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Розглянуто основні методи концентрування, розділення і детектування моно- та поліядерних фенольних
сполук, а також їх хлор-, алкіл- та нітропохідних. Критично оцінено переваги та недоліки застосування
існуючих твердофазних екстрагентів на основі карбону, полімерів і хімічно модифікованих кремнеземів
при визначенні фенольних сполук у воді, ґрунті, біологічних рідинах та фармацевтичних препаратах.
V.N. Zaitsev, V.A. Khalaf, G.N. Zaitseva. Methods of pre-concentration and determination of phenolic compounds
(Review) – Modern approaches used for pre-concentration, separation and detection of mono- and polynuclear
phenolic compounds and their chloro-, alkyl- and nitroderivatives were overviewed. Main attention was given to
determination of phenolic compounds in water, soil, biological liquids and pharmaceuticals after their preconcentration on carbon, organic polymers and on organo-mineral composite materials.
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Твердофазні екстрагенти для
концентрування фенольних сполук
Моніторинг водних об’єктів на вміст фенольних
сполук повинен забезпечувати їх надійне визначення
на рівні гранично допустимої концентрації (ГДК). ГДК
фенолу у водах господарського та побутового призначень низька і складає 0,001 мг/л, для 1-нафтолу та
2,4,6-тринітрофенолу – 0,1 та 0,5 мг/л відповідно [1,
с. 432–438], тому визначенню фенолів передує стадія концентрування. Спосіб виділення і концентрування фенольних сполук залежить від умов і задач
аналізу, властивостей індивідуальних компонентів чи
їх суми, методу детектування концентрату. Для концентрування та визначення фенолів традиційно
використовували рідинно-рідинну екстракцію у поєднанні з фотометричним методом [1, с. 370, 381; 2, с.
43]. Однак, цей метод поступився місцем твердофазній, міцелярній, мембранній та надкритичній
флюїдній екстракції внаслідок технологічних і екологічних переваг, а саме: зручності відділення
забруднювача від матриці, можливості селективного
відділення з консервуванням проби, високих коефіцієнтів концентрування, візуального моніторингу.
Прикладами сучасних матеріалів для концентру4

вання та вилучення фенольних сполук з розчинів є
функціоналізовані полімерні адсорбенти [3, 4], зшиті
полімери [5, 6], адсорбенти на основі карбону [7–10],
імуносорбенти [11], кремнеземи, функціоналізовані
циклодекстринами [12, 13], кремнеземи з закріпленими неполярними октадецильними органічними групами (Separon SGXC18, Accubond C18) [14–16] тощо.
Визначення фенольних сполук у концентратах проводять як у фазі адсорбенту [17, с.227], так і в елюаті [18, 19].

Твердофазні екстрагенти на основі карбону
Твердофазні екстрагенти на основі карбону –
класичні адсорбенти для вилучення фенолів. Як
правило, твердофазні екстрагенти на основі карбону
отримують з натуральних прекурсорів, таких як вугілля, деревина, шкаралупа кокосового горіха шляхом
їх активації різними речовинами – кислотами, лугами. Активоване вугілля має високі значення питомої
поверхні (до 500–1000 м 2 /г і більше). Сорбенти на
основі карбону застосовують у методі твердофазної
екстракції (ТФЕ) у вигляді графітової сажі Hypercarb
[20], графітованої вуглецевої сажі [21], активованого
вугілля, іммобілізованого в альгінатному гелі [22], з
© В.М. Зайцев, В.А. Халаф, Г.М. Зайцева

Методи концентрування та визначення фенольних сполук

різним вмістом оксигену [23], а також після його
отримання різними активуючими способами [24–27]
тощо. Такі адсорбенти, зазвичай, характеризуються
розвиненою полідисперсною структурою, однак, при
певних умовах можуть бути отримані зразки з вузьким розподілом пор за радіусом необхідних розмірів.
Більшість модифікацій активованого вугілля має всі
три різновидності пор – макропори з радіусом від
1000 до 2000 Å, перехідними мезо- з радіусами від
15–16 до 1000–2000 Å і мікропорами з радіусом менше 10–15 Å. Активоване вугілля, як і сажа, належить
до групи графітових тіл і представляє собою різновид мікрокристалічного вуглецю. Сажа відрізняється
від вугілля головним чином відсутністю у більшості
сортів розвиненої пористої структури, розмірами
кристалів і високою дисперсністю. Пориста структура та хімічна природа поверхні матеріалів на основі
карбону є одними з основних чинників, які впливають на процеси сорбції на поверхні адсорбентів.
Активоване вугілля складається з елементарних
мікрокристалів графіту, плоскі макромолекули якого
мають гексагональну структуру і нагадують соти.
Простори між кристалами формують мікропори.
Конденсовані кільця в кристалах графіту дають
гідрофобні властивості поверхні мікропор. Модель
поверхні активованого вуглецю (графіту) зображена
на рис. 1. Кожне кільце, утворене атомами карбону,
має p-електронну орбіталь під і над площиною шести
атомів карбону. При сорбції молекули фенолу на
активованому вугіллі p-електрони ароматичного кільця молекули адсорбату безпосередньо взаємодіють
з p-електронами активованого вугілля. Іншими
словами, адсорбція – результат взаємодії
(перекриття) двох p-електронних орбіталей.
Ароматичні кільця адсорбату лежать прямо на
вершині ароматичного кільця поверхні активованого
вугілля. Ця взаємодія схематично наведена на рис. 1.

