мл дистилятом і титрують розчином 
натрій тіосульфату до жовто-зеленого забарвлення, потім додають 
1 мл розчину крохмалю і продовжують титрувати до зміни 
забарвлення від синього до світлозеленого. За одержаними даними 
розраховують нормальність розчину натрій тіосульфату. 
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3 Стандартизація розчину йоду 
Попередньо виготовлений ≈ 0,05 н розчин йоду в калій 

йодиді стандартизують за допомогою натрій тіосульфату. У 
конічну колбу місткістю 100˗150 мл піпеткою вносять 10 мл 
розчину йоду і титрують стандартним розчином натрій 
тіосульфату до світло-жовтого забарвлення. Потім додають 1 мл 
розчину крохмалю і продовжують титрувати до знебарвлення 
розчину. 

4 Стандартизація розчину формальдегіду 
Для побудови градуювального графіка потрібно 

виготовити стандартний розчин формальдегіду з вмістом 
100 мкг/мл. цей розчин надалі використовують при побудові 
градуювального графіка для одержання серії стандартних 
розчинів, в 1 мл яких міститься від 1 до 20 мкг НСОН. Його 
готують послідовним розведенням стандартизованого розчину з 
вмістом формальдегіду біля 10 мг/мл (розчин 1). 

Спочатку з формаліну готують 100 мл розчину 1 
(СНСОН ≈ 10 мг/мл). Для стандартизації цього розчину його 
попередньо розводять в 10 раз: піпеткою Мора відбирають 10 мл 
розчину, поміщають в мірну колбу на 100 мл і доводять до мітки 
дистилятом. Одержують розчин 2 (СНСОН ≈ 1мг/мл), який 
стандартизують йодометрично. 

Для цього відбирають піпеткою Мора 10 мл розчину 2, 
поміщають в конічну колбу місткістю 100˗150 мл, вносять 
піпеткою Мора 25 мл стандартного розчину йоду, перемішують і 
додають 15 мл 0,1 М розчину натрій гідроксиду. Через 15 хв 
підкислюють, додаючи 20 мл 0,05 М розчину сульфатної кислоти, 
потім через 10 хв відтитровують стандартним розчином натрій 
тіосульфату непрореагований йод. Виконують 2˗3 паралельні 
визначення і розраховують середні значення об’єму витраченого 
на титрування розчину натрій тіосульфату (V1). Паралельно 
визначають об’єм розчину натрій тіосульфату, витраченого на 
титрування 25 мл розчину йоду (V2) як вказано у пункті 3. 

Концентрацію розчину 2 розраховують за формулою: 
2 2 3HCOH Na S O 2 1C ,мг / мл 1,501N (V V )= − . 
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За одержаними точними значеннями концентрації розчину 
2 розраховують точний вміст НСОН у розчині 1. Тоді з розчину 1 
готують 100 мл розчину з вмістом формальдегіду 1,00 мг/мл 
(розчин 3). Розведенням розчину 3 готують 100 мл розчину з 
вмістом формальдегіду 100 мкг/мл (розчин 4), з якого готують 
серію стандартних розчинів для побудови градуювального графіка. 

Розчин 1 можна зберігати впродовж 10 днів, а розчини 3 і 4 
слід готувати в день побудови градуювального графіка. 

5. Приготування розчину хромотропової кислоти 
Наважку хромотропової кислоти (для отримання 2% 

розчину) переносять у хімічний стаканчик об’ємом 100 чи 150 мл 
додаємо дистиляту до 40 мл. Легко нагріваєм. Після охолодження 
до кімнатної температури переносимо розчин у мірну колбу на 
50 мл через паперовий фільтр. Потім через той фільтр вносимо 
решта води і доводимо до мітки. Розчин стійкий впродовж 2˗3 
місяців. 

6 Приготування розчину крохмалю 
Спочатку готують насичений розчин розчин NaCl на холоді 

в дистильованій воді і, якщо це необхідно, фільтрують його. До 
500 мл цього розчину додають 100 мл 80%-ї ацетатної кислоти і 3 г 
крохмалю. Суміш кип’ятять до отримання майже прозорого 
розчину, потім додають 25 мл холодної води. Розчин після 
охолодження готовий для застосування. Розчин приготований 
описаним способом, не псується протягом довгого часу, і при 
титруванні точка еквівалентності отримується більш чітко. 

Для надання стійкості розчину крохмалю, який 
застосовують при йодометричному титруванні, впродовж 
декількох хвилин перемішують 5 г крохмалю в 30 мл холодного 
формаміду (100˗110°С). Отриманий прозорий розчин змішується з 
водою і має не дуже велику в’язкість. Розчин може зберігатися 
впродовж 9 місяців без змін. 

В якості розчинника крохмалю замість води можна 
використовувати етиленгліколь чи гліцерин, при цьому 
отримуються більш стабільні розчини. З розчином крохмалю в 
етиленгліколі обезбарвлення синього забарвлення помітно 
точніше, ніж з гліцерином. При йодометричному титруванні 
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застосовують 2,4 % розчин крохмалю в етиленгліколі чи 1,5˗3 %-й 
розчин крохмалю в гліцерині. Розчиняти крохмаль слід при 
нагріванні на пісочній бані при 180˗190°С [4]. 

7. Побудова градуювального графіка  
Для побудови градуювального графіка готують серію 

стандартних розчинів, в 1 мл яких містяться такі кількості НСОН, 
мкг: 1,0; 4,0; 8,0; 12,0; 16,0; 20,0. Об’єм кожного з цих розчинів 
становить 50 мл. Для цього у мірні колби на 50 мл поміщають 
відповідно 0,5; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 і 10,0 мл розчину 4, доводять до 
мітки дистилятом і перемішують. 

Відбирають 1 мл кожного розчину, поміщають у пробірки, 
додають 0,5 мл розчину динатрієвої солі хромотропової кислоти і 
5 мл концентрованої сульфатної кислоти, розчини перемішують. 
Для одержання розчину порівняння готують такий же розчин, 
використовуючи 1 мл дистиляту. Поміщають пробірки у киплячу 
воду на 30 хв. Потім розчини охолоджують, кількісно переносять в 
мірні колби на 50 мл і доводять до мітки дистилятом. Переносять 
розчн у кювету з товщиною шару 5 см, вимірюють оптичну 
густину при λ  = 570 нм (жовто-зелений світлофільтр) відносно 
розчину порівняння. 

Будують градуювальний графік в координатах “А ˗ HCOHC ”, 
де HCOHC  – концентрація формальдегіду, мкг в 50 мл 
фотометрованого об’єму (це дорівнює вмісту НСОН, мкг, в 1 мл 
відповідного стандартного розчину серії). 

Розраховують параметри a і b рівняння градуювального 
графіка А=а+b HCOHC  за формулами: 

i i i i
2 2
i i

n C A C A
b ,

n C ( C )
−

=
−

∑ ∑
∑ ∑

      i iA b C
a ,

n
−

= ∑ ∑  

де n – число точок графіка, 
Сі – вміст НСОН, мкг в 50 мл фотометрованого об’єму, 
Аі – оптична густина. 

8. Визначення формальдегіду у стічній воді  
Відбирають такий об’єм аналізованої води, щоб вміст 

формальдегіду в ньому був в межах 0,125˗5 мг, поміщають в колбу 
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для перегонки. Якщо потрібно, то розводять дистилятом до об’єму 
≈ 200 мл, додають 10 мл концентрованої сірчаної кислоти. 
З’єднують колбу з холодильником і відганяють 130˗135 мл рідини. 
Колбу охолоджують, додають 100 мл дистиляту, перемішують і 
відганяють ще 100 мл. Поміщають всю перегнану рідину в мірну 
колбу на 250 мл, доводять до мітки дистилятом і ретельно 
перемішують. 

Відбирають з мірної колби 1 мл розчину, поміщають в 
пробірку і виконують всі інші операції аналогічно, як при побудові 
градуювального графіка. Вимірюють оптичну густину і за 
рівнянням градуювального графіка розраховують вміст 
формальдегіду у стічній воді, який представляють в мг/л. 

Література [4, 11, (15, 16)]. 

ТЕМА 4. Методи визначення показників сумарного 
вмісту органічних речовин. 

Лекція №7. Методи визначення загальних показників 
сумарного вмісту органічних речовин. Органічний карбон. 

Лекція №8. Методи визначення сумарного вмісту 
органічних речовин: нітроген, фосфор, сульфур. 

Лекція №9. Методи визначення хімічного споживання 
оксигену. 

Лекція №10. Методи визначення біохімічного споживання 
оксигену. 

Теоретичний матеріал до теми 4. 
1. Загальна характеристика методів визначення загальних 

показників сумарного вмісту органічних речовин.  
2. Визначення втрат після пропікання.  
3. Визначення Карбону органічних сполук (“органічного 

Карбону”).  
4. Методи “мокрого” спалювання з використанням суміші 

окисників (CrO3 i P2O5), персульфату калію.  
5. Метод сухого спалювання з кінцевим ІЧ-спектрометричним 

визначенням, “метановий” метод.  
6. Способи визначення нітрогену органічних сполук. Метод 

К’єльдаля.  
7. Визначення вмісту гумусових речовин.  
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8. Визначення загального вмісту амінів, амідів, пептидів.  
9. Методи визначення органічного фосфору та сульфуру. 
10. Хімічне споживання оксигену (ХСО).  
11. Визначення ХСО за допомогою дихромату калію та 

персульфату калію. Дихроматний арбітражний метод 
визначення ХСО.  

12. Потенціометричне та фотометричне визначення ХСО. 
13.  Перманганатна окиснювальність, визначення методами Кубеля 

і Шульце.  
14. Оцінювання якості вод на основі значення ХСО.  
15. Біохімічне споживання оксигену (БСО).  
16. Показники, визначені за значеннями ХСО та БСО. 
17. Фізичні методи визначення показників сумарного вмісту 

органічних речовин. 
Завдання для самостійного вивчення. 

1. Іменні реакції та методи в аналізі найбільш токсичних 
органічних забруднювачів довкілля. 

2. Порівняння можливості хімічних, фізичних та фізико-хімічних 
методів визначення сумарних вмістів органічних речовин. 

Тестові завдання 
1. У чому полягає метод «мокрого спалювання» при визначенні 
органічного карбону у воді? 

A до проби додають сильний окисник (хромову суміш), суміш 
концентрованих кислот, каталізатор, утворений СО2 
вловлюють і за ним визначають вміст карбону;   

B пробу води спалюють над купрум оксидом при 850˗900°С, 
отримані продукти гідрують і обезводнюють та спалюють в 
тоці кисню;  

C пробу води випаровують в потоці кисню, прокалюють 
залишок і пропускають пари над CuO при 900°С; утворений 
СО2 визначають методом ІЧ-спектрометрії;  

D пробу води при 150°С обробляють розчином HCl для 
розкладу неорганічних карбонатів, а за виділеним СО2 
визначають вміст карбонату.   

2. Який з методів не використовують для визначення органічного 
карбону у воді?   
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А метод сухого спалювання; 
В метод мокрого спалювання; 
С метановий метод; 
D метод К’єльдаля.  

3. Яка сполука утворюється на останній стадії визначення 
нітрогену методом К’єльдаля. 

A NO2; 
В НNO3; 
С NH4HSO4; 
D NH2SO2OH.  

4. Як визначають вміст сульфуру органічних речовин: 
A гравіметрично у вигляді фосфату; 
B за різницею визначеного загального вмісту сульфату та 

вмісту вільного сульфату гравіметрично чи 
комплексонометрично;   

C кондуктометрично; 
D нефелометрично у вигляді сульфату.  

5. При якому вмісті хлорид-іонів рекомендується визначати 
перманганатну окиснюваність у лужному середовищі за методом 
Шульце?   

A >100 мг/л; 
В <300 мг/л; 
С >300 мг/л; 
D при його відсутності.  

6. Повне біохімічне споживання кисню визначають.  
A протягом 5 діб; 
B протягом 20 діб, але може бути і менше у момент появи у 

пробі NO2
- в концентрації 0,1 мг/л; 

C поки не зникне нітрит; 
D протягом 20 діб. 

 
Лабораторна робота 4. ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 
ЛЕТКИХ З ВОДЯНОЮ ПАРОЮ ФЕНОЛІВ У ВОДАХ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 4-АМІНОАНТИПІРИНУ. 
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Мета роботи: визначити вміст летких фенолів у природній 
воді за світлопоглинанням забарвленої сполуки з 4-
аміноантипірином. 

Завдання: 
1. Підготовка проби води для відгонки з водяною парою 

фенолів.  
2. Виготовлення необхідних розчинів реагентів для аналізу. 
3. Проведення відгонки визначуваних інгредієнтів. 
4. Фотометричне визначення вмісту фенолу у відгоні та серії 

розчинів. 
5. Обчислення вмісту летких із водяною парою фенолів у відгоні 

та зразках води.  
 

Групу фенолів утворюють ароматичні, гідроксилвмісні 
сполуки, в яких гідроксили знаходяться в бензольному ядрі. 
Феноли містяться і в побутових стічних водах, і в різноманітних 
виробничих стічних водах: у водах від пірогенного розкладання 
пального і горючих сланців, в стічних водах анілофарбових 
хіміко-фармацевтичних заводів, заводів, що виробляють 
пластмаси, і багато інших. Їх розділяють на дві групи: леткііз 
парою і нелеткі. Леткііз парою феноли токсичніші, володіють 
інтенсивнішим запахом, ніж нелеткі, і тому допустимі 
концентрації їх у водах водоймищ надзвичайно малі. Особливо 
жорсткі вимоги в цьому відношенні ставляться до води, що 
надходить на водопровідні станції, де вона піддається обробці 
хлоруванням, тому що хлорпохідні простого фенолу, о-крезолу і 
м-крезолу мають неприємний запах навіть в найменших 
концентраціях. З цієї причини при аналізі вод передусім 
визначають в них вміст групи летких фенолів, а часто 
обмежуються лише визначенням одних летких фенолів. 

