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 Преглед на самото место; 

 Земање проби вода за анализа; 

 Опрема потребна за анализа на водата (Хефнерови цилиндри, Хелигенеов 
компаратор; 

 Одредување боја на водата (стандарден раствор направен од 2,49 грама KPtCl6 и 
2,016 грама CoCl2x6H2O во 200 мл HCl и до 1 литар дестилирана вода – вака подготвен 
стандардниот раствор содржи боја од 1000 единици); 

 Прозирност на водата (пробата вода се споредува со раствор направен од 10 mg/l 
силикатна земја – SiO2 во дестилирана вода, која дава матеж од 100; 

 Температура на водата; 

 Мирис на водата; 

 Вкус на водата; 

ИСПИТУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИТЕ СВОЈСТВА НА ВОДАТА 



 Електрохемиска реакција на водата (pH-вредност) со индикатор метилоранж (во 
кисела средина добива црвена боја, во базна жолта, а во неутрална портокалова) или 
фенолфталеин (во кисела средина е безбоен, во базна карминцрвена, а во неутрална 
слабо розева), индикаторска хартија, pH – метар или потенциометар; 
 Вкупно материи во водата (испарен остаток и жарен остаток); 
 Органска материја во водата (потрошувачка на KMnO4):  
 Слободен амонијак во водата: 100 мл проба вода, 2 мл раствор Сењетова сол и 2 мл 
раствор Неслер, присутниот амонијак ја обојува мешавината жолто; 
 Нитрити во водата: 100 мл проба вода, 2 мл сулфонилна киселина и 2 мл раствор 
алфанафтиламин, присуството на нитрити мешавината ја обојува темновиолетово; 
 Нитрати во водата: 10 мл проба вода, неколку капки бруцин и 2 мл концентрирана 
сулфурна киселина; 
 Хлориди во водата по методата на Мохр: на 100 мл проба вода се додава 1 мл 
раствор на K2CrO4 и мешавината се титрира со раствор на AgNO3 до појава на слабо 
црвеникава боја; 
 Биохемиска потрошувачка на кислород за време од 5 дена (БКП5 mg/l); 
 Алкалитет и ацидитет на водата (алкалитет на водата претставува потрошувачка на 
киселина во mg/еквивален, за титрација на 1 литар вода до нејзина неутрализација, 
додека ацидитет претставува потрошувачка на база во mg/еквивален, за титрација на 1 
литар вода до нејзина неутрализација); 
 Тврдост на водата: непостојаната тврдост на водата ја прават присутните 
бикарбонатни и карбонатни соли на Ca и Mg, додека другите соли на Ca и Mg ја прават 
постојаната тврдост. Се изразува во германски (10 mg/l CaO), англиски (10mg/0,7l 
CaCO3) и француски (10 mg/l CaCO3) степени. 

ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИТЕ СВОЈСТВА НА ВОДАТА 



 Органска матертија во водата 
(потрошувачка на KMnO4): 
1. Во ерленмаер се става 100 мл проба вода, се 
додава 5 мл H2SO4 1:3 и 15 мл KMnO4; 

2. Ерленмаерот со мешавината се загрева, при 
што добива црвено-виолетова боја; 

3. На мешавината се додава 15 мл раствор на 
0,01n (NH4)2C2O4 за неутрализација на 
непотрошениот KMnO4, при што мешавината се 
обезбојува; 

4. Делот од 0,01n (NH4)2C2O4 кој останал 
непотрошен го одредуваме со ретитрација на 
мешавината со 0,01n KMnO4 до појава на слабо 
розеникава боја; 

3. Кличеството на потрошен 0,01n KMnO4 го 
одредуваме според формулата: 

0,01n KMnO4 (mg/l) = [(15-y)xF-15]x10x0,316 
y = потрошен 0,01n KMnO4 за ретитрација 
F = фактор на 0,01n KMnO4   

ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИТЕ СВОЈСТВА НА ВОДАТА 



 Слободен кислород во водата по 
методата на Винклер: 
1. 100 мл проба вода во шише со брусено грло и 
косо засечен чеп; 

2. Се додава 0,5 мл MgCl2 и алкален раствор на 
KJ под површината на водата;  

3. Се додава 3 мл HCl и се титрира со 0,025n 
Na2S2O3 (натриум тиосулфат) до појава на слабо 
жолтеникава боја; 

4. Се додава индикатор скроб (1% раствор) се 
добива сина боја и се ретитрира со 0,025n 
Na2S2O3 (натриум тиосулфат) до обезбојување. 

