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ВСТУП 

 

Методичні вказівки призначені для отримання практичних навичок 

при вивченні спеціальних приладів, що використовуються для визначення 

концентрації газоподібних та розчинних речовин. Такі прилади є основою 

систем екологічного моніторингу та аудиту. Під час занять студенти 

освоюють методики використання приладів для визначення забрудненості 

природного середовища, рідких і газоподібних викидів підприємств та 

концентрації шкідливих речовин у робочих та побутових приміщеннях. 

Лабораторні роботи передбачають вивчення фізико-хімічних методів 

та апаратної реалізації засобів екологічного контролю а також методів 

проведення екологічного аудиту об’єктів господарювання та природних 

об’єктів. 

До методичних вказівок включено сучасні прилади вимірювання 

складу рідин і газів. Прилади «TESTO» та «MSI» призначені для 

вимірювання концентрації шкідливих речовин у димових викидах 

підприємств, технологічних колодязях та загазованих приміщеннях. 

Спектрофотометричні прилади «Nova» призначені для вимірювання 

розчинних сполук у технологічних рідинах і природних водоймах. 

Біологічне споживання кисню, що характеризує загальне забруднення 

води, вимірюється приладами «OxiTop».  

Таким чином при виконанні лабораторного практикуму студенти 

набувають базових навичок у використанні сучасних приладів для 

вимірювання спеціальних показників технологічних процесів, екологічних 

та якісних показників. 
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Лабораторна робота 1 

ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ У 

ДИМОВИХ ГАЗАХ ПРИЛАДАМИ TESTO 

 

1.1. Мета роботи 

o вивчити призначення, принцип дії та конструкцію приладів 

TESTO 350/450 MXL; 

o провести вимірювання концентрації шкідливих викидів у димових 

газах; 

o підготувати звіт. 

 

1.2. Призначення та конструкція приладів TESTO  

Мета розробки системи TESTO 350/454 у тому, щоб забезпечити 

професіоналів передовим і якісним обладнанням для виконання точних і 

грамотних вимірів концентрації шкідливих викидів підприємств. 

Повністю обладнана вимірювальна система складається з окремих 

функціональних модулів (компонентів), що можуть працювати як у складі 

системи (у будь-яких комбінаціях), так і самостійно. 

Керуючий модуль призначений для контролю і керування усіма 

функціями системи. Окрім того, він є окремим вимірювальним приладом. 

Він обладнаний умонтованим сенсором диференціального тиску. 

Усі компоненти системи автоматично розпізнають тип підключеного 

зонда, що дозволяє підключати будь-які зонди до їх роз’ємів у довільній 

комбінації. На дисплеї можуть одночасно відображатися 6 вимірюваних 

параметрів. 

Результати вимірювань можна занести до пам’яті або роздрукувати 

на вмонтованому принтері. Ім’я місця разом з даними вимірів записуються 

у пам’ять, що дозволяє швидко ідентифікувати результати вимірювань . 

За допомогою програмного забезпечення можна розробити 

щоденний «маршрут» обходу всіх місць вимірів та записати його до 

пам’яті компонентів системи. 
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Залежно від мети вимірювань (наприклад, «Аналіз димових газів на 

котельній установці» або «Моніторинг промислових установок для 

вентиляції повітря») мінімальний комплект вимірювальної системи може 

складатися з Керуючого модуля і Аналізатора або Керуючого модуля і 

Реєстратора. 

Аналізатор TESTO 350 М/XL вимірює всі параметри, необхідні для 

контролю процесів горіння (наприклад, концентрації O2, CO, CO2, NOX, 

SO2, Н2S, СНn ). Реєстратор залежно від підключених зондів (до 4 зондів 

одночасно) може вимірювати і записувати до пам’яті такі параметри, як 

температура, відносна вологість, швидкість потоку повітря / димових газів, 

диференціальний тиск та інші параметри. 

Різні елементи (компоненти) вимірювальних приладів TESTO 

350/TESTO 454 можна з’єднати в одну вимірювальну систему. 

Компоненти можуть підключатися один до одного за допомогою 

контактів, розміщених на корпусах, або за допомогою кабельних з’єднань, 

утворюючи шину даних TESTO. По шині даних можна передавати 

виміряні дані та подавати електроживлення на компоненти системи. 