Сумарний вміст фенолів 
Для визначення сумарного вмісту фенолів (летких із парою і 

нелетких) рекомендується виділення органічних речовин за 
загальною схемою, розподілу їх на групи за цією схемою і 
зважування групи фенольних сполук. Коефіцієнти розподілу 
фенолів (особливо летких) між діетиловим ефіром і водою 
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настільки великі, що ніякого попереднього концентрування 
проби зазвичай не потрібно, в крайньому разі можна упарити 
пробу після підлужнення її їдким лугом.  

Леткі (з парою) феноли 
До групи летких фенолів відносять простий фенол С6Н5ОН, 

три крезоли, шість ксиленолів, гваякол, тимол і багато їх 
похідних. Щодо того, чи переходять у відгін або не переходять 
нафтоли і пірокатехін, літературні дані суперечливі. Наші 
дослідження показали, що в звичайних умовах проведення 
відгону α-нафтол відганяється на 65%, β-нафтол ˗ на 50% і 
пірокатехін ˗ на 10%. Якщо визначення закінчувати методом із 
застосуванням 4-аміпоантипірину, то слід враховувати, що 
оптична густина водного расствора при довжині хвилі 510 нм 
складає (якщо прийняти оптичну густину фенолу за 100) 
відповідно: α-нафтола ˗ 40, β-нафтола ˗ 7,2, пірокатехіну на 14. 
Таким чином, при визначенні сумарного вмісту летючих фенолів 
позитивні помилки в отримуваному результаті за рахунок 
присутності вказаних речовин будуть рівні (у відсотках від їх 
вмісту) від α-нафтола 26%, від β-нафтола 3,6%, від пірокатехіну 
1,4%. 

1. Бромометричний метод 
У аналізований розчин вводять бромід-броматну суміш, яка 

в кислому середовищі виділяє вільний бром: 
3 2 2BrO 5Br 6H 3Br 3H O− − ++ + = + . 

Бромід-броматну суміш додають в надлишку. Утворений в 
розчині бром реагуєз фенолом за рівнянням: 

6 5 2 6 2 3С Н ОН 4Br 4H 4Br С Н Вr ОBr+ −+ = + + . 
Коли потім до розчину додають калій йодид, бром, що не 

прореагував витісняє йод з калій йодиду і, крім того, 2 
еквіваленти йоду виділяються під дією однієї молекули 
С6Н2Br3OBr: 

6 2 3 6 2 3 2C H Br OBr 2I H C H Br OH Br I− + −+ + = + + . 
Таким чином, в результаті цих двох реакцій кожен 

еквівалент фенолу зв'язує 6 еквівалентів брому. Знаючи кількість 
брому, введеного в розчин, і визначаючи кількість йоду, що 
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виділився, обчислюють, скільки брому вступило в реакцію з 
фенолом, а звідси і вміст фенолу в пробі. Аналогічно до фенолу 
С6Н5ОН поводяться і інші перераховані вище феноли. Отже, в 
результаті аналізу знаходять сумарний вміст фенолів, відігнаних 
з водяною парою. 

Прилади та реагенти: 
1. Купрум сульфат CuSO4⋅5H2O, 10%-ный розчин. 
2. Сульфатна кислота, розбавлений (1:3) розчин. 
3. Бромід-броматна суміш. Розчиняють 1,67 грами калій бромату і 

6 г калій броміду в 1 л дистильованої води. 
4. Калій йодид. 
5. Натрій тіосульфат, 0,05 н. розчин.  
6. Крохмаль, 0,5%-ний розчин. 

Хід виконання роботи: 
Попередня обробка стічної води. До 100 мл аналізованої води 

додають 10˗15 мл купрум сульфату (для осадження сульфідів), 
підкисляють сульфатною кислотою, вводячи 3˗5 мл її надлишку 
(якщо додавання купрум сульфату викликало утворення осаду 
купум гідроксиду, останній при підкисленні винен повністю 
розчинитися), і ведуть перегонку в приладі показаному на рис. 1 
до тих пір, поки в перегонній колбі не залишиться дуже невеликий 
об'єм (30˗40 мл) рідини. До залишку доливают 100 
млдистильованої води, і продовжують перегонку, збираючи 
дистилят в той же приймач. Для перевірки повноти відгону 
рекомендується набрати в пробірку декілька крапель рідини, що 
виходить з холодильника і випробувати на присутність в ній 
феолів, додавши 4-аміноантипірин. Дистилят переносять в мірну 
колбу місткістю 500 мл, розбавляють дистильованою водою до 
мітки і відбирають аліквотну частину для бромування. 
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Рис. 1. Прилад для відгону фенолів. 

Бромування фенолів і йодометричне титрування. 
Відібравши 25˗50 мл отриманого дистиляту, переносят його в 
конічну колбу місткістю 300˗500 мл, оснащену притертим 
корком, додають 25 мл бромід-броматної суміші і 10 мл 
сульфатної кислоти, закривають колбу корком і залишають на 
0,5 год. Потім додають 1 г сухого калій йодиду, знову закривають 
колбу притертим корком і через 5 хв титрують виділений йод 
розчином натрій тіосульфату, додаючи при кінці титрування 
розчин крохмалю. 

У іншу таку ж колбу наливають дистильовану воду, в 
такому ж об'ємі, в якому був узятий дистилят для титрування, 
додають такі ж кількості бромід-броматної суміші, 
сульфатноїкислоти і калій йодиду і через 5 хв титрують натрій 
тіосульфатом. 

Обчислення вмісту летких з парою фенолів. Вміст 
летких з парою фенолів в перерахунку на фенол С6Н5ОН (х) в 
мг/л обчислюють за формулою: 

( )
1

b a K 0,784 500 1000
x

V V
− ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅

, 

де b ˗ об'єм розчину натрій тіосульфату, витраченого в 
холостому досліді, мл; а ˗ об'єм розчину натрій тіосульфату, 
витраченого на титрування проби, мл; К ˗ поправковий 
коефіцієнт для приведення концентрації розчину тіосульфату 
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натрію до точно 0,05 н.; V ˗ об'єм стічної води, узятої для аналізу, 
мл; V1 ˗ об'єм аликвотной частини фільтрату або дистиляту, 
узятого для бромування і титрування, мл; 0,784 ˗ кількість 
фенолу, еквівалентна 1 мл 0,05 н. розчину тіосульфату натрію, 
мг. 

Численні аналізи стічних вод, проведені в різних країнах, 
показали, що середня молекулярна маса летких фенолів, що 
містяться в них, в більшості випадків близька до 102. Виходячи з 
цього значення можна розраховувати вміст летких з парою 
фенолів (у) в мг/л за формулою 

( )
1

b a K 0,85 500 1000
y

V V
− ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅

, 

де 0,85 кількість суміші летких фенолів, еквівалентна 1 мл 
0,05 н. розчину натрій тіосульфату, мг. 

Оскільки утворення С6Н2Вr3ОВr повинне протікати при 
великому надлишку брому, необхідно мати на увазі, що наведені 
вище кількості калій бромату і калій броміду виділяють при 
підкисленні 119,9 мг брому, який може бромувати не більше 
24 мг фенолу. Відповідно цьому розрахунку треба підбирати 
об'єм аліквотної частини розчину, що бромується. 

Якщо стічна вода покрита плівкою нафти, пробу для 
визначення фенолів треба брати піпеткою, занурюючи її кінець в 
середину рідини так, щоб плівка нафти не потрапила в піпетку. У 
разі присутності нафтопродуктів можна їх заздалегідь видалити 
сильним підлужненням стічної води (для перетворення фенолів у 
феноляти) і екстрагуванням нафтопродуктів петролейним або 
діетиловим ефіром. Потім до проби додають купрум сульфат, 
підкислюють і відганяють феноли, як описано вище. 

Примітка. Відгін летких фенолів при визначенні їх в 
стічних водах виробництва фенолоформальдегідних смол 
утруднена тим, що вказані води разом з фенолами містять і деяку 
кількість формальдегіду. При нагріванні таких вод відбувається 
процес конденсації фенолів з формальдегідом і відповідна 
частина фенолів залишається в колбі для відгонки.  

2. Фотометричний метод із застосуванням  
4-аміноантипірину 
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Метод базується на утворенні забарвлених сполук фенолу, 
його похідних і гомологів із 4-аміноантипірином у присутності 
гексаціаноферату (Ш) або амоній персульфату при рН = 10,0 ± 0,2. 

Реакція фенолу із 4-аміноантипірином протікає по схемі 

N
N

O

NH2CH3

CH3

C6H5

OH
N

N
O

NCH3

CH3

C6H5

O

C

CC
+

K3[Fe(CN)6]

окислення  в лужному 
       середовищі

C

CC

 
Практично не реагують з 4-аміноантипирином n-крезол і ті 

паразаміщені феноли, в яких замісниками є алкіл-, арил-, нітро-, 
бензоїл-, нитрозо- і альдегідні групи. Пара-замещені феноли, в 
яких замісниками є карбоксил-, галоген-, метоксил- і 
сульфогрупи, реагують з 4-аміноантипірином, але якнайповніше 
ці реакції проходять в дещо менш лужному середовищу (при рН 
до 8). 

Речовини, що заважають. Визначенню заважають 
окисники , наприклад вільний хлор або гіпохлорити. Їх треба 
видалити на самому початку, при відборі проби, додаванням в 
надлишку сіль ферему(II) або натрій арсеніту. Заважають також 
великі кількості нафтопродуктів і смол (вони можуть також 
містити феноли). При їх присутності рекомендується проводити 
попередню екстракцію вказаних речовин тетрахлоридом вуглецю 
із підлужненого їдким натром розчину до рН = 12˗12,5. 

Вплив інших речовин, що заважають, усувається 
попередньою відгонкою летких з парою фенолів. 

Пропонується два варіанти методу: із екстракцією продукту 
реакції хлороформом, для визначення дуже малих концентрацій 
фенолів, і без екстракції продукту реакції, для визначення 
відносно  великих концентрацій фенолів. 

Мінімальна кількість фенолів, визначувана першим 
варіантом методу, якщо екстракцію проводять 25 мл хлороформу 
і для вимірювання оптичної густини застосовують кювети з 
товщиною шару 5 см, рівна 0,5 мкг; при аналізі 500 мл проби це 
складає 1 мкг/л. Мінімальна кількість фенолів, визначуваних 
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другим варіантом методу, 1 мг/л. Без попереднього розбавлення 
можна визначати до 50 мг/л. 

Попередню відгонка летких фенолів в обох варіантах 
проводять однаково.  

Прилади та реагенти: 
1. Купрум сульфат, розчин. Розчиняють 100 г CuSO4⋅5H2O у 

дистильованій воді, і розбавляють до 1 л. 
2. Ортофосфатна кислота, концентровану (85%-ну) 

ортофосфатну кислоту розбавляють у співвідношенні 1 : 9. 
3. Стандартний розчин фенолу. Основний розчин. У 

свіжопрокип'яченій і охолодженій дистильованій воді, розчиняють 
1,00 грам фенолу чда і розбавляють такою ж водою до 1000 мл. 

4. Робочий розчин I. Розбавляють 10,0 мл основного 
стандартного розчину до 1000 мл свіжопрокип'яченою 
дистильованою водою; 1 мл отриманого розчину містить 10,0 мкг 
фенолу. Розчин треба готувати в день виконання аналізу. 

5. Робочий розчин II. Розбавляють 50,0 мл робочого 
стандартного розчину I до 500 мл свіжопрокип'яченою і 
охолодженою дистильованою водою; 1 мл отриманого розчину 
містить 1 мкг фенолу. Цей розчин треба готувати не раніше, чим за 
2 год до початку аналізу. 

6. Калій гексаціаноферат (III), 8%-ний розчин. Розчиняють 
8 г K3[Fe(CN)6] чда у дистильованій воді, і розбавляють до 100 мл. 
Розчин придатний тільки один тиждень. 

7. Амоній персульфат, 20%-ний розчин, нейтралізований 
концентрованим розчином аміаку за лакмусовим папірцем. 

8. Буферний розчин, рН = 10,0. Розчиняють 12,5 г амоній 
хлориду в 100 мл 25%-ного розчину аміаку. 

9. Хлороформ чда. 
10. 4-Аміноантипірин, 2%-ний водний розчин. 

Хід виконання роботи: 
Побудова калібрувальних графіків. Для визначення малих 

концентрацій в мірні колби місткістю 500 мл наливають 0,5; 1,0; 5; 
10; 20 ..., 50 мл робочого стандартного розчину II, що відповідає 
вмісту 0,5: 1,0; 5; 10; 20 ..., 50 мкг фенолу, розбавляють до міток 
дистильованою водою, перемішують і далі продовжують, як при 
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аналізі проби, переносячи їх в склянку місткістю 1 л, додаючи 
розчин амоній хлориду, і т.д. За результатами вимірювання 
оптичної густини будують графік в координатах вміст фенолу в 
мірній колбі (у мкг) ˗ оптична густина. 

