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ВСТУП
Існуюча екологічна ситуація в Україні вимагає створення нормативної
бази для визначення вмісту в ґрунтах небезпечних для здоров’я людини та
довкілля забруднюючих речовин, у тому числі важких металів, до яких
належить кобальт. Без загальноприйнятих стандартних методів практично
неможливо оцінювати стан ґрунту, можливість його використання у
сільському господарстві, прогнозувати можливий вміст кадмію у продуктах
харчування рослинного походження та кормах. Без стандартного методу
визначення вмісту рухомих сполук кобальту в ґрунті неможливо встановити
нормативи їхнього вмісту в ґрунтах згідно статті 165 Земельного кодексу
України (у вигляді гранично допустимих концентрацій або інших санітарногігієнічних нормативів), які б забезпечили безпечне користування ґрунтами.
На відміну від інших металів кобальт ґрунту є нетоксичним. Вміст його
рухомих

сполук

визначають

для

оцінювання

повноцінності

мікроелементного живлення рослин, або у випадку оцінювання небезпеки
поліелементного забруднення – для встановлення можливих ефектів
антагонізму-синергізму між сполуками кобальту та інших важких металів,
які можуть суттєво впливати на накопичення токсичних металів у рослинних
тканинах.
Амонійно-ацетатний буферний розчин з рН 4,8, маючи високу буферну
ємність,

забезпечує

стабільність

реакції

середовища

при

вилученні

мікроелементів із різних типів ґрунтів, в тому числі карбонатних і засолених.
За своїм складом і кислотним властивостям він не є агресивним і має
розчинну здатність, близьку до розчинної здатності кореневих систем
рослин.
Цей

стандарт

необхідний

для

повної

реалізації

правових

та

законодавчих документів, які стосуються екології та охорони ґрунтів,
довкілля від забруднення полютантами неорганічної природи, забезпечення
екологічної безпеки, а саме Земельний Кодекс України [1], Закон України
"Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” [2],
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Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" [3],
Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною
земель" [4], Закон України "Про охорону земель" [5], Постанова Верховної
Ради України "Про основні напрями державної політики України у галузі
охорони довкілля, використання природних

ресурсів та забезпечення

екологічної безпеки" [6], Постанова Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Положення про моніторинг земель" [7].
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ

Визначення вмісту рухомих сполук кобальту в ґрунті в буферній
амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної
спектрофотометрії
КАЧЕСТВО ПОЧВЫ

Определение содержания подвижных соединений кобальта в почве в
буферной аммонийно-ацетатной вытяжке с рН 4,8 методом атомноабсорбционной спектрофотометрии
SOIL QUALITY

Determination of cobalt mobile compounds content in soil in buffered
ammonium-acetate extract with pH 4,8 by atomic-absorption
spectrophotometry

Чинний від ____________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює метод визначання вмісту рухомих сполук
кобальту у буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4.8 у ґрунтах за М.К.
Крупським і Г.М. Александровою на атомно-абсорбційному спектрофотометрі.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та
методи перевіряння
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к
воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря
робочої зони)
1
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ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности (ССБТ. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні
вимоги безпеки)
ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие
требования безопасности (ССБТ. Випробовування та вимірювання електричні.
Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
(ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов
дыхания. Классификация и маркировка (ССБТ. Засоби індивідуального захисту
органів дихання. Класифікація та марковання)
ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору
проб (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до відбирання проб)
ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Метод отбора и подготовки
проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
(Охорона природи. Ґрунти. Метод відбирання та підготовки проб до хімічного,
бактеріологічного, гельмінтологічного аналізу)
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры,
мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний
лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні
умови)
ГОСТ 3117-78 Аммоний уксуснокислый. Технические условия (Амоній
оцтовокислий. Технічні умови)
ГОСТ

3118-77

Кислота

соляная.

