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ВСТУП
Навчальна

дисципліна

«Системний

аналіз

якості

компонентів

навколишнього середовища» є складовою варіативної частини освітньопрофесійної програми підготовки магістра за освітньо-професійною програмою
«Екологічна біотехнологія та біоенергетика». Спеціальність 101 Екологія.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Системний аналіз якості
компонентів навколишнього середовища» є розкриття закономірностей методів,
прийомів дослідження якості природних і антропогенно-змінених екосистем.
Метою дисципліни є формування знань про науку, її сутність, системного
наукового мислення, практичних навиків у галузі аналізу складних систем
навколишнього середовища.
Завдання курсу:
- підвищення рівня теоретичних знань про якість навколишнього
середовища;
- отримання знань щодо теоретичних основ, інструментів та методів
системного аналізу якості навколишнього середовища;
- оволодіння принципами оцінки стану та якості природних та
антропогенно-змінених екосистем;
- пізнання методів управління якістю екологічних систем різного типу їх
компонентів;
- розуміння принципів екологізації антропогенної діяльності;
- забезпечення можливостей використання набутих знань та умінь для
опису, аналізу та прогнозування стану систем довкілля в умовах обмеженої
інформації;
- формування

емоційно-ціннісного

ставлення

навколишнього середовища на основі знань про природу.
Студент повинен
знати:
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студентів

до

– методологічні засади системного підходу та системного налізу; основні
системні визначення; основи екосистемології;
– основи моделювання екологічних систем;
– визначальні фактори якості навколишнього середовища, біологічних
обєктів, включаючи людину;
– методи і критерії оцінки якості навколишнього середовища;
– основний понятійно-термінологічний апарат щодо системного аналізу
навколишнього середовища (основні дефініції);
– принципи застосування системного та діалектичного підходів у
наукових екологічних і природоохоронних дослідженнях;
– принципи використання на практиці методів збору та узагальнення
інформації, спостереження, прогнозування, моделювання даних екологічного і
геоінформаційного моніторингу навколишнього середовища;
– суть

інформаційно-логічного,

функціонального та кореляційного

(факторного) системно-екологічного аналізу;
– підходи до встановлення мети та розробки програми досліджень
навколишнього природного середовища; творчого пошуку для вирішення
поставлених завдань для подолання глобальних екологічних проблем;
– засоби мінімалізації антропогенного впливу на якість природного
середовища;
– особливості

якості

навколишнього

середовища

в

секторальних

екологічних системах (урбо-, агро-, техносистемах, заповідних і рекреаційних
територіях, на водних та наземних об’єктах);
– принципи використання методів експертних оцінок та пропозицій
спеціалістів, їх аналіз для формування зваженого результату геополітичних
екологічно орієнтованих природоохоронних рішень;
уміти:
- володіти понятійно-термінологічним апаратом щодо системного
аналізу навколишнього середовища (основні дефініції);
5

- застосовувати принципи системного аналізу при оцінці якості
навколишнього середовища; виявляти системні закономірності;
- визначати систему для розв'язання конкретних проблем (ситуацій),
будувати та досліджувати її модель;
- виконувати

спрощення,

ранжування,

показників

якості;

інтерпретувати одержані результати, робити висновки;
- отримувати і аналізувати загальну і спеціальну інформацію щодо
особливостей об’єкту, а також щодо засобів вирішення поставленого завдання;
- порівнювати і обгрунтовувати, використовувати наявну інформацію;
- визначити показники якості об’єкту аналізу;
- обгрунтовувати вид критерію якості об’єкту аналізу;
- оцінювати стан і якість компонентів навколишнього середовища;
- розробляти

алгоритм

дій

при

аналізі

якості

навколишнього

середовища;
- застосовувати сучасні методи захисту довкілля;
- обгрунтовувати заходи щодо підвищення якості навколишнього
середовища;
-

впроваджувати методи екологізації у всіх сферах діяльності людини;

- застосовувати принципи системного аналізу в сфері екологічної
освіти та освіти в інтересах сталого розвитку.
Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях переважної більшості
дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця, забезпечує вивчення
дисциплін

«Біологія

клітини»,

«Генетика»,

«Загальна

мікробіологія

і

вірусологія», «Хімія», «Інженерна та комп'ютерна графіка», «Обчислювальна
математика та програмування», «Загальна біотехнологія», «Процеси і апарати
біотехнологічних виробництв», «Фізіологія та діагностика людини та тварин»,
«Основи екологічної біотехнології», «Біоінженерія», «Сучасні біотехнології в
агросфері»,

«Основи

біоіндикації

та

біотестування»,

«Проектування

біотехнологічних виробництв (основи проектування)» , «Біоенергетика»,
«Біотехнологія переробки відходів»,
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«Біотехнологія очищення води»,

«Харчова біотехнологія», «Екологія», «Санітарія і гігієна виробництв та
продукції», «Технології біорекультивації. Біоремедіація грунтового й водного
середовищ».
Основними формами роботи є лекції, практичні та лабораторні заняття,
самостійна робота, індивідуальна робота з викладачем.
Формами контролю за процесом і результатами засвоєння матеріалу під
час вивчення дисципліни є поточний модульний контроль успішності,
диференційований залік.
Звіт з практичної роботи має включати:
- тему та мету роботи;
- визначення навчальних елементів;
- виконані матеріали чи розрахунки відповідно до поставлених у роботі
завдань;
- відповіді на контрольні питання.
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття № 1
Тема. Аналіз якості ґрунтів
Мета: навчитися проводити аналіз якості грунтів; надбання навичок
практичного використання законодавства України в області оцінювання якості
грутнів.
Навчальні елементи: міграція ксенобіотиків, допустима залишкова
кількість, гігієнічна діагностика ґрунтів, якість ґрунтів, стандарти з якості
грунту.
Короткі теоретичні відомості
Ґрунти як об'єкт охорони, контролю та управління якістю мають низку
специфічних особливостей порівняно з іншими об'єктами природного середовища. Ґрунти суттєво менш рухомі, ніж атмосферне повітря чи поверхневі
води, а тому не мають такого могутнього природного самоочищення,
властивого іншим середовищам, як розбавляння. Антропогенні забруднення,
що потрапили до ґрунту, накопичуються, а ефекти підсумовуються з
одночасним можливим утворенням більш токсичних речовин, ніж вихідні
компоненти.
Міграція ксенобіотиків відбувається дуже повільно, що спричинює
значне забруднення. При цьому можливий перебіг анаеробних процесів
розкладання забрудників, пов'язаний з утворенням токсичних розчинів та
речовин з неприємним запахом. З метою запобігання такому забрудненню
розроблена і методологія гігієнічного нормування екзогенних хімічних речовин
(або ксенобіотиків) у ґрунті. Це дало змогу науково обґрунтувати ГДК понад
130 забруднювальних речовин та здійснювати контроль та управління якістю
ґрунтів. До переліку цих полютантів входять переважно пестициди, які
застосовують для захисту рослин від шкідників і хвороб, та деякі сполуки
мінеральних добрив.
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Ґрунти безпосередньо не впливають на здоров'я людини, як атмосферне
повітря чи вода. Несприятливий вплив ґрунтів виявляється в тому, що шкідливі
речовини, які потрапили в ґрунт, надходять у сільськогосподарські рослини і
накопичуються в них. Тому на практиці використовують іншу нормативнодопустиму залишкову кількість (ДЗК) полютантів у ґрунтах, харчових і
кормових продуктах.
Гігієнічна діагностика ґрунтів охоплює санітарно-топографічне обстеження місцевості, фізико-хімічний аналіз, санітарно-бактеріологічне, вірусологічне, гельмінтологічне, ентомологічне, а за потреби – санітарнотоксикологічне й радіометричне дослідження.
Різні рослини мають неоднакову здатність до накопичення нітратів, а
тому ГДК для різних овочів різняться. Так ГДК нітратів за нітрат-іоном
становить, мг/кг: у картоплі – 80, капусті білоголовій та моркві – 300, буряках –
140, огірках – 150, помідорах і цибулі – 60.
Якість

ґрунтів

–

це

сукупність

фізико–хімічних

і

біологічних

властивостей Грунтів, визначаючих їх безпечність в епідеміологічних і
гігіснічних відносинах. Визначається якість ґрунтів за показниками їх
санітарного стану, та комплексу критеріїв (санітарно–хімічних і санітарно–
мікробіологічних). За словами академіка В.І. Вернадського, грунт є основою
організації

біосфери.

