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The regularities of micellar extraction of Pb (ІІ) with sulfarsazene in the Triton X-100 phase at cloud point temperature
were investigated. The optimal conditions for micellar-extraction of lead in the form of the complex with sulfarsazene
and cetylpyridinium chloride in the phase of a nonionic surfactant Triton X-100 were established. The influence of the
length of the hydrocarbon radical of cationic surfactants on the extraction rate of lead and the manifestation of the
effect of «hydrophobic conformity» at the distribution of the three-component complex Pb-sulfarsazene-cetylpyridinium
chloride in the micellar-extraction system were demonstrated. Formation of the complex compound Pb : sulfarsazene :
cetylpyridinium chloride of 1:1:1 was determined with Bent and French method. Based on the obtained data, the
method of electrothermal atomic absorption determination of lead with previous micellar-extraction was developed.
Determination of Pb was performed in solutions for infusion. Taking into account the micellar-extraction of Pb, the lower
detection limit of lead by the developed method is 0.05 μg/l.
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Досліджено закономірності міцелярної екстракції Pb (ІІ) сульфарсазеном у фазу Triton X-100 при
температурі помутніння. Встановлено оптимальні умови міцелярно-екстракційного вилучення
Плюмбуму (ІІ) у вигляді комплексу з сульфарсазеном та хлоридом цетилпіридинію у фазу неіонної ПАР
Triton X-100. Прослідковано вплив довжини вуглеводневого радикалу катіонних ПАР на ступінь вилучення
Pb (ІІ) сульфарсазеном у фазу Triton X-100 та показано прояв ефекту “гідрофобної відповідності” при
розподілі трикомпонентного комплексу Pb-СА-КПАР у міцелярно-екстракційній системі. Методом Бента
та Френча встановлено, що у міцелярну фазу Triton X-100 екстрагується комплексна сполука Pb : СА : ЦПХ
складу 1:1:1. На основі отриманих даних розроблено методику електротермічного атомно-абсорбційного
визначення Плюмбуму (ІІ) в розчинах для інфузій «Натрію хлориду 0.9 %» з попереднім міцелярноекстракційним. З урахуванням концентрування, нижня межа визначення Pb (ІІ) за розробленою методикою
становить 0.05 мкг/л.
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Плюмбум відноситься до групи мікроелементів
з низьким вмістом в об’єктах навколишнього
середовища, харчових продуктах, лікарських
засобах та промисловій сировині. Переважна
більшість методів його визначення у різноманітних
об’єктах
потребує
проведення
процедури
попереднього концентрування [1].
Одним
з
методів
концентрування
мікрокомпонентів, що інтенсивно розвивається є
міцелярна екстракція фазами неіонних поверхневоактивних речовин (НПАР) при температурі
помутніння [2]. Переваги використання міцелярної
екстракції обумовлені досягненням високих
140

коефіцієнтів абсолютного концентрування при
використанні невеликих об’ємів проб, можливістю
концентрування різних за гідрофобністю субстратів,
легкістю поєднання з різними хімічними та фізикохімічними методами визначення при створенні
гібридних методик [3].
Для
екстракційного
концентрування
та
визначення Pb (ІІ) запропоновано велику кількість
органічних аналітичних реагентів. Найбільш
широковживаними серед них є ксиленоловий
оранжевий,
сульфарсазен,
8-оксихінолін,
дитизон, 4-(2-тіазолілазо)-резорцин, енантова
кислота,
бромпірогалоловий
червоний,
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