Керуючий модуль може контролювати всю систему і відображати 

виміряні дані. Альтернативне управління усією системою можливо і в 

реальному часі за допомогою ПК. Програмне забезпечення ComSoft 

дозволяє продивитись результати вимірювань у довільній комбінації 

вимірювальних каналів, роздруковувати їх і зберігати в архіві. 

Залежно від оснащення вимірювальна система може мати 20, 50 або 

більше вимірювальних каналів. Для швидкої і простої ідентифікації 

виміряних даних разом з результатами вимірів у пам’ять приладу 

записується ім’я місця виміру, дата/час і допоміжна інформація. 

Кожному компоненту системи и кожному вимірювальному каналу 

можна призначити своє ім’я і зберегти його. 

Підключення шини даних до ПК виконується за допомогою плати 

PCMCIA або за допомогою керуючого модуля та інтерфейсу RS 232. До 

системи можна підключати один або декілька Модулів живлення. Це 
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дозволяє значно збільшити час роботи системи в автономному режимі 

шляхом подавання електроживлення по шині даних з гальванічною 

розв’язкою. 

Модуль аналогових виходів дозволяє перетворювати будь-який із 

виміряних параметрів у аналоговий сигнал 4...20 мА на будь-якому з 6-ти 

довільно заданих виходів. 

 

1.3. Порядок роботи з приладом 

Ретельно вивчити інструкцію з використання приладів TESTO. 

Ознайомитись із структурою меню та принципами керування приладами за 

допомогою керуючого модуля. Перевірити надійність приєднання 

управляючого модуля та зовнішнього зонду до модуля аналізатора. 

Прилад включається за допомогою кнопки I/O. Одразу прилад 

переходить у тестовий режим і режим виміру. При натисканні кнопки 

«Книжка» прилад перейде з меню вимірів у Головне меню. Це зупинить 

процес індикації поточних значень вимірюваних параметрів у поле даних. 

Якщо в меню введення якого-небудь значення нажати кнопку 

«Книжка», то введені значення будуть збережені в пам’яті, і прилад 

перейде в меню вимірів. За допомогою кнопки ESC ви можете скасувати 

викликану функцію, скасувати вибір або вийти з підменю. Послідовні 

натискання кнопки ESC викликають попередні підменю доти, поки прилад 

не перейде в меню вимірів. 

При натисканні кнопки OK прилад переходить із меню вимірів у 

меню конфігурації системи, що складається з меню конфігурації 

Керуючого модуля й всіх інших пов’язаних з ним компонентів 

вимірювальної системи. При виборі рядків (або меню) зі списку або в 

діалогових вікнах, а також при введенні букв і цифр при наборі тексту для 

підтвердження вибору використається кнопка OK. 

Вибір рядка в меню й підміню, вибір цифр і букв у таблиці символів 

здійснюється за допомогою кнопок Курсора. Якщо одночасно 

відображається більше 6-ти параметрів, то інші параметри втримуються на 
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інших сторінках меню вимірів. Кількість сторінок зазначена в рядку стану 

праворуч (наприклад, 01/05 позначає: відображена перша сторінка з п’яти). 

Інші сторінки можна переглянути, натискаючи кнопки курсора Вправо й 

Уліво. Якщо для функціональних кнопок призначено більше 4-х функцій, 

тоді над функціональним рядком з’являться символи < або > . Після 

натискання кнопки Вправо або Вліво у функціональному рядку будуть 

відображені інші функції функціональних кнопок. Функціональні кнопки 

дозволяють швидко виконувати задані функції або швидко переходити в 

необхідне меню. У функціональному рядку зазначені індивідуальні 

завдання для кожної з функціональних кнопок. Призначення 

функціональних кнопок можна змінити. Завдання функціональних кнопок 

залежать від обраного меню. 

Для введення цифр, букв і символів використається таблиця 

символів, що показана на рисунку праворуч. Цифри, букви й символи 

вибираються в таблиці за допомогою кнопок Курсора 

. Підтвердіть вибір, нажавши кнопку OK. 