5. Секој потрошен милилитар на 0,025n Na2S2O3 
(натриум тиосулфат) одговара на 1 mg/l 
слободен кислород.  

ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИТЕ СВОЈСТВА НА ВОДАТА 



     - Infektiven materijal vo vodata, vodata koja sodr`i organska materija od 

animalno poteklo e dobra osnova za razvoj na patogeni mikroorganizmi, 

paraziti i razvojni oblici. Na ovoj na~in vodata stanuva izvor za {irewe na 

zarazni bolesti (antraks, ~uma i crven vetar kaj sviwi, tuberkuloza, bruceloza, 

kolera i dr), izvor na parazitarni bolesti (metil, tenija i dr). Indirektno 

prisustvoto na patogeni mikroorganizmi vo vodata se ispituva so doka`uvawe 

na prisustvoto na koli mikroorganizmi vo vodata koi se indikator za 

zagaduvawe na vodata: 

 Koli titar, se podrazbira najmalata koli~ina ispituvana voda vo koja e najden 

koli mikroorganizam. 

 Koli indeks, se podrazbira kolku koli mikroorganizmi ima vo eden litar 

voda. 

 Dobra voda za piewe ne treba da ima koli titar ponizok od 10 ml, odnosno vo 

10 ml da nema nitu eden koli mikroorganizam. 

     - Radioizotopi vo vodata 



Микроскопско – биолошко испитување на водата (сапробност на водата) 



БАКТЕРИОЛОШКО ИСПИТУВАЊЕ НА ВОДАТА 



БАКТЕРИОЛОШКО ИСПИТУВАЊЕ НА ВОДАТА 



HIGIENSKA OCENKA NA VODATA SPORED NEJZINITE SVOJSTVA 

 Prisustvoto na organska materija vo vodata za piewe kaj `ivotnite predizvikuva prolivi so 

dispepsija i dizbakteriemija vo tenkoto i debeloto crevo. 

 Amonijak vo vodata, upatuva na zagaduvawe so fekalii, ako koncentracijata na amonijak vo 

vodata e nad 3 mg/l, a drugi indikatori na zagaduvawe nema znak e deka postoi po~etno 

razgraduvawe na organskata materija. Amonijakot mo`e da nastane i so redukcija od 

nitritite pod vlijanie na sulfurvodorodot. 

 Nitriti (max 0,01 mg/l), vo vodata se zadr`uvaat kratko bidejki se oksidiraat vo nitrati, 

ili se reduciraat pod vlijanie na bakteriite vo amonijak. Ako vo vodata se najdat nitriti i 

amonijak istovremeno vo mali koncentracii, znak e deka poteknuvaat od rastitelna organska 

materija. 

 Nitrati, kraen produkt od mineralizacijata na organskata materija, ako nivnata 

koncentracija vo vodata se namaluva a na hloridite se zgolemuva, znak e za organsko 

zagaduvawe. Krajna gorna granica za koncentracija na nitrati vo vodata e 100 mg/l. 



  Одредување количесто на потребен активен хлор за хлорирање на водата (Метода 
на Казаков): 

X=100xa/b, во која (а=потребен активен хлор за вкупните кубни метри вода; b=% на активен хлор во хлорната вар) 

  Титриметриско одредување на активен хлор во хлорната вар 
1. Во ерленмаер се става 5 мл 1% раствор, се закиселува со 1 мл HCl 1:3, на мешавината се додава 50 мл 

дестилирана вода и 5 мл 5% раствор на KJ. 

2. Пробата се држи на темно 3 минути, а потоа се титрира со 0,01n Na2S2O3 до појава на слабо жолта боја; 

3. Потоа на мешавината се додава 1 мл 1% раствор на скроб и се продолжува со 0,01n Na2S2O3 до обезбојување. 

4. Секој милилитар на 0,01n Na2S2O3 одговара на 0,355 mg/l Cl. 

  Одредување на остаток на хлор во водата: 
1. Во 200 мл хлорирана вода се додава 2 мл 25% раствор HCl, 1 мл 1% раствор KJ и 1 мл 1% раствор на скроб; 

2. Мешавината добива жолта боја со различен интензитет зависно од содржината на хлор и се титрира со 0,01n 
Na2S2O3 до обезбојување; 

3. Остатокот на хлор во водата се одредува по формулата X (mg/l)=axbx0,355, во која а=количество 0,01n Na2S2O3 
потрошен за титрирање; b=број за корекција на разредувањето за резултатот да биде изразен во литар; 0,355= 
секој милилитар на 0,01n Na2S2O3 одговара на 0,355 mg/l Cl 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ВОДАТА 
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