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Розроблено високочутливу методику розділення і визначення поліфосфатів методом іонообмінної
хроматографії зі спектрофотометричним детектуванням у вигляді іонних асоціатів 12-молібдофосфорного
гетерополіаніону з поліметиновим барвником астрафлоксином. Знайдено, що у присутності цинку(II) на
хроматограмах з'являються піки, які відповідають його комплексним сполукам з лінійними поліфосфатами.
Оптимізовані умови розділення різних форм поліфосфатів. Методику застосовано для визначення складу
високотемпературних антикорозійних мастил для трубопрокатної промисловості.

Khlyntseva S.V., Vishnikin A.B. Ion-exchange separation of polyphosphates and their complexes with zinc(II) –
Highly sensitive method for the separation and determination of polyphosphates by ion exchange chromatography
with spectrophotometric detection as ion associate of 12-molybdophosphoric heteropolyanion with polymethine
dye Astra Phloxin was developed. It was found that in the presence of zinc(II) new peaks corresponding to the
formation of its complexes with linear polyphosphates appear on the chromatograms. Conditions for phosphorus
species separation were optimized. The method was applied to the analysis of the high temperature anticorrosion
lubricants for tube-rolling industry.
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Неорганічні полімерні фосфати майже відсутні у
природі, але виготовляються промислово у великих
обсягах і знайшли широке застосування як миючі
засоби, харчові добавки [1]. Таке положення вимагає
створення і вдосконалення способів контролю полі-
фосфатів на виробництві, а також, враховуючи їхню
шкідливу екологічну дію, в природних водах.

Для визначення окремих форм поліфосфатів роз-
роблені хімічні методи, зокрема для пірофосфату,
триполіфосфату, загальної кількості циклічних полі-
фосфатів, найчастіше представлених триметафос-
фатом [2]. Для більш складних сумішей обов’язко-
вим є попереднє розділення. Для цього використову-
ють хроматографічні методи: високоефективну рі-
динну хроматографію (ВЕРХ) [3–6], іонообмінну [4,
7–12], іонну [3, 4, 7, 13–21], тонкошарову [4], паперову
[4], ексклюзійну та гель-хроматографію [4, 13]. Мето-
дики тонкошарової та паперової хроматографії ха-
рактеризуються низькою чутливістю і придатні для
визначення концентрації конденсованих фосфатів на
рівні 1–5 г/л кожного [22, 23]. Застосування ВЕРХ та
іонної хроматографії потребує складного коштовного
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обладнання. Найбільш простим, зручним і чутливим
методом є іонообмінна хроматографія. Але, як і в ін-
ших випадках, зразки багатократно розводяться роз-
чином елюенту, що часто унеможливлює визначення
вмісту форм Фосфору в природних водах, харчових
продуктах або біологічних зразках. Існує велика по-
треба в простих, надійних та високочутливих мето-
диках розділення та визначення поліфосфатів з ви-
користанням нескладного обладнання для виконання
періодичних, або невеликих за об’ємом серій аналі-
зів.

Для детектування часто використовують спект-
рофотометричні методики, а основною аналітичною
формою визначення Фосфору є його молібденові
гетерополісполуки [24]. При цьому, головним чином,
застосовують жовтий молібдованадієвий гетерополі-
комплекс (ГПК), що інколи не задовольняє потреби
аналізу, оскільки комплекс є недостатньо забарвле-
ним (ε405=2300 моль-1·л·см-1) [25]. У разі використан-
ня широковживаного метода „молібдофосфорної
сині” заважає так звана „сольова помилка”, тобто
зменшення швидкості утворення гетерополісині у
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присутності великих концентрацій хлоридів [26].
Метою роботи було створення простої, чутливої

методики розділення і визначення поліфосфатів ме-
тодом іонообмінної хроматографії у сумішах, які
утворюються під час приготування високотемпера-
турних антикорозійних мастил для трубопрокатної
промисловості.