Для визначення великих концентрацій в склянки місткістю  
250 мл поміщають 10, 20 ...,50 мл стандартного робочого розчину 
фенолу I, що відповідає вмісту 0,1; 0,2 ...,0,5 мг фенолу, разбав-
ляют кожен розчин дистильованою водою, до 100 мл і 
продовжують дальше, як при аналізі проби. Будують графік в 
координатах: вміст фенолу (у м) ˗ оптична густина. 

Попередня відгонка летких із парою фенолів. До 
відміряного об'єму проби додають дистильовану воду до 500 мл, 
10 мл розчину фосфатної кислоти, 5 мл розчину купрум сульфату і 
відганяють 450 мл. До залишку в перегонній колбі доливають 
50 мл дистильованої води, і відганяють ще 50 мл. 

Визначення малих концентрацій (екстракція 
хлороформом). Аліквотну частину дистиляту (або весь дистилят, 
якщо вміст в нім фенолу не перевищує 50 мкг) розбавляють до 
500 мл і переносять в стакан місткістю 1 л. У іншу склянку 
наливають 500 мл дистилльованої води для холостого досліду. Не 
слід брати аліквотної частини менше 50 мл (тобто що відповідає 
максимальній концентрації 1 мг/л). 

У обидва стакани доливають по 5 мл буферного розчину. 
Суміші переносять в ділильну лійку ємністю 1 л, додають 3,00 мл 
розчину 4-аміноантипірину, перемішують, додають 3 мл розчину 
калій гексаціаноферату (ІІІ) або амоній персульфату, знову 
перемішують і залишають на 3 хв, після чого відразу екстрагують 
25 мл хлороформу. Збовтують раз десять, дають хлороформу 
відокремитися, потім знову збовтують стільки ж раз і дають 
хлороформу зібратися внизу лійки. Хлороформовий екстракт 
фільтрують через паперовий фільтр або через лійку з скляним 
шаром, що фільтрує, помістивши в неї 5 г зневодненого натрій 
сульфату, збираючи фільтрат в кювету з товщиною шару 5 см. 

Вимірюють оптичну густину стосовно холостого розчину 
при λ = 460 нм. Вміст фенолу знаходять за калібрувальним 
графіком. 
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Розрахунок. Зміст летких з парою фенолів з розрахунку на 
простий фенол С6Н6ОН (х) в мг/л знаходять за формулою: 

1 2

a 5000x
V V
⋅

=
⋅

 

де а ˗ вміст фенолу, знайдений за калібрувальним графіком, 
мкг; V1 ˗ об'єм проби, узятої для аналізу, мл; V2 ˗ об'єм аліквотної 
порції дистиляту, узятої для екстракції, мл; 500 ˗ об'єм дистиляту, 
мл. 

Визначення великих кількостей фенолів (без екстракції). 
Відбирають аліквотну частину дистиляту, що містить 0,1˗0,5 мг 
фенолу (не менше 10 і не більше 100 мл), переносять в стакан 
місткістю 250 мл і розбавляють дистильованою водою до 100 мл. 
Проводять холостий дослід з 100 мл такою ж кількістю 
дистильованої води. Додають 1,0 мл буферного розчину і 2,00 мл 
розчину 4-аміноантипірину, перемішують, наливають 2,00 мл 
розчину гексаціаноферату (ІІІ) або персульфату і знову 
перемішують. Через 15 хв вимірюють оптичну густину стосовно 
розчину холостого досліду при λ = 510 нм. Вміст фенолу 
знаходять за калібрувальним графіком. 

Розрахунок. Вміст летких з парою фенолів з розрахунку на 
фенол С6Н5ОН (х) в мг/л знаходять за формулою 

1 2

a 500 1000x
V V

⋅ ⋅
=

⋅
 

де а ˗ вміст фенолу, знайдений за калібрувальним графіком, 
мг; V1 ˗ обьем проби, узятої для аналізу, мл; V2 ˗ об'єм аліквотної 
частини дистиляту, узятої для колориметричного визначення, мл; 
500 ˗ об'єм дистиляту, мл. 

Література [7, 10, 11, 13]. 
 
Лабораторна робота 5. ЕКСТРАКЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНЕ 

ВИЗНАЧЕННЯ АНІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ 
РЕЧОВИН З МЕТИЛЕНОВИМ СИНІМ ЧИ АЗУРОМ І У 

ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОДАХ 



44 
 

Мета роботи: визначити аніонні поверхнево-активні речовини 
у стічній воді екстракційно-фотометричним методом за світло-
поглинанням іонного асоціату із метиленовим синім.  

Завдання: 
1. Виготовлення необхідних розчинів реагентів для аналізу. 
2. Отримання хлороформового екстракту іоного асоціату 

аніонних ПАР з катіонним барвником шляхом енергійного 
струшування суміші аліквоти проби води, розчину 
сульфатної кислоти, розчину азуру ІІ та хлороформу.  

3. Відокремлення хлороформового шару та його 
фотометрування. 

4. Фотометричне визначення вмісту ПАВ у серії розчинів з 
метою побудови градуйованого графіку. 

5. Обчислення вмісту аніонних поверхнево-активних речовин 
у стічній воді.  

 
Синтетичні аніонні новерхнево-активні речовини (АПАР) 

відносяться переважно до двох класів. Аніоноактивні речовини 
включають 2 основних групи солук, що відрізняється за хімічним 
складом: а) алкілсульфати (складні ефіри спиртів і сульфатної 
кислоти) (II) і б) алкіл- і алкіларилсульфонати (солі відповідних 
сульфокислот) (І) з узагальненими формулами: 

Me MeR OI II
R SO3 SO3

 
Радикал може бути алкільним, алкіларильним. Він може 

мати подвійні звʼязки та функціональні угрупування. Як правило 
алкільний ланцюг має 12˗18 атомів карбону. У водному розчині 
синтетичні АПАР дисоціюють з утворенням негативно заряджених 
органічних аніонів. Будова синтетичних АПАР зумовлює їх 
здатність у значній мірі концентруватися на межі розділення фаз. 

Синтетичні АПАР сьогодні широко використовують у про-
мисловості та побуті, як основні компоненти синтетичних миючих 
та очищаючих засобів і інших препаратів. Їх виробництво і 
споживання зростає з кожним роком і, відповідно, зростає 
можливість їх виносу у природні води з побутовими та 
промисловими стічними водами, які очищуються недостатньо. 
АПАР попадають у воду також з атмосферними опадами, а у 
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грунтові води вони попадають у процесі їх очищення на полях, 
фільтрації. 

Вміст АПАР у природних водах може досягати десятих 
частин міліграма у літрі. 

У воді синтетичні АПАР негативно виливають на її органо-
лептичні якості. Найбільш несприятливою властивістю АПАР є їх 
висока спроможність піноутворення. У піні на поверхні водойми 
концентруються як самі АПАР, так і інші забруднюючі речовини 
та мікрорганізми, у тому числі патогенні. Піна погіршує аерацію 
водойм, що призводить до уповільнення процесів самоочищення, 
пригнічує життєдіяльність гідробіонтів. Гранично допустима 
концентрація у воді, водоймищ для більшості аніоноактивних 
речовин 0,5 /л (алкілсульфати, алкілсульфонати, 
алкіламідометансульфат натрію, хлорний сульфонол, сульфоноли 
НП-1 і НП-3, сланцевий сульфонол ЕС-1 і ін.), лімітуючий 
показник шкідливості органолептичний. 

Для алкілбензолсульфонату (АБС) амонію ГДК 1 мг/л, 
лімітуючий показник шкідливості санітарно-токсикологічний. 

Для алкілбензолсульфонату кальцію (таламо) ГДК 0,2 мг/л, 
алкілбензолсульфонату триетаноламіну 1 мг/л, динатрієвої солі 
алкілполіоксиетиленгліколевого ефіру сульфоянтарної кислоти 
(сукцинол ДТ-2, ДНС) 0,1 мг/л, лімітуючий показник шкідливості 
органолептичний. 

Для санітарно-хімічного контролю при необхідності можна 
провести роздільне визначення алкілсульфатів і алкілсульфонатів. 
В той же час найчастіше визначають сумарний вміст аніонних 
ПАВ, тим більше, що метод їх визначення груповий. Якщо у 
водоймище потрапляє одна відома речовина, то розрахунок ведуть 
за нею і враховують величину відповідного нормативу. Якщо ж у 
водоймище скидається декілька аніоноактивних речовин або склад 
їх невідомий, то розрахунок ведуть за речовиною, що має 
найменший норматив ˗ 0,1мг/л. 

Зниження концентрацій розчинених у воді синтетичних 
АПАР повʼязане в основному з двома процесами ˗ сорбцією на 
завислих часточках та донних відкладах і біохімічним 
розкладанням. 
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Визначення синтетичних АПАР (натрієвої солі 
алкілбензолсульфонатів, алкілсульфонатів, алкілсульфатів) 
базується на взаємодії з катіонним (основним) барвником азуром І 
(метиленовим блакитним) з утворенням забарвленої комплексної 
сполуки (іонного асоціату), яку можна екстрагувати з водного 
середовища хлороформом. Цю сполуку з метиленовим голубим 
екстрагують в лужному середовищі, промивають кислим розчином 
барвника, чим усувається заважаючий вплив хлоридів, нітратів, 
роданідів і білків. Хлороформний екстракт фотометрують при 
650 нм. Оптична густина утвореної сполуки з метиленовим 
голубим прямо пропорційна концентрації АПАР у воді до 0,4 мг/л. 

Визначенню заважають синтетичні катіонні ПАР типу чет-
вертинних амонійових та піридинійових солей при їх вмісті понад 
0,02 мг/л. Якщо вважають, що у пробі вміст синтетичних ка-
тіонних ПАР перевищує 0,02 мг/л, їх відокремлюють на колонці з 
катіонітом. Сильно каламутну воду центрифугують або фі-
льтрують. Сорбовані на фільтрі та завислих частках синтетичні 
ПАР змивають гарячим етиловим спиртом. Перешкоджаючий 
вилив сульфідів, полісульфідів та тіосульфатів, які відновлюють 
метиленовий синій усувають їх окисленням при додаванні 
лужного буфера і гідроген пероксиду. Перешкоджаючий вплив 
неаніонних ПАР усувають пропусканням проби через іонообмінну 
колонку, заповнену катіонітом КУ-2 ( в Н+ та Nа+ формі). 

Проби для визначення синтетичних АПАР відбирають за 
допомогою батометра, що запобігає попаданню у пробу 
поверхневої плівки піни. Пробу вміщують у скляну пляшку 
місткістю 0,5˗1 л. Аналіз бажано виконувати у день відбору проби, 
бо синтетичні АПАР біохімічно нестійкі. Якщо це неможливо, 
пробу консервують додаванням 2 мл хлороформу на 1 л води. Її 
зберігають при температурі 3˗5 С°, не більше тижня. При 
кімнатній температурі можна зберігати не більше доби. Перед 
відбором аліквоти пробу підігрівають до кімнатної температури і 
інтенсивно перемішують. 

Барвник азур А утворює з поверхнево-активними 
речовинами інтенсивно забарвлені сполуки і тому реактив 
особливо придатний для визначення незначних кількостей АПАВ. 
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Для побудови градуювального графіка використовують 
розчини натрій лаурилсульфату. 

Прилади та реагенти: 
1. Приготування розчинів натрій лаурилсульфату: 
− розчин з концентрацією 1000 мг/л: зважити 0,1003 г 

лаурилсульфату натрію ±0,0002 г, кількісно перенести у 50 мл 
етилового спирту у мірну колбу місткістю 100 мл, додати 40˗45 мл 
дистильованої води, охолодити до 20 °С, довести до позначки дис-
тильованою водою та перемішати. Розчин зберігати у склянках з 
щільно притертими корками, при температурі 3˗5 С°, не більше 8˗9 
тижнів. Помутніння розчину є ознакою його непридатності. 1 мл 
розчину містить 1 мг АПАР; 

− розчин лаурилсульфату натрію з концентрацією 100 мг/л: 
внести піпеткою 10 мл розчину лаурилсульфату натрію з 
концентрацією 1000 мг/л у 100 мл мірну колбу. Довести 
дистильованою водою до позначки і перемішати. Розчин зберігати 
не більше тижня. 

− розчин для градуювання при концентрації 
лаурилсульфату натрію 5,00 мг/л: внести піпеткою 5 мл розчину 
лаурилсульфату натрію з концентрацією 100 мг/л у 100 мл мірну 
колбу. Довести дистильованою водою до позначки і перемішати. 
Розчин зберігати не більше доби. 

2. Розчин азуру А. Розчиняють 40 міліграм азуру А в 5 мл 
0,1 н. розчину H2SO4 і розбавляють до 100 мл. Оптична густина 
хлороформового розчину, що отримується при обробці азуром А 
розчину 5 мкг поверхнево-активних речовин в 50 мл води, рівна 
0,1, а при використанні метиленового блакитного − тільки 0,03. 

АЗУР I. Синоніми: 3-Аміно-7-диметиламінофенотіазоній 
хлорид; диметилтіонін хлорид; Azur I; Bleú Azúr I de Méthylène; 
Methylenazur; Methylene Azure.  

Отримання і формула Азура А. Окислення метиленового 
голубого калій біхроматом: з наступним висолюванням з розчину 
барвника. 

