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A simple and efficient method for dispersive liquid–phase microextraction of С1–С5 aliphatic aldehydes 
in form of o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine derivatives has been developed for their gas 
chromatographic determination in water samples with flame ionization detector. Various experimental 
conditions, influencing on the derivatization efficiency of aldehydes and subsequent microextraction 
efficiency of derivatives (types of extraction and disperser solvents, its volumes, content of salting-out 
agent) were investigated and optimized. It was found, that for dispersive liquid–phase microextraction 
of aldehyde derivatives the better is to perform without adding of salting-out agent). Under optimal 
microextraction conditions (250 µL of isopropanol and 80 µL of chloroform in for 8.0 mL aqueous sample, 
pH = 4.0), the enrichment factors of aldehyde derivatives range from 320 to 370-fold with the extraction 
recovery 87–100 %. After microextraction, a small volume of extraction phase is formed (21 µL), and it 
enable to reach high values of enrichment factors at high extraction recoveries. The detection limit was 
in the range of 2.4–3.5 µg·L−1 (S/N = 3). The proposed method was successfully utilized for the analysis 
of tap water with good precision and reproducibility (RSD < 7.4 %).
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Розроблено просту та ефективну методику визначення аліфатичних С1–С5 альдегідів у 
водних розчинах, шляхом їх дисперсійно рідинної мікроекстракції у формі похідних з о-(2,3,4,5,6-
пентафторбензил)-гідроксиламіном і подальшим газохроматографічним визначенням з 
полуменево-іонізаційним детектором. Досліджено та оптимізовано параметри, що впливають 
на ефективність проведення дериватизації альдегідів та наступного мікроекстракційного 
вилучення утворених дериватів (рН водної проби, тип екстракційного і дериватизуючого 
розчинників, їх об’єми, вміст висолювача). Встановлено, що дисперсійну рідинну мікроекстракцію 
похідних альдегідів краще проводити без додавання висолювача. В оптимальних умовах проведення 
дисперсійної мікроекстракції (250 мкл ізопропанолу і 80 мкл хлороформу для об’єму водної проби 
8.0 см3, рН = 4.0) коефіцієнти концентрування дериватів альдегідів складали 320–370 при їх 
ступенях вилучення 87–100%. Після проведення мікроекстракції утворюється екстракційна фаза 
малого об’єму (21 мкл), що при високих ступенях вилучення дозволяє досягти високих значень 
коефіцієнтів концентрування. Межі виявлення альдегідів, розраховані за 3s-критерієм, складали 
2.4–3.5 мкг/дм3. Запропонована методика була успішно застосована для аналізу водопровідної 
води, і характеризується хорошою точністю та відтворюваністю (Sr < 7.4%).
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