
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара  

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

 Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

ЗАРУБА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 

 

УДК: 543.34+543.063+543.054+543.422 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

МІКРОЕКСТРАКЦІЯ У ПОЄДНАННІ З ОПТИЧНИМИ 

МЕТОДАМИ ДЕТЕКТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНІОННИХ 

СПОЛУК ФОСФОРУ, СУЛЬФУРУ ТА ЙОДУ 

 

02.00.02 – аналітична хімія 

 

Подається на здобуття наукового ступеня  

кандидата хімічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

  С.В. Заруба 

 

Науковий керівник: Вишнікін Андрій Борисович, д.х.н., професор 

 

ДНІПРО – 2020 



2 

АНОТАЦІЯ 

 

Заруба С.В. Мікроекстракція у поєднанні з оптичними методами 

детектування для визначення аніонних сполук Фосфору, Сульфуру та Йоду. 

– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія.  

Роботу виконано у Дніпровському національному університеті імені Олеся 

Гончара, м. Дніпро, 2020 р. 

Захист відбудеться у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка, м. Київ, 2021 р. 

Дисертація присвячена вдосконаленню стадій розділення фаз, 

перемішування, відбору екстракту та вимірювання аналітичного сигналу при 

мікроекстракційному розділенні та концентруванні. Ефективність 

запропонованих рішень проіллюстровано розробкою нових методик визначення 

неорганічних аніонів: йодиду (сумарного йоду), йодату, фосфату, сульфіту та 

тіоціанату, які базуються на різноманітних техніках проведення мікроекстракції із 

спектрофотометричним детектуванням. 

Встановлено, що вищі спирти (1-ундеканол та 1-деканол) мають гарну 

екстракційну здатність по відношенню до гетерополісиней фосфору. 

Обґрунтовано доцільність використання гібридної краплинно-дисперсійної 

мікроекстракційної (МЕ) методики для визначення неорганічних аніонів на 

прикладі визначення ортофосфат-аніону. Показано, що швидкість встановлення 

екстракційної рівноваги у дисперсійній краплинній рідинній мікроектсракції у 

плаваючу краплю із запморожуванням (ДКРМЕ-ПЗК) значно вища ніж у 

класичній краплинній рідинній мікроектсракції у плаваючу краплю із 

заморожуванням (КРМЕ-ПЗК) (10 та 120 хвилин відповідно) із збереженням 

простоти відбору екстракту з поверхні водної фази. Заморожування екстракту у 

динамічному режимі дозволяє досягти легкого розділення фаз без застосування 

центрифуги, яка зазвичай використовується у мікроекстракції. Розроблено нову 
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мікроекстракційно-фотометричну методику у варіанті ДКРМЕ-ПЗК для 

визначення ортофосфат-аніонів у водних зразках (річкова та водопровідна вода), 

яка базується на утворені стибіймолібдофосфатного комплексу з наступним його 

відновленням аскорбіновою кислотою та екстракцією 55 мікролітрами  

1-ундеканолу. Розроблено мікроекстракційно-фотометричну методику у варіанті 

вортекс рідинної мікроекстракції (ВРМЕ) для визначення ортофосфат-іонів у 

водних зразках. Межа виявлення фосфату (у перерахунку на Р) складає 0,18 мкг/л, 

а тривалість екстракції становить всього 90 с. Заважаючий вплив до 0,3 мг/л As(V) 

може бути усунутий маскуванням тіосульфатом натрію. 

Вперше показано можливість використання та обґрунтовано переваги 

застосування допоміжного розчинника (карбон тетрахлориду) для зміни густини 

органічної фази при вортекс-екстракційному визначенні неорганічних-аніонів на 

прикладі йодид-аніону. Такий підхід дозволив максимально зменшити об’єм 

екстрагенту – амілацетату, який є легшим за воду, за рахунок можливості 

відокремлення та збору екстракту на дні екстракційного посуду. Встановлено, що 

мікроекстракційне визначення йодиду у надлишку йодат-аніонів у вигляді ІА з 

астрафлоксином у солянокислому середовищі проходить через стадії утворення 

складного комплексу ICl2
-
, утворення ІА з АФ та екстракційного вилучення ІА. 

Розроблено мікроекстракційно-фотометричну методику визначення йодиду у 

мінеральних водах.  

Показано переваги використання безбарвних протиіонів при 

мікроекстракційно-фотометричному визначенні аніонів на прикладі визначення 

деяких неорганічних форм йоду у вигляді іонного асоціату з аніоном I3
–
 та 

безбарвним протиіоном – тетрабутиламоній-катіоном (ТБА
+
). Запропоновано та 

обґрунтовано доцільність використання у якості окисника N-бромсукциніміду 

(NBS), а як відновника надлишку окисника – оксалатну кислоту. Розроблено 

мікроекстракційно-фотометричні методики визначення головних форм йоду у 

мінеральних та морській водах і кухонній солі – йодид- та йодат-аніонів з межею 

виявлення 8,8 та 8,3 нмоль/л відповідно. Показано можливість одночасного 

визначення I
–
, IO3

–
 та загального йоду у модельному розчині із застосуванням 
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ВРМЕ. Одночасне визначення даних іонів можливе при співвідношенню I
–
 до IO3

–
 

від 10:1 до 1:10. Визначенню I2 не заважає 5000 кратний надлишок I
–
 та IO3

–
. 

Вперше показано можливість використання та переваги застосування 

оптичного зонду для проведення МЕ у краплю на прикладі визначення сульфіт- та 

тіоціанат-аніону. Сульфіт визначали методом парофазної краплинної 

мікроекстракції у вигляді леткого сульфур (IV) оксиду, який поглинався розчином 

реагенту, що складається з Fe(III) та 1,10-фенантроліну (Phen). SO2 відновлює 

Fe(III) у результаті чого, утворюється червоний комплекс Fe(Phen)3
2+
. Тіоціанат-

іон визначають за допомогою краплинної рідинної мікроекстракції із зануренням 

у вигляді іонного асоціату з АФ. Використання оптичного зонда дозволило 

об’єднати відбір екстракту та перенесення його до аналітичного приладу в один 

етап, що спрощує та прискорює проведення аналізу. Закріплення краплі 

екстрагенту на зонді підвищує її стабільність при інтенсивному перемішуванні 

донорної фази, що дозволяє значно скоротити час встановлення екстракційної 

рівноваги. Розроблено мікроекстракційно-фотометричні методики визначення 

сульфіт-аніонів у харчових продуктах (у варіанті ПФ-КРМЕ) та тіоціанат-аніонів 

у людській слині (у варіанті КРМЕ-ПЗ). 

Шляхом аналізу літературних даних, показано, що розроблені 

мікроекстракційно-фотометричні методики визначення неорганічних аніонів за 

сукупністю хіміко-аналітичних характеристик є кращими або не поступаються 

існуючим МЕ методикам.  

Ключові слова: дисперсійна рідинна мікроекстракція, краплинна рідинна 

мікроекстракція, неорганічні аніони, спектрофотометрія, оптичний зонд. 

SUMMARY 

S.V. Zaruba. Microextraction in combination with optical detection methods 

for determination of anionic compounds of Phosphorus, Sulfur and Iodine. – 

Manuscript. 

Thesis for a PhD Academic Degree in Chemical Sciences on a Specialty 02.00.02 

– Analytical Chemistry.  
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The Thesis is devoted to improving stages of the phase separation, mixing, extract 

selection and measurement of an analytical signal during the microextraction separation 

and concentration. Effectiveness of the proposed solutions is illustrated by development 

of new methods for determination of inorganic anions: iodide (total iodine), iodate, 

phosphate, sulfite and thiocyanate, which are based on various techniques of 

microextraction with the spectrophotometric detection. 

It has been found that higher alcohols (1-undecanol and 1-decanol) have the good 

extraction ability in relation to phosphorus heteropolyblues. Expediency of using a 

hybrid droplet-dispersed microextraction (МЕ) technique for determination of inorganic 

anions by an example of definition of orthophosphate-anion has been substantiated. It is 

shown that the rate of establishment of extraction equilibrium in the dispersive liquid-

liquid microextraction (DLLME) based on solidification of a floating organic drop 

(DLLME-SFO) is much higher than that in the classical droplet liquid microextraction 

based on solidification of a floating organic drop (DLME- SFO) (10 and 120 minutes 

accordingly) while maintaining the ease of selection of an extract from the water phase 

surface. Freezing the extract in a dynamic mode allows to achieve the easy phase 

separation without the use of a centrifuge, which is usually used in microextraction. A 

new microextraction-photometric technique has been developed in the form of DLLME-

SFO for definition of orthophosphate-anions in aqueous samples (river and tap water), 

which is based on the formation of a stibium-molybdophosphate complex followed by 

its subsequent reduction with ascorbic acid and extraction using 55 microliters of 1-

undecanol. A microextraction-photometric technique in the form of a vortex liquid 

microextraction (VLLME) has been developed for determination of orthophosphate-

ions in aqueous samples. The limit for detection of phosphate (expressed as Р) is 0.18 

ϻg/l, and the duration of extraction is only 90 s. Interfering effect of up to 0.3 mg/l of 

As (V) can be eliminated by masking with sodium thiosulphate. 