Азур А – це диметилтіонін хлорид с домішкою 
триметилтіонін хлорида. 
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S
+

N

(CH3)2N NH2
 

Cl-

 

С. I. 52005/52010  
C14H14ClN3S 
М. м. 291    

S
+

N

(CH3)2N NHCH3
 

Cl-

 

 
 

C15H16ClN3S 
М. м. 305 

Властивості. Темно-коричневі кристали із зеленим 
блиском. Розчинний у воді, мало розчинний в етиловому спирті, 
погано розчинний в хлороформі i практично не розчининий в 
діетиловому ефірі. Розбавлені спиртові розчини володіють 
синювато-червоною флуоресценцією. Водний розчин, має синє 
забарвлення, під дією лугу забарвлюється в червоний колір. 

3. Метиленовий синій, нейтральний розчин.Розчиняють 
0,35 г препарату у дистильованій воді, в мірній колбі на 1 л і 
доводять водою до мітки. 

4. Метиленовий синій, кислий розчин. Розчиняють 0,35 г 
препарату у дистильованій воді в мірній колбі на 1 л. До розчину 
додають 6,5 мл сульфатної кислоти ρ=1,84 г/мл і доводять обʼєм 
до мітки дистильованою водою. 

Метиленовий голубий  

S
+

N

(CH3)2N N(CH3)2
 

Cl-

 

С. I. 52010/52015  
C16H18ClN3S 
М. м. 319    

АЗУР II. Синонимы. Azur II; Azur 2; Bleu Azur II de 
Methylene. 
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Отримання і склад. Механічним змішуванням азура I і 
метиленового голубого в співвідношенні 1:2. Водний розчин має 
темносинє забарвлення. 

5. Фосфатний буферний розчин рН 10. Готують 2 водних 
розчини: а) що містить 16,3308 г калій игідроортофосфату КН2РО4 
в 1200 мл і б) що містить 5,04 г натрій гідроксиду в 630 мл. Обидва 
розчини змішують. Величину рН перевіряють потенціометрично 
або за універсальним індикаторним папером. 

6. Хлороформ. 
Хід виконання роботи: 

Визначення з азуром А.  
Побудова градуювального графіка: 
У ділильну лійку на 250 мл вносять 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 мл 

робочого стандартного розчину з концентрацією 5 мг/л, що 
відповідає вмісту ПАВ 0; 0,005; 0,010; 0,015; 0,020; 0,025; 0,03 мг, 
додають дистильовану воду до 50 мл та 5 мл 0,1 н. розчину H2SO4, 
1 мл розчину азура А і точно 10 мл хлороформу та енергійно 
струшують впродовж 2 хв. Хлороформовий шар фільтрують через 
скляну вату в кювету і вимірюють оптичну густину при λ = 623 нм 
стосовно хлороформу. 

Енергійно зтрушують 50 мл проби, що містить 1˗30 мкг 
аніоно-активної речовини з 5 мл 0,1 н. розчину H2SO4, 1 мл 
розчину азура А і точно 10 мл хлороформу впродовж 2 хв. Далі 
аналогічно як при побудові градуювального графіку. 

Визначення з метиленовим голубим.  
У ділильну лійку на 250 мл вносять 100 мл води (при 

необхідності досліджувану воду розбавляють або упарюють для 
концентрування аніоноактивної речовини), додають 10 мл 
фосфатного буферного розчину (рН10) і 5 мл нейтрального 
метиленового синього. Вміст лійки перемішують і залишають 
стояти на 15 хв. Потім додають 10 мл хлороформу, суміш 
енергійно струшують впродовж 1 хв і після розшарування рідини 
хлороформовий екстракт зливають в іншу ділильну лійку, що 
містить 110 мл дистильованої води, і 5 мл кислого розчину 
метиленового синього. Вміст другої лійки струшують впродовж 
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1 хв і залишають до розшаруваняя рідини. Хлороформний шар 
зливають в мірну колбу на 25 мл. 

У першу лійку наливають ще 5 мл хлороформу і знову 
повторюють всі операції. Третю екстракцію проводять анало-
гічним способом з 5 мл хлороформу. Всі порції хлороформового 
екстракту обʼєднують, обʼєм доводять хлороформом до 25 млі 
вимірюють оптичну густину на ФЕКу з червоним світлофільтром в 
кюветі з товщиною оптичного шару 3 см або на спектрофотометрі 
при довжині хвилі 650 нм відносно хлороформу, отриманого при 
обробці дистильованої води так само, як і проби. Зміст ПАВ 
(міліграм) визначають по калібрувальному графіку. 

Калібрувальний графік. У мірні колби на 100 мл наливают 
0; 2; 5; 10; 15; 20; 25 мл робочого стандартного розчину, що 
відповідає вмісту ПАВ 0; 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25 мг, і 
доводять обʼєм в кожній колбі до мітки. Кожен розчин переносять 
в ділильні лійки, обробляють так само, як і проби, і вимірюють 
оптичну густину отриманих хлороформних екстрактів. За резуль-
татами вимірювань будують калібрувальний графік в координатах 
оптична густина ˗ вміст ПАВ (мг). Концентрацію аніонного ПАВ 
(мг/л) розраховують по формулі: 

1000АХ
V

⋅
=  

де А ˗ кількість ПАВ в пробі, знайдене за калибрувальним 
графіком, мг; V ˗ обʼєм проби, узятої для аналізу, мл. Забруднений 
метиленовим синім посуд промивають азотною кислотою, а потім 
водою. 

Література [13, (20)]. 
 

Перелік типових завдань для контрольної роботи 1  
1. Оцінити які органічні забруднювачі найімовірніше 

можуть потрапити у грунт, воду та повітря та можливі 
наслідки забруднень об’єктів довкілля ними.  

2. Загальні правила відбору проб об’єктів довкілля для 
визначення вмісту органічних речовин. 

3. Загальні правила консервація і зберігання проб 
органічних речовин. 
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4. Специфіка ідентифікації та визначення органічних 
забруднень, групового їх розділення. 

5. Визначення карбону органічних сполук (“органічного 
карбону”).  

6. Визначення нітрогену органічних сполук. 
7. Визначення сульфуру та фосфору органічних сполук. 
8. Хімічне споживання оксигену (ХСО). Дихроматний 

арбітражний метод визначення ХСО. 
9. Перманганатна окиснювальність, визначення методами 

Кубеля і Шульце. 
10. Біохімічне споживання оксигену (БСО). 
 
ТЕМА 5. Хімічні, фізико-хімічні та фізичні методи в 

аналітичному контролі органічних забруднень. 
Лекція №11. Хімічні методи визначення органічних 

речовин 
Лекція №12. Фізико-хімічні методи визначення 

органічних речовин 
Лекція №13. Фізичні та комбіновані фізичні і фізико-

хімічні методи визначення органічних речовин в об’єктах 
довкілля 

Теоретичний матеріал до теми 5. 
1. Гравіметричні та титриметричні методи визначення великих 

вмістів органічних полютантів.  
2. Прямі та непрямі титриметричні методи визначення вмісту 

органічних речовин.  
3. 3.Спільні та відмінні реакції, які лежать в основі 

титриметричного визначення органічних та неорганічних 
полютантів. 

4. Фотометричні та спектрофотометричні методи. 
5. Екстракційно-фотометричне визначення органічних забруднень 
6.  Спектроскопічні методи визначення.  
7. Електрохімічні методи аналізу органічних полютантів. 
8.  Використання вольтамперометрії та потенціометрії.  
9. Люмінесцентні та хемілюмінесцентні методи визначення 

органічних забруднень.  
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10. Хроматографічні методи аналізу органічних речовин: 

високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ) і газова 
хроматографія (ГХ).  

11. ІЧ-спектрометрія та поєднання її з газорідинною 
хроматографією. 

12. Мас-спектрометрія (МС) в аналізі органічних забруднень, 
можливості методів.  

13. Застосування комбінованих і гібридних методів (ГХ-МС, 
ВЕРХ-МС та інших).  

14. Автоматизація аналітичного контролю органічних забруднень.  
Завдання для самостійного вивчення. 

1. Описати експресні методи визначення найбільш токсичних 
органічних речовин. 
2. Навести тест-методи на визначення поверхнево-активних 
речовин у водах та летких органічних сполук у повітрі. 

Тестові завдання 
1. Яким титриметричним методом визначають високі вмісти 

фенолів у водах? 
A йодометрично; 
B меркуриметрично;   
C перманганатометрично;   
D броматометрично.   

2. Для визначення якого класу органічних полютантів у водах 
після екстракції та відгонки використовують гравіметрію? 

A пестецидів; 
B амінокислот;   
C альдегідів;   
D нафтопродуктів.  

3. Який з електрохімічних методів практично не застосовується 
для контролю вмісту органічних забрудників? 

A кулонометрію; 
В вольтамперометрію; 
С кондуктометрію; 
D потенціометрію.  

4. Які похідні фенолу практично не реагують з 4-аміно-
антипірином? 
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А резорцин та його ізомери; 
B п-крезол і ті п-заміщені феноли, в яких замісниками є алкіл-, 

арил-, нітро-, бензоїл-, нітрозо- і альдегідні групи; 
C п-заміщені феноли, в яких замісниками є карбоксил-, галоген-

, метоксил- і сульфогрупи; 
D м-крезол і ті м-заміщені феноли, в яких замісниками є 

карбоксил-, галоген-, метоксил- і сульфогрупи.  
5. Для ідентифікації органічних полютантіву методом ІЧ-
спектроскопії найчастіше використовують ділянку частом, відому 
за назвою: 

A відбитки пальців; 
B ділянка нормальних почорнінь; 
C ділянка радіохвиль; 
D видима ділянка.  

6. Органічні речовини у мас-спектрометрі перетворюються в 
молекулярні іони внаслідок електронного удару або хімічно. Яка 
величина енергії електронного удару? 

A більше 100 еВ; 
В до 5 еВ; 
С до 70 еВ; 
D менше 10еВ.  

7. Тест-метод для визначення хлорорганічних пестецидів у 
рослинах і продуктах проводять на індикаторному папері чи будь-
якому полімерному матеріалі насиченому:   

A ацетоном з о-толідином;   
B хлороформом з метиленовим голубим;   
C етанолом з диметилгліоксимом;    
D мдіетиловим еіфіром з дитизоном.    

8. Які вимоги ставлять до реакції, що застосовують у тест-методах. 
Вибрати найбільш точну відповідь:  

А висока точність та чутливість, експресність, реагенти при 
зберіганні не повинні змінювати свого складу, аналітичні 
сигнали мають бути контрастні; 

B висока селективність, чутливість нижче ГДК, реагенти при 
зберіганні не повинні змінювати свого складу, продукти 
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повинні швидко утворюватися, аналітичні сигнали мають 
бути контрастні; 

C висока чутливість нижче ГДК, стійкі реагенти та продукти 
реакції, аналітичні сигнали мають бути контрастні; 

D висока селективність, контрасність, реагенти при зберіганні 
не повинні змінювати свого складу. 
 
Лабораторна робота 6. ВИМІРЮВАННЯ МАСОВОЇ 

КОНЦЕНТРАЦІЇ САПОНІНІВ ГРАВІМЕТРИЧНИМ 
МЕТОДОМ У ПОВЕРХНЕВИХ, ПІДЗЕМНИХ ТА 

ЗВОРОТНИХ ВОДАХ. 
Мета роботи: визначити масову концентрацію свпонінів у 

стічній воді фармпідприємств гравіметричним методом.  
Завдання: 

1. Виготовлення необхідних розчинів реагентів для аналізу. 
2. Відбір проби об’ємом 1 л та консервування хлоридною 
кислотою до рН 1. 
3. Осадження сапонінів у кислому середовищі при рН 1.  
4. Кип’ятіння розчину впродовж 10 хв на електричній плитці. 
5. Вакуумне фільтрування гарячого розчину через шар кізельгуру.  
6. Промивання осад сапонінів на фільтрі декілька разів розчином 
кислоти соляної. 
7. Просушування фільтру з осадом сушать у сушильній шафі при 
температурі 105 ºС впродовж 1 год та його зважування. 
8. Отримання етальнольної витяжки сапонінів та відгонка 
етилового спирту. 
9. Зважування та доведення до сталої маси пробірки із залишком 
сапонінів. 
10.  Знаходження кількості сапонінів за різницею мас. 
 

Назва "сапонін" (від латів. sapo - мило) вперше зʼявилася в 
1819 р., коли з мильнянки (рослини сімейства гвоздичних, з 
рожевими запашними квітками) було виділено речовину, яка 
створювала з водою рясну піни. Сапоніни ˗ високомолекулярні 
складні органічні сполуки глікозидного характеру, що володіють 
специфічними властивостями: водні розчини з сировини, що 
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містять сапоніни, утворюють рясну піну; потрапляючи в кров, 
викликають гемоліз еритроцитів; токсичні для холоднокровних 
(жаб, риб, червʼяків), викликаючи їх загибель навіть в розведенні 
1:1000000. Подібно до глікозиду, молекула сапонінів складається з 
вуглеводної частини і аглікону, який називається сапогеніном. 

До складу вуглеводної частини входять наступні цукри: D-
глюкоза, D-галактоза, L-рамноза, L-арабіноза, D-ксилоза, L-
фруктоза, D-глюкуронова і D-галактуронова кислоти. Багато 
сапонінів містять у вуглеводній частині декілька залишків 
моносахаридів. Вуглеводна частина частіше приєднується до 
гідроксильної групи при вуглецевому атомі С3 кільця А 
вуглецевого скелета. У деяких тритерпенових глікозидів 
вуглеводний ланцюг приєднується до вуглецевого атома С28 за 
допомогою O-ацилглікозидного звʼязку. За кількістю молекул 
моносахаридів сапоніни, як і глікозиди, поділяються на монозиди, 
біозиди, тріозиди, тетразиди, пентозиди і олігозиди. Тритерпенові 
сапоніни мають до 10 і більш глюкозних залишків, які можуть 
утворювати два цукрові ланцюжки. Цукровий ланцюжок буває 
лінійним (у більшості глікозидів) або розгалуженим (наприклад, у 
аралозиду В). 