Географи

називають

грунт

дзеркалом,

фокусом

ландшафту. У грунті взаємодіють всі компоненти біосфери, поєднуючись,
формуючи там складну полі генетичну біокосну систему. Ґрунти є важливим та
незамінним природним ресурсом і головним завданням діяльності людини є
підтримка здатності фунтів до самовідновлення у процесі ґрунтоутворення.
Забруднення грунтів відбувається як природним шляхом, так і в
результаті антропогенної діяльності. Антропогенне забруднення грунтів
відбувається внаслідок діяльності різних галузей промисловості та сільського
господарства, транспорту, військової діяльності, енергетики та комунально–
побутових господарств. За величиною зон та рівнем забруднення грунтів
забруднення поділяються на фонове, локальне, регіональне, глобальне.
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Якість ґрунтів регламентується за стандартами в яких розглядаються
номенклатура показників санітарного стану ґрунту, методи відбирання і
підготовки проб для хімічного, бактеріологічного і гельмінтологічного аналізу
та ін.
Основні стандарти з якості грунту
Державні і міжнародні
ДСТУ

3866–99

Класифікація

грунтів

за

ступенем

вторинної

солонцюватості.
ДСТУ 3980–2000 Грунти. Фізико–хімія грунтів. Терміни та визначення
ДСТУ 4287:2004 Якість грунту. Відбирання проб
ДСТУ 4288:2004 Якість грунту. Паспорт грунту.
ДСТУ 4362:2004 Якість грунту. Показники родючості грунтів
ДСТУ ІSО 10381–6–2001 Відбір проб. Частина 6. Настанови щодо
відбору,
ІSО 10381–6:1993 оброблення та зберігання фунту для дослідження
аеробних мікробіологічних процесів у лабораторії.
ДСТУ ІSО 10390–2001 Якість грунту. Визначання рН.
ІSО 10390:1994
ДСТУ ІSО 11074–1:2004 Якість грунту. Словник термінів. Частина 1.
ІSО 11074–1:1996 Забруднення та охорона грунтів.
ДСТУ ІSО 11074–2:2004 Якість грунту. Словник термінів. Частина 2
ІSО 11074–2:1998 Пробовідбирання.
ДСТУ ІЗО 11074–4:2004 Якість грунту. Словник термінів. Частина 4.
Відновлювання грунтів та ділянок.
ДСТУ ІSО 11259:2004 Якість грунту. Спрощений опис грунту.
ISO 11259:1998
ДСТУ ІSО 11265–2001 Визначання питомої електропровідності.
ІSО 11265:1994
ДСТУ ІSО 11266–2001 Настанови щодо лабораторного випробовування
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ІSО 11266:1994 біодєградації органічних хімічних речовин у грунті в
аеробних
умовах.
ДСТУ ISO 11269–2–2002 Визначання дії забрудників на флору грунту.
ІSО 11269–2:1995 Частина 2. Вплив хімічних речовин на проростання та
ріст
вищих рослин.
ДСТУ ІSО 15176:2004 Характеристика вийнятих грунтів та інших
ISO 15176:2002 ґрунтових матеріалів, призначених для вторинного
використання.
ДСТУ ІSО 15709:2004 Ґрунтова вода та ненасичена зона. Визначення,
ІSО 15709:2002 позначення та теорія.
Міждержавні і європейські
ГОСТ 17 4.1.02–83 Почвы. Классификация химических веществ для
контроля
загрязнения.
ГОСТ 17.4.2.01–81 Почвы. Номенклатура показателей санитарного
СТ СЗВ 4470–84 состояния.
ГОСТ 17.4.3.02–85 Требования к охране плодородного слоя почвы при,
производстве земляних работ.
ГОСТ

17.4.3.03–85

Почвы.

Требования

к

методам

определения

загрязняющих
веществ.
ГОСТ 17.4.3.06–86 Общие требования к классификации почв по влиянию
на
них химических загрязняющих веществ.
ГОСТ 17.4.4.02–84 Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологичсского анализа.
ГОСТ 17.4.4.03–86 Метод определения потенциальной опасности эрозии
под
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воздействием дождей
ГОСТ

17.5.1.06–84

Охрана

природы.

Земли.

Классификация

малопродуктивних
угодий для землевания.
ГОСТ 17.5.4.01–84 Метод определения рН водной витяжки вскрышных и
вмещающих пород.
ГОСТ 25100–95 Грунты. Классификация.
ГОСТ 26212–91 Почвы. Определение гидролитической кислотности.
ГОСТ 26244–84 Обработка почвы предпосевная. Требования к качеству и
методи определения.
ГОСТ 26483–85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и
Определение ее рН по методу ЦИНАО.
ГОСТ 27593–88 Почвы. Термины и определения.
Санітарний

контроль

забруднення

ґрунтів

здійснюють

органи

санепідемслужби. Для забезпечення санітарної охорони ґрунтів, своєчасного
збирання та видалення промислових і побутових відходів, вторинної сировини
проводять попереджувальний та поточний санітарний нагляд. Контроль
здійснюють за показниками, наведеними у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 – Показники ГДК і ДЗК
ГДК у
Речовина
ґрунті,
мг/кг

ДЗК у рослинних
продуктах, мг/кг продуктах,
мг/кг

Прометрин (арборицид)

0,5

0,1—0.25

Хлорамп (арборицид)

0,05

—

Хлорофос (інсектицид)

0,5

1,0

Карбофос (інсектицид)

2,0

1,0—3,0

Бензпірен

0,02

—

Свинець

20,0

—
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Хром (VI)

0,05

—

Ртуть

2,1

—

Бензол, толуол

0,3

—

Нітрати

—

Сірка

—

Гексахлорциклогексан
(інсектицид)

1,0

1,0

Гамма-ізомер гексахлорану
(інсектицид)

1,0

2,0

Поліхлорпінен (інсектицид)

0,5

Не допускається

Поліхлоркамфен
(інсектицид)

0,5

0,1

Мідь

3.0

—

Нікель

4,0

—

Цинк

23.0

—

Манган

1500,0

—

Ванадій

150,0

—

Кобальт

5,0

—

Кадмій

1,0

—

Гідрогенсульфід

0,4

—

Система стандартів з методів визначання забруднюючих речовин у
ґрунтах розглядає методи визначання ємності катіонного обміну, метод
вимірювання та розрахунку суми токсичних солей у розкривних та вміщуючих
породах, методи визначання органічної речовини, метод визначання іонів
карбонату та бікарбонату у водній витяжці, методи визначання іонів хлориду у
водній витяжці, метод визначання іону сульфату у водній витяжці, метод
визначання натрію та калію у водній витяжці, визначання нітратів за методом
ЦІНАО, визначання обмінного амонію за методом ЦІНАО та ін.
Для оцінки забруднення небезпеки забруднення грунту вибір хімічних
речовин

–

показників

забруднення
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–

проводиться

з

урахуванням:

ü специфіки джерел забруднення, що визначають комплекс хімічних елементів,
що

беруть

участь

у

забрудненні

грунтів

досліджуваного

регіону;

пріоритетності забруднювачів у відповідності зі списком ГДК хімічних речовин
у грунті та їх класів небезпеки; землекористування. Якщо немає можливості
врахувати весь комплекс хімічних речовин, що забруднюють грунт, оцінку
проводять за найбільш токсичних речовин, тобто відносяться до найбільш
високого класу небезпеки.
При відсутності в документації класу небезпеки хімічних речовин,
пріоритетних для грунтів досліджуваного району, їхній клас небезпеки J може
бути визначений за такою формулою:

,
де А – атомна вага елемента; S - розчинність в воді хімічної сполуки, мг / л;
М – молекулярна маса хімічної сполуки, в яке входить даний елемент;
a – середнє арифметичне з шести ГДК хімічних речовин у різних харчових
продуктах (м'ясо, риба, фрукти, овочі).
Оцінка рівня забруднення грунтів як індикаторів несприятливого впливу
на здоров'я населення проводиться за показниками, розроблених за сполучених
геохімічних і геогігіеніческіх дослідженнях навколишнього середовища міст.
Такими показниками є коефіцієнт концентрації хімічної речовини К з і
сумарний

показник

забруднення

Z с, який

дорівнює

сумі

коефіцієнтів

концентрацій хімічних елементів:

,
де n - число сумовних елементів.
Оцінка небезпеки забруднення грунтів комплексом металів за показником
Z з, яка відображатиме диференціацію забруднення повітряного басейну міст, як
металами, так і іншими найбільш поширеними інгредієнтами (пил, оксид
вуглецю, оксиди азоту), проводиться за оцінною шкалою, наведених у табл 1.2.
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Градації оціночної шкали розроблені на основі вивчення показників стану
здоров'я населення, що проживає на території з різним рівнем забруднення
грунтів.
Таблиця 1.2. – Орієнтовна оцінна шкала небезпеки забруднення грунтів за
сумарним показником забруднення Z з
Категорія
забруднення
грунтів

Значення Зміни
Zз

показників

здоров'я

населення

в

осередках забруднення
Найбільш низький рівень захворювання дітей і

Допустима

<16

мінімальна

частота

зустрічальності

функціональних відхилень
Помірно
небезпечна

16 ... 32

Збільшення рівня загальної захворюваності
Збільшення рівня загальної захворюваності, числа

Небезпечна

32 ... 128

часто

хворіючих

дітей,

дітей

з

хронічними

захворюваннями, порушеннями функціонального
стану серцево-судинної системи
Збільшення

Надзвичайно
небезпечна

>128

дитячого

рівня
населення,

загальної
жінок

захворюваності
з

порушенням

репродуктивної функції (збільшення
передчасних пологів та ін.)