Експериментальна частина

Згідно літературних даних найбільш ефективно
іонообмінне розділення поліфосфатів відбувається
на сильноосновних аніонітах [27]. Для заповнення
колонки розмірами 13×440 мм використовували один
з найбільш доступних аніоніт АВ-17-8 в Cl-формі з
статичною обмінною ємністю 0,34 ммоль/г. За допо-
могою відповідних сит відбирали фракцію розміром
100–200 меш (0,07–0,16 мм). Попередню підготовку
іонообмінника, заповнення колонки та введення про-
би в колонку проводили за методикою, описаною в
роботі [27]. Як елюент використовували розчини ка-
лію хлориду з рН 5,5. Розчини елюенту готували роз-
чиненням точної наважки калію хлориду у дистильо-
ваній воді, рН розчину встановлювали з використан-
ням ацетатного буферного розчину і контролювали
за допомогою іономіра ЕВ-74.

Визначення поліфосфатів в елюаті проводили за
наступною методикою. Аліквоту елюату об’ємом 15
мл відбирали у колби ємністю 25 мл, додавали 5 мл
5 М сульфатної кислоти, проводили гідроліз конден-
сованих фосфатів шляхом кип’ятіння на водяній бані
протягом однієї години. Доводили після охолодження
об’єм до позначки, відбирали відповідну аліквоту в
колбу ємністю 25 мл, додавали 7 мл 0,01 М Na2MoO4,
встановлювали 0,1 М кислотність за сульфатною
кислотою, далі повільно, при постійному перемішу-
ванні вводили 1 мл 1·10-4 М розчину астрафлоксину,
розводили до позначки дистильованою водою. Оп-
тичну густину вимірювали за допомогою спектро-
фотометра СФ-26 при 570 нм в кюветах з товщиною
поглинаючого шару 5 см.

Для контролю правильності результатів хромато-
графічного визначення поліфосфатів використовува-
ли хімічні методи. Сумарне визначення пірофосфату
та триполіфосфату проводили за методикою Белла
[2]. До розчину з рН 3,8 додавали 12,5%-ний розчин
цинку сульфату. Кислоту, яка при цьому виділяєть-
ся, титрували 0,1 М розчином натрію гідроксиду до
рН 3,8 та знаходили сумарний вміст пірофосфату та
триполіфосфату. У цих умовах пірофосфат цинку
осаджується. Його відфільтровували, розчиняли в
кислоті та гідролізували на водяній бані протягом 30
хв. Для визначення метафосфатів лінійні поліфосфа-

ти осаджували 10%-ним розчином барію хлориду в
нейтральному середовищі. Після фільтрування про-
водили кислотний гідроліз метафосфатів. Ортофос-
фат, отриманий в результаті гідролізу, визначали за
наведенною вище методикою і, додатково, у вигляді
жовтого молібдованадієвого ГПК [25].

Результати та їхнє обговорення

При виготовленні високотемпературних мастил
при відносно невеликих температурах утворюється
суміш поліфосфатів з невеликим ступенем полікон-
денсації [1, 2], тому при розробці методики врахову-
вали можливість присутності тільки ортофосфату,
пірофосфату, триполіфосфату та триметафосфату.
При їх розділенні застосовували ступінчату зміну
концентрації розчину KCl. Чіткі піки компонентів були
отримані при наступному порядку зміни концентра-
цій елюенту. Спочатку через колонку пропускають
150 мл 0,1 М розчину KCl, при цьому виходить орто-
фосфат, далі 250 мл 0,2 М KCl вимивають пірофос-
фат, 300 мл 0,27 М КCl – триполіфосфат і нарешті
500 мл 0,5 М KCl – триметафосфат.

Швидкість пропускання елюенту звичайно під-
тримують у інтервалі 0,5–1 мл/хв [8]. З метою при-
скорення визначення запропоновано збільшити її до
2 мл/хв. Отримані хроматограми характеризуються
симетричними піками з ступенем розділення достат-
нім для отримання задовільних за точністю резуль-
татів (рис. 1).