Технические

условия

(Кислота

хлористоводнева. Технічні умови)
ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия (Аміак водний.
Технічні умови)
ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви.
Кислота сірчана. Технічні умови)
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ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический.
Технические условия (Ацетилен розчинений та газоподібний технічний. Технічні
умови)
ГОСТ 6217-74 Уголь активный древесный дробленый. Технические условия
(Вугілля активне деревне дроблене. Технічні умови)
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода
дистильована. Технічні умови)
ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
(Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)
ГОСТ 14262-78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия
(Кислота сірчана особливої чистоти. Технічні умови)
ГОСТ 18270-72 Кислота уксусная особой чистоты. Технические условия
(Кислота оцтова особливої чистоти. Технічні умови)
ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні
умови)
ГОСТ 20288-74 Углерод четыреххлористый. Технические условия (Вуглець
чотирьоххлористий. Технічні умови)
ГОСТ 20298-74 Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия
(Смоли іонообмінні. Катіоніти. Технічні умови)
ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые.
Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та
зразкові. Загальні технічні умови)
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы,
основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи,
основні параметри та розміри)
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ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с
одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією відміткою)
ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки
градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний.
Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)
ГОСТ 29269-91 Почвы. Общие требования к проведению анализов (Ґрунти.
Загальні вимоги до проведення аналізів)
3 СУТЬ МЕТОДУ
Метод полягає у вилученні рухомого кобальту з ґрунту ацетатно-амонійним
буферним розчином з рН 4,8 та наступному визначенні на спектрофотометрі після
атомізації проби в повітряно-ацетиленовому полум’ї. Метод базується на
властивості атомів у основному стані поглинати світло визначених і специфічних
для кожного типу атомів довжин хвиль.
Адсорбція пропорційна концентрації компонента, що визначається.
У сильно окислювальному повітряно-ацетиленовому полум’ї впливи, що
заважають визначенню, відсутні.
4 АПАРАТУРА ТА ПОСУД
4.1 Атомно-абсорбційний спектрофотометр з полум’яним атомізатором
типу AAS-1, С-115, “Сатурн” та лампою з порожнистим катодом на кобальт.
4.2 Ваги лабораторні загального призначення 3-го класу точності з
найбільшим навантаженням 200 г та похибкою зважування не більше 0,05 г згідно
з ГОСТ 24104.
4.3 Ваги аналітичні з найбільшим навантаженням 200 г та похибкою
зважування не більше 0,0001 г згідно з ГОСТ 24104.
4.4 Колби мірні з пришліфованими пробками місткістю 100, 250, 500 см3,
1 дм3 згідно з ГОСТ 1770.
4.5 Колби поліетиленові місткістю 150 см3.
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4.6 Ротатор з обертами на 360° і частотою обертання від 30 хв-1 до 40 хв-1
або струшувач з поворотно-поступальним рухом і частотою коливань не менше
75 хв-1.
4.7 рН-метр із похибкою вимірювання не більше 0,1 рН зі скляним
електродом.
4.8 Сита поліетиленові ґрунтові з діаметром отворів 1 мм.
4.9 Ступка агатова або яшмова з товкачиком.
4.10 Лійки лабораторні згідно з ГОСТ 25336.
4.11 Шприц-дозатор або мірні циліндри місткістю 50 см3 згідно з ГОСТ
1770.
4.12 Піпетки згідно з ГОСТ 29169 (ИСО 648-77) і ГОСТ 29227 (ИСО 835-181).
4.13 Фільтри знезолені “синя стрічка” діаметром 7; 9; 15 см або папір
фільтрувальний лабораторний марки ФНС згідно з ГОСТ 12026.
4.14 Лійки поліетиленові діаметром 6,9 см.
4.15 Установка для перегонки.
4.16 Шафа сушильна з терморегулятором
4.17. Ексикатор.
Інший звичайний лабораторний посуд.
Допустимо