Сапоніни по будові їх агліконів діляться на дві групи: 
стероїдні і тритерпенові. 
Стероїдні сапоніни (глікозиди). Сапогеніни цих сапонінів є 
похідними циклопентанопергідрофенантрена, як і аглікони 
серцевих глікозидів. 

 
Формула стероїдного сапоніну 

Проте стероїдні сапоніни не мають кардіотонічної дії, 
оскільки не мають лактонного кільця при С17 і ряду інших 
функціональних груп. Сапогеніни всіх стероїдних сапонінів мають 
в 3-му положенні кільця А ОН-групу. Більшість з них мають 
спірокетальне угрупування за рахунок окислення бічного ланцюга. 
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Багато сапогенінів в 5˗6 положеннях мають досить часто 
подвійний зв'язок (діосгенін), в положеннях С10 і C13 − СН3-групу; 
у С3 − ОН-групу, у C16-17 − спірокетальне угрупування. 

 
Діосгенін (стероїдний глікозид) 

Стероїдні сапоніни зустрічаються рідко, переважно в 
рослинах тропічного клімату. У сімействах діоскорейних, 
ранникових, спаржевих, амарилісових стероїдні сапоніни часто 
зустрічаються спільно з серцевими глікозидами (наперстянка, 
конвалія і ін.). 

Трітерпенові сапоніни (глікозиди). У багатьох тритерпеновых 
сапонінів сапогеніном є олеанолова кислота. 

 
Олеанолова кислота 

У молекулі сапогеніну є 5 конденсованих циклогексанових 
кілець, що утворюють сполуку із загальною формулою С30Н98 і 1−2 
карбоксильні групи. Рослини, що містять тритерпенові сапоніни, 
поширені досить широко (сімейства синюхових, астрових, 
гвоздичних, ясноткових, валеріанових, аралієвих, бобах). 
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Способи отримання. 
Для виділення сапонінів з рослинної сировини користуються 

водою або розбавленими спиртами. Аглікони сапонінів добре 
розчиняються в органічних розчинниках. Розчинність у воді 
залежить від кількості моносахаридів і збільшується з їх зростом. 

Фізико-хімічні властивості. 
Безбарвні, рідше жовтуваті аморфні або кристалічні речовини 

(в основному стероїдні сапоніни), у яких вуглеводна частина має 
до 4 глюкозних залишки. Багато сапонінів оптично активні. 
Розчинність залежить від числа глюкозних залишків: при 4 і 
більше − добре розчинні у воді; при 2−4 − погано розчинні у воді, 
але добре в метанолі. Знижують поверхневий натяг. Легко 
гідролізуються ферментами і кислотами. Для терпенових 
глікозидів, що мають ацетильну групу, можливий лужний гідроліз. 
Водні розчини тритерпенових сапонінів частіше дають кислую 
реакцію, а стероїдних − нейтральну. 

Аналіз сировини. 
Фізичний метод. Проба на піноутворення заснована на 

високій поверхневій активності. Розчин піниться при струшуванні 
і утворюється рясна піна навіть в дуже великих розведеннях. 
Беруть 2 пробірки і наливають в одну з них 5 мл HCl, в іншу − 5 мл 
NаOH. Додають в обидві пробірки 2˗3 краплі витягу або розчину 
сапоніну. Сильно струшують. За наявності стероїдних сапонінів в 
пробірці з лугом утворюється рясніша і стійкіша піна, ніж в 
пробірці з кислотою. Такий же результат можна отримати, 
використовуючи і тритерпенові сапоніни, які мають нейтральну 
реакцію. В цьому випадку слід провести ще реакцію на стероїдне 
ядро. За наявності тритерпенових сапонінів в обох пробірках 
утворюється піна, рівна за об'ємом і стійкістю. 

Хімічні методи. До них відносяться: 
а) Реакції осадження. У пробірки з настоями додають 

гідроксид Ва, Мn, ацетату свинцю ˗ сапоніни осідають; 
б) Проба Лафона. До 2 мл водного настою додають 1 мл 

концентрату сірчаної кислоти, 1 мл етанолу, 1 краплю 10% 
розчину сульфату заліза. При нагріванні зʼявляється синьо-зелене 
забарвлення. 
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Біологічні методи. Визначають гемолітичний індекс ˗ 
найменшу концентрацію витягу з сировини, яка викликає повний 
гемоліз еритроцитів. Для цього до настою сировини на 
ізотонічному розчині додають 2% суспензію баранячих 
еритроцитів. В результаті гемолізу кров стає прозорою, яскраво-
червоною, лакованою (еритроцити перейдуть в плазму). 
Розрахунок проводять на 1 г випробовуваної речовини. Крім того, 
визначають силу дії сапонінової сировини на рибах, тобто рибний 
індекс. Це найменша концентрація витягу, при якій гинуть риби 
масою до 0,5 г, завдовжки 3˗4 см впродовж 1 години. 

Останнім часом для виявлення сапонінів в сировині почали 
використовувати хроматографію на папері і в тонкому шарі 
сорбенту. 

Кількісне визначення. 
Використовують ваговий метод (осадженням сапонінів з 

подальшим зважуванням залишку), гемолітичний і рибний 
індекси, пінне число і хімічні методи. 

Розповсюдження. 
Сапоніни зустрічаються в рослинному і тваринному світі. 

Виявлені у рослин різних кліматичних зон, в підземних (синюха, 
солодка, первоцвіт, діоскорея, рослини сімейства аралієвих, 
патринія) і надземних (листя наперстянки, квітки коровʼяку) 
органах, в розчиненому стані, в клітинному соку. Серед тварин 
сапоніни зустрічаються у бджіл, змій очкових, пʼявок. 

Чинники, що впливають на накопичення сапонінів. 
Серед таких чинників можна виділити наступні: 

1) Географічний ˗ переважно у південних рослин; 
2) Освітленість ˗ позитивно впливає на накопичення (проте 
женьшень вимагає затемнення); 
3) Грунтовий ˗ внесення добрив збільшує вміст сапонінів; 
4) Вік рослини ˗ у діоскореї на другий рік розвитку сапонінів в 2 
рази менше, ніж на четвертий. 

 
Заготівля. 

Збір проводять в певну фазу накопичення БАР. Кореневища з 
корінням діоскореї заготовлюють восени або весною (до цвітіння), 
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заманихи ˗ восени, корінь солодки ˗ навесні і літом (краще під час 
цвітіння). 

Техніка збору. 
Кореневища викопують, культивовані виорюють плугом або 

трактором (солодку). Швидко промивають (сапоніни) в проточній 
воді, ріжуть на шматки. Деякі види сировини підвʼялюють 
(синюха, солодка, первоцвіт). 

Сушка. 
Розкладають тонким шаром, ворушать. Сушать швидко в 

сушарках з штучним обігрівом при температурі 55-60°С, з 
хорошою вентиляцією. Корінь женьшеня вимагає особливої 
обробки. 

Зберігання. 
У упакованому вигляді як глікозидну сировину. Женьшень 

зберігають особливо в сухих добре провітрюваних приміщеннях. 
Терміни придатності вказані на кожну сировину, в окремих 
статтях. 

Застосування. 
Підсилюють секрецію бронхіальних залоз, збуджують 

кашлевий центр - використовуються як відхаркувальні засоби. Як 
адаптогенні засоби (женьшень, аралія). Регулюють водно-сольовий 
і мінеральний обмін (солодка). Підсилюють діяльність гормонів, 
ферментів за рахунок емульгуючої дії. Мають протизапальну дію 
(солодка). Стероїдні сапоніни за кордоном є джерелом синтезу 
кортикостероїдів (гормональний препарат кортизону), також 
застосовуються при атеросклерозі (поразк артерій, що 
супроводжується накопиченням на їх внутрішній поверхні 
жирових речовин у вигляді жовтуватих бляшок, що зменшує 
просвіти артерій). Багато сапонінів використовують як сечогінні і 
послаблюючі засоби. 

Застосування в народному господарстві. 
Тритерпенові сапоніни широко використовуються в харчовій 

промисловості (солодка ˗ для виробництва пива і шипучих напоїв, 
мочення яблук і брусниці, у виробництві халви), побуті (для 
прання тонких забарвлених тканин замість мила, оскільки піна не 
містить лугів і не розʼїдає фарб), текстильній промисловості (для 
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фіксації фарб). Сапоніни входять до складу протипожежних 
сумішей як пінотворні речовини (у вогнегасниках 
використовується солодка). 

Сировинна база. 
Лікарські рослини ˗ діоскорея нипонска, аралія маньчжурська 

˗ переважно дикорослі далекосхідні види. Женьшень зазвичай 
збирають з плантацій. В даний час вивчаються надземні види 
сировини ˗ листя і плоди, що сприятиме відновленню чагарників 
женьшеня, аралії. Сировинна база солодки не дуже значна. 
Потреба в корені цієї рослини велика як в медицині, так і в інших 
галузях народного господарства.  

Сапоніни природні стероїди, які містяться в стічних водах 
виробництв вогнегасників, лікарських речовин, харчовиз (халви) 
та ін. 

Гранично допустима концентрація за запахом 0,2 мг/л, за 
впливом на санітарний режим водойм – 10 мг/л. Гранична 
токсична концентрація для теплокровних тварин 2 мг/л. Має 
токсичний вплив на риб. Концентрація 5 мг/л отруйна для вугрів, 
10 мг/л в твердій воді викликає хвилювння в русі карасів, а 
100 мг/л має летальний ефект через 7˗24 год. ГДК для водойм 
встановлено 0,2 мг/л за органолептичним показником. 

Діапазон вимірювань масових концентрацій сапонінів у 
поверхневих, підземних та зворотних водах становить від 
2,5 мг/дм3 до 30 мг/дм3 включно. 

Норми та характеристики похибки вимірювань сапонінів 
МВВ забезпечує виконання вимірювань масової 

концентрації сапонінів у поверхневих, підземних та зворотних 
водах із границями сумарної відносної похибки ± δ, %, значення 
яких для довірчої ймовірності Р=0,95 та результату, середнього із 
двох паралельних вимірювань, n=2, складають у діапазоні від 
2,5 мг/дм3 до 30,0 мг/дм3 включно – 24 %. 

Прилади та реагенти: 
1. Ваги лабораторні загального призначення 2 класу з 

найбільшою границею зважування 200 г. 
2. Колби мірні. 
3. Циліндри мірні місткістю 50, 100, 500, 1000. 
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4. Піпетки градуйовані.  
5. Піпетки Мора.  
6. Стакани.  
7. Колби конічні.  
8. Лійка Бюхнера  
9. Колба з тубусом (колба Бунзена). 
10. Колби круглодонні. 
11. Пробірки. 
12. Фільтри знезолені “синя стрічка”. 
13. Фільтрувальний порошок "Кізельгур" марки "А" . 
14. Ексикатор. 
15. Скло годинникове. 
16. Паличка скляна. 
17. Папір індикаторний універсальний.  
18. Електроплитка із закритою спіраллю.  
19. Сушильна шафа будь-якої конструкції 
20. Насос водоструминний  
21. Прямий Холодильник  
22. Баня водяна 
23. Кислота соляна, НСl, (ρ = 1,18 г/см3), х.ч. 
24. Спирт етиловий, ректифікат, С2H5OН. 
25. Вода дистильована  
Допускається застосовувати інші засоби вимірювальної 

техніки з метрологічними характеристиками та допоміжні 
пристрої, реактиви і матеріали з показниками якості не нижчими 
за установлені цією МВВ. 

Усі засоби вимірювальної техніки мають бути повірені або 
атестовані в установленому порядку. 

При виконанні вимірювань дотримуються таких умов: 
– температура оточуючого повітря (20±2) оС; 
– атмосферний тиск від 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.; 
– відносна вологість повітря (при температурі 25 оС) не 

більше 80 %; 
– напруга в електричній мережі (220±20) В при частоті 

струму (50±1) Гц. 
Хід виконання роботи: 
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1. Приготування розчину кислоти соляної (1:3) 
У стакан місткістю 400 мл циліндром вносять 300 мл води 

здистильованої, невеликими порціями додають 100 мл хлоридної 
кислоти концентрованої (ρ = 1,19 г/мл). Розчин перемішують після 
додавання кожної порції і використовують охолодженим.  

Розчин придатний до застосування при зберіганні у 
закоркованій склянці в умовах лабораторії протягом 6 місяців. 

2. Приготування розчину кислоти соляної з молярною 
концентрацією 0,1 моль/л 

У колбу мірну місткістю 1000 мл циліндром вносять 500 мл 
води дистильованої, піпеткою додають 8,5 мл хлоридної кислоти 
(ρ = 1,19 г/см3), доводять об’єм розчину до позначки водою 
дистильованою. 

Розчин придатний до застосування при зберіганні у 
закоркованій склянці в умовах лабораторії протягом 1 місяця. 

3. Відбір та консервування проб 
Об’єм проби для визначення сапонінів повинен бути не 

меншим ніж 1 дм3. 
У стакан хімічний місткістю 2000 мл циліндром відміряють 

1000 мл проби води. Циліндром додають 35 мл розчину 
хлоридної кислоти (1:3) до отримання рН 1, обережно 
перемішуючи паличкою скляною. Перевіряють рН за 
індикаторним папером.  