В знайдених оптимальних умовах розділення виз-
начили коефіцієнти розподілу компонентів залежно
від концентрації елюенту (табл. 1). З цією метою зні-
мали криві компонентів при постійній концентрації
елюенту та розраховували коефіцієнти розподілу за
формулами [27]:

*U ( D )V= +1                           (1)

z

WQE
D

V [Cl ]−= ,                           (2)

де U* – об’єм, який відповідає піку на хроматогра-
фічній кривій; V – вільний об’єм колонки; D – коефі-
цієнт розподілу; W – суха вага сорбенту в колонці; Q –
обмінна ємність смоли; Е – коефіцієнт селективнос-
ті, константа рівноваги реакції обміну Cl- і поліфос-
фат-іону; z – заряд іону, який обмінюється. У випад-
ку ступінчатої зміни концентрації елюенту викорис-
товували формулу:
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де U1 – пропущений об’єм першого промивного роз-
чину; D1 і D2 – коефіцієнти розподілу даного компо-
ненту, які відповідають першому та другому промив-
ним розчинам.

Розроблена методика була застосована для конт-
ролю складу високотемпературних антикорозійних
мастил для трубопрокатної промисловості (рис. 1б,
табл. 2). Правильність визначення деяких форм Фос-
фору була додатково підтверджена хімічними мето-
дами. Було виявлено, що карбонат та тетраборат нат-
рію не впливають на положення піків поліфосфатів.

Під час аналізу високотемпературних антикоро-
зійних мастил на хроматограмі з’являлися піки неві-
домого походження (рис. 1б, піки 2* та 3*). Хімічний
аналіз речовин, які дають ці піки, показав, що до їх-
нього складу входять, окрім поліфосфатів, іони цин-
ку. Відомо, що іони металів утворюють стійкі комп-
лексні сполуки з поліфосфат-іонами [1, 28]. Для
встановлення відповідності нових піків комплексним
сполукам цинку були отримані хроматограми модель-
них сумішей піро- та триполіфосфатів натрію з хло-
ридом цинку (рис. 2).

Хроматограма такої суміші складається з двох
піків, один з яких достовірно належить пірофосфату
враховуючи близькість об’ємів, які утримуються. В
одній з попередніх робіт [29] нами показано, що мак-
симальне співвідношення цинку до пірофосфат-іонів
складає 1:3. Комплексна сполука утримується кра-
ще і елююється пізніше, ніж поліфосфат. Склад ре-
човини, яка елюювалася другою, відповідає незвич-
ному співвідношенню концентрацій іонів цинку(II) та
піро- й триполіфосфат іонів приблизно 1:8, що важко
пояснити. Врахування утворення нових сполук є
корисним для правильного пояснення властивостей
високотемпературних мастил.

Детектування проводили після гідролізу поліфос-
фатів в сульфатній кислоті (рис. 3). При нагріванні в
0,5 М сульфатній кислоті повне розкладення полі-
фосфатів досягається за 60 хв., при збільшенні кис-
лотності до 1 М достатньо 30 хв. Найменшою швид-
кістю гідролізу характеризується триметафосфат.

Детектування проводили за двома спектрофото-
метричними методиками: за утворенням жовтого
молібдованадофосфорного ГПК та за утворенням

Рис. 1. Розділення модельної суміші фосфатів (а) та суміші, отриманої при виготовленні високотемпературного
антикорозійного мастила (б). 1 – ортофосфат, 2 – пірофосфат, 2* – комплекс цинку з пірофосфатом, 3 – триполі-
фосфат, 3* – комплекс цинку з триполіфосфатом, 4 – триметафосфат.

Таблиця 1. Об’єми, що утримуються, (U*, мл) та коефіцієнти розподілу (D) компонентів
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Рис. 2. Хроматограми пірофосфату (1) та суміші K4P2O7 з
ZnSO4 (ν (Р2О7

4-) : ν (Zn2+) = 12:1) (2).