Призначення функціональних кнопок у цьому меню: 

1. Вибір заголовних букв / прописних букв / символів. 

2. Видалити (з переміщенням курсора на одну позицію 

назад). 

3. Пробіл. 

4. Закінчити введення тексту й вийти з меню. 

Для введення параметрів використовується таблиця (див. праворуч). 

За допомогою кнопок курсору можна пересуватися по таблиці й вибирати 

цифри й знаки. Для підтвердження вибору натисніть OK. 

Виключення приладу –  за допомогою кнопки I/O. 

Тип палива задає викладач. Занести у поля допоміжної інформації 

такі дані: 
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 Ecolaboratory  

 Work 1 

 Group (*) 

На місці (*) вказати номер своєї робочої групи. Зверніть увагу, що в 

приладі використовується тільки англійська мова. 

Лабораторний стенд являє собою модель системи спалювання 

газоподібного палива (рис. 1.1). Газ, подається з балона чи системи 

газопостачання через кран 1. Через кран 3 подають повітря. При 

спалюванні газу у камері 2 утворюються різноманітні хімічні сполуки, 

кількість яких залежить від якості палива. По димоходу 4 продукти 

згоряння скидаються у витяжну вентиляцію. Для вимірювання 

концентрації газів, у димохід установлюють відбірний зонд 5, що 

приєднаний до блока аналізатора 6. 

Систему спалювання газу налаштовують лаборанти перед 

виконанням лабораторної роботи. При виконанні роботи може бути 

використане і тверде паливо, що не впливає на порядок проведення 

роботи. 

Важливим фактором точності вимірювання є правильна установка 

відбірного зонда. Його встановлюють так, щоб отвір забірного пристрою 

знаходився точно по середині газового каналу, (рис. 1.2).  

Для цього достатньо виміряти зовнішній діаметр димоходу 1 і 

розділити на 2. Пересувний конус зонда 2 зміщують відносно отвору на 

отриману відстань і фіксують. 

Після цього зонд уводять до димоходу, перпендикулярно його 

поверхні. Увімкнути режим вимірювання. Після закінчення вимірювань 

роздрукувати результати, вийняти зонд і вимкнути прилад. Скласти звіт. 

Звіт щодо роботи повинен складатися із мети роботи, вихідних 

даних (тип палива, діаметр газоводу), порядку налаштування модулів на 

паливо та допоміжні дані, роздруківки результатів вимірювання. 
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Рисунок 1.1 – Схема лабораторного стенда: 1 – газовий кран; 2 – 

камера спалювання; 3 – повітряний кран; 4 – димохід; 5 – зонд; 6 – прилад 

TESTO 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема установки зонда: 1 – газовід; 2 – конус; 3 – зонд 
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Контрольні запитання 

1. Призначення приладів TESTO. 

2. Склад і призначення модулів, що входять у вимірювальний 

комплект. 

3. Призначення органів керування керуючого модуля. 

4. Структура меню приладів TESTO. 

5. Правила користування приладом. 

6. Що таке коефіцієнт надлишку кисню? 

 

 

Лабораторна робота 2 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ НАДЛИШКУ КИСНЮ 

 

2.1. Мета роботи 

o вивчити порядок роботи з приладами MSI 150; 

o освоїти методику розрахунку ККД та коефіцієнта надлишку 

кисню. 

 

2.2. Призначення та функціональні можливості приладів  

Універсальний вимірювальний прилад MSI 150 compact призначений 

для визначення концентрації шкідливих газів у промисловості та в сфері 

побутового обслуговування. Результати вимірювань виводяться на 

чотиристроковий рідиннокристалічний дисплей, обладнаний підсвіткою. 

Робоча панель приладу показана на рис. 2.1. 

Система керування роботою приладу базується на трьох кнопках. 

Кнопка «F» призначена для вибору варіантів настроювання параметрів, 

кнопкою «» переключають параметри вимірювання, а кнопкою «!» 

вибирають параметри для роздрукування. Детально послідовність роботи 

викладена у наступному розділі. Технічні можливості приладу наведено у 

таблиці 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Робоча панель приладу MSI 150 

 

 

2.3. Порядок виконання роботи 

Ретельно вивчити інструкцію з використання приладів MSI. 

