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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.

Ключові слова: полімерний флокулянт, бромпірогаллоловий червоний, о-нітрофенілфлуорон, хелатний 
комплекс, густина заряду полімеру
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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 водопідго-
товки 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.

Колоїдне титрування з різними способами 
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фіксації точки еквівалентності [3, 4] є стандартною 
методикою визначення катіонних флокулянтів. 
Для визначення флокулянтів у природних 
водах ці методики є недостатньо чутливими [5]. 
Визначення ПФ можливе з використанням методів 
високоефективної рідинної хроматографії [6], 
люмінесценції аніонних барвників [7], ексклюзійної 
хроматографії [8], вольтамперометрії [9]. На 
даний час відсутні доступні аналітичні методи, які 
дозволяють достовірно визначати вміст полімерів 
та мономерів на рівнях, які присутні у воді після 
використання синтетичних ПФ в оптимальних дозах 
[10, 11]. При очистці води КПАА використовуються у 
якості флокулянтів у дозах 0.1-0.2 мг/л, що вимагає 
створення методик, які б дозволяли контролювати 
ці речовини на зазначеному та нижчих рівнях 
концентрацій.

Найбільш популярними для визначення 
ПФ є спектрофотометричні методики, які вико-
ристовують утворення іонних асоціатів (ІА) з 
аніонними органічними барвниками. Раніше 
нами запропоновано методику визначення КПАА 
FO 4650 у водних розчинах в інтервалі концентрацій 
4 – 30 мг/л, яка ґрунтується на утворенні іонного 
асоціату з хромазуролом S [12]. Однак чутливість 
цієї методики (Сmin = 3 мг/л) є недостатньою для 
визначення FО на рівні ГДК, який для подібних 
синтетичних ПФ дорівнює 2 мг/л [13]. Також 
присутні у воді електроліти заважають визначенню, 
у значній мірі руйнуючи ІА.

Для усунення недоліків спектрофотометричних 
методик визначення ПФ з використанням подвійних 
систем з органічними барвниками нещодавно 
запропоновані аналітичні системи на основі іонних 
асоціатів катіонних полімерів з аніонними хелатними 
комплексами [11–20]. Для КПАА серії FO подібні 
методики не описані. В літературі відсутні відомості 
щодо принципів вибору аналітичного реагенту 
в таких системах, оскільки число досліджень є 
поки що незначним. Катіонні поверхнево-активні 
речовини (ПАР) є відомими дуже ефективними 
модифікаторами реакцій визначення іонів металів 
з органічними реагентами [21]. Хоча дослідження 
у цьому напрямку проводилися [21], пряме 
порівняння хіміко-аналітичних властивостей та 
закономірностей зміни у спектрах поглинання 
полімерних та мономерних катіонних ПАР 
відсутнє, що не дозволяє об`єктивно оцінити 
корисність використання ПФ як модифікаторів. 
Визначення активних інгредієнтів фармацевтичних 
препаратів, які містять амонійний атом нітрогену, 
часто проводиться з використанням ІА з еозином 
та іншими аніонними барвниками [22, 23]

Пошук системи для спектрофотометричного 
визначення КПАА проводили серед відомих реакцій 
комплексоутворення, на зміну хіміко-аналітичних 
характеристик яких у значній мірі впливають 
катіонні ПАР [21]. Згідно літературних даних 
[21] значне підвищення молярних коефіцієнтів 

світлопоглинання комплексів, зростання контраст-
ності та чутливості реакцій досягнуто для систем 
Me–триоксіфлуорон–ЦПХ (де Ме = Cu(II), Mo(VI), 
W(VI), Ge(IV), Sn(II), Co(II), Ti(IV) та ін.) та Мо(VI)–
БПЧ (ПЧ)–ЦПХ. Дані системи запропоновані для 
визначення зазначених металів. Враховуючи значні 
аналітичні ефекти у присутності мономерних кПАР, 
хелатні комплекси Mo(VI)–БПЧ [24] та Cu(II)–НФФ 
[15] запропоновані для визначення мікрокількостей 
катіонного водорозчинного флокулянту полігекса-
метиленгуанідиній хлориду.