Розглянемо деякі приклади використання різних
модифікацій активованого вугілля як адсорбентів
фенольних сполук (табл. 1). Так, в роботі [28] оцінено
сорбційну ємність ряду адсорбентів на основі карбону по відношенню до фенолу, п-нітрофенолу і пхлорфенолу.
Зразки адсорбентів отримували шляхом хімічної
обробки вугілля розчинами HNO3, H2SO4 і NaOH при
25 i 75°С з наступним прогріванням зразків при
60°С. В результаті були отримані зразки зі значенням питомої поверхні відповідно 184, 230, 54, 74, 81 і
78 м 2 /г. Спорідненість адсорбентів до фенольних
сполук зростає в ряду: фенол > п-хлорфенол >
п-нітрофенол (див. табл. 1). Причому сорбційна ємність по п-хлорфенолy i п-нітрофенолу на цих адсорбентах є дуже низькою. Такий характер сорбції
відрізняється від інших описаних в літературі даних
для активованого вугілля. Зазвичай, більша адсорбційна спорідненість характерна для хлор- та нітрофенолів (див. табл. 1, [29–31]). Так, наприклад, в
роботі [29] спостерігається більша адсорбційна спорідненість для 2,4-дихлорфенолу, ніж для фенолу на
гранульованому активованому адсорбенті. При
аналізі даних табл. 1 чітко простежується залежність: чим більший середній діаметр пор адсорбентів, тим більша сорбційна ємність за фенолами.
Ю. Ю. Лур’є і З. В. Ніколаєвою запропоновано
метод ТФЕ [1, c. 375], який базується на сорбції фенолів активованим вугіллям в динамічних умовах з
наступною їх десорбцією розчином лугу. Активоване
вугілля попередньо очищають від заліза хлороводневою кислотою, прожарюють протягом 1,5 год при
температурі 600–700°С. Концентрування мікрокількостей фенолу здійснюється пропусканням через
колонку, яку заповнено вугіллям, розчину об’ємом
1–2 л. В залежності від концентрації фенолу та типу
досліджуваної води беруть від 10–20 г до 1,5 кг
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Рис. 1. Адсорбція фенолу (а) та 4-нітрофенолу (б) на активованому вугіллі
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Таблиця 1. Загальні характеристики деяких зразків активованого вугілля
Sпов.,
м2/г

Vпор,
см3/г

d пор , Е

Сорбційна ємність, ммоль/г

Література

1520

0,64

24

4,8 (фенол), 9,8 (2,4-дихлорфенол)

[29]

1430

0,51

20

3,8 (4-хлорфенол), 4,3 (нітробензен)

[30]

1340

0,47

18,8

3,1 (4-хлорфенол), 3,9 (нітробензен)

1210

0,43

15,8

2,6 (4-хлорфенол), 3,8 (нітробензен)

750

1,5

–

0,3 (фенол)

[32]

184

0,03

7,71

2,4 (фенол), 0,5 (п-хлорфенол), 0,4 (п-нітрофенол)

[28]

адсорбенту (при аналізі природних вод). Як бачимо,
процедура ТФЕ фенолів з розчинів активованим
вугіллям вимагає тривалої підготовки адсорбенту
перед використанням, є трудомісткою та економічно
не альтернативною.
Таким чином, активоване вугілля внаслідок сильно розвиненої пористої структури має значну поглинальну здатність при вилученні органічних речовин з
водного середовища [7, 10, 29, 30]. Однак, сорбція
органічних речовин активованим вугіллям ускладнена уповільненою дифузією молекул в мікропори,
розмір яких є співрозмірний з розмірами дифундуючих молекул [33]. Внаслідок тривалого часу встановлення рівноваги при адсорбції фенолів з водних
розчинів активованим вугіллям та відсутності селективності вони скоріше знайшли використання для
очищення стічних вод, ніж як матеріали на стадії
концентрування [33]. Крім того, ці матеріали дорого
коштують, оскільки їх використання включає процедуру активації і регенерації [28].

Твердофазні екстрагенти на основі
полімерів
Полімерні адсорбенти завдяки широкому різноманіттю закріплених функціональних груп, площі поверхні, пористості стали видимою альтернативою
активованому вугіллю [34]. Сорбційні характеристики полімерних адсорбентів визначаються будовою
макромолекулярних ланцюгів, видом хімічного зв’язку між ланцюгами і елементарними структурними
ланками, молекулярною масою, складом.
Для вилучення фенолів запропоновані полімери,
які мають неполярну або слабкополярну поверхню,
зокрема, Аmberlite XAD-4 на основі полістирен-дивінілбензену [35], вінілнафталін/дивінілнафталін полімери із ступенем зшивання 60–100% [36], акрилонітрил/дивінілбензен і метакрилонітрил/дивініл
бензен [37], полімери на основі полі-N-метиланіліну,
поліаніліну і полідифеніламіну [38], полімери на основі
6