Ознайомитись із принципами керування приладом. Перевірити надійність 

приєднання газового зонда та термопари до приладу.  

Схема лабораторного стенда зображена на рис. 2.2. Стенд 

аналогічний тому, що у попередній роботі. Особливістю є те, що газова 

камера 2 може використовуватись як змішувач газу. При цьому витрату 

газу регулюють краном 1.  

Увести зонд усередину димоходу або газоводу так, щоб кінець зонда 

знаходився приблизно посередині димоходу – детальніше описано у 

попередній роботі. 

Увімкнути режим вимірювання. Після включення на дисплеї 

з’являється повідомлення «Калибровка 30». Калібрування нуля триває 30с. 

Процес показується на дисплеї. Другий рядок дисплея за допомогою 
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прямокутників (від 1 до 4) показує ступінь зарядки акумулятора – 25, 50, 

75 або 100 %. 

 

 

Таблиця 2.1 – Перелік параметрів, що вимірює прилад MSI 150 

№ 

з/п 
Вимірювана величина 

1 Вміст кисню (О2) 

2 Вміст моноксиду вуглецю (СО) 

3 Вміст моноксиду азоту (NО) 

4 Вміст СО до 2 %  

5 Вміст NО2 

6 Вміст SO2  

7 Вміст диоксиду вуглецю (С02) 

8 Коефіцієнт надлишку повітря 

9 Концентрація газу в мг/м3 

10 Концентрація газу по співвідношенню до вибраної точки відліку 

кисню 

11 Коефіцієнт корисної дії 

12 Втрати тепла з вихідними газами 

13 Температура повітря 

14 Температура газу 

15 Диференціальний тиск 

 

По закінченні калібрування на дисплеї з’являється повідомлення:  
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Рисунок 1.1 – Схема лабораторного стенда: 1 – газовий кран; 2 – 

газова камера; 3 – повітряний кран; 4 – димохід; 5 – зонд; 6 – прилад MSI 

 

Натисканням клавіші зі стрілкою може бути обране інше паливо. 

При натисканні на клавішу «!» з’являється інформація про рівень зарядки 

акумулятора. 

Вибір крапки відліку кисню. Після вибору палива натисніть клавішу 

«F» і натисканням клавіші зі стрілкою може бути обраний інший вихідний 

вміст кисню. Після вибору вихідного змісту натисніть клавішу «F». 

Натисканням клавіші зі стрілкою можуть бути обрані значення 

параметрів: температури газу (TGas), температури навколишнього 

середовища (TRaum), втрат тепла з газами, що йдуть, КПД і концентрації 

кисню. Для зміни значень параметрів використовують клавішу «F», як і 

для кисню. 

Індикація концентрації газів. Натисніть на клавішу «F», на дисплеї 

з'являться значення концентрації газів в ppm. 

При натисканні на клавішу «!» всі вимірювані параметри 
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фіксуються. При повторному натисканні відбувається перемикання з 

режиму індикації фіксованих значень на поточний режим. Миготливі 

прямокутники поруч з параметрами сигналізують про те, що значення 

запам’ятовуються. 

Режим друку діє тільки в тому випадку, коли результати вимірювань 

попередньо зафіксовані. Для одержання роздруківки натисніть на клавішу 

«!». 

По закінченні виміру видалите зонд із потоку газів, що йдуть, 

протягом 1–2 хв через зонд у прилад повинно надходити повітря з 

навколишнього середовища. Після цього виключіть прилад, спорожніть й 

вичистіть ємність для збору конденсату. 

Розрахувати втрату тепла з відхідними газами: 

 

)
21

()(
2

B
O

A
ttQ atmgasA 




  , 

де QA – втрати тепла; 

А, В – паливні константи; 

tgas – температура газового потоку; 

tatm – температура навколишнього повітря. 

Коефіцієнт корисної дії розраховується за формулою: 

 

AQK 100 . 

 

Кількість двооксиду вуглецю: 

 

)
21

1( 2
max22

O
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, 

 

де СО2max – паливна константа; 

О2 – концентрація кисню. 
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Коефіцієнт надлишку кисню: 

 

2

max2

CO

CO


 . 