Основні стандарти з досліджування якості грунту
Державні і міжнародні
ДСТУ 4114–2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію.
ДСТУ 4289:2004 Методи визначання органічної речовини.
ДСТУ 4290:2004 Методи визначання валового фосфору і валового калію.
ДСТУ ISO 10693–2001 Визначання вмісту карбонатів. Об'ємний метод.
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числа

ISO 10693:1995
ДСТУ ISO 11048–2001 Визначання водорозчинних та кислоторозчинних
сульфатів.
ДСТУ ISO 10694–2001 Визначання вмісту органічного і загального вуглецю
методом сухого спалювання
ДСТУ ІSО 11260–2001 Визначання ємності катіонного обміну та насиченості
основами з використовуванням розчину хлориду барію.
ДСТУ 180 11263–2001 Якість грунту. Спектрометричний метод.
ISO 11263:1994 Визначання вмісту рухомих сполук фосфору в розчині
гідрокарбонату натрію.
ДСТУ ISO 13536–2001 Визначання потенційної ємності катіонного обміну та
вмісту обмінних катіонів.
Міждержавні і європейські
ГОСТ 17.4.4.01–84 Методы определения емкости катионного обмена.
ГОСТ 17.5.4.02–84 Метод измерения и расчета суммы токсичних солей во
вскрышных и вмещающих породах.
ГОСТ 5180–84 Методи лабораторного определения физических характеристик.
ГОСТ 26424–85 Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в водной
вытяжке.
ГОСТ 26425–85 Методи определения иона хлорида в водной вытяжке.
ГОСТ 26426–85 Методи определения иона сульфата в водной вытяжке.
ГОСТ 26427–85 Метод определения натрия и калия в водной вытяжке.
ГОСТ 26428–85 Методы определения кальция и магния в водной вытяжке.
ГОСТ 26485–85 Почвы. Определение обменного (подвижного) алюминия
ГОСТ 26486–85 Почвы. Определение обменного марганца.
ГОСТ 26487–85 Почвы Определение обменного кальция и обменного
(подвижного) магния методами ЦИНАО.
ГОСТ 26488–85 Определение нитратов по методу ЦИНАО.
ГОСТ 26489–85 Определение обменного аммония по методу ЦИНАО.
ГОСТ 26490–85 Почвы. Определение подвижной серы по методу ЦИНАО
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ГОСТ 27395–87 Почвы. Метод определения подвижных соединений двух– и
трехвалентного железа.
Найбільш доцільним методом визначення інтегральної токсичності
грунту є біотестування.
Завдання до теми
1. Наведіть приклади гідротехнічних протиерозійних заходів.
2. Визначте роль лісових насаджень у збільшенні продуктивності ґрунтів.
Контрольні питання
1. Основні стандарти з дослідження якості ґрунтів.
2. Оцінка забруднення небезпеки забруднення грунту.
Література: [1, с. 4-10; 3, с. 5‒10; 9; 10; 11].
Практичне заняття № 2
Тема. Аналіз якості води
Мета: навчитися проводити оцінювання якості води, розвивати навички
екологічних розрахунків.
Навчальні елементи: бактеріологічні показники, розчинений кисень,
нарощування біомаси фітопланктону, біологічне споживання кисню, тимчасова
жорсткість, нейтралізуюча здатність водойми, вапняний метод, натрієвий
метод, содовий метод, фосфатний метод, освітленість, окисно-відновний
потенціал, мінералізація води.
Короткі теоретичні відомості
Вода – це найбільш розповсюджена та найнеобхідніша речовина на Землі.
Вона забезпечує існування всіх організмів, визначає клімат та погоду на
планеті. Вода – основа розвитку землеробства, енергетики та рибного
господарства, без неї неможливий побут та відпочинок людини.
Вода, яка подається споживачу, повинна бути захищена від випадкового
або систематичного забруднення. Якість води характеризується складом та
властивостями. Існує декілька показників якості та складу води:
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– бактеріологічні показники води (загальна кількість бактерій та кількість
бактерій кишкової палички у 1 мл води);
– показники токсичних хімічних речовин (берилій, молібден, миш’як,
нітрати, поліакриламід, свинець, селен, стронцій, радій);
– фізичні показники (запах, присмак, колір, мутність);
– хімічні показники.
2.1 Кисень у природних водах. Усунення жорсткості води
Основним окисником у природних водах є розчинений кисень. Для
оцінки максимально можливої концентрації розчиненого кисню у воді за певної
температури та відповідної константи Генрі для розчинення кисню, якщо доля
кисню у повітрі (а) складає 0,21, його молекулярна маса (Мr) – 32 г/моль, а
атмосферний тиск (Р) – 101,3 кПа, необхідно застосовувати наступну формулу:
C  O2 aq  P  1000  a  K r  Mr  O2 

Під час фотосинтезу відбувається нарощування біомаси фітопланктону, і
на розкладання 1 молекули фітопланктону необхідно 138 молекул кисню
відповідно за рівнянням реакції:
C106H263O110N16P + 138O2 → 106CO2 + 16NO3- + HPO42- + 122H2O + 18H+
Можна зробити висновок, що на окиснення кожного надлишкового
кілограму фітопланктону витрачається 1,23 кг розчиненого кисню. Ця кількість
кисню

буде

вилучатись

з

об’єму води

водойми.

Тому

надлишкова

продуктивність водойм та водотоків при надлишковому вмісті біогенних
елементів у воді та мінімальна концентрація розчиненого кисню призводить до
евтрофікування природних вод. Це наочно представлено у табл. 2.1.
Якщо у замкнуту водойму потрапляють органічні забруднювачі, то
основним каналом їх виведення є біохімічне окиснення. Концентрація
органічних

сполук

у

воді

характеризується

споживання кисню (БСК).
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величиною