Стакан уміщують на плитку електричну, кип’ятять розчин 
протягом 10 хв. 

Проводять вакуумне фільтрування одержаного розчину. Для 
цього воронку Бюхнера із гумовою пробкою вставляють у колбу 
Бунзена, з’єднану з водоструминним насосом гумовим шлангом. 
Водоструминний насос під’єднують до водопровідного крана. У 
воронку Бюхнера вміщують фільтр із тонким шаром кізельгуру, 
змочений водою здистильованою. Відкривають водопровідний 
кран і фільтрують гарячий розчин. Фільтрат відкидають. 

4. Операції у п. 3 повторюють ще двіч із новими порціями 
проби, підкисленими хлоридною кислотою, фільтруючи через той 
самий фільтр із тонким шаром кізельгуру (загальний об’єм взятої 
для фільтрування проби має становити 3000 мл). 
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5. Осад сапоніну на фільтрі декілька разів промивають 
розчином 0,1 моль/л хлоридної кислоти, використовуючи порції 
об’ємом 50 мл. Фільтр з осадом уміщують у шафу сушильну і 
сушать при температурі 105 ºС протягом 1 год. 

Підсушений осад із фільтром переносять у колбу 
круглодонну, циліндром додають 100 мл спирту етилового, зверху 
до колби приєднують прямий холодильник, у якому циркулює 
водопровідна вода. Колбу з холодильником вміщують на водяну 
баню і кип’ятять протягом 10 хв, охолоджують і фільтрують через 
фільтр “синя стрічка” у другу колбу круглодонну. 

Колбу з фільтратом вміщують на водяну баню, збирають 
прилад для перегонки, який складається із насадки, прямого 
холодильника і алонжа і відганяють спирт етиловий. Коли у колбі 
залишиться приблизно 5 мл рідини, відгонку припиняють. 

6. Сушать пробірку і пробку у шафі сушильній протягом 1 
год. при температурі 105 ºС. Пробірку і пробку вміщують в 
ексикатор, охолоджують протягом 50 хв. Пробірку закривають 
пробкою і вимірюють масу пробірки. 

7. Переносять вміст колби у підготовлену пробірку, (пробку 
залишають у ексикаторі). Колбу промивають двічі спиртом 
етиловим порціями об’ємом 1 мл, змиви переносять у ту ж 
пробірку. Пробірку вміщують на водяну баню, приєднують 
перехідник та прилад для перегонки і повністю відганяють спирт. 

8. Сушать пробірку з осадом у шафі сушильній протягом 1 
год при температурі 105 ºС, вміщують у ексикатор, охолоджують. 
Потім закривають пробкою і вимірюють масу закритої пробірки з 
осадом. 

9. Вимірюють масу підготовленої пробірки. Зважену 
пробірку вміщують в ексикатор. Вимірювання маси пробірки 
повторюють через 15 хв. Якщо різниця результатів двох 
послідовних зважувань перевищує 0,0008 г, пробірку повторно 
сушать протягом 15 хв і знову виконують операції зважування. У 
противному разі зважування припиняють. 

10. Вимірюють масу закритої пробірки з осадом, 
підготовленої. Зважену пробірку вміщують в ексикатор. 
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Вимірювання маси пробірки повторюють через 15 хв. Якщо 
різниця результатів двох послідовних зважувань перевищує 0,0008 
г, пробірку з осадом повторно сушать протягом 15 хв і знову 
виконують операції. У противному разі зважування припиняють. 
Вимірювання мас виконують за допомогою ваг відповідно до 
керівництва з експлуатації. Результати вимірювань маси 
записують до четвертої значущої цифри. 

Обробка результатів вимірювань 
1. За різницею маси пробірки з осадом сапонінів та маси 

порожньої пробірки визначають масу осаду сапонінів: 
 m2i = m1i - m0i             (1),  

де    m0i – маса порожньої і-ої пробірки, г; 
        m1i – маса і-ої пробірки з осадом сапонінів після відгонки, г; 

і – номер пробірки, і = 1, 2. 
2. Результат вимірювання масової концентрації сапонінів у і-

ій пробі, ρі, мг/дм3, знаходять за формулою (2): 

2
i

im
1000

V
ρ = ⋅               (2) 

де    m2i – маса сапонінів, розрахована за формулою (1), г; 
V – об’єм проби, взятої для аналізу, дм3; 
1000 – коефіцієнт перерахунку на мг/дм3. 
Результати обчислень за формулою (2) заокруглюють і 

записують до другої значущої цифри. 
3. Результат вимірювань масової концентрації сапонінів у 

пробі розраховують за формулою (3) як середнє арифметичне 
результатів двох паралельних одиничних вимірювань ρ1, ρ2: 

1 2 ρ ρρ
2
+  

=        (3), 

відносна розбіжність між якими при довірчій імовірності 
0,95 не перевищує значення нормативу оперативного контролю 
збіжності dзб, %: 

1 2

зб

1 2

2
0,01

ρ ρ
d

ρ ρ
−

≤ ⋅
+

   (4). 

Для поверхневих, підземних і зворотних вод у діапазоні 
масових концентрацій сапонінів від 2,5 мг/л до 30,0 мг/л включно 
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значення нормативу оперативного контролю збіжності при 
довірчій імовірності Р = 0,95 становить 40 %. 

Результат обчислень за формулою (3) заокруглюють і 
записують до другої значущої цифри. 

4. Контроль збіжності вимірювань проводять за 
розходженням результатів двох паралельних одиничних 
вимірювань масової концентрації сапонінів у робочій пробі, ρ1 і 
ρ2, виконаних за умов збіжності. Рішення про задовільність 
збіжності приймають, якщо виконується вимога (4). 

5. Контроль відтворюваності вимірювань проводять за 
розходженням результатів двох повторних одиничних вимірювань 
масової концентрації сапонінів у робочій пробі ρ1 і ρ2, виконаних 
різними виконавцями. 

Рішення про задовільність відтворюваності приймають, 
якщо виконується вимога:  

1 2

1 2

0,01 B

2 ρ ρ
d ,

ρ ρ
−

≤ ⋅
+

 

де dв ˗ норматив оперативного контролю відтворюваності, %.  
Для поверхневих, підземних і зворотних вод у діапазоні 

масових концентрацій сапонінів від 2,5 мг/л до 30,0 мг/л включно 
значення нормативу оперативного контролю відтворюваності при 
довірчій імовірності Р = 0,95 становить 44 %. 

При незадовільних результатах контролю збіжності чи 
відтворюваності вимірювань вимірювання припиняють, 
з’ясовують та усувають причини, що призвели до цього. 

6. Контроль похибки вимірювань проводять за результатами 
вимірювання масової концентрації сапонінів у двох контрольних 
зразках, отриманих з однієї проби води, а саме: 

ρ – у пробі води, що аналізується, мг/дм3; 
ρ* – у пробі води, що аналізується, розведеній у r разів (r 

повинно становити не менше, ніж 1,5), мг/дм3. 
Рішення про задовільну похибку результатів вимірювань 

приймають за умови:  
r 0,01*ρ ρ K' ρ⋅ − ≤ ⋅ ⋅  
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де K′– норматив оперативного контролю похибки, %. 

Для поверхневих, підземних і зворотних вод вод у діапазоні 
масових концентрацій сапонінів від 2,5 мг/л до 30 мг/л включно 
значення нормативу оперативного контролю похибки при 
довірчій імовірності Р = 0,95 становить 49 %. 

При незадовільних результатах контролю похибки 
вимірювань вимірювання припиняють, з’ясовують та усувають 
причини, що призвели до цього. 

Оформлення результатів вимірювань 
1 Результат вимірювання представляють у вигляді Δ)±(ρ , 

мг/л; Р = 0,95; n = 2 
де: ±∆ - границі абсолютної похибки результату вимірювання 
масової концентрації сапонінів для довірчої ймовірності Р = 0,95, 
мг/л; 

n – кількість паралельних вимірювань, за якими було 
отримано результат. 

2. Результат вимірювання масової концентрації сапонінів у 
поверхневих, підземних та зворотних водах (ρ), мг/л, границі 
сумарної відносної похибки ±δ, %; Р = 0,95; n = 2. 

3. Границі абсолютної похибки результату вимірювання 
масової концентрації сапонінів у поверхневих і очищених 

зворотних водах обчислюють за формулою: Δ δ ρ
100

⋅
=  

Результат обчислень заокруглюють і записують до другої 
значущої цифри. 

Результат вимірювання повинен закінчуватись тим же 
десятковим розрядом, що й абсолютна похибка вимірювання. 

4. Результати вимірювань заносять у робочий журнал та/чи 
до протоколу вимірювань. 

Література [(19, 24)]. 
 

ТЕМА 6. Методи розділення та концентрування 
органічних забруднень у різних об’єктах довкілля. 

Лекція №14. Фізичні та фізико-хімічні методи розділення 
та концентрування органічних речовин в об’єктах довкілля 
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Лекція №15. Хроматографічні методи розділення та 
концентрування органічних речовин  

Теоретичний матеріал до теми 6. 
1. Методи дистиляції, випаровування розчинника та 

виморожування органічних полютантів.  
2. Застосування екстракційних методів для концентрування 

органічних речовин. Багатоступенева рідинна екстракці.  
3. Концентрування сорбційними методами органічних полютантів.  
4. Хроматографічні методи розділення.  
5. Використання рідинної хроматографії, гель-хроматографії, 

високоефективної рідинної і тонкошарової хроматографії в 
органічному аналізі.  

5. Схема вибору методу рідинної хроматографії для визначення 
органічних полютантів. 

6. Застосування методів газової хроматографії в органічному 
аналізі.  

7. Контроль ефективності операцій розділення. 
Завдання для самостійного вивчення. 

1. Дистанційні методи аналізу органічних полюнтів, їх апаратурне 
забезпечення. 

2. Перспективи автоматизованих аналізаторів вмісту органічних 
забруднювачів у повсякденному вжитку. 

Тестові завдання 
1. Методом рівноважної пари користуються для видалення та 
концентрування летких речовин з води, розчинів, ґрунту, твердих 
проб: 

A полярних речовин; 
B важкокиплячих речовин; 
C летких речовин; 
D неполярних речовин.  

2. Якщо речовини концентрують на активному вугіллі, як їх потім 
з нього видаляють?   

A дією CH2Cl2, CS2; 
B термодесорбцією; 
C елююванням кислотами; 
D елююванням соляними розчинами.  
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3. В методі газової хроматографії для визначення галогеновмісних 
сполук використовують детектор:  

A полуменево-іонізаційний; 
B електронного захоплення;  
C термо-іонний; 
D катарометр.  

4. Яка рухома фаза у методі ВЕРХ використовується для 
визначення фенолів з діодно-матричним детектором: 

A фосфатний буфер з метанолом; 
B ацетонітрил з водою; 
C диметилформамід з ацетонітрилом; 
D бензен з метанолом. 

 
Лабораторна робота 7. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ 

ВУГЛЕВОДНІВ (БЕНЗИНІВ) У ВОДІ МЕТОДОМ 
ТОНКОШАРОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ. 

Мета роботи: визначити вуглеводнів у стічній воді методом 
тонкошарової хроматографії після їх екстракційного вилучення.  

Завдання: 
1. Проведення екстракції вуглеводнів з води тетрахлорид 

карбоном. 
2. Нанесення частини екстракту на хроматографічну 

пластинку і отримання висхідної хроматограми за 
допомогою хлороформу. 

3. Висушування хроматограми на повітрі і проявлення в 
хроматографічній камері насиченій парами йоду .  

4. Вимірювання площі коричневих плям стандарту та зразка і 
обчислення вмісту вуглеводнів у воді. 

 
Визначення канальною тонкошаровою хроматографією 

стандартним методом DEV 17/18, 1971 (ФРН) 
Нафтопродукти екстрагують тетрахлоридом вуглецю. Порцію 

екстракту 20˗100 мкл вносять до нижньої розширеної частини 
«каналу», виділеного на пластинці для тонкошарової 
хроматографії (рис. 1). Пластинку обробляють хлороформом в 
закритій камері (при висхідному потоці хлороформу), висушують 
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на повітрі і піддають дії парів йоду. При цьому відбувається 
відділення більш кисневмісних домішок, що сильно адсорбуються. 
У межах «каналу» вуглеводні піднімаються верх по каналу і 
виявляються у вигляді прямокутної коричневої плями. Площу цієї 
плями вимірюють. Нижня межу виявлення вуглеводнів складає 
0,5˗1 мг/л. Чутливість визначень можна підвищити, якщо 
зменшити обʼєм СС14 і відповідно зменшити діаметр каналів. В 
межах концентрації речовини від 2 до 15 мг/л максимальна 
помилка складає ±0,5 мг/л. Метод пропонується тільки для 
проведення орієнтовних польових аналізів.  

Метод був перевірений на стандартному розчині, що містить 
250 мг рідкого палива в 50 мл СС14 при дотриманні вказаних умов 
визначення і обчислена константа площі в мм2 на 1 міліграм 
вуглеводня.  

Прилади та реагенти: 
1. Ділильна лійка місткістю 1,2˗1,5 л. 
2. Спеціальні пластинки для тонкошарової хроматографії. На 

готові пластинки 20× 20 см, покриті тонким шаром силікагеля, 
наносять за допомогою металевого штифта і шаблону пʼять 
лійкоподібних канальців шириною 2 мм і завдовжки 50 мм, 
обмежених видряпаними борозенками (рис. 1).  