Зразок Склад вихідної суміші, 
умови обробки 

Склад за даними іонообмінної 
хроматографії 

Склад, визначений хімічними 
методами [2] 

1 NaH2PO4 – 60% 
Na2CO3 – 40% 
t = 380°C 
τ = 2 ч 

Na3PO4 – 36,4% 
Na4P2O7  – 67,0% 
ΣР* – 15,2% 

Na3PO4 – 34,4% 
Na4P2O7  – 65,1% 
Загальний Р** – 15,9% 

2 KH2PO4 – 80% 
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ΣР – 17,9% 

Na3P3O9 ~ 0,3% 
 
 
 
Загальний Р – 18,4% 

3 Na5P3O10 – 33% 
KH2PO4 – 43% 
Zn(H2PO4)2·2H2O – 4% 
Na2CO3 – 20% 
t = 400°C 
τ = 2 ч 

Na3PO4 – 6,1% 
Na4P2O7  – 9,8% 
Na5P3O10 – 11,9%         
Na3P3O9 – 24,9% 
Na10[Zn(P2O7)3]⋅5Na4P2O7 – 8,2% 
Na13[Zn(P3O10)3]⋅5Na5P3O10 – 
12,2% 
ΣР – 18,7% 

Na3PO4 – 4,9%  
Na3P3O9 – 22,5% 
 
 
 
 
 
Загальний Р – 17,9% 

4 Na5P3O10 – 33% 
KH2PO4 – 43% 
Zn(H2PO4)2·2H2O – 4% 
Na2CO3 – 10% 
Na2B4O7 – 10% 
t = 400°C 
τ = 2 ч 

Na3PO4 – 5,4% 
Na4P2O7  – 10,9% 
Na5P3O10 – 12,7% 
Na3P3O9 – 23,1% 
Na10[Zn(P2O7)3]⋅5Na4P2O7 – 5,2% 
Na13[Zn(P3O10)3]⋅5Na5P3O10 – 
14,9% 
ΣР – 18,7% 

Na3PO4 – 5,2% 
Na3P3O9 – 21,4% 
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Таблиця 2. Результати аналізу високотемпературних антикорозійних мастил у перерахунку
на вміст натрієвих солей безводних фосфатів

* – Σ Р визначали як суму усіх форм фосфору в перерахунку на масу фосфору: 
Σν ⋅Σ =

наважки

(P ) M(P )
P

m

** – Загальний фосфор визначали після повного гідролізу суміші.

іонного ассоціату (ІА) молібдофосфорного ГПК з
астрафлоксином. Попередньо було встановлено, що,
незважаючи на великі розміри, аніони карбонату та
тетраборату не утворюють забарвлених ІА з астра-
флоксином навіть у концентрованих розчинах. Хло-
рид калію не заважає визначенню до концентрації
як мінімум 0,7 моль/л [30]. Чутливість методики виз-
начення Фосфору(V) з використанням ІА набагато
вища, ніж при застосуванні окисненої форми ГПК.
Знайдено, що оптична густина ІА лінійно залежить
від концентрації поліфосфатів у межах від 2·10-8 до
6·10-7 М.

Висновки

Знайдені умови іонообмінного розділення лінійних,
циклічних поліфосфатів, а також комплексних сполук
лінійних поліфосфатів з цинком(ІІ). Розраховані коефі-
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Рис. 3. Залежність ступеню гідролізу поліфосфатів від
концентрації сульфатної кислоти. Час кип’ятіння 30 хв.
(а) та 60 хв (б). 1– пірофосфат, 2 – триполіфосфат, 3 –
триметафосфат.

цієнти розподілу поліфосфатів між катіонітом та рухо-
мою фазою для різних концентрацій елюенту, що
дозволяє регулювати ступінь розділення, точність
визначення поліфосфатів. Більш великі за своїми
розмірами комплекси лінійних поліфосфатів з цин-
ком(ІІ) утримуються краще, ніж відповідні поліфос-
фати.

Порівняно з методиками, які ґрунтуються на ут-
воренні молібдофосфорної гетерополісині або моліб-
дованадофосфорного ГПК, методика визначення
фосфат-іонів у вигляді ІА 12-молібдофосфорного
ГПА з астрафлоксином, яка була використана для
детектування після іонообмінного розділення, є
простою, експресною, високочутливою та селектив-
ною. У випадку аналізу об‘єктів з малим вмістом
поліфосфатів вона не потребує попереднього
концентрування, великих аліквот або наважок проби.
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