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Розглянуто публікації з пробопідготовки розчинами гідроксиду тетраметиламонію для наступ-
ного визначення валового вмісту та співіснуючих форм аналітів в біологічних зразках рослинно-
го та тваринного походження і об’єктах довкілля (води, ґрунти, донні осади). Узагальнено дані 
літератури з застосування гідроксиду тетраметиламонію для вилучення з матриці низки еле-
ментів, що утворюють розчинні сполуки в лужному середовищі, у тому числі у присутності 
етилендіаміететраацетатної кислоти. Встановлено, що цей підхід є особливо придатним для 
визначення летких елементів (І, Br, As, Cd, Hg, Sb) та елементів, що утворюють малорозчинні 
сполуки у середовищі азотної кислоти (Sb, Sn), для їх наступного визначення методом атомної 
абсорбції, оскільки середовище гідроксиду тетраметиламонію не є агресивним стосовно гра-
фітової трубки електротермічного атомізатора. Підкреслено, що обмеженням застосування 
згаданого середовища в пробопідготовчих процесах є одержання розчинів з високою концент-
рацією органічних сполук та високою в’язкістю. 
 
О.М. TROHIMENKO. SAMPLES PREPARATION BY TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE FOR 
NEXT DETERMINATION OF COEXISTING FORMS OF ANALYTES. Publications are considered with 
samples treatment solutions of tetramethylammonium hydroxide for determination of both gross main-
tenance and maintenance of coexisting forms of analytes in biological samples of plant and animal origin 
and the environment (water, soil and bottom sediments). Are analyzed these literatures from application 
of tetramethylammonium hydroxide for an extraction from a matrix rows of elements, which form soluble 
connections in an alkaline medium, including in the presence of ethylenediaminetetraacetic acid. It is set 
that this approach is especially suitable for determination of volatile elements (I, Br, As, Cd, Hg, Sb) and 
elements which form littlesoluble compounds in the medium of nitrate acid (Sb, Sn), for their next deter-
mination by the method of atomic absorption, as an environment of tetramethylammonium hydroxide is 
not aggressive in relation to the graphite furnace of electro-thermal atomizator. Underline, that limitation 
of application of the mentioned medium in samples treatment is a receipt of solutions with the high con-
centration of organic compounds and high viscidity. 
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Деякі сучасні атомно-спектрометричні методи 
аналізу дозволяють прямо визначати неорганічні 
складові в зразках з органічною матрицею без 
попередньої обробки проб [1,2]. Однак, більшість 
спектроаналітичних методів ґрунтуються на вве-
денні у прилад зразків у рідинному стані. Отже, 
зазвичай, необхідно розчиняти зразки перед ана-
лізом [3] з утворенням істинних чи неістинних 
розчинів або вилучати з них аналіт у розчин [4]. 
Це призвело до розвитку різних методів обробки 
зразків (сухої лужної [5] з наступною екстракцією з 
сухого залишку аналітів та вологих кислотної [6] 
чи лужної [7]) за кімнатної чи підвищених темпе-
ратур, у тому числі з електромагнітною [8–10] чи 
акустичною інтенсифікацією [10–12]. 

Як зазначалося [13], лужне середовище при 
пробопідготовці використовують для вилучення з 
матриці низки елементів, які утворюють розчинні 
сполуки в цьому середовищі (катіони металів І-ої, 
ІІ-ої груп Періодичної системи елементів, галоге-
ни у формі галогенідів тощо), утворюють у ньому 
стійкі комплекси з етилендіамінтетрацетом 
(ЕДТА) (катіони перехідних та важких металів у 
нижчих ступенях окиснення) або утворюють роз-
чинні аніонні оксоформи (неметали, перехідні 
метали у вищих ступенях окиснення, амфотерні 
метали).  

У даній роботі розглянуто вологу пробопідго-
товку зразків у середовищі лужного реагенту гід-
роксиду тетраметиламонію для вилучення як 
окремих компонентів з проб, так і повного пере-
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ведення зразків у розчин для наступного визна-
чення валового вмісту або окремих форм аналі-
тів, переважно металів та металоїдів. Загальні 
питання з використання TMAГ в аналізі розгляну-
то, зокрема, в [14,15]. Застосування в пробопідго-
товці біологічних зразків високомолекулярних 
четвертинних амонієвих сполук (солуен–1-
гексадецил-триметиламоній бромід, луматон) 
згадується в [16,17]. 

Комерційний препарат гідроксид тетрамети-
ламонію (ТМАГ) (хімічна формула (CH3)4NOH) є 
лужним розчином з рН 13.4–14.7. Як реагент, він 
постачається виробниками у вигляді 25 чи 10%-
вого водного або 25%-вого метанольного розчи-
нів. Реагент є безбарвною стабільною за кімнат-
ної температури рідиною з різким амінним запа-
хом. Пара цього реагенту викликаює подразнення 
дихальних шляхів [18]. Стічні води, що містять 
TMAГ, очищають двостадійним методом: піролі-
зом TMAГ до тетраметиламонію та каталітичним 
розкладом останнього до N2, Н2О і СО2 [19]. 

TMAГ, як сильна основа, викликає гідролітичне 
руйнування та наступне метилювання естерних, 
амідних і деяких етерних зв'язків за температур 
250–300°C. З огляду на це, TMAГ застосовують 
для термохемолізу біомакромолекул за порівняно 
низьких температур для ідентифікації C–O зв'яз-
ків та для піролізу органічних сполук за темпера-
тур 500–600°C, за яких відбувається руйнування 
С–С зв'язків структурного ланцюга [20]. Так, ТМАГ 
використано для досліджень таких природних 
хімічних сполук, як гуміни [20,21], лігніни [22] та 
ліпіди після екстракції їх діетиловим етером і 
омилення до жирних кислот [23–25] тощо. 

Дані літератури свідчать, що ТМАГ є досить 
поширеним реагентом для вилучення з проб з 
органічною матрицею металів та металоїдів для 
наступного визначення їх валового вмісту чи спі-
віснуючих форм. 

Особливу увагу привертають автоматизовані 
чи напівавтоматизовані методики з незначними 
затратами ручної праці і часу пробопідготовки. 
Крім підвищення продуктивності праці вони за-
безпечують зменшення втрат зразка в ході обро-
бки та зменшення ступеню забруднення проб 
компонентами матеріалів посуду [26–28]. 

Обробку проб за різних масових співвідношень 
зразок/TMAГ здійснюють при перемішуванні за 
допомогою механічних струшувачів, магнітних 
мішалок чи ультразвуку. Пробопідготовку зразків 
у середовищі ТМАГ здійснюють за кімнатної тем-
ператури та за температур 60–120°С з викорис-
танням водяної бані, мікрохвильового опромінен-
ня в закритих чи відкритих тиглях та ультразвуко-
вої обробки проб. Час пробопідготовки колива-
ється від кількох хвилин до десятків годин. 