використовувати

інші

засоби

вимірювальної

техніки,

метрологічні характеристики яких не гірші за вище вказані.
5 РЕАКТИВИ
5.1 Кислота соляна згідно з ГОСТ 3118.
5.2 Кислота оцтова згідно з ГОСТ 18270.
5.3 Амоній оцтовокислий згідно з ГОСТ 3117.
5.4 Вуглець чотирихлористий згідно з ГОСТ 20288.
5.5 Дитизон згідно з чинними нормативними документами.
5.7 Активоване вугілля згідно з ГОСТ 6217.
5.8 Кислота аскорбінова згідно з чинними нормативними документами.
5.9 Кислота сірчана згідно з ГОСТ 14262 або ГОСТ 4204.
5
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5.10 Вода дистильована згідно з ГОСТ 6709 або ДСТУ ISO 3696.
5.11 Хлороформ згідно з ГОСТ 20015.
5.12 Катіоніт КУ-2 згідно з ГОСТ 20298.
5.13 Стандартні зразки розчинів іонів металів з атестованим значенням
масової концентрації іонів кобальту.1)
5.14 Вода бідистильована.
5.15 Ацетилен газоподібний технічний згідно з ГОСТ 5457.
6 ВІДБИРАННЯ ПРОБ
Відбирання проб ґрунту виконують згідно з ГОСТ 17.4.3.01 і ГОСТ
17.4.4.02. Проби ґрунтів відбирають у поліетиленові пакети. Маса проби має бути
не менше 1 кг. Безпосередньо після відбору проби ґрунту висушують до
повітряно-сухого стану у приміщенні, яке добре провітрюється, або у сушильній
шафі з терморегулятором.
7 УМОВИ ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ
При виконанні вимірювань дотримуються таких умов:
-

приготування розчинів і підготовку проб до вимірювань проводять

при температурі оточуючого повітря (20 ± 5) °С, атмосферному тиску від
89,3 кПа до 106,7 кПа і відносній вологості повітря не більше за 80 %;
-

виконання вимірювань проводять в умовах, що рекомендуються

технічною документацією до приладу;
-

для надійності роботи атомно-абсорбційного спектрофотометра його

необхідно захистити від впливу агресивних середовищ.
Вимоги

до

робочого

місця,

де

виконуються

пробопідготовка

та

вимірювання, наведені в додатку А.

1)

Потрібно використовувати чинні на час проведення визначання стандартні зразки

розчинів іонів металів.
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8 ГОТУВАННЯ ДО АНАЛІЗУВАННЯ
8.1 Готування ґрунту
Із загальної проби масою 1 кг методом конверту відбирають середню пробу
масою 200 г, розсипають на кальці й розминають товкачиком великі грудки.
Потім вибирають включення – корені рослин, камені, скло, вугілля, кістки тварин,
а також новоутворення – друзи гіпсу, вапняні журавчики та інше. Ґрунт
розтирають у ступці товкачиком і просівають через поліетиленове сито з
діаметром отворів 1 мм.
8.2 Готування розчинів
8.2.1 Готування амонійно-ацетатного буферного розчину з рН 4,8.
У мірну колбу місткістю 1 дм3 поміщають 77 г оцтовокислого амонію і
вносять циліндром 50 см3 оцтової кислоти, доводять дистильованою водою до
мітки та перемішують. Значення рН готового розчину визначають на рН-метрі.
Якщо відхилення рН від значення 4,8 перевищує ±0,05 одиниць, реакцію
середовища встановлюють, обережно додаючи по краплях оцтову кислоту за
рН>4,8 або водний аміак за рН<4,8. Розчин зберігають у поліетиленовому посуді.
Зберігають розчин один рік.
8.2.2 Готування калібрувальних розчинів
Для

приготування

калібрувальних

розчинів

іонів

кобальту

використовується стандартний зразок складу розчину іонів кобальту з масовою
концентрацією іонів кобальту 1,00 мг/см3.
8.2.2.1 Приготування запасного стандартного розчину іонів кобальту з
масовою концентрацією іонів кобальту 0,1 мг/см3.
Вміст ампули переливають у чисту суху хімічну склянку. Із склянки
піпеткою місткістю 5 см3 відбирають 5 см3 стандартного зразка складу розчину
іонів кобальту з масовою концентрацією іонів кобальту 1,00 мг/см3 і вміщують у
мірну колбу місткістю 50 см3, об’єм колби доводять до позначки ацетатноамонійним буферним розчином з рН=4,8 приготовленим відповідно до п. 8.2.1.