Метою роботи було порівняння і з’ясування 
особливостей впливу мономерних та полімерних 
ПАР на утворення хелатних комплексів 
молібдену(VI) з бромпірогалоловим червоним 
(БПЧ) та купруму(ІІ) з о-нітрофенілфлуороном 
(НФФ) і розробка на цій основі простої, чутливої, 
селективної спектрофотометричної методики 
визначення вмісту флокулянтів марки FO. 

Експериментальна частина
Вихідний розчин НФФ (рК0 = 2.60, рК1 = 6.27) 

з концентрацією 1·10-3 М готували розчиненням 
наважки препарату масою 0.0365 г у 100 мл суміші 
етанолу і 2 мл 6 М HCl. Розчинення проводили 
на водяній бані при постійному перемішуванні. 
Очистку НФФ проводили згідно з [25]. Розчини є 
придатними впродовж 1 місяця.

Вихідний розчин БПЧ (1·10-3 М) готували 
шляхом розчинення наважки у дистильованій 
воді з додаванням 10 мл етанолу (96 %). Розчин є 
стійким впродовж 1 місяця.
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0.01 М розчини Cu(II) та Mo(VI) готували 
розчиненням відповідних наважок CuSO4·5H2O та 
(NH4)2MoO4 у дистильованій воді.

В роботі використовували катіонні флокулянти 
кополімери акриламіду з метилхлоридом (хлорид 
триметиламонійетилакрилату) ADAM фірми 
“SNF Floerger” з різною густиною заряду (Табл. 1). 
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Під густиною заряду ми розуміємо долю 
позитивно заряджених груп по відношенню до 
загальної кількості ланок полімеру. Вихідні розчини 
флокулянтів концентрацією 0.1 г/л готували 
розчиненням відповідної наважки у дистильованій 
воді.

Необхідні значення рН створювали додаванням 
2 мл ацетатних буферних розчинів. Вимірювання 
оптичної густини та спектрів поглинання розчинів 
проводили на спектрофотометрах SPECORD M-40 
(Carl Zeiss, Німеччина) і СФ-46 (ЛОМО, Росія) у 
кюветах з товщиною поглинаючого шару 1 та 2 см.

Таблиця 1. Характеристики використаних у роботі КПАА.

Марка флокулянту Густина заряду згідно 
даних виробника, %

FO4400
FO4650
FO4700

FO4990SH

30
55
70
95

Mr= 4·106 г/моль

Результати та їх обговорення
Дослідження впливу флокулянтів КПАА марки 

FO на комплексоутворення Сu(II) з НФФ.
За відсутності модифікаторів Cu(II) утворює з 

НФФ в інтервалі рН 7−10 два комплекси складу 
1:1 та 1:2 з λmax = 540 та 580 нм, відповідно [25]. 
Зміни у спектрах поглинання НФФ і його комплексу 
з Купрумом(II) у присутності FO 4650 ілюструє  
рис. 1а. При рН 5 введення FO 4650 до розчину 
НФФ не призводить до змін у спектрі молекулярної 
форми барвника. В той же час проведення 
реакції Cu(II) з НФФ в середовищі FO 4650 
супроводжується появою інтенсивної смуги 
поглинання комплексної сполуки при 600 нм. 
Дослідження залежності комплексоутворення від 
рН показало, що інтервал утворення комплексу 
розширюється у більш кислу область (рис. 1б). 
Аналогічні спектральні зміни відбувалися для 
комплексів Купруму(II) з триоксіфлуоронами за 
умови модифікації цетилпіридиній хлоридом (ЦПХ) 
[21] або полігексаметиленгуанідиній хлоридом [15].

Рис. 1. а) Спектри поглинання НФФ (1), НФФ–FO 4650 (2), Cu(II)–НФФ (3), FO 4650–Cu(II)–НФФ (4);  
б) Вплив рН розчину на оптичну густину комплексу Cu(II) з НФФ за відсутності (1) та у присутності КПАА 
FO 4650 (2). СНФФ = 1∙10-5 М, СCu(II) = 1∙10-5 М; СFO 4650 = 4 мг/л; рН 5; l = 1 см, λ = 600 нм (б).

а)                                                    б)

Модифікуючу дію полімерного флокулянту 
FO 4650 порівнювали з дією катіонної ПАР – 
цетилпіридиній хлориду (рис. 2). 