Для повного розчинення проб суспензію проби 
з розчином ТМАГ дією ультразвукового чи мікро-
хвильового опромінення переводять в істинний 
розчин, що вводять в аналізатор. У разі вилучен-
ня аналітів у розчин без неповного розчинення 
проб, для відокремлення розчину від нерозчинно-

го залишку застосовують центрифугування, філь-
трування чи гомогенізацію суспензій. 

Визначення валового вмісту металів та        
металоїдів 

Визначення валового вмісту металів та 
металоїдів після пробопідготовки у середовищі 
ТМАГ зібрано в табл. 1 [29–67]. Значення «холос-
тих проб» та межі виявлення Ca, Cu, Fe, K, Mg, 
Mn, Na, P, Se, Sn і Zn виявилися нижчими у разі 
пробопідготовки у середовищі ТМАГ [36] порівня-
но з кислотною пробопідготовкою. 

Застосування ТМАГ, як і сильнолужного сере-
довища, є особливо придатним для підготовки 
зразків при визначенні таких елементів, як Sb і 
Sn, які є малорозчинними у кислому (азотна кис-
лота) середовищі [34]. 

Описано гомогенізацію суспензій біологічних 
тканин для визначення Cd, Cu і Pb [35], Cr, Cu, 
Fe, Mn, Ni, Se [58] та Se [62] в біологічних матері-
алах атомно-абсорбційним методом. Методика 
складається з мацерації проби в блендері у сере-
довищі водно-етанольного розчину ТМАГ і насту-
пному проходженні суміші через клапан гомогені-
затора під тиском (34.58 MPa). Одержано колоїд-
ний розчин без видимих твердих зважених часто-
чок, що є стабільним впродовж принаймні 6 днів. 
Проте помічено, що в процесі гомогенізації в зра-
зок вносяться металічні забруднення. Загалом, 
одержання дрібнодисперсних суспензій та неіс-
тинних розчинів біологічних проб, отриманих у 
середовищі TMAГ, у разі їх однорідності та відсу-
тності великих за розміром часточок, забезпечує 
задовільні результати аналізу [53]. 

У разі аналізу підготовлених проб атомною аб-
сорбцією, за необхідності, обирають модифікато-
ри, що є розчинними у лужному середовищі (ва-
надат [64], вольфрамат [65], фосфат [41], у тому 
числі з добавками платинових металів [66]). Не-
задовільні метрологічні характеристики методики 
визначення Al згаданим методом пов'язують [67] з 
накопиченням карбонвмісних залишків у графіто-
вій трубці атомізатора. Для подолання цієї про-
блеми використано TMAГ, як хімічний модифіка-
тор, що сприяє розкладу в графітовій трубці орга-
нічних решток і запобігає нарощуванню в ній кар-
бонвмісного залишку. 

Зазначено [35], що середовище TMAГ, на від-
міну від кислотного та сильнолужного, не є агре-
сивним стосовно графітової трубки, що дозволяє 
здійснювати понад 1000 циклів розпилення у разі 
визначення Cd. 

Результати, отримані при визначенні Cd, Cu, 
Pb, Zn після розчинення тканин та гомогенізації 
шерсті піддослідних тварин у середовищі ТМАГ 
[29], задовільно узгоджуються з результатами, 
одержаними шляхом кислотного розчинення проб 
з використанням концентрованих азотної кислоти 
чи суміші азотної і хлорної кислот. Однак, викори-
стання для побудови градуювальних графіків 
розчинів металів, приготовлених на 5%-вій HNO3, 
як стандартних, виявилося непридатним.  
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Таблиця 1. Пробопідготовка у розчинах гідроксиду тетраметиламонію для наступного визначення вало-
вого вмісту аналітів* 

Аналіт Об’єкт     
аналізу Методика пробопідготовки Метод 

аналізу Примітки Л-ра 

Cd, 
Cu, 
Zn, 
Pb 

Внутрішні 
органи під-
дослідних 
тварин (щури) 

До 250 мг зразка додають 2–4 мл 25%-
вого р-ну TMAГ, а за 2 хв 2 мл води. 
Одержану суспензію оброблюють 2–4 хв 
УЗ (40 Вт) і розбавляють водою до пев-
ного об’єму 

AAС-п 

Стандартні р-ни аналітів, що 
приготовлено на 5%-вій 
HNO3, є непридатними для 
побудови ГГ (вплив в'язкості 
р-нів та поверхневого натягу 
на швидкість розпилення 
проб). Методика є експрес-
нішою і безпечнішою порів-
няно з кислотною пробопід-
готовкою 

29 

Al, Cd, 
Cu, Mn 

Препарати 
тканин люди-
ни 

Он-лайн розклад протеїнів 25%-вим р-
ном TMAГ при нагріванні до 60оС ААС-е 

Точність у разі визначення Al 
була незадовільною 30 

Со 
Біологічні 
зразки різного 
походження 

За метрологічними характе-
ристиками визначення в р-
нах проб має переваги перед 
визначенням шляхом вне-
сення твердого зразка в 
графітову піч 

31 

Zn Сиворотка 
крові людини 

Аліквоту зразка (100 мкл) ін’єктують в 
потік 5%-вого р-ну TMAГ та 0.5 M р-ну 
цитрату натрію, змішують з 0.01%-вим р-
ном хромогенного реагенту в 0.5 M аце-
таті амонію та 1%-вим р-ном тритону X-
100 в 0.5 M НСl (λmax=560 нм). Хромо-
генний реагент: динатрієва сіль 2-(5-
бромо-2-піридилазо)-5-[N-n-пропіл-N-(3-
сульфопропіл)aміно]фенолу 

СФ sR=3.3% для 1.2 мкг/мл 
(n=50) 32 

K, Na, 
Ca, Mg, 
P, Zn, 
Ni, Al, 

Fe, Mn, 
Cu, Sr, 

Морські во-
дорості, мідії, 
волосся, 
листя чаю, 
рисове бо-
рошно, печін-
ка великої 
рогатої худо-
би, інше 

До 50 мг сухого зразка додають по 1 мл 
25%-вого р-ну TMAГ і 0.2 М ЕДТА, пере-
мішують 4 год за 85°С. Охолоджують, 
додають 2 мл води і в закритому контей-
нері витримують 4 год за 120°C. Знову 
охолоджують, додають 2 мл води, підки-
слюють до рН 8–9, розбавляють водою 
до 5 мл і центрифугують 3 хв 

ІЗП-
ОЕС 

Точність у разі визначення Al 
та Fe залежала від природи 
зразка 

33 

As, Se, 
Te, Ag, 
Cr, Cu, 
V, Ni, 

Mn, Co, 
Cd, Pb, 
Sb, Sn, 

Bi 

Тканини тва-
рин, листя 
фруктових 
дерев, яєчний 
порошок 

На кожен мг зразка додають 2 мкл (тка-
нини тварин і яєчний порошок) та 2 мл 
(листя) 25%-вого ТМAГ. Проби витриму-
ють 2 год за 90°С 