біологічного

Таблиця 2.1 – Фіксовані категорії трофічного стану

Середнє

Максимальне

Ультраоліготрофний

Середня
кількість
фосфору,
мг/л
< 4,0

< 1,0

< 2,5

Оліготрофний
Мезотрофний
Евтрофний

< 10,0
10,0–35,0
35,0–100,0

< 2,5
2,5–8,0
8,0–25,0

8,0
8,0–25,0
25,0–75,0

Гіпертрофний

> 100

> 25,0

> 75,0

Трофічний
стан

Вміст хлорофілу «А», мг/л

Для джерел централізованого господарсько-питного водопостачання та
водних об'єктів, використовуваних у рибогосподарських цілях, БПКповне
повинне перевищувати 3 мг О2/л, для водойм культурно-побутового
водокористування – 6 мг/л. Відповідно, гранично допустимі значення БПК5 для
тих же водойм рівні приблизно 2 мг/л і 4 мг/л.
Води водоймища завжди містять деяку кількість бікарбонатів кальцію
Са(НСО3)2 і магнію Мg(НСО3)2, що обумовлюють її карбонатну жорсткість.
Внаслідок гідролізу бікарбонатів утворюється надлишок гідроксильних іонів (в
результаті чого рН води може перевищувати 7), що дозволяє нейтралізувати
деяку кількість кислоти. Приклади реакцій:
2Са(НСО3)2 + 2Н2O ↔ Са(OН)2 + СаСO3 + 3Н2O + 3СO2
Са(OН)2 + 2НСl ↔ СаСl2 + 2Н2O
СаСO3 + 2НСl ↔ СаСl2 + Н2O + СO2
Сумарна реакція цього процесу має вигляд:
∑ 2Са(НСО3)2 + 4НСl ↔ 2СаСl2 + 4Н2O + 4СO2
Для підтримки бікарбонатів у розчиненому стані необхідна присутність у
воді розчиненої борної вуглекислоти. Її наявність дозволяє у свою чергу
нейтралізувати відповідну кількість лугу. Нейтралізація лугу може відбуватися
і за рахунок бікарбонатів після їхнього гідролізу внаслідок утворення
карбонатів, що не піддаються гідролізу:
4Ca(HCO3)2 + 2H2O ↔ 2Ca(OH)2 + 2CaCO3 + 4H2O + 6CO2
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CO2 + 2NaOH ↔ Na2CO3 + H2O
Ca(HCO3)2 + 2NaOH ↔ Na2CO3 + CaCO3 + 2H2O
Ca(OH)2 + CO2 ↔ CaCO3 + H2O
Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 ↔ 2CaCO3 + 2H2O
∑ 6Ca(HCO3)2 + 4NaОН ↔ 2Na2CO3 + 6CaСО3 + 8H2O + 4CO2
Таким чином, вода водоймищ має одночасно і лужний, і кислотний
резерв, що дозволяє нейтралізувати кислоти і луги, що надходять у водойму
разом із виробничими стічними водами. Це має велике економічне значення,
тому що дозволяє у деяких випадках відмовитися від спеціальної обробки
стічних вод до випуску їх у водойму.
Залежність між активною реакцією води і вмістом у ній бікарбонатної та
вільної вуглекислоти виражається рівнянням:
pH  6,52  lg

C  CO2 c

C  CO2 б

де 6,52 – значення негативного логарифма константи дисоціації бікарбонату (К
= 3∙10–7); С(СО2)с – концентрація вільної вуглекислоти; С(СО2)б – концентрація
бікарбонатної вуглекислоти.
При розрахунках нейтралізуючої здатності водойми слід ураховувати
нормативні дані «Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними
водами», де зазначено, що рН води водойми не повинно перевищувати 6,5 ÷ 8,5.
Розрізняють тимчасову жорсткість (карбонатну), та постійну жорсткість
(не карбонатну). Тимчасова жорсткість обумовлена присутністю у воді
гідрокарбонатів кальцію Са(НСО3)2 і магнію Mg(НСО3)2. Постійна жорсткість
води обумовлена присутністю у воді сульфатів, хлоридів кальцію і магнію
(Са804, СаСl2, MgSO4, MgCl2).
Для чисельного вираження жорсткості води вказують концентрацію у
ній катіонів кальцію і магнію. На практиці для вимірювання жорсткості води
частіше використовуються одиниці вимірювання – ммоль/л або нормальна
концентрація іонів кальцію і магнію, яку виражають у мг-екв/л. Один мг-екв/л
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відповідає вмісту у 1 літрі води 20,04 міліграмів Са2+ або 12,16 міліграмів Mg2+
(розраховується шляхом ділення атомної маси на валентність). Таким чином,
жорсткість можна розрахувати за формулами:

Ж заг

Са 2    Mg 2  

 або

20,04
12,16

Ж заг 

mсолі
1
 М солі  VH 2 O
2

 1000

де [Са2+], [Mg2+] – концентрація у мг/л іонів кальцію та магнію відповідно; Mсолі
– молярна маса солі кальцію або магнію, г/моль; VH2O – об’єм води, л або дм3.
За величиною загальної жорсткості розрізняють воду:
– дуже м’яку (0–1,5 мг-екв/л);
– м'яку (1,5–3,0 мг-екв/л);
– середньої жорсткості (3,0–4,5 мг-екв/л);
– досить жорстку (4,5–6,6 мг-екв/л);
– жорстку (6,5–11,0 мг-екв/л);
– дуже жорстку (більше 11 мг–екв/л).
Основними методами усунення жорсткості води є наступні:
1. Усунення тимчасової жорсткості:
– вапняний метод:
Са(ОН)2 + Са(НСO3)2 ↔ 2СаСO3 + 2Н2O
Са(ОН)2 + Mg(НСO3)2 ↔ 2СаСO3 + Мg(ОН)2 + 2Н2O
– натрієвий метод:
Са(НСO3)2 + 2NaOН ↔ NaСO3 + СаСO3 + 2Н2O
Mg(НСO3)2 + 2 NaOН ↔ Мg(ОН)2 + 2NaСO3 + 2Н2O
– содовий метод:
Са(НСO3)2 + Na2СО3 ↔ СаСО3 + 2NaНСO3
Mg(НСO3)2 + 2Na2СО3 ↔ МgСО3 + 2NaНСO3
2. Визначення постійної жорсткості:
– содовий метод:
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СаSO4 + Na2СО3 ↔ СаСО3 + Na2SO4
MgSO4 + 2NaСО3 ↔ МgСО3 + Na2SO4
– фосфатний метод:
3СаSO4 + 2Na3PО4 ↔ Са3(РO4)2 + 3Na2SO4
3MgSO4 + 2Na3PО4 ↔ Mg3(РO4)2 + 3Na2SO4
2.2. Техногенний вплив на гідросферу
Проблеми, пов’язані з гідросферою, зумовлені браком прісної води для
потреб людства, а також її забрудненням, порушенням природних круговоротів
та зменшенням продуктивності водних екосистем.
Природні води мають хімічний склад, що формується під дією численних
абіогенних та біогенних чинників і може змінюватись у широких межах.
Фізичні чинники, що впливають на хімічний склад і біологічну
продуктивність природних водойм:
1. Температура, зміна якої впливає на розчинність газів та багатьох
сполук. Нагрівання сприяє гідролізу, прискоренню хімічних і біохімічних
процесів, може спричинити гіпоксію та тепловий стрес у гідробіонтів.
2. Освітленість – важливий екологічний чинник, від якого залежить
інтенсивність процесів фотосинтезу у водних рослин та водоростей, вміст
вуглекислого газу і кисню, продуктивність водних екосистем.
3.

Окисно-відновний потенціал

характеризує

співвідношення між

окисниками і відновниками, вміст органічних сполук, кисню, інтенсивність
розкладання органічних решток.
4. Змішування води та швидкість течії зумовлюють різну інтенсивність
процесів самоочищення, поширення забруднювачів, вміст кисню тощо.
Хімічні чинники:
1. Вміст розчинних газів – СO2, O2, H2S, NH3, СН4, які надходять із
повітря, утворюються у процесі життєдіяльності водних організмів та під час
загнивання органічних решток.
2. Концентрація розчинних сполук характеризує мінералізацію води і
класифікацію вод на групи:
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– прісні води (масова частка розчинних сполук менше 1 г/кг води);
– солонуваті (масова частка розчинних сполук 1–25 г/кг води);
– солоні (масова частка розчинних сполук 25–50 г/кг води);
– розсоли (масова частка розчинних сполук більше 50 г/кг води).
Прісні води поділяються на:
– слабко мінералізовані (менше 200 мг/л розчинених сполук);
– середньо мінералізовані (200–500 мг/л розчинених сполук);
– сильно мінералізовані (500–1000 мг/л розчинених сполук).
Стічні води – це комунальні та промислові стоки населених місць
(побутові, виробничі, дощові з вулиць, промислових майданчиків, районів усіх
типів забудов), використані людиною і відведені після користування.
Згідно з використанням водойм встановлюють гранично допустимі
концентрації (ГДК) для забруднювачів (табл. 2.2).
Таблиця 2.2 – Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин
Речовина

ГДК, мг/л

Речовина

ГДК, мг/л

Аміак

0,05

Сірковуглець

1,0

Бензол

0,5

Таніни

10,0

Кадмій
Магній
Мідь

0,005
40,0
0,001

Феноли
Хлор вільний
Ціаніди

0,001
0,0
0,05

0,001
0,05

Смолисті речовини, що
вимиваються з деревини
хвойних порід

2,0

Нафта, нафтопродукти
– у розчиненому стані
– у емульсованому стані
Нікель

0,1

Цинк

0,05

Свинець

0,1

Хлороформ

0,0

При скиданні стічних вод у природні водойми оцінюють сумарний вплив
забруднювачів на їх санітарний стан за формулою:

Сі
С1
С2

 ... 
 1,
ГДК1 ГДК 2
ГДКі
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де С1, С2,…, Сі – концентрації забруднювачів у водоймі, мг/л; ГДК1, ГДК2,...,
ГДКі – гранично допустимі концентрації забруднювачів, мг/л.
Об’єм стічних вод, які очищають за добу, визначається за формулою:
Qдоб  N  M