піролу [39], полістирену MN-200 [40, 41], Bond Elut
PPL на основі стиролдивінілбензену [16], полістирендивінільні сорбенти з різним ступенем зшивання,
такі як PLRP-S та ступенем зшивки більше 60%
Lichrolut, Envichrom, Amberchrom [42, 43] тощо.
Аmberlite XAD-4 – один з перших адсорбентів
запропонованих для вилучення фенолів з фенолмістких вод [35, 44]. Його аналогом є Аmberlite XAD2 [14,15]. Гідрофобна поверхня Аmberlite XAD-4
призводить до слабкого контакту з гідрофільними
молекулами фенолів і, як наслідок, його адсорбційна
ємність до більшості фенольних сполук є нижчою,
ніж у активованого вугілля [45]. Активування поверхні Аmberlite XAD-4 шляхом обробки розчинниками
(метанолом, ацетоном чи ацетонітрилом) не значно
підвищує сорбційну ємність, проте ускладнює процедуру ТФЕ.
Даваков i Тсурупа синтезували новий клас кополімерів, які характеризуються більшою адсорбційною
спорідненістю до фенолів, ніж полімери класу Аmberlite [46]. Прикладом таких матеріалів є полістирен з
високим ступенем зшивання (ПСВСЗ) [47]. Розвинута поверхня (1500 м2/г) і унікальна бімодальна пориста структура ПСВСЗ різко збільшила ступінь вилучення фенолу на цьому сорбенті порівняно з полістирендивінілбензольними полімерами Lichrolut,
Envichrom, Amberchrom зі ступенем зшивання 60%.
Сорбційна ємність ПСВСЗ до пірокатехіну, резорцину, гідрохінону складає відповідно 15,3, 11,2 та
11,3 мг/г, значення якої співрозмірні лише для графітової сажі Hypercarb [41].
В останні роки для вилучення слідових кількостей
фенолів широко застосовуються хімічно модифіковані полімери: полімерні матриці з іммобілізованими
циклодекстринами (ЦД) – структури, в яких десятки
ЦД нанизані на полімерні ланцюги [48–51]; сильно
основний полістирен-дивінілбензеновий полімер з
закріпленими групами четвертинної амонійної солі
Purolite A-510 [52]; АМ-1 на основі полістирену з фенолгідроксильними групами [53]; поліакрилонітрил
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(ПАН-ПЕА), що містить аміногрупи різного ступеня
заміщення [54]; NJ-8 з карбонільними та гідроксильними групами [5]; пінополіуретан (ППУ) марки 5-30 з
амінотолуїдиновими та карбонільними групами [55,
56]; полістирен-дивінілбензеновий полімер модифікований карбоксильними групами (Speed Advanta) [57]
тощо.
Полімери з ЦД характеризуються низькою питомою площею поверхні і відсутністю нанопористого
каркасу [49]. Це призводить до незначної взаємодії
молекул адсорбата з закріпленими молекулами ЦД,
що розміщені в сітці полімерних ланцюгів.
В роботі [42] для концентрування фенолів запропоновано картриджі, заповнені полімерним матеріалом Hysphere-GP і Hysphere-SH. Ці адсорбенти є
більш чутливими і селективними в ТФЕ похідних
аніліну і фенолів з водних матриць порівняно з PRP1 і PLRP-S наповнювачами картриджів [39]. В роботі
[54] показана можливість ефективного відокремлення b-динітрофенолу від фенолу на ПАН-ПЕА.
Однак, розглянуті полімерні адсорбенти не є селективними, чутливими до фенолів та експресними у
використанні. Деякі з них забезпечують визначення
фенолів на рівні 5–9 ГДК [41], інші знижують межу
визначення за рахунок контакту з великим об’ємом
проби (до 30 л) [40]. Низька межа виявлення зумовлена як слабкою взаємодією сорбент–сорбат так і
відсутністю селективності. Вилучення фенолу вказаними сорбентами здійснюється або за рахунок
неспецифічної сорбції матриці, або внаслідок утворення донорно-акцепторного адукту, або за рахунок
кислотних властивостей фенолів, які можуть вступати в реакцію іонного обміну. Так, наприклад, як
Аmberlite XAD-4 (нефункціоналізований) так і NJ-8
(функціоналізований) з молекулами адсорбатів,
фенолу та його хлор-, нітро-, алкілпохідними, утворюють донорно-акцепторний адукт [5]. Відповідно
до теорії Льюїса, бензольне кільце Аmberlite XAD-4 і
карбонільної групи NJ-8 виступають як Льюїсівські
основи, в той час коли фенольні сполуки – Льюїсівські кислоти. Це зумовлює максимальне поглинання
фенолів такими адсорбентами в кислих розчинах, де
домінує молекулярна форма фенолу. При використанні іонообмінника Purolite A-5 10, навпаки, виділення фенолу різко збільшується в лужних розчинах, де негативно заряджена форма фенолу замінюється на Cl --аніон полімеру. В останні роки в ТФЕ
органічних токсикантів найбільш часто використовують кополімери на основі полістирен-дивінілбензену, модифіковані полярними групами: карбонільними, карбоксильними та гідроксильними (табл.
2). Тому вилучення органічних сполук відбувається не
лише за рахунок p-p-взаємодії, але і за рахунок
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утворення міжмолекулярних водневих зв’язків.
Використання функціоналізованого полімеру з
іммобілізованими металами, – ще один із прикладів
застосування останніх в ТФЕ органічних сполук (2нітрофенолу, 4,6-динітро-2-метилфенолу [58]). В
даній роботі синтезовано новий полімер з функціональними групами хінолін-8-олу трансформуванням
полі (гліцидил метакрилаткоетилендиметакрилат)
кополімеру за реакцію Маніха.
Досліджено вилучення бензен-1,2-діолів, бензен1,2,3-триолів та 4-нітрофенолу на даному сорбенті в
Cu(II) і Fe(III) формах. Показана підвищена спорідненість функціоналізованого полімеру до фенольних
сполук внаслідок хелатного ефекту або утворенням
іонного зв’язку.
Отже, хімічно модифіковані полімери характеризуються більшою сорбційною ємністю, ніж їх немодифіковані аналоги. Однак, як немодифіковані, так і
модифіковані органополімери використовуються для
концентрування різних класів органічних сполук
(фенолів, естерів, кетонів, альдегідів, карбонових
кислот) [60]. Відсутність селективності, низька кінетика вилучення, а також необхідність використання
активуючих органічних розчинників змусили продовжувати пошуки нових ефективніших твердофазних
екстрагентів.

Твердофазні екстрагенти в мембранній та
надкритичній флюїдній екстракції
Мембранна екстракція стала вигідною альтернативою класичній рідинно-рідинній екстракції завдяки
малому об’єму органічного розчинника та великому
співвідношенні об’ємів водного зразка до екстрагента [66–68]. Велика площа поверхні мембрани
дозволяє досягнути високих коефіцієнтів розділення
при невисоких коефіцієнтах масопереносу. Як приклад, в роботі [69] описано застосування комерційної
мембрани на основі полісульфону (S = 1,2 м2, зовнішній і внутрішній діаметр нитки відповідно 225 і 200
мкм, довжина нитки – 0,23 м, пористість – 0,65) на
стадії концентрування барвника фенолу з 4-аміноантипірином у фазу аліфатичних спиртів. Встановлено, що ефективність процесу вилучення збільшується із зменшенням розчинності спиртів у воді, але
зменшується із збільшенням їх в’язкості.
Надкритична флюїдна екстракція (НФЕ), один з
нових передових підходів на етапі пробопідготовки
водного об’єкту при визначенні органічних речовин,
легко поєднується з хроматографічними методами
розділення [70, 71]. Надкритичний флюїд – розчинник, який може бути або рідиною або газом, використовується в стані при критичній температурі та
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Таблиця 2. Хімічно модифіковані полімери на основі полістирендивінілбензену (ПС-ДВБ)
Адсорбент