ЕТВ-
ІЗП-МС 

Високу точність аналізу 
отримано для сертифікова-
них матеріалів. Проблеми з 
точністю виникали при ви-
значенні Cr і Cd в зразках 
яловичини 

34 

Cd,  
Cu,  
Pb 

Біологічні 
тканини (печі-
нка і нирки 
оленів) 

Мацерація матриці проби в середовищі 
ТМАГ–етанол у блендері (20000 об/хв, 
60 сек) з наступним проходженням сумі-
ші через клапан гомогенізатора під тис-
ком (34.58 MPa) 

ААС-е 

Колоїдний розчин, що одер-
жано, не містив видимих 
зважених часточок і був 
стабільним впродовж 
принаймні 6 днів. Однак, в 
ході гомогенізації до зразка 
вносяться металічні забруд-
нення 

35 

Ca, Zn, 
Fe, K, 

Mg, Na, 
P, Se, 

Cu, Mn, 
Sn 

Кава, сухе 
молоко 

Розчинна кава: до 350 мг зразка дода-
ють 500 мкл 25%-вого р-ну TMAГ і пере-
мішують 10 хв за 80°С. 
Сухе молоко: до 350 мг зразка додають 
1 мл води, 1 мл 25%-вого р-ну TMAГ і 
витримують в автоклаві 30 хв (незбира-
не молоко) чи 20 хв (знежирене молоко) 
за 80°С. 
Після пробопідготовки об’єм проб дово-
дять до 25 мл водою 
 

ІЗП-
ОЕС 

МВ у разі зразків молока 
була нижчою порівняно зі 
зразками кави 

36 
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Na, K, 
Ca, Mg, 
Zn, Cu, 
Fe, Sr 

Морепродук-
ти, печінка 
великої рога-
тої худоби, 
сухе молоко 

До 250 мг зразка додають 2–4 мл 25%-
вого р-ну TMAГ, а за 2 хв 2 мл води. 
Одержану суспензію оброблюють 2–4 хв 
УЗ (40 Вт) і розбавляють водою до 10 мл 

МІП-
ОЕС 

Рекомендовано використо-
вувати метод стандартних 
добавок 

37 

Cu, Cd, 
Ni, Pb, 
Mn, Cr 

Морські во-
дорості, тка-
нини морсь-
ких тварин 

До 250 мг зразка додають 4 мл 25%-вого 
р-ну TMAГ, витримують за кімнатної т-ри 
18 год або при нагріванні 45 хв. в УЗ 
бані. Об’єм проб розбавляють до 25 мл 

AAС-п, 
ААС-е 

Після пробопідготовки при 
зберіганні за кімнатної т-ри 
впродовж 3-х років зразки не 
змінювали свого складу за 
аналітами. Використано 
Mg(NO3)2–Pd або Mg(NO3)2–
NH4H2PO4, як хімічні модифі-
катори 

38 

Cd, Pb, 
Ni, Cr, 
Cu, Ag 

Сухе молоко, 
яловичина, 
печінка вели-
кої рогатої 
худоби 

До 0.10–0.26 мг зразка додають 1 мл 
25%-вого р-ну TMAГ і нагрівають на 
водяній бані (60–70°С) 1 год. Залишають 
на 30 хв за кімнатної т-ри і доводять 
об’єм до 10 мл 

ААС-е 

МВ для Cr, Ni, Ag, Pb, Cd 
виявилася вищою порівняно 
з кислотною пробопідготов-
кою 

39 

As, Cd, 
Pb, Se Яловичина 

До 300 мг зразка додають 1.2 мл 20%-
вого р-ну TMAГ, герметично закривають і 
витримують 10 хв за 60°C. Після охоло-
дження розбавляють водою до 25 мл 

При визначенні As і Se та Cd 
і Pb використано по 250 мкг 
нітратів Pd і Mg та Ir і Rh 
відповідно, як хімічних мо-
дифікаторів 

40 

As, Cd, 
Ni, Pb 

Волосся лю-
дини 

До 125 мг зразка додають 0.5 мл 25%-
вого р-ну TMAГ і в закритому посуді 
струшують 2 год за кімнатної т-ри або 
витримують 10 хв на водяній бані за 60–
70°С 

У разі додавання TMAГ до 
стандартних р-нів аналітів 
одержують нелінійні ГГ 

41 

Br, І 

Печінка вели-
кої рогатої 
худоби, яло-
вичина, свіже 
молоко, бо-
рошно, риба 

До 0.5 г сухого зразка додають 20 мл 
5%-ого р-ну TMAГ і в закритому посуді 
витримують 3 год за 80°С у сушильній 
шафі. Далі розбавляють водою до 30 мл 
і фільтрують через мембранний фільт з 
розміром пор 0.45 мкм 

MIП-
МС 

Одержано задовільні ре-
зультати при аналізі станда-
ртних зразків харчових про-
дуктів 

42 

I 

Сухе молоко, 
яєчний поро-
шок, тканини 
тварин, сухі 
трави 

Наважку зразка змішують з 1 мл 25%-
вого р-ну TMAГ і витримують у сушиль-
ній шафі 3 год за 90°C. Охолоджують, 
розбавляють до 25 мл і фільтрують че-
рез мембранний фільтр з розміром пор 
0.45 мкм 

IЗП-MС 
З великих за розміром час-
точок вилучення аналіту 
утруднене 

43 

Сухе молоко, 
печінка 
великої 
рогатої худо-
би 

До 0.5 г зразка з міткою 129IO3
- додають 

4.5 мл води і 1 мл 25%-вого р-ну TMAГ, 
витримують 3 год за 90°С. Далі пробу 
розбавляють до 25 мл 

ІЗП-
ІРМС 

Методика пробопідготовки 
виявилася менш експресною 
порівняно з кислотною 
(HClO4/HNO3) пробопідготов-
кою 

44 

Біологічні 
матеріали 

Сиворотку крові людини розбавляють 
1:10 25%-вим р-ном ТМАГ. Наважки 
твердих проб (20–25 мг) в Pt пристрої 
озолюють за Шонігером з використанням 
5 мл 0.1 М NaOH, як поглинаючого роз-
чину 

IЗП-MС 

Результати аналізу збігалися 
з вмістом аналітів у сертифі-
кованих матеріалах, за ви-
нятком сертифікованого 
сухого молока 

45 

Сухе молоко, 
морська риба 
(тріска), уст-
риці, соєві 
продукти, 
молоко, яєч-
ний порошок, 
трави, нирки 
свиней 

 
До 200–500 мг зразка додають 5 мл води 
і 1 мл 25%-вого р-ну TMAГ. Посуд герме-
тично закривають і витримують у 
сушильній шафі 3 год за 90°С.  
Охолоджують, розбавляють до 25 мл, 
центрифугують і фільтрують через мем-
бранний фільтр 

IЗП-MС 
Одержані результати добре 
узгоджуються з атестовани-
ми значеннями 

46 

Сухе та  
сире молоко СФ 

Одержані результати добре 
узгоджуються з атестованим 
значенням у разі сухого мо-
лока 

47, 
48 

Cu, I 
Сухе  
молоко, сире  
молоко 

Сухе молоко: 0.2 г зразка розчиняють в 
50 мл суміші р-нів TMAГ/КОН. 
Сире молоко: 0.5 мл проби змішують з 
9.5 мл суміші р-нів TMAГ/КОН. 