6 

For the first time, the possibility of using a co-solvent (tetrachloride carbon) is 

shown, and the advantages of its application are substantiated to change density of the 

organic phase in the vortex extraction determination of inorganic anions by means of an 

example of iodide-anion. This approach allowed to minimize the volume of the 

extraction solvent – amyl acetate, which is lighter than water, due to the possibility of 

separation and collection of the extract at the bottom of the extraction ware. It has been 

found that the microextraction determination of iodide in excess of iodate- anions in the 

form of ІА with astrafloksin in the hydrochloric medium goes through the stages of 

formation of a complex aggregate ICl2
-
, formation of ІА out of AF and extractive 

removal of ІА. A microextraction-photometric technique for determination of iodide in 

mineral waters has been developed.  

The advantages of using colorless counter-ions in the microextraction-

photometric determination of anions are shown by an example of defining some 

inorganic forms of iodine in the form of ionic associate with anion I3
–
 and colorless 

counter-ion – tetrabutylammonium cation (TBA
+
). Expediency of using N-

bromosuccinimide (NBS) as an oxygen carrier, and oxalic acid as a reducing agent of 

excess of oxidizer has been proposed and substantiated. Microextraction-photometric 

techniques for determination of the main forms of iodine in mineral and sea waters and 

table salt – iodide- and iodate-anions, with a detection limit of 8.8 and 8.3 nmol/l 

accordingly, have been developed. The possibility of the simultaneous determination of 

I
–
, IO3

–
 and total iodine in a standardized test solution using VLME is shown. The 

simultaneous determination of these ions is possible at a ratio of I
–
 to IO3

–
 from 10:1 to 

1:10. Definition of I2 is not hindered by the 5000-fold excess of I
–
 and IO3

–
. 

For the first time, the possibility of using an optical probe and the advantages of 

its application to conduct ME into a droplet is shown by an example of determination of 

sulfite- and thiocyanate-anion. Sulfite was determined by the vapour-phase droplet 

microextraction method as volatile sulfur (IV) oxide, which was absorbed by a reagent 

solution consisting of Fe (III) and 1,10-phenanthroline (Phen). SO2 reduces Fe (III), as a 

result of which a red complex of Fe (Phen)3
2+

 is formed. Thiocyanate-ion is determined 

by the droplet liquid microextraction with immersion as an ionic associate with AF. The 
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use of the optical probe allowed to combine selection of the extract and its transfer to 

the microchemical apparatus in one stage, which simplified and speeded up the analysis. 

Fixing a droplet of the extraction solvent on the probe increases its stability with the 

intensive mixing of the donor phase, which allows to significantly decrease the time for 

establishment of extraction equilibrium. Microextraction-photometric techniques for 

determination of sulfite-anions in food products (in the form of HS-DLME) and 

thiocyanate-anions in human saliva (in the form of DLME-DI) have been developed. 

By analyzing the literature data, it is shown that the developed microextraction-

photometric techniques for determination of inorganic anions according to a set of 

chemical-analytical characteristics are better than, or not inferior to, the existing ME 

techniques.  

Key words: dispersive liquid-liquid microextraction, single drop microextraction, 

inorganic anions, spectrophotometry, optical probe. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Типи мікроекстракційних методик, скорочення: 

ВРМЕ (VA-LLME, vortex-assisted liquid–liquid microextraction), Вортекс 

рідинно-рідинна мікроекстракція; 

ДКРМЕ-ПЗК (DLLME-SFO, DSDME-SFO, dispersive liquid–liquid 

microextraction based on solidification of floating organic drop), Дисперсійно-

краплинна рідинна мікроекстракція у плаваючу замерзаючу краплю 

ДРРМЕ (DLLME, Dispersive liquid-liquid microextraction), Дисперсійна 

рідинно-рідинна мікроекстракція; 

КапРМЕ (HF-LPME, hollow fiber-based liquid phase microextraction), 

Капілярна рідинна мікроекстракція; 

КРМЕ (SDME, single-drop microextraction), Краплинна рідинна 

мікроекстракція; 

КРМЕ-ПЗ (DI-SDME, direct-immersion single-drop microextraction), 

Краплинна рідинна мікроекстракція із прямим зануренням 

КРМЕ-ПЗ на зонді (On probe DI-SDME), Краплинна рідинна 

мікроекстракція із прямим зануренням з використанням оптичного зонда 

КРМЕ-ПЗК (SDME-SFO, single drop microextraction based on solidification of 

floating organic droplet), Краплинна рідинна мікроекстракція у плаваючу 

замерзаючу краплю 

ПФ-КРМЕ (HS-SDME On probe), Парофазна краплинна рідинна 

мікроекстракція з використанням оптичного зонда 

ПФ-КРМЕ (HS-SDME, Headspace-single drop microextraction), Парофазна 

краплинна рідинна мікроекстракція (класичний варіант) 

РМЕ (LPME, liquid phase microextraction), Рідинна мікроекстракція; 

РРМЕ-С (SA–LLME, alting-out assisted liquid-liquid microextraction), Рідинно-

рідинна мікроекстракція із висолюванням; 

УЗМЕ (USAEME, Ultrasound-assisted emulsification–microextraction), 

Мікроекстракція з ультразвуковим диспергуванням 
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Детектування, скорочення: 

Sr, Відносне стандартне відхилення; 

ВЕРХ, Високоефективна рідинна хроматографія; 

ГХ-ЕЗ (GC-ECD, gas chromatography with electron capture  

detection), Газова хроматографія з електронним захватом 

ГХ-МС, Газова хроматографія з мас-спектрометрією;  

 



18 

ВСТУП 

Актуальність теми. Можливості сучасних інструментальних методів 

аналізу є достатніми для прямого детектування аналітів навіть у складній матриці. 

Тим не менше пробопідготовка в багатьох випадках є обов`язковою стадією 

хімічного аналізу, враховуючи необхідність концентрування та відокремлення 

аналітів. Для традиційних екстракційних методик є характерними низка недоліків, 

таких як довготривалість, складність, використання великих об`ємів токсичних 

органічних розчинників і складнощі в автоматизації. Одним з сучасних підходів 

до пробопідготовки є мікроекстракція. Мікроекстракційні методики 

використовують надзвичайно малі об`єми органічних розчинників та аналіту, 

мають значно більший, ніж у класичній екстракції, ступінь концентрування (до 

1000-разового та більше), частина методів, наприклад, дисперсійна та вортекс 

мікроекстракція, характеризуються швидким досягненням екстракційної 

рівноваги. З використанням мікроекстракції стали можливими нові прийоми і 

способи екстракції такі як краплинна, капілярна, мікроекстракція у замерзаючу 

краплю, гомогенна. Мікроекстракційні методи оптимальним чином пристосовані 

до поєднання з хроматографічними та спектральними методами, оскільки ці 

методи потребують дуже малого об`єму зразка, який знаходиться у рідкому стані. 

У відповідності з вимогами «зеленої аналітичної хімії» відбувається заміна 

існуючих екстракційних методів, які широко використовуються для контролю 

якості продуктів металургійного, хімічного, харчового і інших виробництв, стану 

навколишнього середовища, при аналізі чистих речовин та інше – на 

мікроекстракційні. 

Мікроекстракційні методи часто використовують для розробки гібридних 

методик, поєднуючи їх з хроматографічними і атомно-спектральними методами 

детектування. Для визначення неорганічних аніонів спектрофотометричні 

методики залишаються конкурентноздатними, оскільки їх чутливість та 

селективність при визначенні цих іонів є на рівні, який є порівняним, або у деяких 

випадках кращим, ніж для інших інструментальних методів аналізу. Більш 

широкому розповсюдженню мікроекстракційно-фотометричних методик заважає 
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ряд труднощів, серед яких складність у виконанні стадій розділення фаз, 

досягнення екстракційної рівноваги, відбору екстракту. Аналіз літератури 

показав, що до початку досліджень були тільки поодинокі випадки використання 

мікроекстракції для визначення неорганічних аніонів. 

Характеристики методик визначення неорганічних аніонів можуть бути 

суттєво покращені при використанні і вдосконаленні різних варіантів рідинної 

мікроекстракції, включаючи її головні і найбільш універсальні різновиди, такі як 

дисперсійна, краплинна, вортекс мікроекстракція. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Дисертаційна робота виконувалася на кафедрі аналітичної хімії Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара у відповідності з планами 

наукових досліджень кафедри за держбюджетною темою Міністерства освіти та 

науки України № 1-322-17 «Нові типи іонних асоціатів і комплексних сполук для 

аналізу гідрооб`єктів гірничодобувних підприємств, лікарських препаратів, 

продуктів харчування» (№ держреєстрації 0117U001204). 

Мета і завдання дослідження. Вдосконалення стадій розділення фаз, 

перемішування, відбору екстракту та вимірювання аналітичного сигналу при 

мікроекстракційному розділенні та концентруванні. Розробка на цій основі 

простих, високочутливих, селективних і експресних мікроекстракційно-

фотометричних методик визначення неорганічних аніонів зі 

спектрофотометричним детектуванням, що відповідають принципам «зеленої 

хімії». 

