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Актуальність та постановка проблеми. При викладанні дисциплін  на 

спеціальностях факультету агротехнологій та екології в університеті особливу увагу 

приділяють вивченню актуальних проблем і завдань сучасності з  підвищення якості 

продукції. Якість питної води є однією з них. Одним з багатьох параметрів якості води 

є окисно-відновний потенціал (ОВП) [1]. Розглянуто залежність ОВП від терміну та 

умов зберігання для різних видів питної води (кип’ячена, тала, іонізована) та 

можливість використання антиоксидантних властивостей водних аерозолей у 

технологіях зберігання плодоовочевої сільськогосподарської продукції. 

Антиоксидантні властивості визначаються ОВП води. Тому дослідження  потенціалу 

води та використання її властивостей для збереження плодово-ягідної продукції  є 

актуальною задачею. Крім того, представляє інтерес дослідження впливу іонізації води 

на окисно-відновний потенціал.  

Основні матеріали дослідження. У роботах  [2,3] розглянуто вимірювання 

швидкості, дзета-потенціалу і концентрації іонів хрому в стічних водах та технології 

очищення. Іонізація води та знезараження іонами срібла представлені в статтях [4]. 

Способи збереження сільськогосподарської продукції у інертному газовому середовищі 

розглянуто в роботах [5]. Подальше удосконалення методів збереження є актуальним, 

так як окисно-відновний потенціал (Eh) є мірою окислювальної або відновленої 

здатності розчину, яка залежить від зміни концентрації  іонів Н
+
 та ОН

-
 у воді та 

пов'язаний з електродним потенціалом. При електролізі під дією електричного струму 

вода окислюється на аноді (від’ємний ОВП) та відновлюється на катоді, утворюючи 

водень Н2 (позитивний ОВП). Рівняння Нернста пов’язує окисно-відновний потенціал з 

активністю речовин, які беруть участь у електрохімічному рівнянні: 
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В табл. 1 наведено значення Eh-потенціалу для різних видів питної води різних 

термінів та умов зберігання. ОВП вимірюється за допомогою комбінованого 

вологозахищеного ОВП з термометром, змінним електродом. 

Таблиця 1 

Значення Eh-потенціалу для різноманітних видів питної води 
 

 Кількість                        

       діб, 

         тара 

Вид 

води 

ОВП, мВ 
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На рис. 1 наведено графіки залежності ОВП від терміну зберігання. 

 

 
 

Рисунок 1. Графіки залежності ОВП від терміну зберігання 

 

Висновок. Таким чином, при зберіганні питної води ОВП-потенціал поступово 

збільшується та досягає насичення внаслідок динамічної рівноваги води з оточуючим 

середовищем. Вода з від’ємним  ОВП-потенціалом сприятлива для споживання. Вода, 

яка має позитивний потенціал, може бути використана для виготовлення 

антиоксидантних аерозолей для збереження плодоовочевої продукції. Знання, одержані 

студентами при вивченні цих питань, допоможуть їм в оволодінні ряду дисциплін, що 

вивчаються на факультеті агротехнологій та екології. 
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