МЗП-
IЗА-MС 

Використання суміші 
TMAГ/КОН поліпшує вилу-
чення аналітів порівняно з 
використанням лише р-нів 

49, 
50 
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Приготування суміші TMAГ/КОН: 20 мл 
25%-вого р-ну TMAГ змішують з 50 мл 1 
М КОН і розбавляють водою до 1 л 

КОН чи амоніаку. Підготов-
лені проби є стабільними 
протягом принаймні 3 днів 

K, Na, 
Ca, Mg, 
Mn, Zn, 
Fe, Al, 
Cu, Ni, 
Zn, Pb 

Печінка вели-
кої рогатої 
худоби, листя 
фруктових 
дерев, морсь-
кі водорості, 
мідії, листя 
чаю 

До 0.1 г сухого зразка додають по 2 мл 
25%-вого р-ну TMAГ і 0.2 М амоніачного 
р-ну ЕДТА, 10 хв перемішують, додають 
1 мл води і в закритому тиглі витриму-
ють 30 хв в МХ печі. Далі р-н розбавля-
ють до 10 мл, перемішують 5 хв і 
центрифугують 5 хв 

ААС-п, 
ААС-е 

ЕДТА утримує у розчинному 
стані метали, що є схильни-
ми до гідролізу в лужному 
середовищі 

51 

V, 
неорг. 

As,  
заг. As 

Води 

До 100 мл зразка, що містить менше, ніж 
0.4 мкг/л аналіту, додають 8 мл р-ну 
молібдату і витримують 5 хв. Далі дода-
ють 2 мл р-ну броміду тетрафенілфос-
фонію і за 2 хв фільтрують через мем-
бранний фільтр, що переносять у стака-
нчик і розчиняють в 0.4 мл 12,5%-вого р-
ну ТМАГ. Суміш нагрівають 1 хв за 
100°С, охолоджують, додають 1.2 мл 
0.02 М р-ну нітрату цирконію і 2 мл води 

ААС-е 

Форма аналіту, що визнача-
ється, залежить від попере-
дньої пробопідготовки, що не 
пов’язана з застосуванням 
ТМАГ. Р-н TMAГ кількісно 
розчиняє мембранний етер-
но-целюлозний фільтр. Р-ни, 
що одержано, характеризу-
валися низькою в’язкістю 

52 

Неорг. 
Hg 

Тканини мор-
ських тварин 

Зразок масою 0.25 г змішують з 4 мл 
25%-вого р-ну TMAГ. За 5 хв додають 
воду до загального об’єму 25 мл і за 30 
хв аналізують 

МЗП-
ХП-
ААС 

Р-ни зразків після пробопід-
готовки не змінювали свого 
складу за Hg впродовж 3-х 
місяців 

53 

Заг. Hg 

Тканини мор-
ських тварин 

Зразок масою 0.25 г змішують з 4 мл 4%-
вого р-ну TMAГ. За 5 хв додають воду до 
загального об’єму 25 мл і за 30 хв аналі-
зують 

Завдяки автоматизованій 
системі зручно аналізувати 
великі партії зразків 

54 

Кров людини, 
яловичина 

До 300 мкл зразка додають 1 мл 10%-
вого р-ну TMAГ, витримують 1 год за 
кімнатної т-ри і додають 1 мл 2%-вої HCl 

Після пробопідготовки не 
спостерігали втрат Hg впро-
довж 24 год при зберіганні 
проб за 4°C. Метрологічні 
характеристики виявилися 
еквівалентними або ліпшими 
порівняно з кислотною про-
бопідготовкою 

55 

Біологічні 
зразки 

До 0.25 г стандартного зразка додають 4 
мл 25%-вого р-ну TMAГ і за 5 хв додають 
воду до загального об’єму 25 мл. Орга-
нічно зв'язаний меркурій перетворюють 
в неорганічний он-лайн додаванням р-ну 
KMnO4 

Он-лайн розкладання мерку-
рій-органічних сполук є шви-
дким і надійним способом 
рутинного визначення зага-
льного Hg в твердих біологі-
чних зразках 

56 

Ag, Cd, 
Hg, Pb, 

Tl  

Печінка вели-
кої рогатої 
худоби, тка-
нини морсь-
ких організмів 

До 100 мг зразків (тканини морських 
організмів) чи 1000 мг (печінка великої 
рогатої худоби) додають відповідно 0.2 і 
0.9 мл 25%-вого р-ну TMAГ. Суміш 
нагрівають на водяній бані (30 хв, 100°C) 
і залишають за кімнатної т-ри на добу. 
Об’єм зразків доводять водою до 5 (тка-
нини морських організмів) чи 15 мл (пе-
чінка великої рогатої худоби). Т-ра 
піролізу: 200°С для Hg, 600°C для Tl і 
Cd, 800°C для Ag і Pb. Т-ра випарову-
вання: 1000°C для Hg і 2000°С для інших 
аналітів 

ETВ-
IЗП-MС 

МВ для зразків печінки ви-
явилася вищою, ніж у разі 
кислотної пробопідготовки. 
Сіль Ir використовують, як 
хімічний модифікатор, у разі 
аналітів Pb і Hg та сіль Pd у 
разі Cd і Tl 

57 

Cr, Cu, 
Fe, Mn, 
Ni, Se 

Печінка та 
нирки великої 
рогатої худо-
би, зразки 
рослинного 
походження 

До 2 г свіжозаморожених тканин органів 
або їх стандартних зразків чи до 0.1 г 
сухих рослинних зразків додають 20 мл 
25%-вого водно-етанольного (етанол: 
вода=1:9) р-ну TMAГ і блендують за 
високої швидкості. Отриману суміш про-
пускають через клапан гомогенізатора за 
38.9 MPa 

ААС-е 
У разі аналізу стандартних 
зразків для Se одержано 
занижені результати 

58 

Pb 

 
 
 
 

Сухі зразки розтирають в агатовій ступці 
і до 1 г зразка додають 0.5 г (NH4)2HPO4. 
У вольфрамову кювету розпилювача 
вміщують 10 мг одержаної суміші і 50 