 
Рис. 1. Пластинка для канальної тонкошарової хроматографії: 
1 − стартова лінія; 2 − фронт розчинника; 3 − подряпини в тонкому 
шарі, що доходить до скла; 4 − пляма вуглеводнів після 
проявлення йодом. 
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3. Хроматографічна камера з хлороформом. 
4. Мікрошприц. 
5. Ексикатор з кристаликами йоду. 
6. Лупа з поділками. 
7. Тетрахлорид вуглецю. 
8. Стандартний розчин нелетких вуглеводнів (якої-небудь 

нафтової олії) в тетрахлориді вуглецю концентрацією 5 мг/мл (або 
5 мкг/мкл). 

Хід виконання роботи: 
У ділильну лійку місткістю 1,2˗1,5 л поміщають 1 л 

аналізованої проби, додають 10 г натрій хлориду, 2 мл 
тетрахлориду вуглецю (за допомогою піпетки) і сильно збовтують 
від 10 хв до 1 год. Органічну фазу (СС14) наливають у 
вертикальний мірний циліндр, захоплюючи при цьому 2˗5 мл 
водного шару. 

Потім за допомогою шприца місткістю 100 мкл вносять до 
лійкоподібних розширень канальців № 1˗2 по 20 мкл і в канальці 
№ 3˗5 по 100 мкл екстракту.  

На стартову лінію в розширеній частині каналів наносять за 
допомогою мікрошприца місткістю 100 мкл порції екстракта 20; 
20; 100; 100 і 100 мкл. Діаметр стартових плям має бути більше 
ширини каналів. Після випаровування розчинника пластинки 
обробляють в звичайній апаратурі для тонкошарової 
хроматографії. У хроматографічну камеру, що добре закривається 
з притертою кришкою, наливають хлороформ, нижній край 
хроматографічної пластинки і камеру занурюють в розчинник і 
закривають камеру кришкою. Хроматографування закінчують, 
коли фронт розчинника піднімається в каналі на 40 мм. 

Потім пластинку виймають, висушують її на відкритому повітрі 
і поміщають в ексикатор, на дно якого насипають декілька 
кристалів йоду. Вуглеводні виявляються у вигляді добре 
окреслених прямокутних плям коричневого кольору у вузьких 
частинах каналів. 

Користуючись лупою з нанесеними на ній поділками 
вимірюють довжину і ширину кожної плями з точністю до 0,1 мм. 
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Розраховують середні значення площ, які відповідають порціям 
екстракту 20 і 100 мкл. 

Обробка результатів вимірювань 
Експериментально знаходять площу плями (у мм2), що 

відповідає 100 мкг вуглеводнів (F). Для цього готують 
стандартний розчин нелетких вуглеводнів (якої-небудь нафтової 
олії) в тетрахлориді вуглецю концентрацією 5 мг/мл (або 5 
мкг/мкл). З цим стандартним розчином проводять визначення, як 
описано вище, і вимірюють плями, відповідні порціям розчину 20 і 
100 мкл. Різниця між площами цих плям відповідає порції 
стандартного розчину 80 мкл і, відповідно, який містить 400 мкг 
вуглеводнів. Отримане значення для обчислення F (у мм2) ділять 
на 4. 

Вміст вуглеводнів в аналізованій пробі (х) в мг/л знаходять по 
формулі: 

( )1 2 0,1 25a a
x

F
− ⋅

=  

де а1 і а2 − площі плям для порцій екстракту, відповідно 100 і 20 
мкл, мм2; 0,1 маса вуглеводнів, що відповідає площі F, міліграму; 
25 відношення всього обʼєму екстракту (2 мл) до обʼєму його, що 
відповідає різниці плям (80 мкл). 

Література [7, 13]. 
ТЕМА 7. Методи визначення основних органічних 

забруднень у водах, ґрунтах та повітрі (3 год). 
Лекція №16. Визначення групового вмісту органічних 

речовин окремих класів. Методи визначення вмісту низки 
карбонільних сполук – полютантів у ґрунтах, водах та повітрі. 

Лекція №17. Методи визначення групового вмісту і 
індивідуальних поверхнево активних речовин та 
нафтопродуктів у різних об’єктах довкілля. 

Лекція №18. Методи визначення групового вмісту і 
індивідуальних поліциклічних ароматичних вуглеводнів та 
пестицидів у різних об’єктах довкілля. 

Теоретичний матеріал до теми 7. 
1. Визначення групового вмісту органічних речовин окремих 

класів.  
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2. Методи групового розділення, ідентифікація та визначення 

індивідуальних органічних речовин після розділення. 
3. Реакції визначення окремих представників карбонільних 

сполук.  
4. Визначення летких і нелетких фенолів, альдегідів, карбонових 

кислот, амінів.  
5. Синтетичні поверхнево активні речовини (катіоноактивні, 

аніоноактивні, неіоногенні препарати) та методи їх визначення.  
6. Способи визначення нафтопродуктів.  
7. Контроль галогенпохідних вуглеводнів, ароматичних і 

поліциклічних ароматичних вуглеводнів (бензпірену) у водах, 
ґрунтах та повітрі. 

8. Контроль вмісту пестицидів: хлорорганічних, 
фосфорорганічних та інших. Уніфіковані методи їх визначення. 

Завдання для самостійного вивчення. 
1. Класифікація пестицидів, механізм їх дії на живі організми. 

Особливості накопичення їх у об’єктах довкілля. 
2. Класифікація поліциклічних ароматичних сполук, механізм їх 

дії на живі організми. Особливості накопичення їх у об’єктах 
довкілля. 

Тестові завдання 
1. Як фотометрично визначають сумарний вміст карбонільних 
сполук? 

А з хромотроповою кислотою у сильнокислому середовищі; 
В за реакцією конденсації з фурфуролом;  
С з 2,4-динітрофенілгідразином у присутності кислоти як 

каталізатора при кип’ятінні; 
D з диметиламіноантипірином. 

2. З яким реагентом фотометрично визначають формальдегід у 
лужному середовищі? 

A хромотроповою кислотою; 
B гідрохлорид фенілгідразином; 
C фурфуролом; 
D 4-аміноантипірином.  

3. Як визначають нафтопродукти у водах методом ТШХ? 
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А рухома фаза етиловий спирт і вода, проявлення хроматограми 
в УФ світлі при 254 нм; 

В рухома фаза хлороформ, проявлення хроматограми в УФ 
світлі при 254 нм; 

С рухома фаза петролейний ефір або гексан, проявлення 
хроматограми насичуючи парами йоду; 

D рухома фаза петролейний ефір та діетиловий ефір, 
проявлення за реакцією з нінгідрином.  

4. У вигляді яких сполук визначають катіонні та аніонні 
поверхнево-активні речовини фотометрично після їх екстракції 
хлоформом? 

А хелатних комплексів; 
В продуктів конденсації; 
С різнометальних комплексів; 
D іонних асоціатів.  

5. Якими методами визначають хлорорганічні пестециди:   
А методом газової хроматографії та спектрофотометрії; 
В методом тонкошарової хроматографії та вольтамперометрії; 
С методом газової хроматографії та кулонометрії; 
D методом тонкошарової хроматографії та ІЧ-спектроскопії.  

6. Вибрати умови визначення поліциклічних ароматичних 
вуглеводнів методом ВЕРХ у воді: 

A екстракція бензеном, розділення на силікагелевій колонці, 
елюювання хлороформом, рухома фаза-ацетонітрил-вода, 
полярна колонка, рефрактометричне детектування;   
B екстракція метанолом, розділення на силікагелевій колонці, 
елюювання гексаном та дихлорметаном, рухома фаза-
ацетонітрил-етанол, неполярна колонка, рефрактометричне 
детектування;   
C екстракція дихлоетаном, розділення на силікагелевій колонці, 
елюювання гексаном, рухома фаза-фосфатний буфер-
диметилформамід, полярна колонка, УФ-чи флуорисцентне 
детектування;   
D екстракція дихлоетаном, розділення на силікагелевій колонці, 
елюювання гексаном та дихлорметаном, рухома фаза-
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ацетонітрил-вода, неполярна колонка, УФ-чи флуорисцентне 
детектування. 

 
Лабораторна робота 8. ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ 

ВИЗНАЧЕННЯ АЛІФАТИЧНИХ АЛЬДЕГІДІВ ТА КЕТОНІВ 
У ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТАХ. 

Мета роботи: визначити вуглеводнів у стічній воді методом 
тонкошарової хроматографії після їх екстракційного вилучення.  

Завдання: 
1. Виготовлення розчину фонового електроліту 0,05 М літій 

хлориду та літій гідрооксиду. 
2. Приготування розчину зразку на фоновому електроліті. 
3. Полярографування розчину зразка та розчину стандарту 

альдегіду отриманого подібним чином. 
4. Обчислення вмісту аліфатичних альдегідів у зразках.  

 
Обидва типи карбонільних сполук − альдегіди і кетон − 

можна відновлювати полярографічним методом. Проте алі-
фатичичні кетони цим методом можна визначити лише в рідких 
випадках; для того, щоб досягти негативних потенціалів, при яких 
відновлюються ці сполуки, потрібні неводні середовища і 
тетраалкіламонієві солі. Аліфатичні альдегіди відновити легко, і 
тому їх визначають в звичайних полярографічних системах 
розчинник − електроліт. 

Як правило, карбонільні групи (альдегіди і кетон), спряжені 
з ненасиченими і (або) арильними групами, відновлюються легше. 
Завдяки цьому деякий кетони, наявні у продажу, можна визначити 
описаним нижче методом. Якщо ж при цьому зустрічаються 
труднощі, то можна вдатися до непрямих методів. 

Багато аліфатичних альдегідів в нейтральному або лужному 
середовищі відновлюються приблизно при одному і тому ж 
значенні потенціалу півхвилі. Виняток становить формальдегід, 
який відновлюється при позитивнішому потенціалі, але і його 
можна визначити тим же способом, що і інші альдегіди. Описаний 
нижче метод  дозволяє визначити большінсть аліфатичних і багато 
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ароматичних альдегідів. Перед аналізом слід провести 
вимірювання з еталонними сполуками. 
Методика визначення (за дослідженнями Елвінга і Ратнера) 

Прилади та реагенти: 
1. Можна використовувати будь-який полярограф 

(автоматичний або неавтоматичний) з термостатованою (25 °С) Н-
подібною ячейкою з насиченим каломелевим електродом 
порівняння. Можна використовувати і ячейку простішої 
конструкції з ртутним анодом. 

2. Залежно від типу аналізованих сполук і їх концентрацій 
можна використовувати два різні розчини (рН 6,8 і 12,7). При 
високих значеннях рН деякі альдегіди дуже швидко 
конденсуються, і тому для аналізу може бути потрібний 
нейтральний розчин. 

3. Основний 0,12 М водний розчин суміші гідроокису і хлориду 
літію готують шляхом розчинення 5,1 г LіOH і 2,4 г LiCl в 1 л 
розчину. Для того, щоб довести рН цього розчину 12,7, його 
розбавляють відносно 1:1. 

4. Як фоновий електроліт слід використовувати розчин 0,05 М за 
ацетатом літію і 0,05 М за хлоридом літію, додавши в нього 
ацетатну кислоту до отримання рН 6,8. Цей розчин не разбавляют. 
Готують його шляхом розчинення 5,1 г дигідрату літій ацетату і 
2,1 г літій хлориду на 1 л розчину. Після розчинення додают 
ацетатну кислоту. 

Хід виконання роботи: 
а) Переносять 5 мл основного розчину гідрооксиду і літій 

хлориду в мірну колбу ємкістю 10 мл. Додають в нього наважку 
зразка (або порцію розчину зразку), що містить приблизно 
0,01 мМ альдегіду і після її розчинення доводять обʼєм розчину до 
мітки. Отриманий розчин переносять в полярографічну ячейку, 
видаляють кисень, пропускаючи струмінь азоту впродовж 10 хв, і 
реєструють полярограму. Потім обчислюють значення 
дифузійного струму для полярографічної хвилі невідомої сполуки 
і за калібрувальномим графіком визначають концентрацію 
альдегіду. 
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Для більшості аліфатичних альдегідів значення потенціалу 
півхвилі знаходиться поблизу -1,9 В. Однак точне значення цього 
потенціалу для даної сполуки необхідно визначити перед аналізом. 
Зробити це можна одночасно з проведенням калібрувальних 
вимірювань. 

б) Наважку зразка, що містить приблизно 0,01 мМ 
альдегіду, переносять в мірну колбу ємкістю 10 мл і розчиняють її 
в декількох мілілітрах розчину літій ацетату ˗ літій хлориду. Потім 
рівень отриманого розчину доводять до мітки (розчином літій 
ацетат ˗ літій хлорид) і переносять приготований розчин в 
полярографічну ячейку. Далі ведуть аналіз, як описано вище в 
пункті (а). 

Непряме визначення карбонільних груп полярографічним 
методом 

Відновлення простого кетону відбувається при великих 
негативних потенціалах у порівнянні з відновленням альдегідів. 
Тому, за винятком окремих випадків, кетони не визначають 
безпосередньо. З іншого боку, багато карбонілвмісних сполук 
реагують з різними амінами, гідразинами, гідроксиламінами і тому 
подібне з утворенням легко відновлюваних імінів і оксимів. Було 
виявлено, що для визначення низки альдегідів і кетонів особливо 
підходять дві сполуки ˗ бутиламін і семікарбазид. 