7

ДСТУ 4770.5:2007
Термін зберігання розчину у колбі з притертою пробкою у холодильнику –
три місяці.
8.2.2.2 Приготування робочого стандартного розчину іонів кобальту з
масовою концентрацією іонів кобальту 0,01 мг/см3.
В мірну колбу місткістю 50 см3 піпеткою місткістю 5 см3 вміщують 5 см3
запасного стандартного розчину приготовленого відповідно до п. 8.2.2.1 і
доводять об’єм колби до позначки ацетатно-амонійним буферним розчином з
рН=4,8 приготовленим відповідно до п. 8.2.1.
Розчин готується у день проведення вимірювань.
8.2.2.3 Приготування калібрувальних розчинів іонів кобальту.
В мірні колби місткістю 100 см3 вміщують вказані у таблиці 1 об’єми
робочого стандартного розчину іонів кобальту з масовою концентрацією іонів
кобальту 0,01 мг/см3 або запасного стандартного розчину іонів кобальту з
масовою концентрацією іонів кобальту 0,1 мг/см3 і доводять об’єм колби до
позначки ацетатно-амонійним буферним розчином з рН=4,8 приготовленим
відповідно до п. 8.2.1.
Таблиця 1 - Об’єми робочого та запасного стандартних розчинів для
приготування калібрувальних розчинів
Характеристика розчину
Об’єм робочого розчину іонів
кобальту
з
масовою
концентрацією 0,01 мг/см3, см3
Об’єм запасного розчину іонів
кобальту
з
масовою
3
концентрацією 0,1 мг/см , см3
Масова
концентрація
іонів
кобальту
в
калібрувальних
розчинах, мг/дм3

Калібрувальні

розчини

1

2

1

2

0,1

0,2

готують

Номер калібрувального розчину
3
4
5
6
7

8

9

5

0,5

у

1

2

3

4

5

7

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

7,0

день

проведення

вимірювань і

використовують для калібрування атомно-абсорбційного спектрофотометра.
Підготовку хімічного посуду для приготування калібрувальних розчинів
здійснюють згідно з Б.1-Б.2.
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8.3 Підготовка атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань
Підготовку атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань

та

атомізацію проби у повітряно-ацетиленовому полум’ї проводять відповідно до
інструкції з експлуатації.
Примітка 1. У разі відсутності ацетилену можна використовувати повітряно-пропанбутанове полум’я за умови, що це передбачено інструкцією на прилад, і фактична похибка
вимірювання відповідає нормі похибки вимірювань. Якщо атомізація проб здійснюється в
повітряно-пропан-бутановому полум’ї, необхідно вводити в розчини, що аналізуються,
надлишок стронцію чи кальцію для усунення впливу супутніх елементів.

Стандартні робочі параметри атомно-абсорбційного спектрофотометра при
визначенні кобальту такі: довжина хвилі – 240,7 нм; ширина віконця – 0,2 нм.
Струм лампи – відповідно до паспорта на лампу з порожнистим катодом.
Примітка 2. Характеристики ламп з порожнистим катодом можуть змінюватися, у
зв’язку з чим проводять оптимізацію робочих параметрів згідно з інструкцією з експлуатації.