ETВ-
IЗП-
OEС 

 
 
 
 

59 



О.М.Трохименко 

Методы и объекты химического анализа, 2012, т.7, № 1 9 

Рослинні 
матеріали, у 
тому числі 
листя фрук-
тових дерев 

мкл 25%-вого р-ну ТМAГ. Кювети нагрі-
вають за 150°С 50 сек, за 300°С 30 сек, 
за 1000°С 90 сек і за 2500°С пара аналі-
ту з потоком газу-носія надходить в ана-
лізатор 

Застосування ТМАГ та хіміч-
ного модифікатора 
(NH4)2HPO4 дозволяє для 
побудови ГГ використовува-
ти водні р-ни аналіту 

Мідії, рисове 
борошно, 
печінка вели-
кої рогатої 
худоби, листя 
фруктових 
дерев, 
устриці 

Сухі зразки розтирають в агатовій ступці 
і до 1 г зразка додають 1 г (NH4)2HPO4. У 
вольфрамову кювету розпилювача вмі-
щують 10 мг одержаної суміші і 35 мкл 
25%-вого р-ну ТМAГ. Кювети нагрівають 
за 130°С 30 сек, за 200°С 20 сек, за 
850°С 40 сек і за 2500°С випаровування 
4 сек 

ETВ-
IЗП-MС 60 

Si 

Суміші діок-
сиду силіцію 
та силоксану 
з аскорбіно-
вою кисло-
тою, печінка 
свиней та 
великої рога-
тої худоби, 
яловичина 

До 50–100 мг зразка додають 2 мл 25%-
вого р-ну TMAГ і 2.5 мл води та оброб-
люють 30 хв в УЗ бані (600 Вт 10 хв, 800 
Вт 30 хв), після охолодження розбавля-
ють до 20 мл і пропускають через клапан 
гомогенізатора за 40.105 Пa 

IЗП-
OEС 

Досягнуто високу точність 
при аналізі стандартних 
зразків 

61 

Se 

Яєчний по-
рошок, ткани-
ни морських 
тварин, пше-
ничне борош-
но, рапсове 
масло 

До 0.2 г зразка додають 10 мл 10%-вого 
р-ну етанолу у воді, що містить 25% 
ТМАГ, оброблюють 15 хв УЗ малої поту-
жності. Суспезію пропускають через 
клапан гомогенізатора за 137.9 MПa і 
пробу витримують 4 год за 60°C при 
обережному перемішуванні кожні 15 хв ААС-е 

Після проходження через 
клапан гомогенізатора одер-
жують квазі-стабільні су-
спензії, що можна аналізува-
ти навіть за кілька днів, за 
умови зберігання їх за 4°С 

62 

Сперматозої-
ди, тканини 
простати 
людини 

Обробка проб за кімнатної т-ри водно-
метанольним 25%-вим р-ном ТМАГ 

Отримано результати, що 
узгоджуються з результата-
ми, одержаними за загаль-
ноприйнятим розчиненням 
проб (конц. HNO3) 

63 

*Скорочення: ААС-е – атомно-абсорбційна спектроскопія з електротермічною атомізацією, ААС-п – 
атомно-абсорбційна спектроскопія з полуменевою атомізацією, ГГ – градуювальник графік, ЕТВ-ІЗП-МС – 
мас-спектрометрія з індуктивно зв'язаною плазмою та з електротермічним випаровуванням, ETВ-IЗП 
OEС – оптична емісійна спектрометрія з ETВ-IЗП, ІЗП-ІРМС – мас-спектрометрія ізотопного розбавлення 
з ІЗП, МВ – межа виявлення, МЗП-IЗП-MС – метод зупиненого потоку-ІЗП-МС, МЗП-ХП-ААС – МЗП холод-
ної пари ААС, МІП-МС – МС з мікрохвильовою індуктивною плазмою, МХ – мікрохвильова обробка, СФ – 
спектрофотометрія, УЗ – ультразвукова обробка. 

 
Це пояснено залежністю швидкості розпилен-

ня розчинів проб від природи розчинника, зокре-
ма впливом ТМАГ на в'язкість та поверхневий 
натяг розчинів [29]. 

Використано [30] розчин TMAГ для розчинення 
тканин тіла людини для визначення Al, Cd, Cu, 
Mn. Усі метали, крім Al, успішно визначено атом-
но-абсорбційним методом. Обробку проб 25%-
вим розчином TMAГ в метанолі використано для 
визначення Se в сперматозоїдах і тканинах прос-
тати людини [63]. Зазначено, що результати, 
отримані з використанням TMAГ для розчинення 
проб, добре узгоджуються з результатами, одер-
жаними за загальноприйнятим розчиненням проб 
із застосуванням концентрованої HNO3. Розроб-
лені методики не вимагають нагрівання та засто-
сування сильних кислот і є особливо придатними 
для біологічних зразків малої маси.  

З огляду на здатність ЕДТА утворювати стабі-
льні комплекси з багатьма металами, його дода-
вання викликає поліпшення розчинення зразків у 
лужному середовищі. TMAГ у присутності ЕДТА 

використано для підготовки рослинних зразків при 
визначенні 12 металів атомно-абсорбційним [51] 
та атомно-емісійним методами [33]. За цих умов 
час повного розчинення проб скорочено з 4 год 
до 30 хв [51]. 

Перетворення аналіту у гідрофобну сполуку з 
наступним концентруванням її твердофазною 
екстракцією на мембранному фільтрі та розчи-
ненням матеріалу фільтра разом з концентратом 
у розчині TMAГ, використано, зокрема, для ви-
значення As у водах [52]. Одержані розчини хара-
ктеризувалися меншою в’язкістю, ніж у разі вико-
ристання сірчаної кислоти, як розчинника. Утво-
рення молібдоарсенатного комплексу у присутно-
сті персульфату без нагрівання та з нагріванням 
дозволило визначати As(V) та загальний арсен 
(органічний + неорганічний), відповідно. Викорис-
тання нітрату цирконію, як хімічного модифікато-
ра, покращує метрологічні характеристики мето-
дик. При використанні TMAГ виникають деякі 
труднощі, що пов'язані з високим значенням 
«холостої» проби [36].  
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Однак, у разі використання концентрованіших 
розчинів TMAГ зазначено [51], що підвищені зна-
чення «холостих» проб не впливають на резуль-
тати аналізу.  

Повідомлено про низку аналітичних проблем, 
що виникають в ході аналізу після пробопідготов-
ки в середовищі ТМАГ, пов’язаних як з природою 
аналітів [33,34] і матриці проб [33], так і наступно-
го методу визначення, особливо у разі, коли кон-
центрація аналіту є близькою до межі виявлення 
[36,49]. 

Визначення співіснуючих форм металів та    
металоїдів 

Методики пробопідготовки у середовищі ТМАГ 
для наступного визначення співіснуючих форм 
аналітів зібрано в табл. 2 [68–86].  

