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БО)I(ОК Т.О.. N4ЕХЕД о.Б.
Чернiziвськuit с)ерэtt,авнttЙ пеdаlrlziчНLlli 7lцirоrr,u,пеlп i-ueHi Т.Г.IIIевчеttка

Е- mа il ; Ме kh е d О l ga@m ail. rtt

АНАЛIЗ ХIМIЧНОГО СКЛЛДУ ПIДЗЕМНИХ ВОД ЧЕРНIГIВСЬКОi
оБлАстI

,Щослiдlкення присвячене п1,Iтанню хiмiчноТ характерIlстIIки пiдзе\lнll\ вод

чернiгiвщлrнl1 за допоNrогою методiв яt\iсного та кiлькiсного хi\riчного анапiзv. Пе-

редбачаеться перевiрити iонний склад пiдземних вод рiзнllх pat'ioнiB областi та

сIlрогнозувати iх вплив на органiзм лю,lинtl.
[-lротяr,олl десятилiть } людей сr:.1адацося таке уявлення про гlитн}, воду не

тiльки як про наЙнеобхiднiшу жrtттсдайну сполуку, а Гi як llро BlItiepпHlIii рес),рс
нашоТ планетLI. Проте iз зростанням кiлькостi населення нашоТ планети, iз розвl,t,г-
ком промисловостi та сiльського господарства рiзко зрос.lа потреба \ прiснit'i Bo.li.

За ocTaHHi 30-40 poKiB помiтно загострились проблеми, пов'язанi з проl,ирiччя\1 мiж
зростаючими потребами людства i гlрироднl,trutи ресурсаýlи. !,о числа Taкt{x проблеN,l

вiдносять i забезпечення населення питною водою HaJte,,кHoT якостi. Глобапьнi мас-

штаби цiсi проблеrчrи в повнi11 Mipi позначилtlсь ще у |917 роцi на кOнференцiт оон
по вод}Jим рес},рсам. Аналiз сtJтуацiТ, що склапася у багатьох краТнак cBiT}, характе-

риз},€ться якiсниN, i кiлькiсним дефiцитом питноТ води, pocтo\t i ivасштабамl,l захво-

рюваностi насе":Iення, що пов'язанi iз негативниN{ впливом водного фактора.
однак, за результатами цiлот cepiТ найбiльших N{iжнародних форуьriв, бiльш

пiзнього перiод),. присвячених аналiзу водно-екологi.tноl' cttlr ацiТ, проблеNlа наб\,ла

ц{е бiльшоГо загострення. УкраТна ма€ досllть великиli потенItiаJI лiдземних вод.

Частина води, що потрапля€ }, водопрOводи, забирасться з пiдзеN,rних д}керел. За

рахунок пiдзе\rних вод цiлком здiйсню€ться водопостачання двох TpeTllH MicT

укратни. На сьогоднi на одного мiського }кителя витрачасться щодоб1.1 понад l00
лiтрiв.

пiдземнi води багатi на рiзнi мiнеральнi реtlовин}l. вони ]\riстять мейя(е Bci

е.lе\,енти таб_rrrцi МенJелсгва i частtl викорliстовуються \ .riKr вапьнttх цirях.
MeToro lrашоi роботи бу;lо: за допоl\lогою методiв \i\tiчного аналiз_\ перевi-

p14Ttl якiсний та кiлькiсний склад llt.ll,Hиx вод рiзних регiонiв Чергliгiвськоi об"rrастi.

Об'скти дослiдження: воllоIlровiдна вода м. Чернiгtlва. колодЯЗна ВOЛа РiЗ-
них регiонiв Чернit,iвськоТ об",lастi.
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Матерiали та ме,п)дrl. У ходi дослiдження бr,ло проведенtl якiсне та Ki,rbKic-
не в1.1зt{аtIення Bmtict,,r, iclHiB Са] N,lgr', Сl'зr iдit0 \1етOдlltl}lих рек()i\lеtrдаrtiii Il] у всl-
сьl\,tи зразка\: зразок Мl.Чернiгiвська область Ко,lелецькиГл район с. XpeLrla,r,e (Kcl-

лодя:rь), зразок Лч2. LIернiгiвська область Козелецькr.tГl райtоtl с. Хреrца,r,е (cKBarKtt-
на), :rрirзок -i\ч3. Чернiгiвська область (iосницькtlit район с. Кулрiвка, ,]разок,\Гч4 Че-

рнiгiвська об.rасть N'lенський райtоtt см,г. Березне. ]разок }ф5. м. Llерrriгiв (Tpvбr.lrrpo-
вiдна всlда). зразок ЛЬ6. Чернiгiвська область L{с,рнiгiвськиt"t райсltr с. Кобrr.,tянка.
зразокЛЪ7 Чернiгiвська область Срiбнянськt,ril paiioH. ,]ра]ок Лч8. Черrriгiвська об-
ласть Корюкiвськrrii раГ.ttlн.