 

Скласти звіт про роботу. Звіт про роботу повинен складатися із мети 

роботи, вихідних  даних (тип палива, діаметр газоводу), порядку 

налаштування модулів на паливо та домірні дані, роздруківки результатів 

вимірювання, результати розрахунку ККД та надлишку кисню. 

 

2.4. Контрольні запитання 

1. Призначення приладів MSI 150. 

2. Призначення органів керування. 

3. Структура меню  приладів MSI 150. 

4. Правила користування приладом. 

5. Що таке ККД паливної установки та коефіцієнт надлишку 

повітря? 

 

 

Лабораторна робота 3 

ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СПОЛУК ХРОМУ 

ФОТОМЕТРОМ «NOVA» 

 

Мета роботи – ознайомитися з фотометричним методом 

вимірювання, принципом роботи і методиками вимірювання концентрації 

розчинних сполук фотометром «Nova». 

 

3.1. Підготовка фотометра до роботи 

Зовнішній вигляд фотометра з позначенням основних елементів 

зображено на рис. 3.1.  
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Аналіз концентрацій проводиться шляхом вимірювання 

інтенсивності світлового потоку, що проходить через тестовий осередок і 

осередок із пробою. Підготовка проб  для вимірювань проводиться 

відповідно до інструкції. На кожен тип речовин існує спеціальний набір 

хімічних реагентів і інструкція з використання. Підготовані проби 

наливають у спеціальні скляні осередки – циліндричний чи один з трьох 

прямокутних. 

 

 

Рисунок 3.1 – Зовнішній вигляд приладу «Nova»: 

1 – дисплей; 2 – функціональні клавіші; 3 – ніша для мікросхем 

пам’яті; 4 – виріз для вирівнювання осередку; 5 – отвір для круглого 

осередку; 6 – картки для аналізів; 7 – прозоре захисне скло; 8 – отвір для 

прямокутного осередку; 9 – цифрова клавіатура; 10 – отвір для карти 

пам’яті. 
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Перед початком вимірювань виконайте такі дії. Вставте картку 

пам’яті в бічний отвір у фотометрі до упору. Мітка з позначенням типу і 

програмною версією повинна указувати вгору. Картка з пам’яттю містить 

всі дані, необхідні для виконання операцій фотометрії. Підключіть 

штепсель блока живлення до гнізда фотометра. Включіть живлення 

приладу. Відкрийте кришку. Час прогрівання фотометра перед виконанням 

операцій 15 хв. Годинник на дисплеї показує зворотний відлік часу 

прогрівання. Прилад завжди потребує прогрівання, навіть якщо вимикався 

на короткий період часу. 

Після прогрівання фотометр виконує перевірку (Самоперевірка, 

включаючи Автоперевірку) всієї системи і потім автоматично 

перемикається до режиму вимірювання концентрації. З цієї миті 

Автоперевірка виконується кожні 5 хв, якщо в перебігу цього часу не 

вставлявся жоден осередок. Якщо Автоперевірка не може бути виконана, 

тому що вставлений осередок, перевірка автоматично повторюється, як 

тільки осередок буде видалений. Протягом вимірювання, фотометр не 

може виконати Автоперевірку через вставлений осередок. Через 5 с 

прилад автоматично переходить до режиму вимірювання концентрації. 

Щоб вимкнути фотометр, закрийте кришку. 

 

3.2. Порядок роботи з фотометром  

3.2.1. Автоматичне вимірювання концентрації 

Вимірювання концентрації може проводитися у кількох режимах. 

Після увімкнення фотометра і переходу в режим вимірювання на дисплеї 

відображається напис, як на рис. 3.2.  
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Рисунок 3.2 

 

Для вимірювання, вставте круглий осередок із штриховим кодом, що 

містить готовий зразок, у круглий відсік, натискаючи доти, поки він не 

защипнеться на місці, або спочатку вставте Автовизначник у круглий 

відсік, потім вставте прямокутний осередок, що містить готовий зразок у 

прямокутний відсік. Вирівняйте мітку на осередку по прорізу на 

фотометрі. Якщо на дисплеї відображається меню вибору методу – 

осередок установлений не правильно. Вирівняйте мітку на осередку або 

Автовизначнику по прорізу на фотометрі. Виміряне значення з’являється 

на дисплеї. 