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

- розробити методику визначення ортофосфат-іонів поєднанням методів 

дисперсійної рідинної мікроекстракції і мікроекстракції в замерзаючу 

плаваючу краплю і вдосконалити стадію розділення фаз; 

- розробити методику визначення фосфат- та йодид-іонів методом вортекс 

рідинної мікроекстракції, вдосконалити стадію розділення фаз та відділення 

барвника і іонного асоціата; 
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- показати переваги використання іонних асоціатів з безбарвними 

протиіонами для розробки мікроекстракційно-фотометричих методик 

визначення речовин, аналітичні форми яких мають власне інтенсивне 

забарвлення, на основі цього розробити методики визначення головних 

форм йоду з використанням методу рідинної вортекс мікроекстракції; 

- показати перспективи використання оптичного зонду для реалізації методу 

парофазної краплинної мікроекстракції, вдосконалити процеси утримання 

екстрагенту та вимірювання світлопоглинання у парофазній краплинній 

мікроекстракції, апробувати цей підхід для визначення сульфіт-іонів; 

- вдосконалити процеси утримання екстрагенту та вимірювання 

світлопоглинання у краплинній мікроекстракції із зануренням, розробити 

мікроекстракційно-фотометричну методику визначення тіоціанат-іонів. 

Об’єкт дослідження: процеси мікроекстракції, в тому числі встановлення 

екстракційної рівноваги, розділення фаз, відбору пробу і вимірювання 

аналітичного сигналу. 

Предмет дослідження: хіміко-аналітичні характеристики 

мікроекстракційних методик визначення ортофосфат-іонів, сполук йоду, 

тіоціанат-іонів та сульфіт-іонів. 

Методи дослідження: спектрофотометрія в видимій і ближній 

ультрафіолетовій областях спектру. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

На прикладі ряду систем показано, що головні мікроекстракційні методи 

можна з успіхом використовувати для мікроекстракційно-фотометричного 

визначення неорганічних аніонів із збереженням їх основних переваг, які 

полягають у швидкому встановленні екстракційної рівноваги в методах 

дисперсійної та вортекс мікроекстракції, підвищенню селективності у краплинній 

рідинній мікроекстракції, суттєвому покращенні чутливості за рахунок 

підвищення ступеню концентрування, реалізації принципів «зеленої хімії». 

Вперше показано високу екстракційну здатність вищих спиртів відносно 

гетерополісиней фосфору, що використано при розробці мікроекстракційного 
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методу визначення ортофосфат-іонів у краплю замерзаючого органічного 

розчинника. 

Вперше обґрунтовано переваги використання допоміжного розчинника 

(карбон тетрахлориду) для зміни густини органічної фази з метою полегшення її 

відбору при вортекс-екстракційному визначенні. 

Вперше запропоновано використання оптичного зонду для ефективного 

утримання краплі органічного розчинника та безперервного детектування у 

методах мікроекстракції у краплю у варіантах краплинної парофазної 

мікроекстракції та мікроекстракції із зануренням. 

Показано, що мікроекстракційне визначення йодиду у надлишку йодат-іонів 

у вигляді ІА з астрафлоксином у солянокислому середовищі проходить через 

стадії утворення комплексу ICl2
-
, утворення ІА з АФ та екстракційного вилучення 

ІА. 

Вперше запропоновано та обґрунтовано переваги використання безбарвних 

протиіонів при мікроекстракційно-фотометричному визначенні аніонів на 

прикладі визначення форм йоду у вигляді іонного асоціату з аніоном I3
–
. 

Запропоновано та обґрунтовано доцільність використання у якості окисника N-

бромсукциніміду (NBS), а у якості відновника надлишку окисника – щавлеву 

кислоту. 

Практична значимість одержаних результатів.  

Вперше на ряді прикладів показані переваги використання головних 

мікроекстракційних методів розділення та концентрування при визначенні 

неорганічних аніонів. Розроблено комплекс мікроекстракційно-фотометричних 

методик ряду аналізу неорганічних аніонів. У порівнянні з класичними 

екстракційними методами при визначенні неорганічних аніонів у відповідності з 

принципами «зеленої хімії» досягнуто значного зменшення об`єму органічних 

розчинників (до 25-250 мкл) та шкідливих викидів, у ряді методик проведено 

заміну токсичних, в тому числі хлоровмісних, розчинників на оксигенвмісні або 

водні розчини. Запропоновані процедури є простішими у виконанні, зменшено 

час визначення, покращено чутливість і селективність методик. 
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Вперше для визначення неорганічних аніонів застосовано метод вортекс-

мікроекстракції. На прикладі визначення фосфат- та йодид-іонів показано, що у 

порівнянні з дисперсійною мікроекстракцією використання вортекс-

мікроекстракції дозволяє уникнути використання диспергуючого розчинника і 

тим самим покращити ступінь вилучення аналіту. 

Вперше запропоновано визначати ортофосфат-іони поєднанням методів 

вортекс та дисперсійної мікроекстракції у плаваючу замерзаючу краплю вищого 

спирту, досягнуто вищої чутливості, спрощено процедуру аналізу та покращено 

селективність по відношенню до арсенат-іонів. Останній підхід дозволив 

уникнути використання центрифуги для забезпечення повноти розділення 

органічної та водної фаз. Використання вортексу виключає застосування 

дисперсійного розчинника та суттєво скорочує час проведення аналізу. 

Розроблено просту та чутливу методику визначення йодид-іонів у вигляді 

іонного асоціату з астрафлоксином та подальшою вортекс мікроекстракцією 

сумішшю амілацетату (в якості екстрагенту) та тетрахлорометану (в якості 

допоміжного розчинника). Вперше при використанні вортекс мікроекстракції для 

визначення неорганічних аніонів запропоновано використовувати допоміжний 

розчинник для зміни густини екстрагента. Це дозволило спростити відбір 

органічної фази після екстрагування та розділення фаз. 

Форми йоду, в тому числі елементний йод, йодат та йодид, а також суму 

форм йоду запропоновано визначати у вигляді іонного асоціату трийодид-аніона з 

безбарвним протийоном – катіоном тетрабутиламонію та подальшою вортекс 

мікроекстракцією амілацетатом. Запропоновано новий підхід для визначення 

форм йоду з використанням N-бромосукциніміду у якості окисника та оксалатної 

кислоти для нейтралізації надлишку окисника.  

Вперше показано перспективи використання та переваги оптичного зонду 

для проведення краплинної мікроекстракції. Для підтвердження можливості 

застосування оптичного зонду у мікроекстракційно-фотометричному аналізі 

розроблено методики визначення сульфітів та тіоціанатів. Використання 
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оптичного зонда дозволило об’єднати відбір екстракту та перенесення його до 

детектора в один етап, що спрощує та прискорює проведення аналізу. 

Розроблені методики аналізу апробовано для аналізу природних вод та 

продуктів харчування.  

Особистий внесок здобувача. Аналіз літературних даних, 

експериментальні дослідження, обробка отриманих даних виконані автором 

самостійно. Постановка завдань дослідження, обговорення та узагальнення 

отриманих результатів, підготовка публікацій до друку, формулювання наукових 

положень і висновків проведені спільно з науковим керівником проф. Вишнікіним 

А.Б. У постановці завдань дослідження та обговоренні отриманих результатів, 

підготовці публікацій до друку активну участь приймав професор кафедри 

аналітичної хімії Університету ім. П.Й. Шафарика (Кошице, Словачина) Андрух 

В. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали та дисертаційної роботи 

було викладено та обговорено на Київській конференції з аналітичної хімії: 

Сучасні тенденції (Київ, 2015 та 2016 рр.), Študentska vedecka konferencia (Kosice, 

2015), XIII Всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів з актуальних 

питань хімії (Дніпро, 2015), XIV Всеукраїнській конференції молодих вчених та 

студентів з актуальних питань хімії (Дніпро, 2016), VIII Всеукраїнська наукова 

конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання» (Харків, 2016), 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку цитованої літератури і додатків. Загальний об’єм дисертації 206 

сторінок. Дисертація містить 45 рисунків, 22 таблиці, список цитованих джерел з 

208 найменувань. 
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1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ  

Незважаючи на величезний прогрес в розробці високоефективних 

інструментальних методів аналізу, реальні визначення складних за складом 

біологічних зразків, об'єктів навколишнього середовища, фармацевтичних 

препаратів, дуже часто вимагають пробопідготовки – розділення і 

концентрування. Причини можуть бути різні – недостатньо висока чутливість і 

сильні матричні ефекти. Прикладом служить полум'яний атомно-абсорбційний 

аналіз, де чутливість визначення безлічі елементів знаходиться на недостатньо 

високому рівні 10
-6

 – 10
-5

 моль/л, а вплив матриці, такий як висока концентрація 

солей в морській або океанічній воді, робить неможливим пряме визначення без 

попереднього відділення та концентрування. Раніше було запропоновано велику 

кількість екстракційних, сорбційних та інших способів, але з огляду на великий 

прогрес в цій області, що стався в останні два десятиліття, старі методи втрачають 

своє значення і на перший план виходять нові. 

Пробопідготовка завжди вважалася «ахіллесовою п'ятою» хімічного аналізу 

через ряд її недоліків, таких як монотонність, трудоємність, ризик втрат і 

забруднення, використання великих об'ємів розчинів зразків, розчинників та 

сорбентів, а отже, утворення великої кількості відходів. Таким чином багато 

зусиль, протягом останніх десятиліть, були зосереджені на зменшенні цього 

негативного впливу на хімічний аналіз. Останні тенденції в пробопідготовці 

включають мініатюризацію, автоматизацію, збільшення продуктивності, онлайн-

комбінування з аналітичними приладами та зменшення експлуатаційних затрат за 

рахунок надзвичайно низького споживання або, взагалі, відсутності органічних 

розчинників. Мініатюризація аналізу стала ключовим фактором у досягненні цих 

цілей. 