Реlу.rьгаtIr la llбговорення. Рез1 ;rbtltrtt t.lс,ti1^.ення прс-tс|{lts. Iclli в t.rtlлtttti

Хлор-iон. Найбi:rьше час,го чl,риг!tу(]ться в ltilзertttrlr в().]ах у виг.rя.цi з'с_iнань
хлорllстого HaTpirr.l. Поход;кення !lористого HaтpiKl lro;Ke бlти рiзнrlr,l. Якutо йоr,о
прt.lсrтнiсть } пiдзеrtнiй водi об\ rrовленlJ рOзчIIненням NaC.l з гiрсr,кtlх гrоl,tiJ або
:]ьtiшанняir.t прiсних iнфilы,рацiГrIllIх вод i:l :]iltttmKoBtJi\rt1 \,opcbKt,INl,i солонll\1tl во-
_fa\Ill. го така во_]а не t небе}пе,Iною в санiтарн,,-гiгi, Hi,tHortr Bi.lHtrmclllii. \,tc it,ни
x.:Iop\ \Iож\ть накопllч_\ ватlIся в пi_]зеьtнttх BOJa\ н \, резч-lьтатi iхньtlго забрl .111з11-

ня рiзними органi,tнttrtl1 L"l рослиннlJмtI за,пtlшкаrtIt або нечIlсl,оl,а\rи.-Гt)\IY на l,c}]i!-
горiях Hace.lcHllx it.rHKliB. tlсоб.lиво га\l. fe Bi_lcr tня каttаrilацiя. а lI)rHItlBi Ht, ]ll Ile
iзольt-lванi з поверхнi вu_lонепрL)lllIкни\4и mitp.l\1ll. Brtic i r.t.lp_r -]olIlt ri,1,I;c [rlчяi illlt
зна.tноТ ве,ill{чLIнtI. lцо слу/кl-]ть показнlлко\1 Hellpl]_]a гностi п i]зе\lн il\ L]()л jlr]r] iIl],г-
них цiлеr:i.

Як прl,вtt,rо. пI,ttcrtHi l,ll),1и. прIltjiа,tснi _t.tя lllllHoI 1) $|tKrrpIlt 1.1ння. ilc II\lBl!HHi
irticтrtTrt бi"пьшlе З50 пr1,1-.l rпорr,-iона. Однак у пс,)с_\u],1}]вих pat*{сlH,t\ i цi ,,11rllцькltr r;-
береrь;кях HepilK.l J()lзo_1ltIbcя вllкорисtаги пi lrerl lii B,1_1tt ri srticl()\l \,()l]\-lrlH.l _it]

500-800 мгi",l i HaBiTb бiльLuе.
са't, }Ig'*
Твер:iсгь Bo_llt обrrtов_rюсlься прис\ tHictH,r Bo_li ioHiB ( а' i \1ч .;ltя во i.

що вt,корисгuв\к\гь \ lOcпtl.lapcbKttx i,гсхнi,tнtll lti.,tяr. гвс1,, liсtь rl;,,, в(,. lll^c tHa-
чення: r rвср:iй B()li. як BiJtl\|tl. повi:lьttiше р{\tв.rгh)к)гься llBr)lli irl'ясо.;1;1rрсIкfi
BoJa погано намLl_:ltос]ться, да(_ накIIп у парових KoТjlax .

Заl atbHa гвер:iс Ib tsll iнапtIа1,Iься c),Maplttrrt Brticltllt r Bo_ti it-lHiB ( lt . \1r
!ля пilтних tti.lей ; бi-lьlrrостi випаJкiв вltкорисlов\к-)tься пi,t+crtHi BoJtt il

загаqьною твердiсткl дсl 7 мг-екв/л.але в деякlt\ \liсцевостя\ f-lя t]1,1т,гя BtjK(rp1.1c0,сl,

в),к]l ься i значнtl бi.rьш гвсрJi во-tи.
Висновок. Склад пiдзеьtних вод обумов,lен1.1й iсторiсю гео.,itlгi.t ного po]Bll I -

Kv. характерсlлt тектонiчних структур, лiтологii'. гt,отерNliчнлl\ },\1ов i iнruиьr1.I особ-
лt{востями тeprrTopiT. Найбiльш rrогутнi tlиннllкI1. що обуllов-:lюIоть форпr1 вання
йонного скjlад}, вод ьrетаморфiчнi i вулканi.tнi проtlеси. IortHtl-co-,tbcBtrii с:клаJ Mi-
нерапьних вод форшlr,сться за участю процесiв р(lJчllнення co.,IeнocHll\ i карбоrlат-
Htlx вiдкла;tснь, катiонltого обvittr.

,,IlгЕрдтурА

Таб,lr и r{я

BrricT ioHiB вод Чернi гi BcbKoi об-цастi
Blricr
( ll г'.l )

ЗL,вtlк
.!l

31l:rltlK
r\y2

Зрtтlсlх
l\! )

.};latclK

N!4
Зразок

Nl5
}pa;tlK

]\!(,

Зразсlк
Nq7

Зразок
Л!tl

Са ( ).(]()ii 0.00] 0,(-)()] 0.00.+ 0.01 0.00.+ ().()()б 0.0 ]

м ( ).(l-i7] 0.0408 0 0)_1l, 0.0j 7] { ).0 72 0.0з ] ] ().(]] 9б 1).{}б

c]l _+.55 24.85 l l oli l0,65 ] 0,65 ] ].075 j ].725 ]-55
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