Для повторного вимірювання: 

– Натиснути кнопку . Тривалість вимірювання залежить від 

вимірюваного значення. Максимальна тривалість – «10 s». 

 

 

3.2.2. Вимірювання з використанням закодованих тестових  

осередків. 

Вставте круглий осередок з штриховим кодом в круглий відсік до 

упору. Вирівняйте мітку на осередку по прорізу на фотометрі. Фотометр  

прочитує штриховий код круглого осередку і автоматично вибирає 

необхідний метод. 

Метод і форма відображаються в заголовку дисплея. Наприклад, для 

фосфат-іонів, як на рис. 3.3. 
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Рисунок 3.3 

 

Виміряне значення з’являється на дисплеї. Значення поза вказаним 

діапазоном вимірювань виводяться маленькими цифрами. Якщо знову 

з’являється меню вибору методу, фотометр  ще не розпізнав штриховий 

код Автовизначника. Вирівняйте мітку на Автовизначнику по прорізу 

на фотометрі. Виміряне значення з’являється на дисплеї. 

 

3.2.3. Вимірювання з використанням реагентного тесту з  

Автовизначником. 

Вставте Автовизначник у круглий відсік до упору. Автовизначник 

служить для передачі коду тесту реактиву до фотометра. Вставте 

прямокутний осередок. Завжди вирівнюйте прямокутні осередки таким 

чином: вертикально, матова сторона до передньої стінки, рис. 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 
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Якщо фотометр не розпізнає вставлений прямокутний осередок, 

натисніть  ще раз. За допомогою клавіш  або  

потрібно обрати необхідний прямокутний осередок (10 мм, 20 мм, 50 мм) і 

натиснути . Вимірювання починається автоматично. Виміряне 

значення з’являється на дисплеї. 

 

3.2.4 Вимірювання без штрихового коду (ручний вибір методу). 

Завжди використовуйте тільки один осередок (круглий або 

прямокутний). Відсік осередку, який не використовується, повинен бути 

порожнім. Вставте осередок з пробою у відповідний отвір. 

Останній метод, встановлений уручну, з’являється на дисплеї, як на 

рис. 3.5. 

 

 

 

Рисунок 3.5 

 

Якщо осередок вставлений, введіть необхідний номер методу, 

використовуючи цифрову клавіатуру або виберіть метод, натискаючи 

 . Фотометр сприймає тільки ті методи, які є доступними для цього 

типу осередку. Натисніть . Виміряне значення з’являється на дисплеї. 

 

3.3. Вимірювання спектральної поглинальної  

здатності/коефіцієнта пропускання. 
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Щоб почати вимірювання, спочатку натисніть  для вимірювання 

спектральної поглинальної здатності. Для перемикання до режиму 

вимірювання коефіцієнта пропускання натиснути . Для перемикання 

до режиму вимірювання спектральної поглинальної здатності знову 

натиснути . Вставте осередок у відповідний отвір. 

Вимірювання коефіцієнта пропускання працює таким же чином, як і 

вимірювання спектральної поглинальної здатності. Проте результат 

вимірювання відображений як «Коефіцієнт пропускання «%T» замість «А» 

для «Спектральної поглинальної здатності», як на рис. 3.6 і рис. 3.7. 

 

 

 

Рисунок 3.6 

 

 

 

Рисунок 3.7 

 

Вимірювання з використанням кодових осередків для тестів 

аналогічне раніше описаним. У цьому випадку використовують осередок із 

штриховим кодом. Вставте круглий осередок із штриховим кодом у 

круглий відсік, до упору. Вирівняйте мітку на осередку по прорізу на 

фотометрії.. 
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Вимірювання з використанням Автовизначника також аналогічне 

раніше описаним. Вставте Автовизначник у круглий отвір. Вирівняйте 

мітку по прорізу на фотометрі. Вставте прямокутний осередок в 

прямокутний відсік для осередку.  

Після того, як вимірювання закінчене для заданої довжини хвилі, 

виміряне значення вказується, відображеної у правому верхньому кутку 

дисплея. 