Рідино-рідинна екстракція та твердофазна екстракція – це найпоширеніші 

методи пробопідготовки – концентрування, відокремлення та/або очистки зразків 

перед усіма методами хімічного аналізу. Після екстракції або елюювання (у 

випадку сорбції), загальноприйнятою практикою є випарювання розчинника до 

сухого стану та розчинення сухого залишку в розчиннику, придатному для 
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високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) або капілярного електрофорезу 

(КЕ). Ці операції є трудомісткими та мають високу вірогідність втрати аналітів 

через їх можливу леткість та здатність до адсорбції. Для концентрування слідових 

кількостей часто використовується великий об'єм зразка, оскільки співвідношення 

початкового об’єму (донорна фаза, водний розчин) до кінцевого (акцепторна фаза, 

органічний розчинник) прямо впливає на коефіцієнт концентрування. Однак 

робота з великим об’ємом зразків може займати надто багато часу. 

Безперервний пошук нових способів пробопідготовки призвів до розробки 

нових методів, головними перевагами яких, є експресність і незначний об’єм 

розчинників. Мікроекстракцію (МЕ), як альтернативний підхід до мініатюризації 

пробопідготовки запропоновано в середині 1990-х років [1]. Як випливає з назви, 

у мікроекстракційних методах використовують об'єми органічних розчинників 

приблизно від 1 до 100 мкл для вилучення аналітів з водних зразків. В ідеальному 

випадку пробопідготовка повинна бути швидкою, простою у застосуванні, 

недорогою та сумісною з різними аналітичними приладами, тому сучасна 

тенденція полягає у спрощенні та мініатюризації етапів пробопідготовки зразків 

та зменшенні об`ємів органічних розчинників. 

Слід відзначити, що, незважаючи на наявність систематизації класичних 

екстракційних методів, в області мікроекстракції загальноприйнятої класифікації 

поки не існує [2], [3]. Можна надати принаймні два основні пояснення цього 

суперечливого факту. По-перше, розвиток мікроекстракційних методів ще 

далекий від завершення. МЕ є молодим методом пробопідготовки і, як наслідок, 

ще рано робити висновки та підсумовувати результати. По-друге, хімічні та 

фізичні процеси, що лежать в основі МЕ методів, настільки різні і складні, що 

іноді важко знайти узагальнюючу ідею, що стоїть у основі того чи іного методу.  

У мікроекстракції, вилучення цільового компоненту зазвичай відбувається у 

невеликий об’єм нерозчинного у воді органічного розчинника (акцепторна фаза) з 

водної проби, що містить аналіт (донорна фаза). Базуючись на літературних 

джерелах та власному досвіді, мікроекстракцію можна розділити на чотири 

основні типи:  
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1.  КРМЕ (SDME), краплинна рідинна мікроекстракція; 

2. ДРРМЕ (DLLME), дисперсійна рідинно-рідинна мікроекстракція;  

3. КапРМЕ (HF-LPME), капілярна рідинна мікроекстракція; 

4. Гомогенна рідинна мікроекстракція (Homogeneous Liquid Phase ME) 

 

Рис. 1.1 Схематичне представлення існуючих методів РМЕ 

Кожен із типів мікроекстракції та їх модифікованих варіантів з’явився у 

результаті вирішення певних практичних задач та прагнення до вдосконалення 

існуючих типів мікроекстракції. Різні методи мікроекстракції мають свої 

особливості, переваги та недоліки.  

Під час розробки нових методик аналізу з використанням рідинної 

мікроекстракції оптимізують зазвичай ті ж самі параметри, що й у класичній 

рідинній екстракції: кислотність розчину зразка, оптимальний об’єм екстрагента 

та водної фази, час встановлення екстракційної рівноваги, температуру, іонну 

силу розчину тощо. Але існують і певні відмінності. Наприклад, під час підбору 
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оптимальних умов проведення краплинної рідинної мікроекстракції оптимізують 

швидкість перемішування водної фази з таким розрахунком, щоб зберегти 

стабільність краплі та максимально скоротити час проведення екстракції. У 

дисперсійній рідинній мікроекстракції слід підбирати тип дисперсійного 

розчинника та знаходити золоту середину між об’ємом дисперсійного розчинника 

та екстрагента. У вортекс рідинній мікроекстракції окрім тривалості змішування 

екстракційної суміші також звертають увагу на інтенсивність перемішування.  

Вибір екстрагенту у мікроекстракційних методах аналізу є важливим 

кроком для розробки селективної та чутливої методики аналізу. Органічний 

розчинник підбирають виходячи із загально прийнятих правил: вилучення аналіту 

екстрагентом повинно бути селективним, а цільовий компонент добре розчинним 

в ньому; органічний розчинник має бути нерозчинним у воді, це особливо 

актуально для мікроекстракції, оскільки мова йде про дуже малі об’єми 

екстрагенту (від кількох десятків до одного мікролітру). Враховуючи, що об’єми 

екстрагенту у мікроекстракційних методах знаходяться на рівні кількох 

мікролітрів, то тут розширюється вибір органічних розчинників, в тому числі, 

виникає можливість застосовувати відносно небезпечні хлорвмісні вуглеводні з 

мінімізацією ризиків забруднення навколишнього середовища і суттєвим 

зниженням об’ємів відходів, які потребують переробки. У краплинній рідинній 

мікроекстракції із замерзаючою плаваючою краплею, звертають увагу на те, щоб 

екстрагент мав відносно високу температуру плавлення (близьку до кімнатної), 

тоді як у класичній екстракції, зазвичай, роблять акцент на те щоб розчинник мав 

відносну високу температуру кипіння тощо. 

Нижче розглянемо особливості основних широковживаних методів 

мікроекстракції, на основі яких були розроблені методики визначення 

неорганічних аніонів в рамках даної роботи. 



28 

1.1 Краплинна рідинна мікроекстракція 

1.1.1 Краплинна рідинна мікроекстракція із прямим контактом фаз 

Краплинна рідинна мікроекстракція (КРМЕ) була запропонована як засіб 

розділення та концентрування речовин з використанням мінімімального об’єму 

органічного розчинника. Даний тип екстракції є недорогим, простим та, оскільки 

використовується дуже малі об`єми розчинника, досить екологічним. 

У краплинній рідинній мікроекстракції зазвичай використовується декілька 

мікролітрів органічного розчинника, який фіксується на кінчику голки 

хроматографічного мікрошприця. Стандартна процедура КРМЕ відбувається 

наступним чином: аналізований розчин, що містить цільовий аналіт та необхідні 

реагенти вносять до віали, в якій знаходиться мішалка. Потім віалу закривають 

кришкою із каучуковою вставкою, встановлюють на магнітну мішалку. При 

необхідності екстракційну систему термостатують для встановлення оптимальної 

температури екстракції. Мікрошприц наповнюють екстракційним розчинником; 

потім голкою шприца протикають каучукову вставку, а її наконечник розміщують 

або над (парофазна краплинна мікроекстракція ), або нижче (краплинна 

мікроекстракція із зануренням) поверхні розчину. Під час екстракції голка 

шприца утримується на фіксованій глибині за допомогою штативу та затискачів, а 

за допомогою поршня шприца видавлють частину розчинника (1-10 мкл) таким 

чином, щоб він утворив краплю, підвішену на кінчику голки. Після закінчення 

екстракції, поршень відтягують назад, тим самим змушуючи краплю втягнутися 

до циліндру мікрошприца, а голку витягують з віали. Наконечник голки ретельно 

очищують, а акцепторну фазу, що містить цільові аналіти, піддають 

інструментальному аналізу. 

На практиці, для виконання краплинної рідинної мікроекстракції можуть 

бути використані три основні підходи:  

1. КРМЕ із прямим зануренням;  

2. КРМЕ у плаваючу краплю; 

3.  Парофазна КРМЕ. 
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КРМЕ із прямим зануренням. Краплинну рідинну мікроекстракцію із 

зануренням вперше запропоновано Жанно та Кантуеллом у 1996 році для 

екстракції 4-метилацетофенону октаном [1]. Система для проведення даного типу 

мікроекстракції складалася з віали об’ємом 1 мл, яка містить водний розчин 

аналізованого зразка і тефлоновий стрижень з виїмкою на одному кінці для 

утримання органічного розчинника. Слід звернути увагу, що зазвичай 

максимальна чутливість отримується шляхом перемішування до досягнення 

екстракційної рівноваги, але у випадку КРМЕ зручніше проводити перемішування 

протягом фіксованого короткого періоду часу при постійних швидкості 

перемішування, температурі тощо.  