8.4 Побудова калібрувального графіка
Вимірювання абсорбції калібрувальних розчинів, приготовлених згідно з 8.2
здійснюють на атомно-абсорбційному спектрофотометрі, підготовленому згідно
з 8.3. Для кожного рівня масових концентрацій виконують п’ять паралельних
вимірювань абсорбції. Результатом вимірювання абсорбції є середнє арифметичне
з результатів п’яти вимірювань кожного калібрувального розчину. Паралельно
проводять абсорбцію холостої проби. Абсорбцію холостої проби віднімають від
абсорбції кожного калібрувального розчину.
Будують калібрувальний графік залежності величини абсорбції (вісь
абсцис) від масової концентрації кобальту в міліграмах на кубічний дециметр
(вісь ординат).
Примітка. Після вимірювання абсорбції кожного з калібрувальних розчинів пальник
промивають, розпорошуючи дистильовану воду.
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9 АНАЛІЗУВАННЯ
9.1 Готування витяжки з ґрунту
Зважують 10 ± 0,1 г ґрунту на вагах лабораторних у двох повторюваннях.
Наважки вміщують у поліетиленові колби місткістю 150 см3 і заливають 50 см3
амонійно-ацетатного буферного розчину з рН 4,8 (п. 8.2.1) (тобто при
співвідношенні ґрунт-розчин (1:5). Струшують на ротаторі протягом години,
відфільтровують крізь складчастий фільтр у поліетиленові колби через
поліетиленові лійки. У отриманій витяжці визначають вміст кобальту. Паралельно
готують холосту пробу з урахуванням усіх операцій пробопідготовки, крім взяття
наважки проби.
9.2 Вимірювання абсорбції ґрунтових витяжок
Вимірюють абсорбцію витяжок, отриманих згідно з розділом 9. Паралельно
вимірюють абсорбцію холостої проби й віднімають її від абсорбції витяжок.
Результатом вимірювання абсорбції є середнє арифметичне з результатів двох
паралельних вимірювань у трьох повторностях. Відповідне значення масової
концентрації кобальту у розчині (Сгр) знаходять за допомогою калібрувальної
кривої.
При аналізі серії проб після вимірювання абсорбції кожного з розчинів
пальник промивають, розпорошуючи дистильовану воду.
Якщо концентрація кобальту в пробі перевищує максимальне значення
калібрувальної кривої, виконують розведення проби у 10, 20 або 100 разів
(залежно від концентрації кобальту в пробі). Для цього за допомогою
градуйованої піпетки місткістю 10, 5 або 1 см3 відбирають аліквотну частину
проби відповідного об’єму (10, 5 або 1 см3), переносять до мірної колби місткістю
100 см3, доводять до мітки ацетатно-амонійним буферним розчином (рН 4,8),
перемішують і вимірюють абсорбцію розчину.
Згідно ГОСТ 29269-91 розведення можна виконувати й у інших
співвідношеннях.
Якщо

концентрація

кобальту

в

пробі

дуже

застосовувати тільки електротермічну атомізацію проби.
10
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10 ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Масову концентрацію кобальту у пробах С, в міліграмах на кілограм,
знаходять за формулою:

C  Cгр

V  1000
 Сгр  5 ,
1000  m

(1)

де Сгр – масова концентрація кобальту у витяжці, отримана за калібрувальною
кривою, мг/дм3;
V – об’єм ацетатно-амонійного буферного розчину для приготування проби, см3;
1000 – коефіцієнт перерахування г у кг;
1000 – коефіцієнт перерахування см3 у 1 дм3;
m – маса наважки ґрунту, г.
Якщо виконувалося розведення проби, значення С помножують на
відповідний коефіцієнт: за розведення у 10 разів – на 10, за розведення в 20 разів –
на 20, за розведення в 100 разів – на 100. Якщо розведення виконувалося в іншому
співвідношенні, значення С помножують на коефіцієнт розведення.
За результат вимірювання приймають середнє арифметичне результатів
двох паралельних вимірювань.
11 ТОЧНІСТЬ МЕТОДУ
Метод забезпечує виконання вимірювання масової концентрації кобальту у
ґрунтах з відносною похибкою δ, значення якої при довірчій імовірності Р=0,95
для результату, середнього з двох паралельних вимірювань у трьох повторностях
не перевищує 7 %.
12 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
12.1 Під час роботи на атомно-абсорбційному спектрофотометрі необхідно
дотримуватись вимог електробезпеки за ГОСТ 12.3.019.
12.2 Під час виконання вимірювань слід дотримуватися вимог безпеки за
ГОСТ 12.1.007 і санітарно-гігієнічних вимог згідно з ГОСТ 12.1.005.
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12.3 Операції, пов’язані з приготуванням розчинів кислот та лугів, і
пробопідготовку