Рис. 2. Спектри поглинання НФФ (1); НФФ–
ЦПХ (2); Cu(ІІ)–НФФ (3); Cu(ІІ)–НФФ–ЦПХ (4). 
Розчин порівняння – вода, рН = 5, СНФФ = 1·10-5 М 
СCu(ІІ) = 1·10-5 М, СЦПХ = 180 мг/л; l = 1 см.

Отримані дані, а також літературні дані для 
деяких систем узагальнені у табл. 2.

З табл. 2 можна зробити висновок, що 
модифікуюча дія полімерних і мономерних ПАР 
на утворення хелатних комплексів є подібною. В 
обох випадках спостерігається батохромний зсув 
смуги поглинання комплексу, гіперхромний ефект, 
розширюється інтервал рН комплексоутворення 
по відношенню до немодифікованої сполуки. 
Це підтверджує те, що КПАА та інші ПФ можна з 
успіхом використовувати для модифікації реакцій 
іонів металів з органічними реагентами. Тим не 
менше, молярний коефіцієнт комплексних сполук 
при використанні неполімерних ПАР вище, ніж 
для полімерних. Також, як правило, більшою 
є контрастність реакцій. Суттєвою перевагою 
при використанні ПФ, є те, що їх оптимальна 
концентрація є у 45 разів меншою за концентрацію 
ЦПХ (4 мг/л проти 180 мг/л). 
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Таблиця 2. Спектрофотометричні характеристики комплексів металів за присутності модифікаторів різної 
природи.

Аналітична система рНопт
ε,·104* (рН)  
моль-1∙л·см-1 λmax, нм

Межа 
виявлення 
ПФ, мг/л

Джерело

Модифікатор – ПФ
Cu(НФФ)2 : ПГМГ

Cu(НФФ)2

5–9
7-9

6.9 (5.5)
3.5 (5.5)

585
513 0.003 [5]

Cu(ФФ)2 : ПВПД
Cu(ФФ)2

8–10
7–9

8.6 (9.0)
4.3 (9.0)

543
510 – [26]

Cu(НФФ)2 : КПАА FO
Cu(НФФ)2

5–6
7–9

7.3 (5.0
3.5 (5.0)

600
540 0.12

Со(ДСФФ)2 : ПГМГ
Со(ДСФФ)2

8–11
10–12

6.6 (9.0)
2.2 (9.0)

535
535 – [5]

Al(СФ)2 : ПГМГ
Al(СФ)2

4–6
5–6

8.0 (4.6)
4.4 (4.6)

540
530 0.04 [5]

Мо(ДСФФ)6 : ПГМГ
Мо(ДСФФ)2

1.5–3.0
2.0–3.0

12.5 (3.0)
2.0 (3.0)

570
475 0.03 [27]

Мо(БПЧ)2 : ПСПМГ
Мо(БПЧ)2

1–2
–

4.8 (1.5)
–

623
480 – [5]

Мо(БПЧ)2 : КПАА FO
Мо(БПЧ)2

4–5
2–6

5.8 (4.3)
0.5 (4.3)

605
550 0.1

Модифікатор – катіонна ПАР
Cu(ДСФФ)2 : ЦПХ

Cu(ДСФФ)2

6–7
7–10

11 (5.0)
8 (7.0)

595
595 [21]

Со(ДСФФ)2 : ЦПХ
Со(ДСФФ)2

6–10
7–11

14 (8.0)
−

655
560 [21]

Al(ДСФФ)2 : ЦПХ
Al(ДСФФ)2

3–7
5

6.5
−

580
520 [21]

Мо(ДСФФ)2 : ЦПХ
Мо(ДСФФ)2

3 М H2SO4−рН 4
1-7

10 (1.0)
−

590
540 [21]

Мо(БПЧ)2 : ЦПХ
Мо(БПЧ)2

3М H2SO4–рН 1.5
–

8.0 (1.0)
–

620
480 [28]

Примітка: ПГМГ – полігексаметиленгуанідиній хлорид (Mr=104); ПСПМГ - полісульфоніл-(1,1-диметил-3,5-піперидиніл)метиленгідроксид 
(Mr=10.8∙103); ДСФФ – дисульфофенілфлуорон, ФФ – фенілфлуорон; СФ – саліцилфлуорон. Молярні коефіцієнти світлопоглинання 
розраховані як тангенс кута нахилу кривих насичення за концентрацією металу-комплексоутворювача, вираженою в моль/л.