Згадані методики стосуються, головним чином, 
визначення співіснуючих форм As, Pb, Hg, Sn, І. 
Зазначимо, що селективність визначення окремих 
форм елементів забезпечується не лише пробо-
підготовкою у середовищі ТМАГ, але й, в окремих 
випадках [68], наступним методом визначення, 
зокрема, застосуванням хроматографічних мето-
дів аналізу. 

Здійснено пробопідготовку в середовищі ТМАГ 
для визначення стануморганічних сполук [68,71], 
а саме трибутил- і трифеніл-стануму.  

Обробка проб розчином ТМАГ в малопотужній 
мікрохвильовій печі дозволила зменшити в 20 
разів час, необхідний для розчинення біоматеріа-
лів без руйнування зв'язків Sn–С [70]. 

Поєднання пробопідготовки в середовищі 
ТМАГ, газохроматографічного розділення та 
атомно-абсорбційного детектування дозволило 
розробити надійну методику визначення окремих 
алкілпохідних плюмбуму та його загального вміс-
ту [73]. 

Застосування середовища ТМАГ у разі біоло-
гічних тканин дозволило розробити прості, точні і 
експресні методики пробопідготовки без розкла-
дання алкілпохідних меркурію для наступного 
визначення його форм [74–79,83].  

Методика [84] характеризується незадовіль-
ним відтворенням (12–81%), ймовірно, тому, що у 
разі неповного розчинення проб частина мерку-
рію не вилучається з твердих часточок, а отже не 
взаємодіє з відновником NaBH4. 

 

Таблиця 2. Пробопідготовка у розчинах гідроксиду тетраметиламонію для наступного визначення вмісту 
співіснуючих форм аналітів* 

Аналіт Об’єкт 
аналізу Методика пробопідготовки Метод 

аналізу Примітки Л-ра 

Sn 
(трифе-

ніл-
станум і 

трибутил-
станум) 

Тканини 
риб 

До 0.1 г зразка додають 5 мл 25%-вого р-ну 
TMAГ, перемішують магнітною мішалкою 4 
год за 60°С. Далі додають 20 мл буферу з 
рН 5, 1.3 мл оцтової кислоти, 1 мл розчину 
NaB(С2Н5)4 і 1 мл гексану, що містить внут-
рішній стандарт, і екстрагують аналіт 5 хв 

ГХ-
AEД 

Результати визначення три-
бутил-стануму були ліпшими 
порівняно з результатами, 
одержаними для нестійкого 
трифеніл-стануму. Методика 
з використанням ТМАГ є 
експреснішою порівняно з 
кислотним розкладом 

68 

Трифе-
ніл-

станум 

Картопля, 
мідії 

До 0.5 г висушених виморожуванням зразків 
додають 5 мл 25%-вого р-ну TMAГ, нагріва-
ють 1 год за 60°С. Охолоджують і додають 
30 мл амонійного буферу (рН 8), 0.5 мл 1 %-
вого р-ну NaB(С2Н5)4 і витримують 15 хв за 
85°C 

ТФМЕ-
КГХ-
IЗП-MС 

Використання відповідних 
внутрішніх стандартів має 
важливе значення для отри-
мання точних результатів 

69 

Моно-, 
ди- і 

трибутил-
станум 

Тканини 
риб 

До 0.1–0.2 г ліофілізованих тканин риби 
додають 5 мл 25%-вого р-ну TMAГ і 3 хв 
витримують в МХ-печі. До р-ну додають 15 
мл води і оцтову к-ту до рН 5. Далі додають 
1 мл р-ну NaB(С2Н5)Et4 і 1 мл гексану, що 
містить внутрішній стандарт (тетрабутил-
станум), струшують 5 хв і піддають МХ-
опроміненню 2 хв. Суміш перед аналізом 
витримують до освітлення 

КГХ-
AAС-е 

Мікрохвильова піч суттєво 
скорочує час, необхідний для 
розчинення зразків без руй-
нування Sn–С-зв'язків 

70 

Органіч-
но зв’яза-
ний ста-

нум 
(трибу-

тил-
станум, 

трифеніл-
станум) 

Рослинні 
матеріали 
(водорості 
та городи-

на) 

Порівняно результати визначення аналітів 
після пробопідготовки у середовищах HCl, 
CH3COOH, NaOH, TMAГ, суміші ензимів. 
Найліпшими виявилися результати у разі 
HCl. Модифіковано методику з використан-
ням ТМАГ та одержано задовільну відтво-
рюваність 

AAС-е 

Морські водорості в межах 
міста містили до 0.8 мг Sn в 
кг проби. Виявлено сліди 
стануму в бадиллі квасолі. 
Результати є підтверджен-
ням переносу станум-
органічних сполук від забру-
днених вод до рослинних 
організмів 
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Методика 1: До 1–5 г зразка додають 10–20 
мл 25%-вого р-ну TMAГ і витримують півдо-
би за кімнатної т-ри. Суміш розбавляють до 

ГХ-
ААС 

Додаткові кроки в методиці 2 
дозволяють зменшити втра-
ти аналіту 
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Алкіл-

плюмбум 

 
Листя 
дерев, 
трави 

400 мл і фільтрують через паперовий 
фільтр, що згодом промивають 100 мл во-
ди. Екстрагують аналіт з фільтрату і дери-
ватизують перед визначенням. 
Методика 2. Методика включає додаткові 
кроки для уникнення втрат аналіту. Перед 
зважуванням пробу подрібнюють у рідкому 
азоті розтиранням у ступці. Це дозволяє 
уникнути стадії фільтрування. 1 г порошко-
подібного зразка оброблюють 30 мл 25 %-
вого р-ну ТМАГ 2 год при перемішуванні  

Діалкіл-
плюмбум, 
тріалкіл 

плюмбум, 
заг. плю-

мбум 

Тканини 
риб,  
донні 
осади 

Тканини риб: до 2 г зразка додають 5 мл 
25%-вого р-ну TMAГ і витримують на водя-
ній бані 1–2 год за 60°С до повного розчи-
нення. Охолоджують, нейтралізують до рН 
6–8, додають 2 г NaCl, 3 мл діетилдитіокар-
бамату натрію, 3 мл бензолу і струшують 2 
год. Далі суміш центрифугують і 1 мл бен-
зольного шару струшують 10 хв з 0.2 мл н-
BuMgCl. Суміш промивають 2 мл 0.5 М 
H2SO4 для видалення надлишку реактиву 
Гриньяра. Органічний шар відокремлюють, 
сушать безводним Na2SO4 і 10–20 мкл вно-
сять у прилад. 
Донні осади. До 1–2 г сухого чи 5 г вологого 
зразка додають 10 мл води, 6 г NaCl, 1 г КІ, 
2 г бензоату натрію, 3 мл діетилдитіокарба-
мату натрію і додають 3 мл бензолу. Стру-
шують 2 год і центрифугують. Органічний 
шар відокремлюють, сушать безводним 
Na2SO4 і 10–20 мкл вносять в прилад 