де N – норма водовідведення на одиницю продукції або сировини, яку
переробляють, з урахуванням обороту води, м3 (для синтетичних поверхневоактивних речовин, сульфітної целюлози, паперу відповідно дорівнює 1,0; 218,0;
37,0 м3/т); М – кількість одиниць продукції або маса сировини, яку
переробляють за добу.
Завдання до теми
1. Визначити тимчасову жорсткість води, у 1 літрі якої міститься 0,1463 г
Mg(HCO3)2.
2. Чому рівна жорсткість 0,005 М розчину СаСl2?
3. У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація кадмію
становить 0,05 мг/л, бензолу – 3,5 мг/л, нікелю – 0,7 мг/л. Оцінити санітарний
стан водойми, враховуючи ефект сумації.
4. У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація кадмію
становить 0,05 мг/л, магнію – 3,5 мг/л, нікелю – 0,3 мг/л. Оцінити санітарний
стан водойми, враховуючи ефект сумації.
5. У водоймі, що має рибогосподарське призначення, концентрація нафти
та нафтопродуктів в емульсованому стані становить 0,1 мг/л, сірковуглецю –
0,5 мг/л, фенолів – 0,005 мг/л. Оцінити санітарний стан водойми, враховуючи
ефект сумації.
Контрольні питання
1. Які основні методи усунення жорсткості води.
2. Охарактеризуйте техногенне забруднення гідросфери.
Література: [1, с. 26‒45; 2, с. 33‒69; 3, с. 141‒160; 4, с. 28‒70; 5, с. 117‒
142; 6, с. 90‒100; 7, с. 78‒110; 8, с. 60‒70; 12, с. 35‒40; 14, с. 160‒173].
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Практичне заняття № 3
Тема. Аналіз якості повітря
Мета: навчитися розраховувати кількості деревинно-чагарникових і
трав'янистих рослин, необхідних для озеленення порушеної зони.
Навчальні

елементи:

деревно-чагарниковий,

деревно-тіньовий

і

комбінований принцип, густота культур, біологічні властивості деревних порід,
едафічні або ґрунтові умови, лісоутворюючі породи.
Короткі теоретичні відомості
Склад і будова тропосфери визначається потраплянням газів із земної
кори і присутністю життя на земній поверхні. Цей тонкий шар містить два
важливі газоподібні компоненти: азот (Н2) і кисень (О2), які становлять
відповідно 78 та 21 % об’єму атмосфери.
Кисень утворюється в процесі фотосинтезу рослин і, у свою чергу,
використовується мікро- і макроорганізмами при диханні, побічним продуктом
якого є вуглекислий газ. Крім азоту і кисню до складу атмосфери входять аргон
(Аr – 0,93%) і вуглекислий газ (СО2 – 0,036%), а також у незначних кількостях
неон (Nе), гелій (Не), метан (СН4), криптон (Кr), водень (Н2), ксенон (Хе) і
хлорфторвуглеводні (ХФВ) антропогенного походження. Крім газів у повітрі
атмосфери містяться ще й домішки так званих аерозолів, тобто дуже дрібних
крапель рідин і твердих часточок як природного, так і штучного походження:
сірчистих (краплі Н2SО4), мінеральних (пил із земної поверхні), морських
(часточки морських солей) та ін. Вони одні з найбільш оптично активних
компонентів атмосфери. Це зважені в повітрі частки розміром від декількох
нанометрів до декількох десятків мікрометрів, що утворюються при конденсації
водяної пари і що потрапляють в атмосферу із земної поверхні у результаті
індустріальних забруднень, вулканічних вивержень, а також з космосу.
Сумарний вміст газу у тропосфері можна визначити за формулою:
Q

4
3
    R  H   R3   C,


3
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де R – радіус земної кулі, км; Н – висота тропосфери, км; С – концентрація газу
у тропосфері, кг/км3.
Швидкість потрапляння забруднюючого газу в атмосферу можна
визначити наступним чином:
W  Q t,

де t – час життя газу у відношенні до процесів виведення і трансформації.
Вище тропосфери перебуває стратосфера довжиною 40 км. Температура
повітря від границі тропосфери до висоти 30 км постійна (близько –50 0С), а
потім підвищується та на висоті 50 км досягає 10 0С. У стратосфері під впливом
космічного випромінювання і короткохвильової частини УФ-випромінювання
Сонця молекули повітря іонізуються, у результаті чого утворюється озон.
Стратопауза відокремлює стратосферу від мезосфери, що знаходиться
вище. Вище мезосфери розташована термосфера (або іоносфера), для якої
характерно безперервне підвищення температури зі збільшенням висоти. На
висоті 150 км температура досягає 200–240 0С, на рівні 200 км – 500 0С, а на
висоті 500–600 км перевищує 1500 0С. У термосфері гази дуже розряджені.
Молекули їх рухаються з великою швидкістю, але рідко зустрічаються між
собою і тому не можуть викликати навіть невеликого нагрівання тіла, що там
перебуває.
Атмосфера складається в основному з азоту і кисню. На висоті 110–120
км кисень майже весь стає атомарним. Передбачається, що вище 400–500 км і
азот перебуває в атомарному стані. Киснево-азотний склад зберігається
приблизно до висоти 400–600 км. Вище 600 км у атмосфері починає переважати
гелій приблизно до висоти 1600 км, а вище 2000–3000 км переважає водень.
Під дією сонячного випромінювання в атмосфері протікає безліч реакцій,
у яких беруть участь азот, кисень, озон, оксид азоту, двоокис вуглецю і пари
води. Іонізація відбувається в основному на висоті 70–80 км. При цьому
відзначаються негативні (N-, О-, СО3-, NО2-, NО3-) і позитивні (N+, O+, О2+, Н+)
іони. Ці іони утворюють різні комплекси: NO+N2; NO+СO2; NO+Н2; O2+(Н2O).
3.1. Антропогенне забруднення повітря
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Існують два головні джерела забруднення атмосфери: природне та
антропогенне.
Космічний пил утворюється із залишків згорілих метеоритів при їхньому
проходженні в атмосфері. Щорічно його випадає на Землю 2–5 млн. т.
Природний пил є постійною складовою частиною земної атмосфери. Він являє
собою дрібні тверді зважені у повітрі частки радіусом 10–4–10–3 см. Частки
природного пилу мають органічне і неорганічне походження та утворюються у
результаті руйнування і вивітрювання гірських порід та ґрунту, вулканічних
вивержень, лісових і степових пожеж, випарювання з поверхні морів.
Одним із джерел пилу у нижніх шарах атмосфери є безводні пустелі та
степи. Атмосферне повітря над океаном включає дрібні кристали солей магнію,
натрію, калію, кальцію, що утворюються в результаті висихання у повітрі
бризів води. Як правило, природне забруднення не становить загрози для
біогеоценозів та живих організмів, хоча короткочасні наслідки можливі.
Атмосферний пил сприяє конденсації водяного пару, а отже, і утворенню
опадів. Крім того, він поглинає пряму сонячну радіацію і захищає організми від
сонячного випромінювання.
Джерелами антропогенного забруднення атмосфери є теплоенергетика,
промисловість, нафто- і газопереробка, транспорт, випробування термоядерної
зброї. Кожне із цих джерел (і кожна галузь виробництва) пов'язане з виділенням
специфічних домішок, склад яких нараховує десятки тисяч речовин, виявлення
та ідентифікація яких іноді складна. Найпоширеніші викиди промисловості
наступні: зола, пил, двоокис і триокис сірки, оксид цинку, силікати, хлорид
свинцю; сірководень, меркаптан; альдегіди, вуглеводні, смоли; оксид і двоокис
азоту, аміак, озон, оксид і двоокис вуглецю; фтороводень, хлороводень,
кремніюфторид натрію, радіоактивні гази, аерозолі.
3.2. Техногенний вплив на атмосферу.
При спалюванні твердого палива в атмосферу надходять двоокис і
триокис сірки, окиси азоту, окис вуглецю, летуча зола, сажа, деяка кількість
фтористих сполук.
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При спалюванні сірчистого мазуту з димовими газами у атмосферу
надходять двоокис і триокис сірки, окиси азоту, продукти неповного згоряння,
сполуки ванадію, солі натрію.
При спалюванні природного газу основною шкідливою домішкою у
продуктах згоряння практично є тільки окис азоту, однак його на 20 % менше,
ніж при спалюванні твердого палива.
Найбільш шкідливим і токсичним забруднювачем атмосфери є двоокис
сірки, кількість якого обумовлюється вихідним змістом сірки у паливі. Усі види
палива містять сірку:
– у вугіллях міститься – 1,5–7 %;
– у мазуті – 2–2,5 %;
– у газі – 0,05 %.
При виконанні проектів нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ)
об’єм газів приймається на підставі даних вимірів або при їхній відсутності по
потужності вентиляторів. І може бути розрахований за спеціальною формулою:
G∙Vг∙К
,
3600
де V – об’єм димових газів, м3/с; G – витрата палива, кг/рік або м3/рік; Vг
V=

– об’єм продуктів згоряння на одиницю палива, який залежить від типу
спалюваного палива м3/м3 (табл. 2.8); α – величина підсмоктування повітря на
горіння; К – коефіцієнт підсмоктування повітря по тракту, підсмоктування
становить 5%.

