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During research the reaction of interaction between the complex cationic particle tannin-Ba2+ and 
heteropolyanion of Keggin structure PMo12O40

3- was studied with the methods of amperometric titration 
and UV spectrophotometry. The correlation of reacting components in the reaction was defined. 
Associative character of interaction was confirmed, and the value of product dissolving was calculated. 
The resulting slightly soluble associate (Tan-Ba)3(PMo12O40)2  was used as electrode active substances 
in plasticized polyvinylchloride membranes sensitive to tannin ion-selective electrodes(ISE) based on 
membrane solvents plasticizers of dibutyl phthalate and dioctyl phthalate. The impact of different factors 
(pH test solution, the quantitative value of EAS in membrane, nature of membrane solvent-plasticizer) 
on characteristics of developed ISE was studied. New methods of quantitative determination of tannins 
in industrial production by amperometric titration and direct potentiometry with used ion-selective 
electrodes were developed on the basis of research. The developed techniques are tested on real 
industrial products, such as lotion rinse mouth «Colgate Plax oak bark and fir». New methods notable for 
simple implementation, high sensitivity, selectivity and express.
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Вивчена реакція взаємодії катіонної комплексної частки танін-Ва2+ з гетерополіаніоном 
структури Кеггіна PMo12O40

3- методами амперометричного титрування та УФ-спектроскопії. 
Визначено співвідношення реагуючих компонентів, підтверджено асоціативний характер 
взаємодії та розраховано значення добутку розчинення. Утворений малорозчинний асоціат складу  
(Tan-Ba)3(PMo12O40)2 був використаний як електродноактивна речовина в пластифікованих 
полівінілхлоридних мембранах чутливих до таніну іон-селективних електродів (ІСЕ) на основі 
мембранних розчинників-пластифікаторів дибутилфталату та диоктилфталату. Досліджено 
вплив різних чинників (величина рН досліджуваного розчину, кількісний вміст ЕАР у мембрані, 
природа розчинника-пластифікатора мембрани) на характеристики розроблених ІСЕ. На основі 
проведених досліджень розроблені нові методики кількісного визначення танінів в промисловій 
продукції методом амперометричного титрування та прямої потенціометрії з використанням 
іон-селективних електродів. Розроблені методики апробовано на реальних об’єктах промислової 
продукції, а саме лосьйоні для ополіскування ротової порожнини «Colgate Plax «Кора дуба і ялиця». 
Вони відрізняються простотою виконання, високою чутливістю, селективністю та експресністю.
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Таніни - група фенольних сполук рослинного 
походження, що містять велике число 
гідроксильних груп (-OH). Таніни проявляють 
дубильні властивості та характерний в’яжучий 
смак [1-2], вони широко використовуються у 
різних типах промислової продукції. В косметиці 

танін входить до складу дезодорантів, масок, 
тональних кремів, гелів для вмивання, кремів для 
жирної та проблемної шкіри тощо [3]. В медицині 
його використання пов’язане насамперед з 
антибактеріальною та протизапальною активністю 
[4]. У харчовій промисловості дубильні речовини 