ГХ-
ААС 

Методики є корисними для 
вивчення розкладу тетраал-
кіл-плюмбуму та міграції 
алкіл-плюмбуму в навколиш-
ньому середовищі 
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Неорг. і 
за-

гальнй 
меркурій 

Біологічні 
тканини 
(омари, 
м'язи і 
печінка 
акул) 

До 0.25 г зразку додають 4 мл 10%-вого 
водно-метанольного р-ну ТМАГ і через 5 хв 
розбавляють до 25 мл водою (р-н А). Зага-
льний меркурій визначають ін’єкцією 10 мкл 
р-ну А в графітову піч (піроліз за 800оС). 
Для визначення неорганічного меркурію до 
250 мкл р-ну А додають 125 мкл 37 мг/мл 
іод-оцтової кислоти, 125 мкл 25 мг/мл тіосу-
льфату натрію і 20 мкл оцтової кислоти. 10 
мкл одержаного р-ну вводять в графітову 
піч, сушать при 120° С для видалення орга-
нічного меркурію. Неорганічний меркурій, 
що залишився, випаровують піролізом за 
800°С 

ETВ-
IЗП-MС 

У застосуванні хімічних 
модифікаторів не було пот-
реби. Метод стандартних 
добавок. МВ 0.05 мкг/г, при 
визначенні 2.5 мкг/г sR=7.8% 

74 

Hg2+, 
СН3Hg+ 

Тканини 
риб 

До 0.2 г зразка додають 5 мл 25%-вого р-ну 
TMAГ. Суміш оброблюють 20 хв МХ при 20 
Вт. Далі нейтралізують 1.3 мл 99 % оцтової 
кислоти і додають 20 мл ацетатного буферу 
з рН 5. Охолоджують, додають 1 мл р-ну 
NaB(С2Н5)4, 1 мл гексану і струшують 7 хв. 
Для ліпшого розшарування суміш центри-
фугують 2 хв, додають воду до певного 
об’єму і знову центрифугують 3 хв 

ГХ-MIП 
AE 

Методика пробопідготовки є 
придатною для визначення 
різних форм меркурію 

75 

CH3 
200Hg+, 
C3H5 

199Hg+, 
201Hg2+ 

Тканини 
мишей 

У 10 мл центрифужні пробірки вносять 6–
149 мг зразка, додають по 50–200 мкл вод-
них р-нів CH3

200Hg+, C2H5
199Hg+, і 201Hg2+ 

(11–580 нг/мл) і 2 мл р-ну 25%-вого р-ну 
TMAГ. Суміш струшують 3,5 год, доводять 
рН до 9 боратним буфером і додають 0.3 мл 
4 М HCl. Далі додають 1 мл діетилдитіокар-
бамату натрію і 1 мл насиченого розчину 
NaCl. Струшують і додають 2.5 мл толуолу. 
Вміст пробірок перемішують 5–10 хв, 5 хв 
центрифугують (5800 об./хв.), органічну 
фазу відокремлюють і виморожують, дода-
ють 0.3 мл н-BuMgCl, витримують 5 хв за 
кімнатної т-ри для завершення реакції. Ор-

ГХ-IЗП-
MС 

До 9% C2H5Hg+ розкладаєть-
ся до Hg2+ під час 
пробопідготовки і тому важ-
ливим є використання форм 
меркурію, як внутрішнього 
стандарту 
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ганічний шар промивають для видалення 
надлишку реактиву Гриньяра 0.5 мл 0.6 М 
H2SO4. Центрифугують і 2 мл толуольного 
р-ну використовують для аналізу 

СН3Hg+, 
неор. 
мерку-
рій, заг. 
меркурій 

Тканини 
тунця, 
акули, 
мідії 

Зразок масою 0.1–0.2 г та 5 мл 25%-вого р-
ну TMAГ піддають МХ-опроміненню (45 Вт 
2.5 хв). До обробленої проби додають 15 мл 
води і ацетатний буфер до рН 4. Далі дода-
ють 1 мл 1%-вого р-ну NaB(С2Н5)4 і 2 мл 
гексану. Суміш струшують 5 хв. Додавання 
NaB(С2Н5)4 повторюють двічі. Суміш цен-
трифугують 2 хв (2000 об./хв) і аліквоту 
органічного шару вводять до колонки при-
ладу 

ГХ-
AEД 

Не спостерігали втрат окре-
мих форм та загального 
меркурію під час пробопідго-
товки 
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СН3Hg+, 
неорг. 

меркурій 

Тканини 
акули, 
щуки, 

устриць 

У центрифужні пробірки вносять 50–300 мг 
сухого зразка, по 100 мкл водних стандарт-
них р-нів Me198Hg і 201Hg2+, 2–5 мл 20%-вого 
р-ну TMAГ. Суміш оброблюють 1–2 год УЗ. 
Далі до 0,5 мл одержаного р-ну додають 0.2 
мл 4.4 М оцтової або 0.2 М тартратної к-т 
(рН 4), центрифугують (5 хв, 3700 об./хв), 
фільтрують через фільтр (розмір пор 0.45 
мкм), відбирають аліквоту шприцем для 
аналізу 

ВЕРХ-
IЗП-MС 

В ході обробки, залежно від 
матриці, до 11.5% неорганіч-
ного Hg метилювалося і до 
6.26% СН3Hg+ деметилюва-
лося 

78 

Стандарт-
ні біологі-
чні зразки 

До 0.1–0.5 г висушеного виморожуванням 
зразка додають 5 мл 25%-вого р-ну ТМАГ і 
2–4 хв оброблюють МХ (40–60 Вт), охоло-
джують і струшують з 5 мл метанолу. Алік-
воту одержаного р-ну (50–300 мкл) вводять 
в систему з кріогенним захватом та генера-
цією гідридів 

ГХ-
AAС-е МВ для обох аналітів 3 нг/г 79 

СН3Hg+, 
(СН3)2 

Hg, 
монобу-

тил-
мерку-

рій, 
Hg2+, 
заг. 

меркурій 

Морська 
риба (ту-

нець, меч-
риба, 

сардини) 

Розроблено чотири методики вилучення 
для кожної форми меркурію окремо: оброб-
ка проб HCl; лужно-метанольна обробка 
TMAГ; лужно-метанольна обробка КОН; 
вилучення додецилсульфатом натрію 

МЗП-
ХП-
ААС 

Надійні результати (для 
загального Hg) одержано 
лише у разі кислотної пробо-
підготовки. Пробопідготовка 
у середовищі ТМАГ призве-
ла до низької відтворювано-
сті і утворення артефактів 
(СН3)2Hg 
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Hg2+, 
заг. 