При з`ясуванні оптимальних умов визначення 
флокулянтів КПАА марки FO за комплексом Cu(II)–
НФФ були побудовані криві залежності оптичної 
густини розчинів при 600 нм від концентрації НФФ 
та Cu(II) (рис. 3) при постійній концентрації Cu(II) та 
НФФ, відповідно. З рис. 3 видно, що при насиченні 
Cu(II) точка перетину відповідає утворенню 
комплексу із співвідношенням Cu(II) : НФФ = 1 : 2, а 
при насиченні НФФ – комплексу складу 1 : 1. Тобто 
в даній системі співіснують комплекси Cu(II) з НФФ 
складу 1 : 1 та 1 : 2. Точка насичення є чіткою, що 
каже про високу стійкість комплексів. Оскільки 
для кількісного утворення модифікованого ПФ 
комплексу не потрібен великий надлишок металу 
чи органічного реагенту, оптимальні концентрації 
реагентів повинні бути такими, щоб, з одного 

боку, верхня границя градуювального графіку 
була якомога вищою, а, по-друге, поглинання 
контрольного розчину було б якомога меншим.

Дослідження впливу флокулянтів КПАА марки 
FO на взаємодію Mo(VI) з БПЧ. 

Помітна взаємодія молібдену (VI) з БПЧ 
за відсутності модифікаторів відбувається в 
інтервалі рН 2–6. Згідно з літературними даними 
в цій системі і за відсутності, і за присутності 
катіонних ПАР утворюється комплекс складу  
Мо(VI) : БПЧ = 1 : 2 [21, 29]. У присутності ЦПХ 
комплексоутворення відбувається в широкому 
інтервалі кислотності від сильнокислої області до 
рН 6, оптимальний інтервал знаходиться у межах 
рН від 1.0 до 1.8 [29].
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Рис. 3. Залежність оптичної густини розчинів 
комплексу Cu(ІІ) з НФФ у присутності FO4650 
від концентрації Cu(ІІ) (1) та НФФ (2). λ = 600 нм, 
СFO4650 = 4 мг/л, СНФФ = 1·10-5 моль/л (1), 
СCu(ІІ) = 1·10-5 моль/л (2), l = 1 см.

У присутності полімеру КПАА FO максимум 
світлопоглинання комплексу зсувається з 550 до 
605 нм (рис. 4), реакція стає більш контрастною, 
ніж без модифікації. 

Рис. 4. Спектри поглинання БПЧ (1); БПЧ−FO 4650 
(2); Mo(VI)−БПЧ (3); FO 4650−Mo(VI)−БПЧ (4); 
СБПЧ = 1∙10-5 М, СMo(VI) = 1∙10 5 М; СFO 4650 = 16 мг/л; 
λ = 605 нм; l = 1 см; рН 4.3. 

При використанні як аналітичних форм потрійних 
систем контрастність дещо більша у випадку 
монокатіонного ПАР (Δλ = 75 нм) у порівнянні з 
запропонованою нами аналітичною системою  
(Δλ = 55 нм). При модифікації КПАА FO досягаються 
високі значення молярного коефіцієнту 
світлопоглинання (ε = 5.8·104 моль-1∙л·см-1). На 
відміну від системи ЦПХ-Мо(VI)-БПЧ [18] утво-
рення осаду не спостерігається. Використання 
полімеру КПАА FO стабілізує систему і не потребує 
введення четвертого компоненту – неіонного ПАР, 
як запропоновано у [24, 30]. Методом молярних 
відношень при насиченні молібденом(VI) було 
показано утворення у даній системі стійкого 
комплексу складу Mo(VI) : БПЧ = 1 : 2.

Дослідження комплексоутворення Cu(II) з НФФ 
та Мо(VI) з БПЧ у присутності КПАА FO з різною 
густиною заряду показало, що незалежно від 
густини заряду полімеру градуювальний графік, 
побудований як залежність світлопоглинання 
від концентрації полімеру, вираженої у мг/л, 
має однаковий нахил (рис. 5). Причину цього 
незвичного явища ми бачимо у зміні складу ІА, 
який утворюється між КПАА та комплексними 
аніонами, в залежності від густини заряду 
поліелектроліту. Чим більше густина заряду, тим 
менша частка позитивно заряджених груп полімеру 
є доступною для утворення ІА з об`ємними групами 
комплексного аніону. Таким чином, середнє число 
комплексних частинок, яке приєднується до ланки 
полімеру залишається приблизно постійним.

