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A comparative study of the influence of polymeric and monomeric surfactants on the formation of chelate complexes of
molybdenum (VI) with bromopyrogallol red (BPR) and copper (II) with nitrophenylfluorone (NPhF) was made. The similarity
in the action of polymeric flocculants (PF) and monomeric surfactants on the spectrophotometric characteristics of the
investigated complexes was established. A simple, sensitive and selective spectrophotometric method for determination
of the content of cationic flocculants (acrylamide copolymers with trimethylammoniumethylacrylate chloride) in natural
waters was developed based on the formation of ionic associates of PF with anionic complex compounds Cu(NPhF)2
and Mo(BPR)2. The advantages of the proposed methods were shown including the ability to determine polymers with
different charge densities using the same calibration curve as well as high selectivity towards strong electrolytes and
metal ions. The detection limit for PF brand FO is 0.1 mg/L (Sr < 0.11). The developed procedures were applied to the
analysis of tap water.
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Проведено порівняння впливу поверхнево-активних речовин (ПАР) полімерної та мономерної природи
на утворення хелатних комплексів молібдену(VI) з бромпірогалоловим червоним та купруму(ІІ) з
нітрофенілфлуороном. Встановлено подібність дії полімерних флокулянтів (ПФ) та мономерних ПАР на
спектрофотометричні характеристики досліджених комплексів. Розроблено просту, чутливу і селективну
спектрофотометричну методику визначення вмісту катіонних флокулянтів (кополімерів акриламіду
з хлоридом триметиламонійетилакрилату) у природних водах, яка ґрунтується на утворенні іонних
асоціатів ПФ з аніонними комплексними сполуками Cu(НФФ)2 та Mo(БПЧ)2. Перевагою запропонованих
методик є можливість визначення полімерів з різною густиною заряду за одним градуювальним графіком,
а також висока селективність по відношенню до іонів сильних електролітів та іонів металів. Межа
виявлення ПФ марки FO складає 0.1 мг/л (Sr < 0.11). Методики апробовано при аналізі водопровідної води.
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Синтетичні полімерні флокулянти (ПФ) широко
застосовуються в технологіях очищення питної
води. Методи фізико-хімічної очистки, засновані на
їх використанні, не мають альтернативи з точки зору
технології та гігієни завдяки високій ефективності
використання у якості флокулянтів, відносній
простоті, універсальності і надійності. Підвищення
ефективності процесу водоочистки та зниження
капітальних і операційних витрат забезпечується
детальним контролем стану водного середовища
до та після обробки реагентами. Для водопідготовки та очистки стічних вод застосовують головним
чином реагенти чотирьох груп сполук, в тому числі
поліаміни, полідиаллілдиметиламмоній хлорид,

поліакріламіди та кополімери. Вважається, що
найкращу флокулюючу здатність мають полімери
із середньою густиною заряду [1, 2].
В роботі досліджено катіонні поліакриламіди
(КПАА) марки FO, які є кополімерами акриламіду та
катіонного акрилового мономера. Поліакриламіди
вважаються нетоксичними продуктами, однак при
контакті з ними може виникати подразнення очей,
у разі пролонгованого та повторного контакту зі
шкірою вони викликають дерматит, а при поглинанні
– подразнення стравоходу. Високу токсичність має
акриламід. Його вміст у питній воді не повинен
перевищувати 0.1 мкг/л.
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