Функціональні групи

Література

O

Ацетил-ПС-ДВБ

[4, 59]
CH3

CH2OH

Гідроксиметил-ПС-ДВБ

[60]
O

Бензоїл-ПС-ДВБ

[3]

OH

о-Карбоксибензоїл-ПС-ДВБ

[61]

O

OH

2,4-Дикарбоксибензоїл-ПС-ДВБ

[62]

O
HO

OH

2-Карбокси-3/4-нітробензоїл-ПС-ДВБ

O2N

[59]

O

SO 3-

Сульфований-ПС-ДВБ
CH 2

Триметиламоній-ПС-ДВБ

[63]

N+(CH3 )3

[64]

COOH

Тетракіс(п-карбоксифеніл)порфірин

[65]

O

N
H
N

N
H
N

COOH

COOH

критичному тиску, де співіснують як газ, так і рідина. Він має унікальні властивості, які відрізняються
від властивостей газу чи рідини в звичайних умовах.
Розрізняють пряму НФЕ (безпосереднє вилучення
аналіту з матриці) та непряму, якій передує ТФЕ. Так
як НФЕ потребує твердофазний уловлювач для
уникнення втрат аналіту, то ефективність екстракції
8

визначається афінністю аналіту до ТЕ, яка визначається висхідною ділянкою ізотерми сорбції. У роботі
[72] запропоновано комбіновані методи ТФЕ-НФЕ і
НФЕ-ТФЕ для вилучення фенолу з води і ґрунтів. Як
надкритичні флюїди в екстракції алкілфенолів (4нонілфенолу, 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)-фенолу і
2,6-біс(1,1-диметилетил)-4-етилфенолу) викорисМетоды и объекты химического анализа, 2008, т. 3, № 1

Методи концентрування та визначення фенольних сполук

товували чистий суперкритичний СО2, а як колектор
аналітів був використаний кремнезем з октадецильними групами. Переваги екстракційного флюїду СО2
проявляються у низькій критичній температурі та
тиску, дешевизні, високій чистоті, низькій токсичності і реакційній здатності, недолік – у низькій полярності при екстракції полярних речовин, зокрема, фенолів. Це потребує покращення НФЕ введенням в
систему хоч і в незначній кількості, токсичного метилового спирту [71, 72]. Без сумніву, НФЕ є одним із кращих методів вилучення фенольних сполук внаслідок
низьких хімічних витрат і екобезпечності, але цей
метод передбачає складне апаратурне оформлення
для створення критичної температури та критичного
тиску флюїду. Тому НФЕ широко не використовується.
Крім того, метод потребує стадії консервування проби,
що може призвести до втрат аналіту внаслідок поступового хімічного та біохімічного окиснення.

Твердофазні екстрагенти на основі
кремнезему
Аналіз тенденцій пошуку нових форм та підходів
до синтезу твердофазних екстрагентів для
сорбційного концентрування фенолів вказує на пріоритетне використання кремнезему як матриці. Кремнеземи легко піддаються модифікуванню, прості та
зручні у роботі. Крім того, вони мають ряд істотних
переваг у порівнянні з найбільш поширеними полімерними матрицями. Це – висока швидкість масообміну з зовнішнім середовищем, механічна, термічна
стійкість тощо.
Відома невелика низка модифікованих кремнеземів, які застосовуються для вилучення фенолів з
водних розчинів. Розглянемо, наприклад, нещодавно
отримані кремнеземи з іммобілізованими циклодекстринами (ЦД). Ці адсорбенти можна класифікувати за типами:
1. кремнеземи адсорбційно модифіковані ЦД [73];
2. стаціонарні фази, такі як силікагелі [73, 74] з
привитими на поверхні ЦД (рис. 2 а);
3. ЦД функціоналізовані кремнеземи, в яких групи
ЦД розміщені в каркасі нанопористиго оксиду
[75], (рис. 2 б).
Як відомо, ЦД – це циклічні олігосахариди, що
складаються з D(+)-глюкопіранозних ланок і зв’язуються між собою a (1®4) глюкозидними зв’язками. Завдяки розташуванню первинних і вторинних
спиртових груп на зовнішній поверхні молекули, ЦД
мають гідрофобну внутрішню порожнину, в той час,
коли зовнішня порожнина гідрофільна. Полярні аналіти, такі як нітрофеноли, формують комплекси включення за рахунок утворення водневого зв’язку між
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а

б

Рис. 2. Схематичне зображення матеріалів, функціоналізованих циклодекстринами: а) привиті ЦД на поверхні
носія, б) ЦД розміщені в нанопористому каркасі.

NO 2 -групами нітрофенолів і OH-групами циклодекстрину [12] (рис. 3). Перший тип матеріалів характеризується низьким заповненням ЦД на поверхні кремнеземів внаслідок утворення на поверхні
ізольованих гетерогенізованних структур молекулярного розміру, що перешкоджає доступу молекул
адсорбату, а також відсутністю стабільності адсорбційно модифікованих кремнеземів, зумовленою
десорбцією ЦД з фази сорбенту.
На противагу адсорбційно модифікованим кремнеземам молекулами ЦД, хімічно модифіковані
кремнеземи мають більш рівномірно модифіковану
поверхню (другий тип матеріалів, що містять ЦД).
Вони часто покращують доступ до зв’язуючих центрів за рахунок делокалізації фрагментів на “зовнішній” поверхні носія. Стабільність структури покращується завдяки міцності хімічного зв’язку. Однак,
низька концентрація ЦД-груп в таких матеріалах
надає їм дуже лімітуючу адсорбційну спорідненість.
Це продемонстровано в роботі [76], де запропоновано мікроекстракцію фенолу, 2,4-диметилфенолу, 4нітрофенолу, 3-хлорфенолу, 4-метилфенолу з використанням кремнезему з закріпленим b-ЦД.
Третій тип модифікованих матеріалів характеризується високою концентрацію груп ЦД і відкритою