Таблиця 2.8. – Об’єм продуктів згоряння на одиницю палива залежно від типу
палива
Донбас вугілля марки Д
Донбас вугілля марки Г
Донбас вугілля марки АШ
Донбас мазут
Донбас доменний газ
Донбас коксовий газ

Vг = 5,86 + 5,44(α-1)
Vг = 5,48 + 5,07(α-1)
Vг = 6,92 + 6,74(α-1)
Vг = 11,08 + 10,46(α-1)
Vг = 1,64 + 0,79(α-1)
Vг = 4,67 + 3,99(α-1)
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Донбас природний газ

Vг = 10,46 + 9,49(α-1)

При спалюванні твердого палива разом з газоподібними компонентами в
атмосферу надходять летюча зола та частки незгорілого палива. При
спалюванні мазуту в атмосферу викидаються (крім газоподібних) тверді
продукти неповного згоряння.
Кількість золи і незгорілого палива, що викидаються в атмосферу з
димовими газами від котлоагрегату при спалюванні твердого палива,
розраховують за формулою:
Мтв=G ∙ Ap ∙ f ∙ (1-ƞз)
де Мтв – кількість золи, що викидається з димовими газами, (г/с або т/рік);G –
витрата палива, (г/с або т/рік); Ар – зольність палива у робочому стані, %; ηз –
частка твердих частинок, що вловлюються у золоуловлювачах; f – безрозмірний
коефіцієнт, який залежить від конструкції топкових пристроїв.
f = αун ∙ (100 – Гун),
де αун – частка золи, яка виноситься з димовими газами; Гун – вміст горючих
газів, які виносяться з димовими газами, %.
За відсутності експлуатаційних даних Гун ухвалюється відповідно до
втрати тепла “g” від механічної неповноти згоряння палива, по нормах
теплового розрахунку котлових агрегатів (g = 0,5–0,7).
Значення Ар, Гун, αун, ηз – ухвалюються за фактичними середніми даними.
За відсутності цих даних величина Ар визначається по характеристиці палива,
що спалюється (за спеціальними таблицями), величина ηз – за технічними
даними золоуловлювачів.
Регламентування викидів шкідливих речовин у атмосферу через ті або
інші джерела здійснюється на основі встановлення гранично допустимих
викидів (ГДВ).
ГДВ – це науково-технічний норматив, який передбачає, що концентрація
забруднюючих речовин у приземному шарі повітря від джерела або їх
сукупності не перевищує нормативну концентрацію цих речовин, що
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погіршують якість повітря. ГДВ (г/с) слід порівнювати з потужністю викиду,
яка характеризується кількістю речовини, що викидається, в одиницю часу.
ГДВ установлюється для кожного джерела забруднення атмосфери за
умови, що викиди шкідливих речовин від даного джерела з урахуванням
розсіювання не створять приземної концентрації шкідливих речовин, що
перевищують ГДК.
Розрахунки ГДВ здійснюються у такий спосіб:
– для нагрітих викидів (температура викидів вище температури
навколишнього середовища)

– для холодних викидів (температура викидів нижче температури
навколишнього середовища)

де ГДК – величина, що кількісно характеризує такий зміст шкідливих речовин у
атмосферному повітрі, при якому на людину і навколишнє середовище не
чиниться шкідливого впливу, мг/м3; А – коефіцієнт, який залежить від
температурної стратифікації атмосфери, що визначає умови вертикального та
горизонтального розсіювання шкідливих речовин у атмосферному повітрі і
варіюється залежно від географічного району (Україна – 160; Казахстан,
Кавказ, Молдова, Середня Азія, Далекий Схід – 200; Субтропіки Середньої Азії
– 240), (с2/3.мг.град1/3/г); F – безрозмірний коефіцієнт, що враховує швидкість
осідання забруднювача в атмосфері зі значеннями: гази, високодисперсні золи,
що не осідають – 1; пил – 2 (при коефіцієнті очищення > 90 %), 2,5 (75 ÷ 90 %),
3 (< 75 %); m – безрозмірний конструктивний коефіцієнт, що враховує умови
виходу газів із труби:

30

f – параметр, що розраховується за формулою, м/с2:

ω0 – середня швидкість виходу газів із труби, м/с; D – діаметр устя труби, м; H
– висота труби над землею, м; ΔT – різниця температури газів, що викидаються,
і повітря, 0С; n – безрозмірний коефіцієнт, що залежить від конструктивного
параметру (Vм, м/с) і визначається наступним чином:
– для нагрітих викидів

для холодних викидів

Якщо Vм ≤ 0,3 → n = 3
Якщо Vм > 2 → n = 1
Якщо
V1 – повна витрата газоповітряної суміші, що викидається, м3/с:

У тих випадках, коли концентрація шкідливої речовини в розрахунковій
точці перевищує ГДК для даної речовини, а зниження ГДВ до необхідних
значень не може бути забезпечене по об'єктивних причинах, уводиться
поетапне зниження викидів шкідливих речовин до ГДК, тобто на кожному етапі
встановлюється тимчасово погоджені викиди (ТПВ) зі строком перегляду не
рідше ніж через кожні 5 років.
Газові викиди на певній відстані досягають землі. Приземна концентрація
швидко росте до максимальної величини і потім, у міру віддалення від труби,
повільно убуває. Приземна концентрація в будь-якій точці, розташованій з
підвітряної сторони від труби, визначається за формулою (мг/м3):
– для нагрітих викидів:
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– для холодних викидів:

де Cм – величина питомої приземної концентрації у точці максимального
забруднення повітря (табл. 3.1), розташованої на відстані хм, мг/м3; S1 –
безрозмірний коефіцієнт, що враховує зменшення приземної концентрації
уздовж вітрової осі, що проходить через джерело виділення забруднюючих
речовин, тобто це відношення (х/хм). S2 – безрозмірний коефіцієнт, що враховує
зменшення приземно концентрації на відстані (у) від вітрової осі на лінії
перпендикулярної до цієї осі. Визначається за графіком на рис 2.5, залежно від
розрахункової швидкості вітру (u, м/с) відношення у2/х2 по аргументу tу:
tу = uу2/х2 за u ≤ 5;
tу = 3у2/х2 за u > 5.
Таблиця 3.1. – Питомі приземні концентрації для А=160, F=1, w 0=15 м/с, Н=50
м, М=1 г/с
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Визначається за графіками на рис. 3.1.