 

 

Рис.1.2 Різноманітні техніки виконання КРМЕ [4] 

Попри численні переваги краплинної рідинної мікроекстракції існують 

недоліки, які дещо обмежують можливості використання даного методу: об’єм 

органічної фази не повинен перевищувати 8-10 мкл (особливо для важких 

розчинників); обмеження у швидкості перемішування водної фази: 

Екстрагент 

Зразок 

КРМЕ із прямим  

зануренням 

Парофазна 

КРМЕ  

 

Рідинно-рідинно 

рідинна МЕ  

 

Екстрагент 

Зразок 

Екстрагент 

Зразок 

Органічний 

розчинник 



30 

перемішування повинно бути взагалі відсутнім або не повинно бути занадто 

швидким. Ці два головних фактори прямо впливають на стабільність краплі на 

тримачі та на тривалість екстракції (вплив інтенсивності масопереносу). Про 

важливість даної проблеми можна судити із кількості праць, що присвячено 

боротьбі з нестабільністю краплі. Різними групами науковців запропоновано: 

модифікацію кінчика голки силіконовою насадкою [5], фторопластовою трубкою 

[6], [7], пластиковою трубкою з декількома внутрішніми надрізами [8], 

матеріалом на основі Parafilm™ (складається із поліолефінів і парафінових восків) 

[9] , конусоподібною трубкою з фторопласту [10], дзвіноподібним пристроєм [11] 

або мідною воронкою [12]. Також запропоновано методи, які не використовують 

мікрошприц як тримач і, таким чином, дозволяють використовувати більший 

об’єм екстракційного розчинника, наприклад, це мікроекстракція з 

використанням трубки з поліхлоропренового каучуку овальної форми [13] та 

мікроекстракція з використанням магнітного перемішуючого елементу з 

надрізами [14] у якості тримача екстрагента, краплинна мікроекстракція в 

плаваючу краплю [15] тощо.   

1.1.2 Краплинна рідинна мікроекстракція у плаваючу краплю.  

Краплинна рідинна мікроекстракція у плаваючу краплю є простою технікою 

пробопідготвки де відсутня вірогідність перехресного забруднення і немає 

потреби в особливому апаратурному оформленні. У порівнянні з іншими 

варіантами КРМЕ, вона забезпечує більшу гнучкість у виборі екстракційних 

параметрів. Особливо це відчутно при виборі оптимального об’єму 

екстракційного розчинника та швидкості перемішування. На прикладі системи 1-

октанол/вода, з’являється можливість екстрагувати об’ємами від 5 до 100 мкл, не 

потребуючи спеціальних навичок або обладнання, що відповідає вимогам різних 

сучасних інструментальних методів аналізу (мінімально необхідний об’єм 

аліквоти екстрагенту) [15]. Мікроекстракцію у плаваючу краплю проводять 

наступним чином. У віалу додають невеликий об’єм водного розчину, що містить 

цільовий компонент, починають перемішувати розчин за допомогою магнітної 

мішалки з точно встановленими обертами, потім на поверхню водної фази 
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акуратно розміщують екстракційний розчинник та запускають відлік часу 

екстракції. При необхідності екстракційну систему можна легко термостатувати 

для проведення екстракції при певній температурі. Після екстрагування 

відбирають частину екстракту за допомогою мікрошприця та переносять до 

аналітичного пристрою. 

 

 

Рис. 1.3 Схема проведення краплинної рідинної мікроекстракції у плаваючу 

краплю: 1) загальний вигляд обладнання; 2) процес екстракції; 3) відбір екстракта 

[15]. 
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проблеми для деяких аналітичних пристроїв (наприклад, ГХ-ДЕЗ).  

Щоб подолати цю проблему, Яміні та ін. [16], запровадили новий метод 

розділення фаз та відбору екстракту, який базується на затвердінні органічної 

краплі. У цьому методі малий об'єм органічного розчинника, який має 

температуру плавлення біля кімнатної температури (в діапазоні 10–30
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невеликий конічний флакон або на часове скло де він тане, і вже рідкий екстракт 

використовують для подальшого аналізу. 

Також відомо декілька модифікацій класичного варіанту КРМЕ-ПЗК для 

пришвидшення встановлення екстракційної рівноваги: використання додаткового 

розчинника для диспергування екстракційної суміші в водній фазі [17], 

використання вортекс міксера [18], ультразвукового диспергування [19] тощо. 

1.1.3 Парофазна краплинна мікроекстракція 

Проведення прямого аналізу летких органічних сполук (ЛОС) у водних або 

інших матрицях широко використовується протягом багатьох років як засіб 

безпосереднього визначення ЛОС, який дозволяє суттєво зменшити або взагалі 

нівелювати заважаючий вплив матриці зразка. У таких випадках парову фазу 

відбирають безпосередньо мікрошприцем, як правило, для аналізу методом 

газової хроматографії. Однак, для таких визначень константа Генрі аналіту має 

бути високою і, отже, метод застосовується тільки до надзвичайно летких сполук. 

Напівлеткі сполуки або ЛОС, що присутні в слідових кількостях, вимагають 

більш ефективної процедури відбору для вилучення достатньої кількості аналіту. 

Такі методи, як продувна очистка, мембранна екстракція, і твердофазна 

мікроекстракція є відмінними аналітичними методами, які успішно 

використовуються для досягнення цієї мети; однак для кожного з них потрібний 

спеціалізований пристрій з певним типом твердого або полімерного сорбенту для 

сорбції [20], [21]. 

У парофазній краплинній рідинній мікроекстракції аналіт розподіляється 

між трьома фазами: водною, паровою та фазою органічного розчинника або 

краплею водного розчину реагенту – екстрагентом. Виділення летких речовин 

(аналітів) із водної фази є лімітуючою стадією у ПФ-КРМЕ [22]. Таким чином, 

перемішування розчину зразка є обов’язковим елементом екстракції, що 

інтенсифікує масоперенос між трьома фазами, а швидкість перемішування є 

одним із важливих параметрів, який оптимізують під час розробки методики 

визначення речовин із використанням ПФ-КРМЕ. 
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ПФ-КРМЕ найбільш придатна для вилучення летких або напівлетких 

аналітів. Першу роботу присвячену ПФ-КРМЕ опубліковано у 2001 році [22], де 

аналізували штучні водні розчині бензолу, толуолу, етилбензолу та о-ксилолу. 

Загальна методика проведення визначення є наступною. 0,5 мл аліквоти 

аналізованої суміші вносять до віали об’ємом 1 мл з мішалкою. Шприц Hamilton 

7105 споліскують та промивають розчинником із внутрішнім стандартом. Після 

заповнення шприца 1 мкл октанолу шприц фіксують таким чином, щоб кінець 

голки був розташований у просторі над аналізованою рідиною. За допомогою 

плунжера шприца видавлюють краплину екстрагента, запускають перемішування 

донорної фази та проводять екстракцію. Після екстракції, краплю відбирають 

назад у шприц, екстракт впорскують до газового хроматографу із мас-детектором 

та вимірють аналітичний сигнал. 

Постійно зростаюча кількість робіт, що присвячені техніці ПФ-КРМЕ, 

говорить про стійку увагу науковців протягом останніх років, яка може бути 

пояснена рядом переваг методу. Наприклад, у ПФ-КРМЕ матричний вплив 

аналізованого зразка суттєво зменшується або усувається взагалі через відсутність 

прямого контакту донорної та акцепторної фаз. Крім того, масообмін в ПФ-КРМЕ 

відбувається швидше, ніж у КРМЕ-ПЗ, через те, що коефіцієнти дифузії в газовій 

фазі зазвичай більше, ніж відповідні коефіцієнти дифузії в конденсованій фазі. 

Більш того, нагрівання і висока швидкість перемішування (прийоми, які зазвичай 

застосовують у ПФ-КРМЕ) покращують масоперенос у водній та інтенсифікують 

конвекцію в газовій фазах. В результаті екстракційна рівновага встановлюється 

швидко. Додавання солей (NaCl або Na2SO4) до розчину зразка покращує 

виділення аналітів у газову фазу за рахунок зменшення їх розчинності у воді [23]. 

У порівнянні з парофазною мікросорбцією, парофазна краплинна рідинна 

мікроекстракція має подібну точність та швидкість проведення аналізу, однак 

остання має дві важливі переваги:  

по-перше, вибір розчинників є набагато ширшим у порівнянні з обмеженим 

числом сорбційних матеріалів, що в даний час доступні для сорбції летких 

речовин;  
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по-друге, вартість розчинника (об’ємом декілька мікролітрів) є незначною 

порівняно з вартістю комерційно доступних волокон для сорбції. Проте існують 

деякі обмеження ПФ-КРМЕ. Наприклад, органічні розчинники, що 

використовуються, повинні мати якомога нижче значення тиску насиченої пари, 

що особливо актуально для проведення екстракції при підвищених температурах. 

Однак, якщо для подальших вимірів планується використовувати газовий 

хроматограф, то, у даному випадку, потрібно віддавати перевагу на користь 

розчинників з відносно високим значенням тиску насиченої пари. Складність 

роботи з останніми розчинниками базується на їх занадто швидкому 

випаровуванні та, відповідно, зміні об’єму екстрагента. Таким чином, насправді 

вибір відповідних розчинників обмежений, особливо якщо потрібно 

обмежуватись тиском насиченої пари розчинника, а не його ефективністю 

екстракції [21]. 

Також, у парофазній краплинній мікроекстракції, у якості екстрагентів 

запропоновано використовувати водні краплі реагентів: 2 мкл водного розчину 

цинкату натрію для визначення сульфіду у воді [24] та 2,5 мкл реактиву Еллмана 

(реактив для кількісного аналізу тіолових груп, наприклад, у білках) для 

визначення сульфіту [25] у харчових продуктах з наступним турбідіметричним 

або фотометричним детектуванням відповідно. Принципово техніка проведення 

ПФ-КРМЕ з використанням водних розчинів екстрагентів не відрізняється від 

класичного варіанта з органічними розчинниками.  