Рис. 3. Молекулярна структура b-ЦД і зображення порожнини включення макромолекули (праворуч), в яку
можуть входити органічні молекули.
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наноструктурою, яка не перешкоджає взаємодії
органічних “гостей” з закріпленими групами ЦД. На
основі цих матеріалів розроблені методики визначення широкого класу фенолів: фенолу, резорцину,
пірокатехіну, 4-хлор-3-метилфенолу, 2,4-динітрофенолу, 2- та 4-нітрофенолу, 2,4-диметилфенолу, 2,4дихлорфенолу [13]. Проте їх суттєва недосконалість
– відсутність селективності. ЦД-місні матеріали
проявляють підвищену спорідненість та високі коефіцієнти концентрування не в межах якогось певного
класу фенолів, а до багатьох біологічно активних,
лікарських, високомолекулярних та низькомолекулярних сполук. Крім того, неорганічні іони наявні у
природних та стічних водах, змінюють мікрооточення ЦД і цим впливають на утворення комплексу
включення між ЦД і фенолами [13].
Інша група твердофазних екстрагентів на основі
неорганічних носіїв – хімічно модифіковані кремнеземи (ХМК) з аліфатичними і ароматичними групами. Так, в роботі [77] запропоновано ХМК, отримані
методом збирання на поверхні, з ковалентно закріпленими групами аніліну, 3-фенілхлорпропіламіну та
бензенаміну для вилучення фенолу і його похідних
(о-, м-, п-крезолів, 2-етилфенолу, 3-етилфенолу, 4етилфенолу) з водного середовища. До переваг таких
ХМК слід віднести стабільність у водному та органічному середовищах. Однак, необхідність використання очисного картриджу та відсутність селективності
знову ж таки обмежують їх використання. Найбільша проблема при ТФЕ фенолу на кремнеземному
носії, з якою зіткнулися Пак В.Н. та його колеги [78],
– це окиснення фенолу в звичайних умовах при контакті його розчину з силікагелем. Через високу дисперсність кремнезему, фенол в адсорбованому стані
піддається швидкому хімічному окисненню, що призводить до похибки результатів. Швидкість процесу
окиснення аналіту визначається співвідношенням
фенол/кремнезем і концентрацією розчиненого
кисню в системі.

Методи визначення фенольних сполук
Попереднє концентрування та розділення фенолів
суміщають з інструментальними методами дослідження та визначення: спектроскопією дифузного
відбиття [79, с. 13–16], спектрофотометрією [18, 80–
87], високоефективною рідинною хроматографію [15,
72, 88–91], газовою хроматографію [92–98, 99, с. 103–
120], хромато-мас-спектрометрією [8, 93, 95, 96,
100–106], електрохімічними методами [107], флуоресцентною спектроскопію [108–110] тощо, що дає
можливість кiлькiсно визначати фенольні сполуки
безпосередньо у фазі сорбенту або після їх елю10

ювання. На основі цього синтезу різних прецезійних
методів виникла нова група перспективних методiв
аналізу – гiбриднi та комбiнованi методи, якi дозволяють знизити границі виявлення, розширити межі
застосування, дають можливість спростити пробопідготовку.

Методи визначення фенолу
У табл. 3 наведено приклади найбільш вживаних
методів визначення фенолів та їхні основні характеристики. Найбільше число робіт, що присвячено концентруванню фенолів i наступному визначенню їх в
елюаті, пов’язано з використанням фотометричного
та хроматографічного аналізу. Для використання цих
методів необхідною є умова кількісної десорбції фенолів з поверхні сорбенту. Розглянемо більш детально кожну групу комбінованих методів.
Класичний фотометричний аналіз використовується для визначення різних органічних сполук при
їх концентраціях 10-6-10-2 моль/л [2, 111–113]. В основі
фотометричних методів визначення фенолу та
активованих похідних лежать реакції, які
грунтуються на утворенні: індофенолів і найпростіших хінонімінових сполук (з 2,6-дигалогенхінонхлорімідами [114], 4-диметиламіноаніліном, 1,4-фенілендіаміном, пірамідоном, 4-аміноантипірином [115];
нітрозофенолів (реакція Лібермана); азобарвників
(реакція азосполучення) [116, 117]; продуктів конденсації альдегідів; реакції з неорганічними реагентами з утворенням комплексних сполук фенолу з
солями Fe(III, II), Sb(V)) [118], а також окиснення
фенолів вісмутатом натрію [119], утворення молібденової сині з реактивом Фоліна [2, с. 250] тощо.
Основними недоліками реакцій між органічними
сполуками є: невисока стійкість солей діазонію; відсутність (іноді) можливості екстракційного концентрування азосполук на основі фенолу; протікання
реакцій в двох протилежних напрямах (наприклад, в
таких системах як фенол і CHCl 3 , фенол (4-йодфенол) і NO2– утворюються продукти, які поглинають в різній ділянці спектру); обмеження тривалості
взаємодії органічних реагентів з фенолами і оптимального часу розвитку забарвлення розчину; строге
відтворення умов визначення: рН розчину, температури, способу приготування і концентрування реактивів тощо; в більшості випадків неспецифічність
аналітичних реакції на фенольні сполуки (солі арилдіазонію взаємодіють з фенолами, ароматичними
амінами тощо).
Відомі спектрофотометричні методи визначення
мікрокількостей фенолу у водних розчинах після
рідинно-рідинної екстракції [116, 117]. Визначення
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фенолу у формі хінонімінного похідного за реакцією з
4-аміноантипірином – найбільш поширений метод в
аналітичній практиці [115].
В роботі [120] розроблений чутливий спектрофотометричний метод для визначення фенолу з
попередньою ТФЕ.
Метод базується на концентруванні азосполуки
фенолу з 4-аміноантипірином на Sep-Pak C-18
картриджі, елюент – 60% ацетонітрильний розчин
(поглинання ацетонітрильного елюату вимірюють при
503 нм) та на Porapak R-DX картриджі, елюент – 90%
метанол (поглинання елюату вимірюють при 501 нм
після додавання реагенту і появи забарвлення).
Запропоновані методи з використанням Sep-Pak C-18
і Porapak R-DX картриджів показали можливість
визначення фенолу в інтервалі (1–8)·10 -3 мг/л.
Вилучення 1·10-3 і 4·10-3 мг/л фенолу, добавленого до
водопровідної води, склало 96 і 95 %, 99 і 88 % для
Sep-Pak C-18 та Porapak RDX відповідно.
Поєднання спектрофотометрії з проточноінжекційним аналізом дозволяє досягнути високої
швидкості в інформативності контролю об’єкту.
Автори роботи [85] удосконалили фотометричний метод визначення фенолу за реакцією з 4-аміноантипірином у присутності персульфату калію, оптимізували параметри визначення: об’єм інжекції, швидкість потоку і діаметр проточної кювети. Межі лінійності градуювального графіку лежать в інтервалі від
5 до 80 мг/л. Межа виявлення фенолу складає 5 мг/л,
а відносне стандартне відхилення 1,72%. Метод
дозволяє виконувати 35 визначень за годину. Інший
проточно-інжекційний метод [122] дозволяє визначати фенол в природній і очищених стічних водах в
області концентрацій від 0,001 до 0,01 мг/л з відносним стандартним відхиленням менше ніж 25% і
частотою 15 зразків за годину.
При визначенні залишкових кількостей фенольних
сполук найчастіше застосовують ВЕРХ [16, 91, 123,
124]. Основні переваги ВЕРХ порівняно з класичними методами аналізу: швидкість, селективність
аналізу, відсутність жорстких умов до очистки зразка перед аналізом, можливість аналізу летких сполук без попереднього одержання похідних.
Хроматографічні методи дозволяють визначати
фенол без попереднього концентрування на рівні
0,1–1 мг/л, що перевищує ГДК. Проте вони вимагають довготривалої пробопідготовки [125, с.132]. Межа виявлення речовин визначається системою
детектування.
Електрохімічні детектори відрізняються високою
селективністю аналітичного сигналу і межа виявлення знаходиться в області пікограмових кількостей.
Так, застосування ВЕРХ з амперометричним детек12