меркурій 

Сертифі-
ковані 

біологічні 
зразки, 
морська 

риба, 
морепро-

дукти 

Визначають неорганічний меркурій, а після 
пробопідготовки загальний. Для цього зра-
зок масою 0.25 г перемішують 5 хв з 4 мл 25 
%-вого р-ну TMAГ 

ХП-
ААС. 
Відно-
вник 
SnCl2 

МВ 0.1 мкг/л. При визначенні 
20 мкг/л sR=2%. При збері-
ганні р-нів проб впродовж 
принаймні 3 місяців їх склад 
за аналітами не змінювався 

81 

Hg2+, 
орг. та 

заг. 
меркурій 

Біологічні 
зразки 

Визначають неорганічний меркурій, а після 
пробопідготовки загальний. Вміст органічно-
го меркурію розраховують за відповідною 
різницею. Зразок масою 0.25 г перемішують 
5 хв з 4 мл 25 %-вого р-ну TMAГ. Органічно 
зв’язаний меркурій визначають після оброб-
ки р-нів проб р-ном KMnO4 

ХП-
ААС. 
Відно-
вник 
NaBH4 

При визначенні 20 мкг/л 
sR=1.3% (n=11) 82 

CH3Hg+, 
неорг. 
мерку-
рій, заг. 

меркурій 

Морожена 
морська 

риба 

 
Зразок оброблюють 20%-вим р-ном ТМАГ з 
МХ нагріванням (загальний меркурій). Для 
визначення форм меркурію зразок оброб-
люють р-ном ТМАГ за кімнатної т-ри, дода-
ють NaBEt4 і продукт дериватизації екстра-
гують ізооктаном 

 
АФС 
(заг. 
мерку-
рій), 
ГХ-IЗП-
MС 
(CH3Hg+ 
та 
Hg2+) 
 
 

Близько 94% від загального 
меркурію в досліджених 
зразках знаходиться у формі 
CH3Hg+ 
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Hg2+, 
заг. Hg 

Біологічні 
проби, 
зразки 

довкілля, у 
тому числі 
сертифі-

ковані 

Порівняно п'ять різних методик пробопідго-
товки після подрібнення твердих зразків до 
розміру часточок ≤53 мкм, у тому числі з 
використанням TMAГ. До зразка масою 13–
30 мг додають 1500 мкл води і 150 мкл 25%-
вого р-ну TMAГ. Суміш вміщують в УЗ баню 
на 30 хв, а потім додають воду до 25 мл 

ХП-
ААС. 
Відно-
вник 
NaBH4 

Для сертифікованих матері-
алів ліпші результати одер-
жано у разі пробопідготовки 
в нейтральному та кислот-
ному середовищах 
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I- і за-
гальний 

Іод 

Морські 
водорості 

До 0.2 г зразка додають 7.5 мл 25%-вого р-
ну TMAГ і в закритих пробірках двічі по 5,5 
хв оброблюють МХ (670 Вт). Охолоджують, 
центрифугують 10 хв (6000 об./хв) і об’єм р-
нів доводять до 10 чи 25 мл. До аналізу р-ни 
проб зберігають в поліетиленових пробірках 
за 4°С 

СФ 

Методика ґрунтується на 
каталітичному прискоренні 
іодидом реакції окинення 
As(III) Ce(IV) у середовищі 
H2SO4/HCl (реакція Сендела-
Кольтгофа) 
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Gd3+, 
Gd-

ДTРA 

Волосся 
людини 

Проби оброблюють 6 год 25%-вим розчином 
TMAГ з МХ нагріванням за 60 °С. Перед 
аналізом рН розчинів доводять до 7.4 

EХ-
IЗП-MС 

TMAГ викликає частковий 
розклад Gd-ДTПA до Gd3+, 
де ДTРA – діетилентріамін-
пентаацетат 
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*Скорочення:  АФС – атомно-флуоресцентна спектроскопія, ГХ-AEД газова хроматографія з атомно-емісійним дете-
ктором, ТФМЕ-КГХ-IЗП-MС – твердофазна мікроекстракція-капілярна ГХ- IЗП-MС, ВЕРХ – високоефективна рідинна 
хроматографія, ЕХ – ексклюзивна хроматографія та скорочення до табл. 1. 

 
Переваги пробопідготовки у середовищі ТМАГ 

Оскільки пробопідготовка у середовищі TMAГ 
відбувається за відносно низьких температур, то 
вона є особливо придатною для визначення лет-
ких елементів, зокрема, І, Br, As, Cd, Hg і Sb та є 
вигідним підходом у разі вилучення та наступного 
визначення елементів (Sb, Sn), що утворюють 
малорозчинні сполуки у середовищі азотної кис-
лоти, яку, зазвичай, використовують при кислот-
ній обробці проб.  

М’яка дія ТМАГ не призводить до руйнування 
метал-органічних зв’язків, що дозволяє визначати 
співіснуючі форми деяких аналітів. 

Розчини зразків після пробопідготовки при 
зберіганні впродовж тривалого часу не змінюють 
свого складу за аналітами. 

Важливою перевагою застосування TMAГ пе-
ред кислотною чи сильнолужною пробопідготов-
кою є те, що його середовище не є агресивним 
стосовно графітової трубки електротермічного 
атомізатора і є придатним для вимірювань мето-
дом атомної абсорбції, особливо у разі викорис-
тання стійких до лужного середовища модифіка-
торів. 

Обмеження застосування середовища ТМАГ 

Хоча виникає низка переваг при пробопідгото-
вці у середовищі TMAГ, він не може вважатися 

універсальним реагентом для пробопідготовки 
біологічних зразків. Суттєвим обмеженням, пов'я-
заним із застосуванням TMAГ, є одержання задо-
вільних метрологічних характеристик результатів 
аналізу лише у разі використання методу станда-
ртних добавок аналітів, що частково пов’язано з 
високою в’язкістю одержаних після пробопідгото-
вки розчинів.  

Ці обмеження у разі атомної абсорбції обумо-
влені перешкодами, що виникають при внесенні 
аналіту до атомізатора та ефектами, пов’язаними 
з процесом атомізації.У ході пробопідготовки 
TMAГ може змінювати ступінь окиснення деяких 
аналітів, що унеможливлює визначення співісну-
ючих форм, зокрема, арсену. 

Після підготовки зразків з органічною матри-
цею за допомогою TMAГ, проба містить високу 
концентрацію органічних сполук, що може приз-
вести до систематичних помилок у разі атомно-
емісійних методів аналізу. 

Загалом, пробопідготовка у середовищі ТМАГ 
порівняно з пробопідготовкою у кислотному сере-
довищі характеризується, за деякими згаданими 
вище специфічними винятками, практично тими ж 
перевагами та обмеженнями, що й пробопідгото-
вка у середовищі сильних основ [13]. 
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