потрібно

проводити

у

приміщеннях,

обладнаних

загальнообмінною вентиляцією. Джерела виділень шкідливих хімічних речовин
та пилу повинні бути обладнані місцевою вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021.
12.4 Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої
зони не повинні перевищувати нормативів, установлених Міністерством охорони
здоров’я згідно з ГОСТ 12.1.005.
12.5 Особи, які виконують вимірювання, повинні бути забезпечені
спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.034 і
чинними типовими галузевими нормативами.
12.6 До виконання вимірювань допускаються особи, які пройшли
інструктаж з правил безпеки та роботи у хімічних лабораторіях, проінформовані
про ступінь токсичності застосовуваних речовин та засоби захисту від їх впливу.
12.7 До виконання вимірювань та обробки їх результатів допускають
хіміків-аналітиків, які мають стаж роботи в хімічній лабораторії не менше одного
року, пройшли навчання по роботі на атомно-абсорбційному спектрофотометрі та
засвоїли даний метод.
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Додаток А
(обов'язковий)
ВИМОГИ ДО ПОСУДУ ТА РЕАКТИВІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
ПРИ АНАЛІЗУВАННІ
При визначанні мікроелементів особливу увагу слід звертати на якість
реактивів, води, посуду для аналізу та чистоту в лабораторії.
Реактиви, воду, фільтри, посуд необхідно перевіряти на забруднення
мікроелементом, визначання якого проводиться. Способом виявлення забруднень
та урахування їх при аналізі є контрольний дослід, який включає всі стадії
визначання, за виключенням взяття наважки проби ґрунту. Контрольний дослід
виконують при кожній серії наважок не менше ніж у трикратному повторюванні,
а середній результат відраховують від результатів аналізу проб.
У випадку коли контрольний дослід дає значення, які порівнянні з кількістю
мікроелемента в пробі, то методом виключення знаходять джерело забруднення
та усувають його.
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Додаток Б
(обов'язковий)
ОЧИЩЕННЯ ПОСУДУ ТА ПРИГОТУВАННЯ РЕАКТИВІВ
Б.1 Очищення посуду
В чисто вимитий посуд приливають від 5 см3 до 10 см3 0,001 %-ного
розчину дитизону в чотирихлористому вуглеці (приготування згідно з Б.3, за
необхідності реактиви попередньо очищують, згідно Б.4-Б.6), струшують
протягом 1 хв., дають постояти і забарвлений розчин виливають. Операцію
очистки повторюють доти, доки колір розчину не перестане змінюватися. Після
цього посуд промивають чистим чотирихлористим вуглецем та очищеною водою.
Б.2 Очищення фільтрів
Фільтри, забруднені цинком і іншими металами, промивають гарячою
соляною кислотою, розведеною дистильованою водою (1:100), два рази
наповнюючи нею фільтри, які вкладені в лійки. Потім фільтри промивають від
кислоти бідистильованою водою до нейтральної реакції за універсальним
індикаторним папером і висушують на повітрі.
Б.3 Приготування розчину дитизону у чотирихлористому вуглеці CCl4
0,2 г дитизону поміщають у крапельну лійку місткістю 250 см 3, доливають
200 см3 чотирихлористого вуглецю і струшують 15 хв. на вертикальному
струшувачі. Переносять розчин дитизону в чотирихлористому вуглеці у ділильну
лійку місткістю від 1 дм3 до 1,5 дм3, доливають 500 см3 аміаку (3 см3 17 % розчину
аміаку на 500 см3 води) і струшують 3-5 хвилин. Дитизон переходить в аміачний
шар і забарвлює його в жовтогарячий колір. Шар CCl 4 відкидають і промивають
аміачний розчин дитизону невеликими дозами від 5 см3 до 10 см3 CCl4, доки CCl4
не