1.1.4 Інші техніки краплинної рідинної мікроекстракції 

Популярність методу краплинної рідинної мікроекстракції призводить до 

постійної роботи науковців над його удосконаленням та пристосуванням до більш 

вузьких, специфічних задач.  

Наприклад, краплинна мікроекстракція з краплі (drop-to-drop 

microextraction) є особливо привабливою методикою для аналізу зразків, об’єми 

яких досить обмеженні з тих чи інших причин. Проведена успішна 

пробопідготовка зразків крові, сироватки та сечі об’ємами 7 мкл 0,3 мкл 

органічного розчинника за допомогою даної методики мікроекстракції. 
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Незважаючи на цю перевагу, відома невелика кількість публікацій, які присвячені 

даній техніці [20]. 

Рідинно-ріддино-рідинна або трьохфазна рідинна мікроекстракція (РРРМЕ), 

подібно класичній та парофазній краплинній рідинній мікроекстракції, є 

апаратурно простим методом вилучення аналітів з води: для проведння екстракції 

потрібні лише магнітна мішалка, віала та нерозчинний у воді розчинник з 

густиною меншою ніж у води. Крім того, є можливість повної автоматизації 

процесу екстракції [26]. Техніка проведення РРРМЕ є подібною до класичної 

КРМЕ, за винятком того, що після екстракції аналіту в органічну фазу, він 

одночасно реекстрагується у водну краплю, яка суспендована в органічному 

розчиннику, зазвичай, на кінці голки шприца. Як правило, ця методика 

використовується для вилучення кислотних або полярних аналітів з води в 

кінцевий акцепторний розчин, який є кислим (для основних аналітів) або 

основним (для кислотних аналітів). Так само, як і у випадку КРМЕ, тверді 

частинки в аналізованому зразку заважають проведенню екстракції, таким чином, 

у випадку аналізу брудних зразків перевагу віддають «захищеному» методу – 

капілярній рідинній мікроекстракції [26]. 

Окрім мініатюризації, для хіміків-аналітиків цікавим і складним завданням 

є автоматизація аналізу: пряме поєднання етапу підготовки зразків з системою 

детектування. Автоматизовані системи пропонують ряд переваг, таких як 

мінімізація помилок, пов'язаних з ручною роботою, зменшення об’ємів зразків і 

реагентів, підвищення чутливості, точності тощо. На сьогодні відомі випадки 

автоматизації, як повної так і часткової, практично всіх основних типів 

мікроекстракції [27]: дисперсійна рідинна мікроекстракція, краплинна рідинна 

мікроекстракція, мікроекстракція у порожнистому волокні тощо. У роботі 

Андруха [28] розроблено та порівняно класичну та автоматизовану методику 

визначення тіоціанату у слині людини з використанням дисперсійної рідинної 

мікроекстракції. Встановлено, що в автоматизованому режимі досягається більша 

чутливість визначення та суттєве зменшення використання об’єму зразка, що 

особливо актуально при його обмеженій кількості. Але втілення 
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автоматизованого варіанту мікроекстракції потребує додаткового дорогого 

обладнання для проведення послідовного інжекційного аналізу. 

1.2 Дисперсійна рідинна мікроекстракція 

Дисперсійна рідинна мікроекстракція – це метод мікроекстракції, де 

досягається максимально високий ступінь подрібнення (диспергування) 

акцепторної фази у донорній для отримання максимально великої поверхні 

контакту фаз і зменшення часу встановлення екстракційної рівноваги. Даний 

метод мікроекстракції розроблено у 2006 році Мохаммедом Резаї для аналізу 

поліароматичних вуглеводнів [29]. До скляної пробірки з конічним дном об’ємом 

10 мл вносять 5 мл аналізованого розчину. Потім, за допомогою шприца об’ємом 

1 мл, швидко впорскують 1 мл ацетону (дисперсійний розчинник), що містить 

8 мкл дихлоретану (екстрагент) та інтенсивно струшують суміш. В результаті, 

розчин втрачає прозорість через утворення емульсії, яка є досить стійкою, а 

розчини не розшаровуються довгий час. Потім суміш центрифугують протягом 90 

секунд зі швидкістю 6000 об/хв., після чого дисперговані частки екстракту 

збираються на дні конічної пробірки. 2 мкл екстракту відбирають за допомогою 

мікрошприця (Hamilton) та інжектують до газового хроматографу.    

 

Рис.1.4 Основні способи диспергування екстрагента в методі дисперсійної 

рідинної мікроекстракції 
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З того часу метод дисперсійної рідинної мікроекстракції набрав великої 

популярності серед науковців. За 5 років, після першого згадування про ДРМЕ,  

кількість робіт присвячених ДРМЕ досягла майже 200, а через 10 років – вже 

більше 1500 робіт, що говорить про стійкий інтерес наукової спільноти до даного 

методу [30], [31].  

Диспергування екстракційної суміші, може бути виконано двома основними 

шляхами, що дозволяє розділити ДРМЕ на дві групи ( Рис.1.4):  

1) диспергування із застосуванням допоміжних розчинників, які 

розчинняються як у водній, так і – у органічній фазах. Зазвичай, для цих цілей 

використовують метанол, ацетон, ацетонітрил, етанол та ін.[31]; 

2) диспергування за допомогою механічного впливу: інтенсивне ручне 

струшування екстракційної суміші, застосування вортекс міксера, ультразвукове 

диспергування із застосуванням ультразвукових ванн, диспергування за рахунок 

інтенсивного засмоктування та впорскування екстракційної суміші шприцем або 

поршневим насосом пристрою для послідовно інжекційного аналізу тощо.  

До вибору екстрагентів підходять із загальноприйнятих правил, які 

прийняті у екстракційних методах: мінімальна розчинність екстрагента у воді, 

гарна екстракційна здатність по відношенню до аналіта, висока селективність, 

негорючість, безпечність та ін. Але в перших роботах вважалося, що також одним 

із важливих критеріїв, під час вибору екстрагента, є його густина: органічний 

розчинник мав бути важчим за воду, для того, щоб після центрифугування, фази 

легко розділялися, а екстракт збирався на дні конічної пробірки [29]. Це 

викликано складністю відбору малих об’ємів екстракту з поверхні водної фази. 

Таким чином, вибір органічних розчинників для проведення екстракції був досить 

обмеженим, а екстрагентами в основному виступали хлорвмісні розчинники. Дане 

обмеження (у випадку застосування розчинників легших за воду) можна обійти за 

допомогою використання допоміжного розчинника, який є важчим за воду [28] та 

практично не впливає на екстракційну систему (інертний розчинник). Більш 

детально цей прийом описано у розділі 3 (визначення йодиду з астрафлоксином). 
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Дисперсійна рідинна мікроекстракція є простою технікою розділення та 

концентрування речовин, де екстракційна рівновага встановлюється швидко, 

практично, миттєво [30]. Майже необмежений вибір органічних розчинників та 

способів детектування аналітичного сигналу, дозволяє застосовувати дисперсійну 

рідинну мікроекстракцію для визначення як органічних, так і неорганічних 

сполук, головним чином, у зразках з відносно простою матрицею [30], [31].  

Застосування дисперсійної рідинної мікроекстракції також може викликати 

певні труднощі. При використанні дисперсійних розчинників можлива втрата 

аналіту через підвищення його розчинності у водній фазі із-за насичення її 

розчинником, в якому розчиняється і сам аналіт; через утворення стійкої емульсії, 

для розділення суміші використовують додатковий етап – центрифугування, 

додавання деемульгатора, пропускання повітря або інертного газу через емульсію 

та ін. [31]. Висока популярність та ефективність дисперсійної рідинної 

мікроекстракції спонукала дослідників до удосконалення цього методу 

мікроекстракції шляхом пошуку нових способів диспергування органічної фази 

без застосування додаткових органічних розчинників. Альтернативою класичному 

варіанту дисперсійної рідинної мікроекстракції може бути метод ультразвукової 

рідинної мікроекстракції. 

1.2.1 Ультразвукова рідинна мікроекстракція 

Як зазначалося вище, незважаючи на численні переваги дисперсійної 

рідинної мікроекстракції, існує основний недолік методу – необхідність 

використання дисперсійного розчинника, який може спричинювати зниження 

коефіцієнту розподілу аналіту, зменшення об’єм екстракту, збільшення 

світлопоглинання контрольної проби тощо.  

Поєднання мікроекстракції та ультразвукового (УЗ) випромінювання 

забезпечує ефективне концентрування аналітів. Ультразвукове випромінювання є 

ефективним засобом для полегшення емульгування органічного розчинника і 

прискорення процесу масопереносу між двома фазами, які не змішуються. Це 

призводить до збільшення ефективності екстракції за мінімальний час без 

використання допоміжних дисперсійних розчинників як у класичній ДРМЕ [32]. 
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Регуейро та ін. поєднав дві відомі процедури, а саме: (1) дисперсійну 

рідинну мікероекстракцію і (2) рідинну екстракцію з допомогою ультразвуку, і 

розробив, так званий метод мікроекстракції з ультразвуковим емульгуванням або 

ультразвукової мікроекстракції (УЗМЕ) [33]. УЗМЕ має відмінність від звичайної 

ДРМЕ, яка  полягає в тому, що замість дисперсійного розчинника, застосовується 

енергія ультразвуку в якості засобу диспергування екстракційного розчинника. 