Вимірювання без використання штрихового коду аналогічне 

описаному для фотометричного аналізу. Увага! Завжди використовуйте 

тільки один осередок. Вставте круглий або прямокутний осередок з 

пробою у відповідний отвір. 

Остання довжина хвилі, яка вибиралася вручну, з’являється на 

дисплеї. Для вибору довжини хвилі використовуйте цифрову клавіатуру, 

рис. 3.8. Для початку вимірювання натисніть . 

 

 

  

Рисунок 3.8 

 

Після закінчення вимірювання, значення, що виміряне, вказується 

для довжини хвилі, відображеної у правому верхньому кутку дисплея. 

Зміряне значення автоматично зберігається. 
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3.4 Звіт щодо роботи. 

Уважно вивчіть інструкції, що описані вище. При виконанні роботи 

використовуйте проби, що приготовані заздалегідь. Виконайте 

вимірювання концентрації іонів хрому за різними методиками. Запишіть у 

звіт методику та результати вимірювань. 

 

Контрольні запитання 

1. Принцип роботи фотометру. 

2. Що таке спектральна поглинальна здатність? 

3. Навіщо необхідна попередня обробка проби? 

4. Як провести вимірювання концентрації за відсутності 

Автовизначника? 

 

 

Лабораторна робота 4 

ВИМІРЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ ЧЕРЕЗ БІОХІМІЧНЕ 

СПОЖИВАННЯ КИСНЮ 

 

Мета роботи – ознайомитися з принципом роботи та використанням 

приладу для вимірювання забруднення води з відкритих водойм. 

 

4.1. Принцип вимірювання 

Вимірювання БСК (біохімічного споживання кисню) системою 

вимірювання OxiTop® засноване на вимірюванні тиску (різниці тиску), що 

створюється у герметично закритій системі. Робота пристрою заснована на 

використанні п’єзорезистивних електронних датчиків тиску. Система 

вимірювання OxiTop® дозволяє спростити роботу і особливо підходить 

для респірометричного вимірювання БСК. Прилад виконує такі функції: 

- AUTO TEMP – контроль температурного коректування і 

автоматичний початок вимірювання (через 1–3 год після старту системи 
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Oxi'Тop® ). Немає необхідності охолоджувати зразки точно до 20 °C перш 

ніж запускати Oxi'Тop®. Зразки з температурою 15–20 °C можна 

досліджувати відразу, оскільки вимірювання БСК не почнеться до 

досягнення 20 °C . Все це контролюється функцією AUTO TEMP. 

- Datalogging (запис даних) – автоматичне вимірювання з щоденним 

збереженням виміряного значення протягом 5 днів: полегшує вимірювання 

без спостереження, наприклад, у вихідні дні. 

- Current value (поточне значення) – відображення виміряного 

значення (0–40 знаків) відповідає такому ж у попередніх вимірників БСК 

від WTW. Перетворення mbar у число відбувається в приладі, тобто оцінка 

виміряних значень залишається незмінною. 

- Measuring range reserve (резерв вимірюваного діапазону) – від 40 до 

50 цифр – для виходу за межі вимірювань без скидання при відкритті 

пляшки. 

Прилад являє собою пристрій, що нагвинчується на спеціальну 

пляшку з пробою води. Це мікропроцесорний вимірювальний прилад, 

обладнаний дворозрядним світлодіодним індикатором і двома кнопками 

керування. Зовнішній вигляд приладу на рисунку 3.9. 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Прилад OxiTop® 

 

4.2. Визначення БПК 

Зазвичай міські стічні води не містять токсичні або отруйні 

речовини. У них міститься достатньо багато живильних солей і безпечні 
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мікроорганізми. За цих умов визначення БСК з системою вимірювання 

OxiTop® можливо в нерозбавленому зразку. Перед виконанням аналізу 

потрібно перевірити наявність необхідних інструментів і приладдя: 

- система вимірювання OxiTop®; 

- перемішуюча активна система; 

- інкубаторна термостатична коробка (температура 20 °C ± 1°C); 

- зразкова коричнева пляшка (номінальний об’єм 510 мл); 

- перемішуючі стрижні; 

- інструмент витягання стрижнів; 

- відповідні мензурки для вимірювання переливу; 

- гумові заглушки; 

- пігулки гідроксиду натрію. 