Кожен з цих реагентів має свої переваги і недоліки. В 
деяких випадках бутиламін утворює іміни, які відновлюються при 
потенціалах вище за потенціал другої полярографічної хвилі 
кисню, так що може бути непотрібно пропускати через розчин 
струмінь азоту. Проте цей реагент має не дуже приємний запах, і 
дослідники часто не користуються ним без особливої необхідності. 
З іншого боку, хлоргідрат семікарбазиду зазвичай легко утворює 
фоновий електроліт, готувати і працювати з ним набагато 
приємніше, ніж з бутиламіном. Проте реакція утворення 
семікарбазону вельми чутлива до типу реакційного середовища і 
типу аналізованої карбонілвмісної сполуки. До речі, різну 
чутливість до карбонілвмісних сполук можна використовувати для 
аналізу. Швидкості реакції навіть для близьких за будовою сполук 
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різні, і, використовуючи це, можна аналізувати суміші 
карбонілвмісних сполук. 
Методика визначення зао Ван Аттом і Джемісоном, а також 

Крайвісом і Cannом 
Прилади та реагенти: 

1. Для аналізу можна використовувати будь-який автоматичний 
або неавтоматичний полярограф з Н-подібною ячейкою, що має 
насичений каломелевий електрод порівняння. Для отримання 
точних результатів ячейку необхідне термостатувати (25 °С). 
2. Основний розчин амоній хлориду (5 М) можна приготувати 
шляхом розчинення 267,5 г амоній хлориду в 1 л води. 
3. Основний буферний водний розчин семікарбазиду готують, 
розчиняючи 22,3 г хлоргідрату семікарбазиду, 8,2 г натрій ацетату 
і 6,0 г ацетатної кислоти в 1 л води. Цей розчин 0,2 М за 
семікарбазидом, 0,1 М за ацетатною кислотою і 0,1 М за натрій 
ацетату . Перед використанням його розбавляють метанолом в 
співвідношенні 1 : 1. Для приготування всіх розчинів необхідно 
використовувати хімічно чисті і взагалі високоякісні матеріали. 

Хід виконання роботи: 
Проведення аналізу з використанням бутиламіну. У мірну колбу 
ємкістю 100 мл переносять 20 мл 5 М розчину амоній хлориду, 
17 мл н-бутиламіну і 25 мл води. Потім в колбу додають 
аналізовану пробу, що містить 1˗10 мМ карбонільної сполуки, і 
доливають отриманий розчин до мітки водою. Аліквотну порцію 
розчину переносять в полярографічну ячейку і вимірюють 
величину дифузійного струму для полярографічної хвилі 
іміносполуки. (Якщо імін відновлюється при значенні потенціалу 
нижче -1 В, то перед реєстрацією полярограми немає необхідності 
видаляти з розчину розчинений в нім кисень. При інших значеннях 
потенціалу через розчин слід заздалегідь пропустити азот 
впродовж 5˗10 хв.) За значенням дифузійного струму за 
допомогою калібрувального графіка знаходять вміст аналізованої 
сполуки. 
Проведення аналізу при використанні семікарбазиду. У мірну 
колбу ємкістю 50 мл переносить 25 мл розчину семікарбазиду і 
0,2 мл 1%-ного розчину желатини. Потім в колбу додають 
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аналізовану пробу, що містить близько 0,05 мМ карбонілвмісної 
сполуки (розчиненої в метанолі), і метанолом розбавляють 
отриманий розчин до мітки. Розчин ретельно перемішують, 
залишають на деякий час для протікання реакції і потім 
переносять певну його частину в полярографічну ячейку. 
Закріплюють електроди в ячейці і впродовж 10 хв пропускають 
через розчин струмінь азоту. Після цього реєструють полярограму 
і обчислюють силу дифузійного струму для хвилі відновлення 
семікарбазону. За обчисленим значенням струму за допомогою 
калібрувального графіка визначають вміст карбонільної групи. 
Проведення аналізу сумішей з використанням семікарбазиду. 
Перед змішуванням зі всіх розчинів слід видалити кисень 
продуванням азоту і почекати встановлення в них рівноваги при 
температурі 25 °С. Всі розчини і реагенти беруть в тих же 
відносних кількостях, що при описаному вище аналізі. Їх 
абсолютні кількості залежать від розмірів використовуваної 
ячейки. Як правило, після остаточного розбавлення в 
аналізованому розчині повинно міститися 1 мМ аналізованої 
сполуки, 0,1 М семікарбазиду і 0,05 М суміші ацетат ˗ ацетатна 
кислота в 50%-ном метанолі. 

Необхідні обʼєми буферного розчину і метанолу переносять 
в ячейку і видаляють суміш впродовж 10 хв. Потім в ячейку 
переносять необхідний обʼєм знекисненого розчину аналізованої 
карбонілвмісної сполуки в метанолі і знов ретельно перемішують 
суміш. Після цього реєструють залежність струму, який відповідає 
потенціалу відновлення семікарбазону, від часу. 

Для кожного аналізованого семікарбазону слід побудувати 
окремий калібрувальний графік. Для отримання даних для ка-
лібрувального графіка (струм ˗ концентрація карбонільної групи) 
проводять реакцію відомих зразків карбонільних сполук з 
розчином реагенту і потім вимірюють струм після закінчення реак-
ції. За цими даними будують графік залежності концентрації 
карбонільної групи від струму. 
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Рис. 1. Кінетична крива для аналізу сумішей карбонілвмісних 
сполук. 

При аналізі сумішей карбонільних сполук отримують графік 
залежності логарифма струму від часу (Рис. 1) і екстраполюют до 
нуля лінійну залежність для повільно реагуючо сполуки; значення 
екстрапольованої величини струму відповідає струму, 
визначуваної швидко реагуючої сполуки. 

За значенням цього струму за допомогою калібрувального 
графіка визначають концентрацію відповідної сполуки. 

Література [(12)]. 
 

Перелік типових завдань для контрольної роботи 2  
1. Фотометричні та спектрофотометричні методи визначення 

органічних полютантів (ОП). 
2. Електрохімічні методи, використання вольтамперометрії та 

потенціометрії в аналізі органічних речовин. 
3. Хроматографічні методи: високоефективна рідинна 

хроматографія (ВЕРХ) і газова хроматографія (ГХ) в аналізі 
ОП. 

4. Концентрування ОП сорбційними методами, 
виморожуванням. 

5. Способи визначення нафтопродуктів. 
6. Методи визначення альдегідів. 
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7. Методи визначення фенолів. 
8. Контроль вмісту фосфорорганічних пестицидів 
9. Контроль вмісту хлорорганічних пестицидів. 
10. Синтетичні поверхнево-активні речовини (катіоноактивні, 

аніоноактивні, неіоногенні препарати) та методи їх 
визначення. 

 
Перелік запитань на іспит 

1. Характеристика вмісту органічних речовин у атмосфері. 
2. Характеристика вмісту органічних речовин у ґрунті.  
3. Характеристика вмісту органічних речовин у поверхневих 

водах. 
4. Характеристика вмісту органічних речовин у продуктах 

харчування.  
5. Органічні забрудники навколишнього середовища природного 

походження. 
6. Органічні забрудники навколишнього середовища штучного 

походження. 
7.  Засоби для відбору і умови зберігання проб ОП. 
8. Відбір проб повітря для аналізу органічних полютантів вод. 
9. Відбір проб повітря для аналізу органічних полютантів повітря. 
10. Відбір проб повітря для аналізу органічних полютантів ґрунтів.  
11. Огляд можливих негативних наслідків при неправильному 

підборі консервантів та тривалому зберіганні проб різного 
походження. 

12. Способи консервування та терміни аналізу проб ОП. 
13. Специфіка групового розділення органічних забруднень. 
14. Концентрування ОП сорбційними методами. 
15. Методи дистиляції і випаровування розчинника органічних 

забрудників. 
16. Застосування екстракційних методів в аналізі ОП. 

Багатоступенева рідинна екстракція.  
17. Концентрування органічних полютантів методом 

виморожуванням.  
18. Специфіка ідентифікації та визначення органічних забруднень. 
19. Методи визначення органічного Фосфору. 
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20. Методи визначення органічного Сульфуру. 
21. Біохімічне споживання Оксигену (БСО). 
22. Хімічне споживання Оксигену (ХСО).  
23. Способи визначення нітрогену органічних сполук. Метод 

К’єльдаля.  
24. Визначення Карбону органічних сполук (“органічного 

Карбону”).  
25. Визначення Карбону органічних сполук у воді. Метод сухого 

спалювання. 
26. Дихроматний арбітражний метод визначення ХСО. 
27. Перманганатна окиснювальність, визначення методами Кубеля. 
28. Перманганатна окиснювальність, визначення методами 

Шульце. 
29. Визначення Карбону органічних сполук у воді. Метод мокрого 

спалювання. 
30. Особливості визначення нітрогену методом К’єльдаля.  
31. Визначення групового вмісту органічних речовин окремих 

класів.  
32. Гравіметричні та титриметричні методи визначення великих 

вмістів органічних полютантів.  
33. Фізичні методи визначення показників сумарного вмісту 

органічних речовин. 
34. ІЧ-спектрометрія в аналізі органічних забруднень.  
35. Мас-спектрометрія (МС) в аналізі органічних забруднень.  
36. Люмінесцентні та хемілюмінесцентні методи визначення 

органічних забруднень 
37. Електрохімічні методи, використання вольтамперометрії та 

потенціометрії в аналізі органічних речовин. 
38. Застосування комбінованих і гібридних методів (ГХ-МС, 

ВЕРХ-МС та інших) для визначення вмісту органічних 
речовин. 

39. Фотометричні та спектрофотометричні методи визначення ОП. 
40. Екстракційно-фотометричне визначення органічних 

забруднень. 
41. Хроматографічні методи в аналізі ОП: високоефективна 

рідинна хроматографія. 
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42. Хроматографічні методи в аналізі ОП: газова хроматографія. 
43. Контроль вмісту фосфорорганічних пестицидів. 
44. Контроль вмісту хлорорганічних пестицидів. 
45. Методи визначення альдегідів. 
46. Методи визначення фенолів. 
47. Способи визначення нафтопродуктів. 
48. Методи визначення поліциклічних ароматичних сполук. 
49. Методи визначення катіонних поверхневоактивних речовин у 

стічних водах. 
50. Реакції визначення карбонових кислот.  
51. Синтетичні поверхневоактивні речовини (катіоноактивні, 

аніоноактивні, неіоногенні препарати) та методи їх визначення. 
52. Вольтамперометричне непряме визначення кетонів у 

природних об’єктах 
53. Вольтамперометричне визначення аліфатичних альдегідів у 

природних об’єктах. 
54. Визначення вмісту вуглеводнів (бензинів) у воді методом 

тонкошарової хроматографії. 
55. Визначення перманганатної окиснювальності природних вод. 
56. Біхроматометричне визначення хімічного споживання кисню у 

стічних водах. 
57. Вимірювання масової концентрації сапонінів гравіметричним 

методом у поверхневих, підземних та зворотних водах. 
58. Екстракційно-фотометричне визначення аніонних поверхнево-

активних речовин з азуром І у природних та стічних водах 
59. Фотометричне визначення формальдегіду у водах за допомогою 

хромотропової кислоти. 
60. Фотометричне визначення летких з водяною парою фенолів у 

водах за допомогою 4-аміноантипірину. 
 



83 
 

Відповіді на тести 
Тема 1 
№ питання  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Правильна 
відповідь D А В С D С В С А В С А D D 

 
 
Тема 2 
№ питання  1 2 3 4 5 6 7 
Правильна 
відповідь B D B А С A B 

 
Тема 3 
№ питання  1 2 3 4 
Правильна 
відповідь С С D A 

 
Тема 4 
№ питання 1 2 3 4 5 6 
Правильна 
відповідь A D С В С В 

 
Тема 5 
№ питання 1 2 3 4 5 6 7 8 
Правильна 
відповідь D D С В A С A В 

 
Тема 6 
№ питання 1 2 3 4 
Правильна 
відповідь С А В А 

Тема 7 
№ питання  1 2 3 4 5 6 
Правильна 
відповідь С В С D А D 
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	Види контролю
	Модуль
	Виконання і захист лабораторних робіт
	Контрольна робота
	Межі балів
	Сумарний бал
	Загальна сума балів
	Відмінно
	Зарахо-вано
	НАЗВИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ І ТЕМ
	Кількість годин
	л



	Методи визначення показників сумарного вмісту органічних речовин 

	1. Підготовка проби природної води для відгонки з водяною парою формальдегіду.
	2. Виготовлення необхідних розчинів реагентів для аналізу.
	3. Проведення відгонки визначуваного інгредієнту.
	5. Обчислення вмісту формальдегіду у відгоні та зразках води.
	Метод базується на утворенні в сильнокислому середовищі забарвленої сполуки формальдегіду з хромотроповою кислотою або її динатрієвою сіллю і може бути використаний для визначення формальдегіду у водах. Гранично допустима концентрація формальдегіду у ...

	1. Підготовка проби води для відгонки з водяною парою фенолів.
	2. Виготовлення необхідних розчинів реагентів для аналізу.
	3. Проведення відгонки визначуваних інгредієнтів.
	5. Обчислення вмісту летких із водяною парою фенолів у відгоні та зразках води.
	1. Виготовлення необхідних розчинів реагентів для аналізу.
	2. Отримання хлороформового екстракту іоного асоціату аніонних ПАР з катіонним барвником шляхом енергійного струшування суміші аліквоти проби води, розчину сульфатної кислоти, розчину азуру ІІ та хлороформу.
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