Таким чином, дисперсійний розчинник може бути виключений з процедури 

екстракції. Ультразвукова мікроекстракція проводиться в декілька основних 

етапів, послідовність яких узагальнено і описано нижче.  

До водного розчину зразка, який зазвичай вносять до скляної центрифужної 

пробірки, додають точний об'єм екстракційного розчинника. Об’єми екстрагентів 

можуть досягати кількох десятків мікролітрів. Потім суміш піддають 

ультразвуковому опроміненню (за допомогою ультразвукової ванни або зонду) 

протягом певного періоду часу (від 30 секунд до10 хвилин та більше). Під час 

обробки екстракційної суміші ультразвуком екстракційний розчинник інтенсивно 

взаємодіє з розчином зразка, що призводить до диспергування екстрагента по всій 

водній фазі та утворення емульсії. Це призводить до збільшення площі контакту 

фаз та пришвидшенню перебігу екстракції. Після завершення екстракції, як і у 

класичній ДРМЕ, проводять центрифугування емульсії для розділення фаз. Із-за 

утворення стійкої емульсії час центрифугування може досягати 10 хвилин, а 

величина обертів центрифуги – до 5000-6000 об/хв. Далі екстракт, який 

збирається на дні пробірки, відбирають за допомогою шприца і аналізують, 

використовуючи відповідні аналітичні інструменти [34]. 

Основні вимоги до розчинників, які використовують у класичній 

ультразвуковій мікроекстракції, є подібними до вимог в інших 

мікроекстракційних методах. Але слід звернути увагу, що екстрагент має бути 

важче води для максимально повного збирання розчинника на дні пробірки та 

полегшення його відбору. 

Найбільш розповсюдженими екстракційними розчинниками, що 

використовуються в УЗМЕ, є небезпечні галогенвмісні вуглеводні, такі як 
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хлороформ, чотирихлористий вуглець, хлорбензол, дихлорметан і 

тетрахлоретилен, тобто розчинники, які є важчими за воду. Слід відзначити, що 

розчинників з густиною меншою за воду існує більше, ніж важчих, і, що більш 

важливо, легкі розчинники часто використовуються для вилучення аналітів у 

класичній екстракції. З іншого боку, в методі УЗМЕ застосування розчинників, 

легших за воду, зазвичай поєднується з методом мікроекстракції у плаваючу 

затвердіваючу краплю [34]. 

Інший спосіб застосування легких органічних розчинників в УЗМЕ полягає 

у використанні спеціальних пристроїв. Салех та ін. [35] для цього самостійно 

розробили  спеціальний скляний флакон для центрифуги з конічною формую з 

обох сторін, відкритим верхнім кінцем та скляною трубкою, яку зафіксовано на 

боці цього пристрою. Су і Джен [36] запропонували ще одне гарне рішення і 

розробили ультразвукову мікроекстракцію в шприці. Даний підхід застосовано 

для вилучення фосфорорганічних пестицидів з проб води з подальшим 

газохроматографічним визначенням. 

Ультразвукову мікроекстракцію застосовують для визначення як 

органічних, так і неорганічних сполук (головним чином важких металів) у 

різноманітних зразках: від різних типів вод до біологічних рідин людини. Для 

вимірювання аналітичного сигналу можуть бути використані різноманітні методи: 

газова або високоефективна хроматографія, атомна абсорбція, спектрофотометрія 

тощо [34], [37].   

Незважаючи на те, що в ультразвуковій мікроекстракції уникають 

використання дисперсійного розчинника, цей спосіб диспергування може бути 

джерелом певних проблем. Ультразвукове опромінення часто призводить до 

утворення стабільних емульсій, що негативно впливає на розділення фаз та 

потребує більш тривалого центрифугування. Також може відбуватися деградація 

аналіту та органічного розчинника (на прикладі деканолу в середовищі 

сульфатної кислоти під час визначення ортофосфатів) внаслідок впливу 

ультразвукової енергії [34]. 
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1.2.2 Вортекс рідинна мікроекстракція 

Прагнення до спрощення, удосконалення та уникнення використання 

додаткових розчинників (у випадку ДРМЕ) або ультразвукового випромінювання 

під час проведення попереднього концентрування призвело до розробки нової 

техніки рідинної мікроекстракції із швидким встановленням екстракційної 

рівноваги, яка називається вортекс рідинна мікроекстракція. У даній методиці 

диспергування екстракційного розчинника інтенсифікується за рахунок вихрового 

перемішування з використанням вортекс міксеру. 

Історія вортекс рідинної мікреокстракції розпочалася в 2010 році, коли 

Янтзі [38] був розроблений новий метод мікроекстракції, де диспергування 

розчинника з густиною меншою за воду проводять за допомогою вихрового 

перемішування, м'якої процедури емульгування. У першій роботі присвяченій 

ВРМЕ, екстракцію проводять протягом 2 хвилин, хоча часто час може бути 

скорочено до 1 хвилини та менше.  Дрібні краплі здатні швидко екстрагувати 

цільові аналіти з водної фази завдяки малій дифузній відстані та великій площі 

контакту фаз. Після центрифугування верхній шар – екстракт – відновлює 

початкову форму краплі для проведення подальшого інструментального аналізу. 

Проте, серед досліджених розчинників (1-октанол, толуол, н-гексан, октан і 

циклогексан) лише 1-октанол має здатність формувати одну єдину краплю на 

поверхні водної фази. Решта досліджених розчинників залишалися 

диспергованими на поверхні водної фази, що унеможливлювало їх ефективний 

відбір. Тривалість центрифугування складала близько 2 хвилин, після чого 

екстракт аналізували за допомогою ВЕРХ. 

Основні переваги вортекс рідинної мікроекстракції є наступними [34], [39]: 

 використання ВРМЕ дозволяє подолати труднощі, що виникають під 

час проведення ДРМЕ, а саме: необхідність використання додаткового 

органічного розчинника – дисперсійного розчинника, який може 

викликати зменшення коефіцієнта розділення через розчинність 

аналіта у дисперсійному розчиннику; 
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 виключається можлива деградація аналіта і екстракційного 

розчинника в результаті впливу високих температур, а також 

утворення вільних радикалів, які генеруються при використанні 

ультразвуку в УЗМЕ; 

 використання вихрового змішувача для проведення екстракції є більш 

рентабельним, ніж використання ультразвукової ванни і набагато 

дешевше, ніж при використанні ультразвукового зонда; 

 дисперсія, утворена при вихровому змішуванні, є термодинамічно 

нестабільною. Це означає, що екстракт може бути легко відділений 

від водної фази. 

Поєднання капілярної мікроекстракції та вортекс рідинної мікроекстракції 

запропоновано Ленгом та ін. у 2012 році [40] для екстракції поліциклічних 

ароматичних вуглеводнів (ПАВ) в пробах осаду з наступним визначенням за 

допомогою ВЕРХ з флуоресцентним детектором. Цей підхід розширює і 

покращує можливості дисперсійної рідинної мікроекстракції під час аналізу 

твердих зразків. Запропонований метод дозволяє досягати співставимої межі 

виявлення у порівнянні із зверхкртичною флюїдною екстракцією у поєднанні із 

ДРМЕ [41] для аналізу органічних сполук у твердих зразках, забезпечує хорошу 

лінійність і повторюваність, а також високу екстракційну здатність. Крім того, 

концентрування ПАВ у зразках осаду досягається протягом 3 хв, вказуючи на те, 

що метод є набагато простішим і швидшим порівняно з попереднім 

дослідженням. 

Відомі різноманітні техніки мікроекстракції, що базуються на використанні 

різних комбінацій вортекс рідинної з дисперсійною рідинною мікроектсракцією 

та іншими техніками мікроекстракції. У цьому сенсі була розроблена μ-

твердофазна екстракція (μ-SPe) з вортекс диспергуванням у поєднанні з ДРМЕ 

для визначення складних ефірів фталатів в зразках води з подальшим 

газохроматографічним детектуванням [42]. Метою комбінованого підходу, 

розробленого Го і Лі, було поліпшення загального часу екстракції та 

попереднього концентрування аналіту, і одночасного пристосування методики 
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для аналізу зразків із складною матрицею. На першому етапі μ-SPe з 

використанням вортексу екстракція займала лише кілька хвилин, що є набагато 

швидше, ніж звичайна процедура μ-SPe, яка включає перемішування і зазвичай 

триває 20–40 хв. На другому етапі аналіти концентрують за допомогою ДРМЕ. В 

результаті, отримана висока ефективність вилучення цільових компонентів за 

відносно короткий проміжок часу. 

За оптимальних умов екстракції метод вортекс рідинної мікроекстракції 

забезпечує високий ступінь вилучення та відтворюваність результатів. У 

порівнянні з краплинними методами мікроекстракції даний підхід також потребує 

невеликих об’ємів, як правило, токсичного органічного розчинника, аналізованого 

зразка і більш короткого часу проведення екстракції. Крім того розроблений 

спосіб є досить популярним, експресним і простим у використанні для якісного і 

кількісного визначення органічних сполук у водах. Застосування мінімальних 

об’ємів органічних розчинників, у розробленому методі зменшує забруднення 

навколишнього середовища та додаткові експлуатаційні витрати на переробку та 

утилізацію відходів. 