33

Рисунок 3.1. – Безрозмірний коефіцієнт S1 для джерел забруднення не
вище 100 м за різних значень х/хм
Якщо відома швидкість вітру на висоті труби, то можна використовувати
наступну формулу (рис. 3.2):

Рисунок 3.2 – Безрозмірний коефіцієнт S2, що враховує зменшення приземної
концентрації на відстані (у) від вітрової осі на лінії, перпендикулярної до цієї
осі
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M – кількість шкідливої речовини, що викидається в атмосферу, г/с; η –
безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості; К –
коефіцієнт, який залежить від діаметра труби і об’єму викидів, с/м 2:

Слід мати на увазі, що для ряду джерел, викиди від яких дуже малі
приземні концентрації можуть не розраховуватися, тому їх розрахунк
необхідно проводити для тих джерел, для яких:

де Ф – фонова концентрація; М – сумарне значення викидів від усіх джерел
підприємства, г/с; Н – середня висота джерел викидів; Н1, Н2, Нn – висота 1, 2,
…, n-го джерела викидів; М1, М2, Мn – викид певної речовини з 1, 2, …, n-го
джерела викидів.
Завдання до теми
1. Розрахувати величину ГДВ для газоповітряної суміші, що містить золу, з
коефіцієнтом осідання частинок рівним 1, на території України. Висота
джерела забруднення 75 м, діаметр – 1,4 м, швидкість руху газів – 2,6 м/с, їх
температура – 1050С, температура навколишнього середовища – 250С. ГДК для
золи складає 0,05 мг/м3.
2. Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять SO 2, на території
України. Висота джерела забруднення 100 м, діаметр – 1,7 м, швидкість руху
газів – 4,5 м/с. Їх температура – 1600С, температура повітря – 200С.
3. Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять пил, на території
України. Висота джерела забруднення 60 м, діаметр – 1,2 м, швидкість руху
газів – 3,5 м/с, їх температура – 800С, температура навколишнього середовища
– 200С, коефіцієнт очищення газу від пилу 85 %.
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4. Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять SO 2, на території
України. Висота джерела забруднення 80 м, діаметр – 1,7 м, швидкість руху
газів – 4,5 м/с. Їх температура – 1200С, температура повітря – 200С.
5. Розрахувати величину ГДВ для газів, що містять SO2, на території
України. Висота джерела забруднення 60 м, діаметр – 1,1 м, швидкість руху
газів – 4,5 м/с, їх температура – 100С, температура навколишнього середовища
– 250С.
Контрольні питання
1. Яким чином визначається приземна концентрація речовин?
2. Охарактеизуйте техногенний вплив на атмосферу.
Література: [2, с. 76‒94; 3, с. 125‒141; 5, с. 210‒232].
Практичне заняття № 4
Тема. Моделі динаміки популяцій
Мета: навчитися управляти динамікою та чисельністю популяції.
Навчальні елементи: регуляція, стабільність популяції, модифікуючі і
регулюючі фактори, інформаційні зв’язки, резорбція, ємність середовища, опір
середовища.
Короткі теоретичні відомості
Популяція

будь-якого

виду потенціально здатна

до

необмеженого

зростання чисельності в ідеальних умовах. Швидкість її зростання за цих умов
буде залежати лише від біотичного потенціалу особин даного виду. В природі,
як

уже наголошувалося,

біотичний потенціал популяції повністю

не

реалізується.
Загальні зміни чисельності залежно від дії різних факторів відображені в
чотирьох її типах: показниковий, логістичний, циклічний і стабільний.
Показниковий тип
інтенсивним

росту

зростанням

чисельності (рис.

чисельності

у

4.1) характеризується

геометричній

прогресії

(експоненціально) за умов відсутності лімітуючих факторів. Однак, безмежне
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розмноження приховує в собі й велику небезпеку для будь-якої популяції,
оскільки може призвести до швидкого підриву ресурсів середовища, нестачі
їжі, сховищ, простору тощо. А це неминуче викличе загальне послаблення
популяції. Перенаселеність несприятлива для будь-якого виду.
В основі цього типу лежить здатність організму надзвичайно швидко
відтворювати собі подібних. Але для такого інтенсивного розмноження
потрібні не тільки відповідний біотичний потенціал, а й відповідні оптимальні
умови. Цей тип росту чисельності був відтворений у дослідах російського
еколога Г.Гаузе (1945) в лабораторних умовах із Paramecium caudata, яка
розмножується нестатевим способом (поділом на дві особини).

Рис. 4.1. Експоненціальний ріст популяції, що не лімітується у своєму
розвитку умовами оточуючого середовища.
Його можна виразити рівнянням темпу росту популяції за одиницю
часу:

де N0 – початкова щільність популяції, N1 – щільність популяції через
певну одиницю часу, R – величина, на яку кожна щільність (N) може вирости за
певну одиницю часу.
Збільшення кількості особин за одиницю часу
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Nt = No·Rt.
Такий експоненціальний ріст чисельності популяції продовжується до
досягнення

максимуму,

після

чого

починають

діяти лімітуючі фактори

середовища і ріст популяції раптово припиняється. Цей тип росту чисельності
популяції можна графічно описати J- подібною кривою. У природних умовах
такий тип не спостерігається.
Логістичний тип росту (рис.4.2) властивий популяціям, які починають
заселяти

територію.

подібною (сигмоподібною)

їхній
кривою.

ріст

графічно

Збільшення

виражається S-

чисельності

популяції

відбувається спочатку повільно, потім досить швидко, а згодом, під
впливом лімітуючих факторів середовища, ріст її чисельності поступово
сповільнюється і наступає відносна рівновага.

Рис. 4.2 Сигмоподібний ріст популяції, розвиток якої лімітують умови
оточуючого середовища
Пунктирна лінія відображає експоненціальний ріст популяції з тою ж
швидкістю, але без обмежуючого впливу оточуючого середовища.
У популяціях такого типу можна виділити три етапи. На початковому
етапі ріст популяції ще майже не залежить від ресурсів їжі та простору і
відбувається високими темпами. Протягом середнього етапу на ріст популяції
проявляється вплив лімітуючихфакторів середовища, від чого сповільнюються
темпи росту популяції внаслідок зменшення народжуваності, або збільшення
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смертності, або з обох цих причин. На останньому етапі ріст чисельності
популяції стабілізується на рівні допустимої в природних умовах. Цей тип
росту властивий популяціям багатьох видів ссавців та людині.
Така

залежність

була

вперше

передбачена

французьким

математиком Верхюльстом у середині минулого століття для населення людей,
а пізніше доведена англійцем Перлом (Perl R., 1925, 1927) для популяції тварин
у середовищі, де кормові ресурси мають певну межу заповнюваності.
b>Циклічний тип характеризує динаміку чисельності популяції, яка
регулярно, через певний період часу повторюється під впливом циклічних змін
умов у середовищі її існування (коливання температури, холодні і теплі зими,
сухе тепле, вологе прохолодне літо тощо). Більшість екологів схиляється до
думки, що циклічні зміни чисельності популяції пов’язані також із взаємодією
хижак

–

жертва. Прикладом циклічного типу росту, який подається в

екологічній літературі, може слугувати періодичне зростання чисельності рисі і
зайця-біляка у хвойних лісах Канади. Регулярні підйоми і спади чисельності
зайця-біляка через кожні 9-10 років пов’язані з відповідними коливаннями
чисельності хижака-рисі, яка живиться зайцями. Як тільки чисельність зайців
критично зменшується, гине від голоду і рись. При надлишку їжі і малій
кількості хижаків зайці знову швидко розмножуються.
На думку інших спеціалістів, які аналізували детально хід росту популяції
цих тварин, циклічність у динаміці їх чисельності може бути пов’язана також із
періодичними зниженнями якості і кількості рослин, якими живиться заєць. це
призводить до скорочення популяції зайця (і відповідно популяції рисі),
створюючи умови для відновлення рослинності.
Такі циклічні коливання чисельності властиві багатьом видам дрібних
гризунів (в урожайні і неврожайні роки злакових культур).
Стабільний тип охоплює популяції, які розвиваються у сталих умовах
середовища і мають вироблений механізм регулювання чисельності. Відносна
незмінність

умов

середовища

може

забезпечити

відповідну

рівновагу

чисельності і виживання видів, які впливають один на одного в складі
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екосистеми. Механізм підтримання стабільності популяції проявляється у
знищенні частини особин або зменшенні чи збільшенні народжуваності
кожною особиною.
Досягнення і підтримання відносної стабільності популяції у різних видів
здійснюється по-різному. Одні з них є стабільними при досягненні і збереженні
верхньої межі її чисельності. Багато видів продовжують своє існування при
нижній межі чисельності, оскільки залежність від щільності запобігає їх
вимиранню. Механізми регулювання відносної стабільності популяції окремих
видів в умовах природних угрупувань є наслідком дії природного добору.
Зміни чисельності популяцій у різні періоди та в різних умовах залежать
від біотичного потенціалу, народжуваності, смертності, а також міграції
особин.
Біотичний потенціал видів у природі реалізується лише частково, тому
його величина буде залежати від виживання народжених. Реальний біотичний
потенціал визначається різницею між народжуваністю і смертністю особин.
Відповідно, реальний приріст популяції (r) за певний період часу становитиме
різницю між кількістю народжених і загиблих особин у ній:

r = b - d.