тором і попереднім концентруванням на ПСВСЗ MN200 дозволяє визначати 3·10-6 мг/л фенолу [40]. Використання УФ-детектора дозволяє визначати фенол,
4-нітрофенол, 4-хлорфенол на рівні 1–5 нг [89]. Найчастіше комбінують спектрофотометричні і спектрофлуориметричні детектори на діодній матриці [126] з
мас-спектро-метричним визначенням [115]. Такі
комбінації різко підвищують інформативність результатів аналізу зразків невідомого складу.
Метод визначення фенолів, регламентований
організацією Сполучених Штатів із захисту навколишнього середовища [101], базується на поєднанні
ТФЕ з хромато-мас-спектрометрією. Межа визначення різних типів фенолів лежить в інтервалі 40–
280 мкг/л. Проведена порівняльна характеристика
шести ТЕ різної природи (C18HD, Polymer Labs PLRPs, Hamilton PRP-1, Hysphere GP, Hysphere SH і 18
Waters Oasis) при ТФЕ фенолів з наступним
хромато-мас-спектрометричним визначенням [127].
Запропоновано повністю автоматизований метод,
що базується на безперервній ультразвуковій допоміжній дериватизації, поєднаний з газовим хроматографічним розділенням і полуменево-іонізаційним
детектуванням фенолу і крезолів у воді [92]. Межі
виявлення складають 0,02 мкг/мл для фенолу, о- і пкрезолу і 0,05 мг/л для м-крезолу; кореляційні коефіцієнти 0.999 для крезолів і 0.998 для фенолу.
Речовини, які легко окиснюються або відновлюються, – чудові об’єкти для електрохімічного визначення. Кропітким підбором потенціалів можливе
покращення селективності і зниження межі детектування. Автори роботи [98] співставили метод ВЕРХ
визначення бісфенолу А у воді і сиворотці крові із
застосуванням електрохімічного, флуоресцентного і
УФ-детекторів. Межа виявлення бісфенолу А у
випадку електрохімічного визначення складає
0,01·10-3 мг/л , що в 3000 і 200 разів більше, ніж при
використанні відповідно УФ і флуоресцентного
детекторів.
Визначення фенолу проводять також безпосередньо у фазі сорбенту за допомогою спектроскопічних методів аналізу. Сорбційно-спектроскопічні методи аналізу грунтуються на сорбційному концентруванні фенолу з водних розчинів адсорбентами з
наступним вимірюванням аналітичного сигналу відповідним методом. Наприклад, при хемосорбції фенолу на пінополіуретані (ППУ) за рахунок реакцій
діазотування і азосполучення, що протікають за
участі кінцевих толуїдинових груп (рис. 4), відбувається зміна забарвлення поверхні [17]. ППУ виступає в ролі полімерного хромофорного реагента на
ароматичні сполуки з активованим ароматичним
кільцем. Аналітична форма ППУ є зручною для розМетоды и объекты химического анализа, 2008, т. 3, № 1
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робки методики їх визначення у формі забарвлених
полімерних азосполук за допомогою електронної
спектроскопії дифузного відбиття (ЕСДВ) внаслідок
відділення продукту реакції від інших часточок, що
присутні в реакційній суміші.
Адсорбційно-твердофазно-фотометричний метод
визначення фенолу у твердій фазі у формі іонного
асоціату його азобарвника з цетилтриметилпіридиній
бромідом описаний в роботі [121] (див. табл. 3). Принцип методу базується на вилученні отриманого з
фенолу 4-нітрофенілазофеноляту пінополіуретаном в
присутності цетилтриметилпіридинію броміду. Метод
визначення – ЕСДВ. Показано, що сорбція барвника
відбувається у формі іонного асоціату. Межа
виявлення фенолу знижується при збільшенні
об’єму аналізуючої проби від 0,003 до 0,002 і 0,001
мг/л для 25, 100 і 200 мл відповідно.
Для визначення дуже малих концентрацій органічних речовин застосовують каталітичні кінетичні
методи, які характеризуються винятково високою
чутливістю і специфічністю. Встановлено, що фенол
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Рис. 4. Пінополіуретан – полімерний органічний реагент
(R – 2-CH3, 6- CH3)