буде забарвлений у зелений колір. Потім доливають 12,5 см 3 розведеної

сірчаної кислоти (1:5), струшують, доливають 400 см3 чотирихлористого вуглецю
і зливають розчин дитизону у чотирихлористому вуглеці в чисту ділильну лійку.
Одержаний розчин дитизону 2-3 рази промивають бідистильованою водою, щоб
видалити залишки кислоти. Потім розчин дитизону у чотирихлористому вуглеці
фільтрують через промитий соляною кислотою і бідистильованою водою та
14
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висушений фільтр у склянку темного кольору. Розчин дитизону зберігають у
холодильнику в темряві при температурі від 5 °С до 10 °С.
Б.4 Очищення дистильованої води
Очищення можна проводити трьома способами: повторною перегонкою,
пропусканням крізь катіоніт, струшуванням з активованим вугіллям. Для всіх
випадків воду потім перевіряють дитизоном, і, якщо потрібно, додатково
очищують 0,001 %-ним розчином дитизону (на 200 см3 або 300 см3 води додають
від 10 см3 до 20 см3 дитизону в чотирихлористому вуглеці. Екстракцію
повторюють доки зелений колір дитизонового розчину не перестане змінюватись.
Потім доливають 10 см3 чистого чотирихлористого вуглецю і струшують для
очищення від залишків дитизону.
Б.4.1 Очищення повторною перегонкою
Для повторної перегонки використовують установку для перегонки згідно з
4.17.
Б.4.2 Очищення пропусканням крізь катіоніт
Воду, яку очищують, пропускають знизу догори крізь колонку, в якій
розміщений катіоніт марки КУ-2. Висота стовпця катіоніту в колонці від 30 см до
50 см.
Б.4.3 Очищення активованим вугіллям
До 2 дм3 дистильованої води додають дві краплі 2,5 %-ного розчину аміаку і
від 0,8 г до 1,0 г активованого вугілля. Воду залишають на дві або три хв.,
періодично струшують її й відфільтровують через промитий знезолений фільтр.
Перші 20 см3 фільтрату відкидають. У разі потреби очистку води повторюють.
Б.5 Очищення аміаку
Аміак одержують насиченням в ексикаторі очищеної дистильованої води
аміаком. Для одержання аміаку з концентрацією близько 17 % наливають 1 дм3
25 % аміаку на дно ексикатора. На прокладку ексикатора ставлять чашку для
випарювання з 500 см3 очищеної води. Ексикатор закривають і залишають на дві
доби.
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Б.6 Очищення дитизону
На аналітичних вагах зважують 1 г промислового препарату, поміщають у
конічну колбу місткістю від 200 см3 до 250 см3, додають 100 см3 хлороформу,
рідину переносять у ділильну лійку ємністю 500 см3, циліндром додають 10 см3 3
%-ного розчину аскорбінової кислоти і 100 см3 розведеного аміаку 1:100.
Струшують суміш у лійці у вертикальному положенні до повного розділення
шарів. Нижній хлороформовий шар зливають у другу ділильну лійку і слідкують,
щоб у жовтогарячому водному аміачному розчині не залишалось крапель
хлороформу.
Операцію вилучення дитизону свіжими порціями аміачного розчину з
аскорбіновою кислотою повторюють доти, доки нові порції водно-аміачного
розчину будуть забарвлені не в інтенсивно жовтогарячий колір, а в жовтий (для
цього звичайно необхідно від 5 до 6 порцій аміачного розчину).
Аміачні екстракти, які містять дитизон, збирають разом у ділильну лійку
ємністю 1 дм3 та обережно при перемішуванні нейтралізують соляною кислотою
1:1, доки дитизон не випаде у вигляді темних пластівців, а колір розчину з
жовтогарячого

не

перейде

в

блідо-зеленуватий.

Отриманий

дитизон

відфільтровують крізь паперовий фільтр, два або три рази промивають 1 %-ним
розчином аскорбінової кислоти, збираючи осад цівкою з промивалки до нижньої
частини фільтра і залишають на повітрі до висихання. Висушений продукт
повинен мати дрібнокристалічну структуру й легко відокремлюватися від фільтра.
Сухий очищений дитизон зберігають у темряві в бюксі або пробірці з притертою
пробкою. Усі роботи, пов’язані з очисткою дитизону, проводять під тягою.
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Додаток В
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ
1 Земельний Кодекс України
2 Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої
сировини” (м. Київ, 23 грудня 1997 року № 771)
3 Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (м.
Київ, 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ)
4 Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною
земель" (м. Київ, 19 червня 2003 року № 963)
5 Закон України "Про охорону земель" (м. Київ, 19 червня 2003 року № 962IV)
6 Постанова Верховної Ради України "Про основні напрями державної
політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки" (м. Київ, 5 березня 1998 року № 188/98-ВР)
7 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про
моніторинг земель" (м. Київ, 20 серпня 1993 року № 661)
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