На загальну динаміку чисельності популяції має вплив число особин, що
надходять у дану популяцію з інших та емігрують з неї. Однак, вони не повинні
враховуватись у такі показники, як темп росгу і приріст популяції, бо не
пов’язані із розмноженням.
При визначенні чисельності популяції необхідно враховувати основні
параметри, від яких вона залежить у конкретному середовищі.
Для цього можна скористатися формулою:
Nn = Nt + B - D + C - E
де Nn – кількість особин популяції на даний час; Nt – кількість особин, які
проживали на даній території раніше (наприклад, рік тому); В

–

кількість

особин, які народилися протягом даного відрізку часу; D – кількість особин, які
загинули за цей час; С

–

кількість особин, які вселилися з інших популяцій; Е

кількість особин, які емігрували в інші популяції.
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–

Порівнюючи дані досліджень популяції в різних екологічних умовах,
можна робити висновок про механізми впливу зовнішніх факторів на
народжуваність, смертність, характер міграції, які визначають чисельність і
стан популяції.
Фактори, які перебувають у прямій залежності від щільності популяції,
називають регулюючими. Вони

не

тільки

змінюють,

а

й відрегульовують чисельність популяції і самі зазнають певних змін. Ці
фактори

вважаються

одним

із

головних

механізмів,

які

запобігають

перенаселенню і сприяють встановленню стійкої рівноваги. До регулюючих
належать ті біотичні фактори, механізм дії яких
конкуренцію,

хижацтво,

паразитизм.

Зокрема,

виражається через
важливе

значення

мають інформаційні зв’язки. При надмірній щільності популяції у ній
спостерігається зниження інтенсивності розмноження, підвищується смертність
молодняку, зменшується кількість самок, які беруть участь у розмноженні. У
деяких видів ссавців відбувається розсмоктування ембріонів - резорбція; у
птахів знижується несучість.
Одним

із

факторів,

який

обмежує

чисельність

популяції,

є хижацтво. Спеціалізований хижак, який живиться тільки одним видом
жертви, може утримувати чисельність популяції протягом певного часу на
дуже низькому рівні. Неспеціалізовані хижаки, жертвами яких є тварини
різних видів, легко переключаються з одного виду на інший, мають менший
вплив на чисельність популяції кожного з цих видів. Такими є вовки, лисиці,
тигри, леви, рись та ін.). Частіше у природі чисельність популяції регулюють
спеціалізовані хижаки, а неспеціалізовані відіграють лише допоміжну роль.
Аналогічний
властивий паразитам.

механізм
Різко

регуляції
знизити

чисельності

чисельність

своїх

популяції
господарів

здатні спеціалізовані паразити з високим репродуктивним потенціалом. До
таких належать збудники захворювань.
Оскільки члени кожної популяції займають одну і ту ж екологічну нішу,
вони однаковим способом використовують одні і ті ж ресурси, тому між ними
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виникає внутрішньопопуляційна боротьба.
чисельності

популяції. Конкуренція

Її

наслідком

між

є

скорочення

популяціями

різних

видів проявляється у двох аспектах: пасивне використання різними видами
одних і тих же ресурсів і безпосереднє пригнічення одного конкуруючого виду
іншим.

Сукупність лімітуючих факторів,

які

обмежують

ріст

популяції, називають опором середовища (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Лімітуючі фактори росту популяції.
Рівновага в природних популяціях підтримується в межах певного
середнього діапазону.
Взаємовигідний зв’язок, вплив його на обидві взаємодіючі популяції
позитивний (+, +). Такий тип взаємодії називається мутуалізмом, а у випадку
непостійного зв’язку - протокооперацією.
2. Несприятливий вплив взаємодії на обидві популяції (-, -). Він носить
характер конкуренції.
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3. Взаємодія між популяціями, за якої одна з них несприятливо впливає
на іншу, отримуючи від цього вигоду (+, -). Такий тип стосунків
називається хижацтвом.Близьким до нього є паразитизм, який розглядають як
послаблену форму хижацтва.
4.

Взаємодія, від якої одна популяція отримує вигоду, а інша не зазнає

жодного її впливу (+,0), носить характер коменсалізму.
5. Взаємодія, від якої одна популяція зазнає несприятливого впливу, а
друга не піддається жодному впливу з боку першої (-, 0), характерна
для аменсалізму.
6. Якщо популяції не проявляють впливу одна на одну, їхні стосунки
називають нейтральними (0, 0). Справжній нейтралізм у природі зустрічається
рідко, оскільки між такими популяціями можуть існувати непрямі зв’язки.
З наведених типів стосунків між популяціями найпоширенішими в
природі є конкуренція, хижацтво і паразитизм.
Завдання до теми
1. Опишіть що необхідно враховувати при плануванні експлуатації
популяцій та охороні цінних і рідкісних видів у природі та порід тварин і сортів
рослин (малочисельних).
2. Обгрунтуйте програму біологічної боротьби з якимось конкретним
шкідником.
Контрольні питання
1. Що треба розуміти під регуляцією та стабільністю чисельності
популяції?
2. Що таке модифікуючі і регулюючі фактори?
3. Назвіть фактори, які обмежують ріст популяції?
4. Які фактори і механізми сприяють відновленню чисельності популяції?
5. У чому проявляється вплив людини на популяцію?
Література: [1, с. 88‒97; 3, с. 193‒2077; 6, с.181‒200; 14, с. 33‒40].
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
А 5 (відмінно) 90−100
Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного курсу,
може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну
термінологію, володіє латинськими назвами, володіє понятійним апаратом; уміє
застосувати здобуті теоретичні знання під час розв’язання практичних завдань,
що стосується нових технологій дослідження; самостійно може підготувати
змістовний реферат і захистити основні його положення.
В 4,5 (добре) 85−89
Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного курсу,
може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну
термінологію, володіє понятійним апаратом, латинськими назвами, але у своїх
відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні помилки під час
виконання завдань; самостійно може підготувати змістовний реферат і захистити
основні його положення.
С 4 (добре) 75−84
Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні вміння,
але не вміє самостійно логічно мислити, зокрема,

підготувати реферат і

захищати його положення. Відповідь його повна, змістовна, але з певними
неточностями.
D 3,5 (задовільно) 65−74
Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання
і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати
матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. За
допомогою викладача може підготувати реферативну роботу.
E 3 (задовільно) 60−64
Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та
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навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних
положень навчального матеріалу на репродуктивному (відтворюючому) рівні;
здатний з помилками дати визначення понять та термінів, що вивчаються; може
самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки робить
нелогічні, непослідовні.
FХ 2 (незадовільно) 35−59
Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; слабко
орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального
матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти суть заданого, але
відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; однак може
самостійно знайти в підручнику відповідь.
X 1 (незадовільно) 1−34
Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками та
науковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний до
самостійного вивчення дисципліни.
Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді заліку після
закінчення семестру. Отримана кількість балів переводиться в національну
шкалу відповідно до таблиці, виставляється в екзаменаційну відомість.
Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання:
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

0-34

Оцінка за національною шкалою
Оцінка для екзамену, курсового
для заліку
ECTS проекту (роботи),
практики
А
відмінно
В
добре
зараховано
С
D
задовільно
Е
незадовільно з
не зараховано з
FX
можливістю повторного можливістю повторного
складання
складання
незадовільно з
не зараховано з
F
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
вивченням дисципліни
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Денна форма навчання
Вид занять

1
Лекції:
– контроль відвідування
лекцій
– ведення конспекту лекцій
(питань, що винесені на
самостійне опрацювання)
Практичні заняття:
– контроль відвідування,
підготовка до заняття
– виконання завдання,
оформлення звіту
Лабораторні роботи:
– контроль відвідування,
підготовка до заняття
– виконання завдання,
оформлення звіту
й захист роботи
Поточний та підсумковий
контроль:
– виконання поточних
контрольних робіт,
тестових завдань
(максимальний бал)
– опитування, виконання
завдань самостійної
роботи, реферати, наукові
статті, тези (максимальний
бал)
Усього

Змістовий
модуль
№1
Т 1.1
Т 1.2
2
3
4 год. 4 год.

Змістовий
модуль № 2

Сума

Т 2.1
4
4 год.

Т 2.2
5
6 год.

6
10 балів, із них:

1,1

1,1

1,1

1,7

5

1,1

1,1

1,1

1,7

5

0 год.

6 год.

0 год.

2 год.

20 балів,
із них:

7,5

–

2,5

10

–

7,5

–

2,5

10

0 год.

6 год.

4 год.

4 год.

20 балів,
із них:

–

4,2

2,8

2,8

10

–

4,2

2,8

2,8

10

–

Змістовий
модуль № 1

Змістовий
модуль № 2

7,5

7,5

7,5

10

7,5

50 балів, із них:

30

10
100 балів
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