Очікуване значення БСК для зразка стічних вод оцінюють приблизно 

як 80 % від значення ХСК (хімічного споживання кисню). 

Знайдіть відповідний діапазон вимірювання в таблиці 4.1 і виберіть 

зразки потрібного об’єму. 

Для вимірювання об’єму зразка зазвичай використовуються 

мензурки  або вимірювальні циліндри. Виберіть об’єм згідно з очікуваним 

виміряним значенням. Дуже великі діапазони вимірювання призведуть до 

неточних результатів.  

 

Таблиця 4.1 – Вибір об’єму зразка 

Об’єм зразка, 

мл 

Діапазон 

вимірювань, mgfl 
Чинник 

432 0–40 1 

365 0–80 2 

250 0–200 5 

164 0–400 10 

97 0–800 20 

43.5 0–2000 50 
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22.7 0–4000 100 

 

Прополощіть пляшку для вимірювань зразком проби. Повністю її 

випорожніть. Точно відміряйте насичену киснем необхідну (повністю 

гомогенізовану) кількість зразка згідно з наявною інформацією. Помістіть 

магнітний перемішуючий стрижень у пляшку. Вставте гумову заглушку в 

шийку пляшки. Помістіть 2 пігулки гідроксиду натрію в гумову заглушку 

за допомогою пінцета. (Застереження: пігулки не повинні потрапити в 

зразок!). Закрутіть OxiTop® безпосередньо на самій пляшці (дуже туго). 

Натисніть S і М одночасно і утримуйте близько 2 с, поки дисплей не 

покаже «00». 

Перед установкою пляшок у термостат потрібно налагодити 

індуктивний перемішувач. Він являє собою платформу з місцями під 

пляшки. Під кожним місцем розміщено спеціальну магнітну систему, що 

створює магнітне поле, яке обертається. Це поле захоплює стрижні в 

пляшках, і вони теж починають обертатись і перемішують пробу. 

Для підтримання стабільної температури потрібно помістити прилад 

в інкубатор або термостатичну коробку (термостат). Потім з’єднайте 

адаптер живлення з приладом і під’єднайте адаптер у розетку.  Через 

невеликий проміжок часу буде створено індуктивне поле обертання і 

стрижні, що перемішують, почнуть роботу. Встановіть підготовлені 

пляшки із зразками на індуктивну систему перемішування. 

Пляшки із зразком можуть бути поміщені у перемішуючі системи, 

навіть коли вони в роботі. Прилади працюють без частин, що механічно 

переміщаються, і є стійкими до зносу та не потребують обслуговування. 

Тримайте вимірювальну пляшку з надітим OxiTop протягом S днів 

при 20 оC. Після того, як температура вимірювання буде досягнута (від 1 

до 3 год), OxiTop автоматично почне вимірювання споживання кисню. 

Протягом цих днів зразок безперервно розмішується. OxiTop автоматично 

зберігає одне значення кожні 24 год протягом 5 днів.  
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Після закінчення вимірювань пляшки виймають з термостату, 

зчитують виміряні значення і заносять їх у спеціальний бланк. Щоб 

відобразити поточне значення утримуйте М, поки виміряне значення не 

буде показано. Викликати збережені дані можна, якщо утримувати S, поки 

виміряне значення не буде показано. Перейдіть до наступного дня, 

повторно натискаючи кнопку S близько 5 с, поки виміряне значення не 

буде відображено. 

 

Звіт щодо роботи 

Оскільки вимірювання займає 5 днів, то на першому лабораторному 

занятті знайомляться з методикою і встановлюють проби у термостат. На 

другому занятті зчитують дані, що записані у пам’яті приладу і будують 

графік залежності тиску від часу. Порівнюють графіки різних проб і 

аналізують рівень забруднення. Звіт повинен містити відомості про 

кількість проб, їх короткі характеристики і час початку та кінця аналізу, 

графіки БСК і висновки про забруднення. 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке БСК? 

2. Чи впливає температура проби на якість вимірювання? 

3. Принцип дії приладу OxiTop. 

4. Чим відрізняються графіки БСК чистої і брудної води? 
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