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Р Е Ф Е Р А Т

Пояснювальна записка: 93 с., 7 рис., 5 табл., 99 посилань.
Кваліфікаційну  роботу  магістра  присвячено  дослідженню  змін  якості

бутильованої  питної  води  в  ПЕТ  упаковці  в  межах  мінімального  терміну
придатності.  Описано тестування бутильованої води тривало шість місяців,  з
травня 2019 року по жовтень 2019 року. Зміна якості оцінюється за допомогою
визначення  гострої  токсичної  дії  води  на  ракоподібних  Daphnia  magna.  Для
тестування  вибрано  репрезентативні  види  бутильованої  джерельної  води,
зазвичай доступних в мережі продажу на Полтавщіні.

30 пляшок зберігалися в умовах світла з травня 2013 р. по жовтень 2019 р.
В темряві також зберігалося 30 пляшок. Щомісяця проводилося біотестування
трьох вибраних вод. Бралася одна пляшка, що зберігалася на світлі, і та пляшка
бутильованої води, що зберігається в темряві. Контрольний тест води, а також
розведення дафній проводилося у водопровідній воді.

Використовуючи  аналізи  токсичності,  спостерігалися  зміни  у  якості
нерозкритої  упакованої  джерельної  води  протягом  мінімального  періоду
зберігання. Ці біологічні токсичні тести є належним доповненням до звичайних
аналітичних  та  хімічних  методів,  оскільки  вони  надають  інформацію  про
шкідливий вплив речовини на організм. Представлені дослідження можуть бути
підґрунтям для більш глибокого і  розширеного вивчення впливу пластмас на
бутильовану воду і як наслідок, на здоров’я людини.

Уперше  проведено  оцінювання  токсичності  бутильованої  води  залежно
від умов її зберігання, зокрема освітленості. Набуло подальшого використання
біотестування  на  Daphnia  magna  токсичності  бутильованої  води  як  експрес-
оцінки  якості  води  питного  призначення  при  визначенні  окремих санітарно-
гігієнічних показників.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  БУТИЛЬОВАНА  ВОДА,  ПЕТ,  АБСОРБУВАННЯ,
ЛЕТАЛЬНІСТЬ, ТОКСИЧНІСТЬ, DAPHNIA MAGNA, БІОТЕСТУВАННЯ.



A B S T R A C T

Explanatory statement: 93 p., 7 figures, 5 tables, 99 references.
Describes the test of butylated water and water, from the 2019 grass season to

the 2019 rock season. Zmіna yakostі otsіnyuєtsya for the additional license for state-
owned  toxicity  drive  on  cancerous  Daphnia  magna.  To  test  the  vibrations,
representatively see the bottled dzherelnoy water, call available available at least for
sale in Poltava. 30 dance zberіgalsya in the minds of light from grass 2013 p.

Zhovten  2019  p.  There  are  30  dances  in  temryavo  zberigalosya.  The
temperature of the water became 18 ° C to 22 ° C. Shchom_syatsya was carried out
with three tests of three vibrating waters. One dance was taken, which was drunk on
light, and that dance of bottled water, which was drunk in temryava. A control test of
water,  as  well  as  a  test  of  Daphne was carried out  at  the  water  supply.  Victory-
winning state and chronic toxicity analysis, we have kept winter time at the time of
non-closed packaged water with the length of the minimum season. Biological toxic
tests  to  the  annual  additions  to  the  sound  analitical  and  chemical  methods;
Represented before delivery can be more useful for more and more extended plastic
pouring on butylated water and on healthy people.

For the first time, the evaluation of the toxicity of bottled water, depending on
the conditions of its storage, including light. The further use of biotesting for bottled
water toxicity as a rapid assessment of drinking water quality in the determination of
individual hygiene parameters was further used.

BOTTLED  WATER,  PET,  ADSORPTION,  LETHALE,  TOXICITY,
DAPHNIA MAGNA, BIOTESTING.