Це дозволяє застосовувати лише один 
градуювальний графік, побудований для 
стандартного зразку з середньою густиною заряду  
(55 %), для визначення вмісту будь-якого полімеру 
або їх суміші. З урахуванням цього запропоновано 
спектрофотометричну методику для визначення 
КПАА FO у водних розчинах та водопровідній воді, 
яка не залежить від густини заряду полімеру, який 
визначають.

Рис. 5. Градуювальні графіки для визначення флокулянтів КПАА FO у водних розчинах побудовані як 
залежність оптичної густини від концентрації полімеру у г/л (а) або осново-моль/л (б). СБПЧ = 1∙10-5 М 
СMo(VI) = 1∙10-5 М; λ = 605 нм; l = 2 см; рН 4.3.

а)                                                               б)



 

Спектрофотометричне визначення флокулянтів поліакриламідного типу

© Methods and objects of chemical analysis, 2018, Vol. 13, No. 1, 5–12

Методика визначення КПАА FO у вигляді ІА з 
Cu(НФФ)2. Для побудови градуювальних графіків за 
кожним ПФ у мірні колби ємністю 25 мл відбирали 
від 0.1 до 0.8 мл розчину КПАА FO з концентрацією 
0.1 г/л, додавали ~ 10 мл дистильованої води, 1 
мл 2.5·10-4  М розчину НФФ, 1 мл 1·10-3 М розчину 
Cu(II), 2 мл буферного розчину з рН 5. Дово-
дили об’єм розчину до позначки та вимірювали 
оптичну густину через 30 хв при 600 нм відносно 
контрольного розчину, який містив усі реактиви 
крім КПАА.

Методика визначення флокулянтів FO з 
Mo(БПЧ)2. Для побудови градуювальних графіків у 
мірні колби ємністю 25 мл відбирали від 0.1 до 0.8 

мл розчину відповідного флокулянту FO (С = 0.1 г/л), 
додавали ~10 мл дистильованої води, 1 мл 2.5·10-4 

М розчину БПЧ, 1 мл 1·10-3 М розчину Мо(VI), 2 мл 
ацетатного буферного розчину з рН 4.3. Доводили 
об’єм розчину дистильованою водою до позначки 
та вимірювали оптичну густину через 10 хв при 605 
нм відносно контрольного розчину, який містив усі 
реактиви крім КПАА FO. 

Для визначення вмісту КПАА FO в обох 
методиках використовували градуювальний графік 
для полімеру з густиною заряду 55 %. Статистичні 
характеристики градуювальних графіків наведені у 
таблиці 3.
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Таблиця 3. Характеристики градуювальних графіків для визначення КПАА FO.

Аналітична 
система

Інтервал  
концентрацій, 

мг/л
Рівняння R²

Межа  
виявлення, 

мг/л

Межа  
визначення, 

мг/л

НФФ–FO–Сu(II) 0.4 – 4.0 ΔА = – (0.009±0.015) + 
(0.072±0.006)∙С 0.986 0.05 0.10

БПЧ–FO–Mo(VI) 0.4 – 6.5 ΔА = (0.015±0.010) + 
(0.057±0.003)∙С 0.997 0.10 0.33

Примітка: Межу виявлення розраховували за формулою (3Sa/tgα), межу визначення за формулою (10Sa/tgα), де Sa – стандартне 
відхилення контрольного досліду, tgα – тангенс кута нахилу градуювального графіку.

Дослідження заважаючого впливу на визначення 
ПФ КПАА FO з використанням потрійних систем.

За критерій наявності заважаючого впливу була 
прийнята зміна оптичної густини більш ніж на 5 %. 
Показано, що визначенню КПАА FO у вигляді ІА з 
Cu(НФФ)2 не заважають вказані концентрації іонів 
(мг/л): Cu(II) (5.0); Zn(II) (5.0); Mn(II) (0.1); Sr(II) (7.0); 
MnО4

- (0.5); Mo(VI) (<0.25), Fe(II) (<0.5); Al(III) (<0.5); 
Cl- (<350). 