та його похідні (2- і 4-хлорфеноли, 2,4- і 2,6-дихлорфеноли, 2,4,6-три- хлорфенол) при надлишку
молекулярного брому спочатку бромуються, а потім
окиснюються до карбонових кислот [128]. Утворення
більш летких продуктів окиснення дає змогу застосовувати газохроматографічний метод контролю.
Інтервал визначуваних концентрацій – (0,05–50)·10-3
мг/л, відносне стандартне відхилення – 0,05–0,2.
Для визначення гідроксопохідних фенолу використовують амперометричні сенсори. Наприклад, в
[129] для прискореного визначення пірокатехіну запропоновано сенсор на основі тирозинази, іммобілізованої на композиційній плівці силікат/Nafion. Межа виявлення – 0,35 мМ при співвідношенні сигнал/
шум 3. Ферментний електрод зберігає 74% своєї
початкової активності після двох тижнів зберігання в
50 мМ фосфатному буферному розчині з рН 7.
Методи сорбцiйно-фотометричного визначення
гідроксифенолів найбільш доступні для використання
практично в будь-якій аналiтичнiй лабораторії. Більш
складним у апаратурному виконанні є сорбцiйнохроматографіний метод. Перевага останнього у тоМетоды и объекты химического анализа, 2008, т. 3, № 1

му, що в одній пробі можна одночасно визначати низку фенолів. Тобто, при виборі сорбенту не потрібно
створювати умови селективності тільки до якогось
одного фенолу, що розширює асортимент модифікованих кремнеземів як сорбентів для органічного
аналізу (див. табл. 3).

Методи визначення 1-нафтолу
1-Нафтол – продукт гідролізу карборилу, основного інгредієнту широко вживаних інсектицидів, потрапляє в природні води з оброблених ними угідь.
Визначати вміст 1-нафтолу на рівні ГДК (0,1 мг/л) у
розчині не є складним завданням. Основна проблема у визначенні 1-нафтолу у природних водоймах
полягає у його відокремленні від інших компонентів.
Для підвищення селективності вилучення 1-нафтолу
за допомогою ТЕ його переводять в нітрозопохідні
або азобарвники. Так, фотометричне визначення 1нафтолу у формі 4-нітрофенілазонафтолятів
здійснюють після попередньої сорбції-десорбції на
ППУ [121] (табл. 4). Інший приклад – твердофазноспектрофотометричне визначення 1- та 2-нафтолу у
фазі ксерогелів на основі діоксиду кремнію,
модифiкованих іонами кобальту (ІІІ) з різним вмістом
металу [80] (див. табл. 4). Утворення в ксерогелях
яскраво забарвлених комплексів кобальту (ІІІ) з
нітрозофенолами покладено в основу твердофазноспектрофотометричного визначення суми нафтолів
в розчинах після їх нітрозування. Діапазон
визначуваних концентрацій для 1-нафтолу складає
0,1–0,8 мг/л. Визначення нафтолу можливе на фоні
10–20 мг/л металів, що утворюють сполуки з нітрозофенолами (Сu2+ , Fe3+, Ni2+). Визначення нафтолу
за такою схемою має низку недоліків. По-перше, в
результаті реакції нітрозування аміни, які можуть
бути в аналізованому розчині, перетворюються у
феноли, тобто, результати аналізу можуть бути завищеними. По-друге, при нітрозуванні 1-нафтолу
переважно утворюються о- і п-нітрозонафтоли,
причому останній у значно більшій кількості [3].
Внаслідок стеричного ускладнення п-ізомер нездатний утворювати комплекси з іммобілізованим Со3+,
що призводить до похибок аналізу. Таким чином,
стеричні фактори ускладнення взаємодії широкого
спектру ізомерів 1-нафтолу з іонами металів, неселективність вилучення 1-нафтолу обмежують
використання кремнеземів з іммобілізованими
металами в аналізі органічних сполук.
Запропоновано низку методик визначення 1нафтолу за допомогою синхронно-похідної фосфоресценції тримолекулярного комплексу включення 1нафтолу з b-циклодекстрином та 3-бром-1-пропано13
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лом у водному розчині (рис. 5) [131], твердофазна
лазер-індукційна флуорометрія [132], ВЕРХ з попередньою твердофазною мікроекстракцією [133].
Характеристики методик наведено в табл. 4.
Як видно з табл. 4, визначення 1-нафтолу можливе на рівні ГДК і нижче завдяки використанню сучасного обладнання. Однак, вплив іонної сили на формування тримолекулярного комплексу та на інтенсивність флуоресценції, а, в результаті, і на вилучення
1-нафтолу іонообмінним гелем обмежують використання таких методів в аналізі складних природних
матриць з сольовим фоном. Так як для аналізу необхідно малий об’єм проби (декілька мкл), а мала дифузійна відстань в капілярі сприяє швидкому встановленню рівноваги, то визначення 1-нафтолу методом ВЕРХ з використанням капіляру є ефективним і
зручним в клінічному аналізі зразків з високою в’язкістю, таких як плазма крові, ніж в аналізі водних
об’єктів. З наведених вище фактів випливає, що
питання пробопідготовки при визначенні 1-нафтолу
займає основне місце і залишається досі відкритим.

Рис. 5. Схематичне зображення фосфоресціюючого
тримолекулярного комплексу b-циклодекстрину, нафтолу, 3-бром-1-пропанол в водному розчині: (— – 1нафтол; ··· – 2-нафтол).