Визначенню КПАА FO у вигляді ІА з Mo(БПЧ)2 не 
заважають наступні іони (мг/л): Cu(II) (< 10.0); Zn(II) 
(< 10.0); Mn(II) (< 0.5); Al(III) (< 2.0); Cd(II) (< 0.01), 
Fe(III) (< 2); Co(II) (< 1); Cl- (< 1250); SO4

2- (< 2500); РO4
3- 

(< 35); NO3
- (< 500); фенол (< 0.01); формальдегід 

(< 0.5); бензол (< 0.01); хлороформ (< 600).
Таким чином, можна сказати, що головною 

перевагою від використання потрійних систем для 
визначення ПФ і, зокрема, КПАА FO є набагато 
краща селективність щодо низки катіонів і аніонів. 
Для порівняння зазначимо, що заважаючий 
вплив хлорид-іонів на визначення КПАА FO при 
застосуванні системи ПФ – феноловий червоний 
починається з 10 мг/л, а для системи ПФ – 
бромфеноловий синій з 40 мг/л.

Визначення флокулянтів FO у стандартних 
розчинах та у водопровідній воді.

Правильність та відтворюваність запропоно-
ваних методик контролювали при визначенні 
вмісту КПАА з різною густиною заряду з 
використанням хелатного комплексу Сu(НФФ)2 
у стандартних розчинах (табл. 4) та методом 
добавок у водопровідній воді з використанням 

комплексу Mo(БПЧ)2 (табл. 5). В результатах 
аналізу стандартних розчинів та водопровідної 
води присутня відносно невелика систематична 
похибка, що пояснюється невідповідністю кутів 
нахилу градуювальних графіків, побудованих для 
конкретного полімеру і для взятого за стандартний.

Таблиця  4. Результати визначення флокулянтів 
FO у стандартних розчинах (n=5, P=0.95).

Марка  
флокулянта

Введено, 
мг/л

Знайдено, 
мг/л Sr

FO 4400

1.60

1.21±0.22 0.11
FO 4650 1.73±0.17 0.08
FO 4700 1.33±0.15 0.09

FO 4990SH 1.54±0.20 0.11

Таблиця 5. Результати визначення добавок 
флокулянту FO 4650 у дистильованій та 
водопровідній воді (n=3, P=0.95).
Введено, мг/л Знайдено, мг/л Sr

Дистильована вода
0.6 0.51±0.14 0.11

4.8 5.33±0.28 0.02

Водопровідна вода

0.8 1.09±0.14 0.05

4.0 4.55±0.56 0.05
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Висновки
Показано, що модифікуюча дія полімерних 

катіонних флокулянтів на комплексоутворення 
Мо(VI) з БПЧ та Cu(II) з НФФ за всіма дослідженими 
показниками є подібною до впливу монокатіонних 
ПАР. Суттєвими перевагами використання 
КПАА для покращення методик визначення іонів 
металів у вигляді хелатних комплексів є менша 
на два порядки концентрація модифікатору. Також 
важливо, що ціна та токсичність цих сполук є 
набагато меншою.

Підсилення світлопоглинання хелатних 
комплексів при введенні полімеру використано у 
даній роботі для розробки простої, високочутливої, 
експресної методики визначення катіонних 
полімерних флокулянтів поліакриламідного типу 
марки FO. У порівнянні з подвійними системами 
барвник – флокулянт використання ІА полімерних 
флокулянтів з аніонними комплексними сполуками 

Cu(НФФ)2 та Mo(БПЧ)2 має ту перевагу, що 
заважаюча дія багатьох речовин є суттєво 
меншою, в том у числі сильних електролітів, іонів 
металів. Це робить можливим визначення цього 
типу флокулянтів у природних водах, які мають 
помірний ступінь мінералізації. Чутливість методик 
є достатньою для визначення флокулянтів на рівні 
ГДК і менше, але недостатньою для контролю їх 
вмісту при використанні в якості флокулянтів, що 
потребує пошуку інших більш чутливих реакцій. 
Як показано у табл. 2, чутливість визначення ПФ 
сильно залежить від природи полімеру та хелатного 
комплексу.

Важливо, що при використанні запропонованих 
аналітичних реагентів кут нахилу градуювальної 
залежності не залежить від густини заряду 
полімеру, що дало змогу використовувати один 
графік для визначення усіх типів флокулянтів серії 
FO.
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