Методи визначення нітропохідних фенолу
Для знаходження та ідентифікації в об’єктах
навколишнього середовища слідів вибухонебезпечних
полінітроароматичних сполук (ПНАС) таких як тринітрофенол (пікринова кислота), тринітротолуол та
тринітроцелюлоза використовують методи ТФЕ з
хроматографічним розділенням та мас-спектрометричним [93, 134], Фур’є-ІЧ-спектрометричним
детектуванням [135].
Для кількісного визначення сумарного вмісту
моно- та полінітрофенолів часто викоримтовують
екстракційно-фотометричні методи, які базуються
на реакціях відновлення нітрофенолів [2, c. 233].
Вони, як правило, трудомісткі та довготривалі.
Зокрема, це стосується визначення нітрофенолів
на основі реакції Яновського (взаємодії ацетону з
нітрофенолами в лужному середовищі) або різно14
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манітних її модифікацій [2, c. 130–135 ]. Багато методик недостатньо точні, а ті, що базуються на утворенні аци-нітросолей даних сполук або їх молекулярних сполук з деякими амінами – неселективні,
оскільки крім полінітрофенолів в реакцію можуть
вступати ще мононітрофеноли, складні ефіри нітрофенолів і деякі інші сполуки ароматичного і гетероциклічного рядів (нітропохідні бензолу, метилбензолу,
тіазолу, піримідину і т.д). Достатньо трудомістке
екстракційно-фотометричне визначення полінітрофенолів [136, с. 177–178, 180–181]. Низка методик
пов’язана з використанням малодоступних і токсичних реагентів [137, с. 88]. Нещодавно вивчено
особливості взаємодії полінітрофенолів з поліетиленгліколем (ПЕГ-115) в середовищі хлороформу [81].
Механізм утворення забарвлених продуктів в
результаті проходження реакції полінітрофенолів з
поліетиленгліколем полягає в наступному. В присутності поліетиленгліколю полінітрофеноли проявляють
властивості донорів протонів, і перетворюються при
цьому в аніони з хіноїдною структурою (рис. 6).
Поліетиленгліколь є протоноакцептором, тому
SH + , де S – поліутворює катіон: S + H +
етиленгліколь. Хіноїдна форма аніону полінітрофенолу взаємодіє з протонованим поліетиленгліколем,
утворюючи забарвлений в жовтий колір продукт (рис.
6). Визначення полінітрофенолів з використанням
реакції з поліетиленгліколем-115 в середовищі хлороформу дозволяє зменшити межу виявлення порівняно з визначенням цих же сполук за їх власним
поглинанням в хлороформі. Тривалість визначення
нітрофенолів за такою схемою становить 5–6 хв.
Визначенню не заважають рівні кількості полінітрофенілових ефірів, аліфатичних кислот, моно- та
полінітропохідних бензену, метилбензену (нітробензену, 1,3-динітробензену, 2,4-динітрометилбензену,
2,4,6-тринітрометилбензену), 4-нітрофенолу, 3-нітрофенолу, 3-ацетиламіно-5-нітротіазолу, 4-нітробензальдегіду.
Відомо, що полінітрофеноли здатні утворювати
молекулярні комплекси з переносом заряду (КПЗ) з
органічними молекулами [82, 111, 138, 139]. Такі комплекси утворюються за рахунок переносу заряду від
p-донора (реагент) електронів до p-акцептора (нітрофенол) і за рахунок утворення водневих зв’язків.
Однак, остання умова не є обов’язковою, вона лише
сприяє утворенню такого комплексу. Властивість
нітрофенолів утворювати КПЗ використовується
для їх визначення екстракційно-фотометричним [111]
методом. Характеристики деяких методів визначення моно- та полінітрофенолів наведені в таблиці 5.
Зокрема, у роботі [111] показано, що нітропохідні
фенолу, а також похідні галоген- і алкілфенолів
Методы и объекты химического анализа, 2008, т. 3, № 1
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Рис. 6. Кето-єнольна рівновага у полінітрофенолах.

реагують у водному середовищі з солями похідних
тетразолію з утворенням забарвлених продуктів в
широкому інтервалі рН. З ряду похідних тетразолію
як універсальний реагент для екстракційно-фотометричного визначення моно- і полінітрофенолів в
біологічних рідинах запропонований 2,3,5-трифеніл- тетразолій хлорид, який практично не
поглинає у видимій області спектру і достатньо
стійкий в лужному середовищі.
Для визначення пікринової кислоти розроблено індикаторний іонселективний електрод, в якому мембрана
є полімерною пластифікованою плівкою на основі полівінілхлориду з введеними у неї молекулярними комплексами N,N’-дибензоїл-1,4,10,13-тетраоко-7,16діазоциклооктадекан (DD18C6)-пікрату чи Kryptofix
222-пікрату [139]. Як пластифікатор використовують онітрофенілоктилетер або діоктилфталат. Сенсори на
основі DD18C6 і Kryptofix 222 дозволяють визначати
пікрат-іони в інтервалі концентрацій 0,014–2,29 і 0,15–
2,29 г/л при рН 5,0–11,5 відповідно.
Пастові електроди, що містять карбохром, графітову термічну сажу і фулерен використовують для
вольтамперометричного визначення о- і п-ізомерів
ароматичних нітросполук [107]. Можливе визначення
2,21 мг/л о-нітрофенолу в присутності 100-кратних
кількостей п-нітрофенолу.
Для визначення нітрофенолів застосовують
гетерогенні та гомогенні методи імуноферментного
аналізу (ІФА) [11]. Метод твердофазного ІФА ґрунтується на іммобілізації антитіл або антигенів на
твердій поверхні нерозчинних носіїв. В роботі [11]
розроблений імуносорбент із зв’язаним ензимом
для визначення 4-нітрофенолу та монозаміщених 4нітрофенолів, таких як 2-хлор-4-нітрофенол і 3-метил-4-нітрофенол на рівні 0,2·10-3 мг/л.
При визначенні фенольних сполук необхідно
враховувати наступні аспекти: їх токсичність (яка
суттєво залежить від будови), швидке хімічне та біо15
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Примітка: * – над рискою вказано межу виявлення у воді, під рискою – у грунті.

Таблиця 5. Методики визначення нітрофенолів
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Методи концентрування та визначення фенольних сполук

хімічне окиснення та низьке значення ГДК визначуваних сполук. Тому методи визначення фенольних
сполук мають бути селективним, експресними та
високочутливими. При виборі методики концентрування та визначення фенольних сполук насамперед
треба враховувати склад матриці, концентрацію
досліджуваної речовини в розчині, а також доступність препаративного оформлення.
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