1.3 Капілярна рідинна мікроекстракція  

Для поліпшення стабільності та відтворюваності результатів рідинної 

мікроекстракції, Педерсен-Бьергаард у 1999 році [43] запропонував рідинну 

мікроекстракцію на основі порожнистих волокон або капілярну рідинну 

мікроекстракцію для пробопідготовки біологічних рідин перед капілярним 

електрофорезом.  

У капілярній рідинній мікроекстракції вперше використано базовий 

принцип підтримуваної рідкої мембрани (supported liquid membrane (SLM) в 

простих, недорогих та одноразових екстракційних приладах для рідинно-рідинно-

рідинної мікроекстракції, використовуючи поліпропіленові порожнисті волокна. 

На Рис. 1.5. проілюстровано схему проведення капілярної рідинної 

мікроекстракції [43].  
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Рис. 1.5. Схема проведення КапРМЕ [43] 

Віалу наповнюють водним розчином зразка. Капіляр може мати вигляд 

стрижня з закритим кінцем з однієї сторони або U-подібний вигляд, де обидва 

кінці з'єднані з напрямними трубками. Перед екстракцією порожнисте волокно 

(капіляр) спочатку занурюють в органічний розчинник кілька разів для 

іммобілізації останнього в порах, а надлишок розчинника видаляють. Після цього 

екстрагентом заповнюють внутрішню частину порожнистого волокна, вносять 

його у розчин зразка та запускають перемішування. У якості екстрагента 

використовують органічний розчинник (який застосовується для заповнення пор 

капіляра), в результаті утворюється двофазна екстракційна система, або 

екстрагентом може бути кислий чи лужний водний розчин, в результаті 

утворюється трифазна екстракційна система. 

У двофазному варіанті КапРМЕ, цільові аналіти екстрагуються з водної 

проби, як в органічний розчинник (акцепторний розчин), що присутній у пористій 

стінці, так і в глибину (в об’єм) екстрагента, яким заповнена порожнина капіляру. 

У подальшому екстракт аналізують, наприклад, методом капілярної газової 

хроматографії (КГХ), або він може бути упарений і повторно розчинений у 

водному середовищі для подальшого аналізу за допомогою ВЕРХ або капілярним 

електрофорезом. 
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На ефективність КапРМЕ впливає ряд параметрів, таких як тип матеріалу 

порожнистих волокон (зазвичай поліпропілен, але можуть бути використані інші 

матеріали), час екстракції, тип органічного розчинника (екстрагента), 

температура, pH донорної і акцепторної фаз тощо. Екстрагент, окрім класичних 

власивостей, також повинен мати гарну сумісність (спорідненість) з матеріалом 

порожнистого волокна (зазвичай злегка гідрофобний) для повного заповнення пор 

стінок капіляру[23]. 

У трифазній КапРМЕ аналіт екстрагується з водного зразка через 

органічний розчинник, який іммобілізовано у порах порожнинного волокна і далі 

– у водний акцепторний розчин, що знаходиться всередині порожнинного 

волокна. 

 

Рис. 1.6. Схематичне зображення двофазного та трифазного варіантів 

КапРМЕ [44]  

Такий режим екстракції обмежується визначенням осно вних або кислотних 

аналітів, що містять функціональні групи, які здатні іонізуватись [23]. 

Як правило, у двофазій КапРМЕ використовують толуол або н-октанол в 

якості органічної фази, тоді як в більшості випадків у трифазній КапРМЕ 

застосовують н-октанол або дигексиловий ефір в якості підтримуваної рідкої 

мембрани (SLM). У трифазній КапРМЕ найчастіше використовувують HCl і 

NaOH для коригування pH у зразку та в акцепторному розчині. Аналіз 

опублікованих робіт показує, що в більшості випадків, аналіти є відносно 

гідрофобними речовинами [44]. Ефективність екстракції залежить від розподілу 

Капіляр 

підтримувана 

рідка мембрана 

Зразок Зразок 

Капіляр 

підтримувана 

рідка мембрана 

2-х фазна КапРМЕ 3-х фазна КапРМЕ 

Екстрагент   Екстрагент 



46 

аналіту між водним розчином зразка та іммобілізованим розчинником, а вже після 

цього – від розподілу між акцепторною фазою та іммобілізованим розчинником. 

Полярні аналіти важко екстрагуються трифазним варіантом КапРМЕ, що сприяє 

підвищенню селективності метода. 

У першій роботі, присвяченій трифазній КапРМК, у якості аналіта 

застосований метамфетамін [43]. Метамфетамін екстрагували з 2,5-мл водних 

зразків з рН 13 (донорний розчин) 25 мікролітрами кислого екстрагента, через 

тонку фазу 1-октанола, який було іммобілізовано всередині пор 

поліпропіленового капіляра. Після мікроекстракції, екстракт аналізували за 

допомогою капілярного зонального електрофорезу (КЕ). Ступінь концентрування 

метамфетаміну досягала 75 з водних стандартних розчинів, людської сечі та 

людської плазми з використанням 0,1 М HCl у якості екстрагента і 0,1 М NaOH у 

донорному розчині. Окрім концентрування, трифазна КапРМЕ, також, 

забезпечувала очищення зразків, оскільки великі молекули, кислотні сполуки та 

нейтральні компоненти не екстрагувались в акцепторну фазу. 

У порівнянні з прямозануреною краплинною мікроекстракцію, КапРМЕ 

дозволяє аналізувати зразки з механічними включеннями (забруднення) без 

попередньої їх фільтрації; більш інтенсивно перемішувати аналізований розчин, 

без ризику втрати екстракта. Крім того, є можливість використовувати відносно 

великі об’єми (до 30 мкл) екстракційного розчинника та повністю автоматизувати 

проведення даного методу мікроекстракції [44]. Але з іншої сторони капілярна 

мікроекстракція є досить повільним методом пробопідготовки. В більшості 

випадків час екстракції становить від 15 до 45 хвилин, а проникнення аналіту 

через підтримувану рідку мембрану, зазвичай, є лімітуючою стадією на якій 

можлива часткова втрата аналіту [23]. 

1.4 Гомогенна рідинна мікроекстракція 

Гомогенна рідинна екстракція (мікроекстракція) – це тип екстракції, що 

використовує явище розділення фаз, яке вникає в однорідному (гомогенному) 

розчині з одночасним вилученням (екстракцією) аналітів з водної фази до 

органічної. Вважається, що площа контакту між двома фазами (водною і 
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органічною) у даному випадку є нескінченно великою. Отже, необхідність у 

енергійному струшуванні або змішуванні екстракційної суміші відсутня. Як 

правило, гомогенна екстракція базується на двох- і трьохкомпонентних системах 

розчинників, які при певних умовах розчиняються один в одному. У цих випадках 

розділення фаз ґрунтується на явищі висалювання, на зміні температури суміші, 

на зміні рН перфторованих ПАР і на утворенні іонних пар [45]. 

Для проведення гомогенної мікроекстракції можуть бути використанні  

розчинники нового покоління, так звані розчинники зі змінною гідрофільністю 

або "розумні" розчинники (РР), що розроблені Джесопом та ін. [46]. Розумні 

розчинники це "система, в якій неіонна рідина перетворюється в іонну під 

впливом атмосфери діоксиду вуглецю (CO2) і потім повертається до неіонної 

форми при дії азоту, інертного газу або додавання гідроксиду натрію». Через 

оборотність реакції, внаслідок видалення CO2 із системи, «вимкнений» 

(іонізований) розчинник може бути легко повернутий у вихідний стан. Розумні 

розчинники складаються з аміну, розчиненого у воді. Неіонна форма розчинників 

практично не розчиняється у воді за відсутності СО2, але повністю змішується з 

нею в іонній формі. Зміна ступеню змішуваності викликана хімічною реакцією 

СО2 і води, що дає водорозчинну карбонатну сіль протонованого аміну. Отже, 

розумний розчинник повинен бути достатньо основним для протонування 

вуглекислотою. CO2 використовується як тригер для «перемикання» розчинника, 

оскільки він недорогий, нетоксичний і легко видаляється із системи.  

Лише через п’ять років, після першої публікації про розумні розчинники, 

була представлена робота про використання таких розчинників у мікроекстракції 

для визначення бензантрацену у штучних зразках води флуориметричним 

методом [47].  

Гомогенна рідинна екстракція є простим методом попереднього 

концентрування, що здатна зменшити час вилучення та витрати на утилізацію 

відпрацьованих розчинників. Недивлячись на перспективи гомогенної 

мікроекстракції, кількість робіт з її застосуванням в аналізі реальних зразків 

досить обмежена [45]. Можливо, це пояснюється суттєвим обмеженням у виборі 
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органічних розчинників (наприклад при використанні розумних розчинників), 

особливими умовами проведення екстракції (вплив високих температур, широкі 

діапазони зміни кислотності розчинів) тощо. 

1.5 Визначення неорганічних аніонів з використанням мікроекстракційного 

концентрування  

Методи мікроекстракції можуть бути використані в аналізі як органічних, 

так і неорганічних сполук. Пробопідготовку, з використанням мікроекстракції, 

широко застосовують у поєднанні з хроматографічним метод аналізу, так як для 

потреб газової чи високоефективної рідинної хроматографії достатньо невеликих 

об’ємів екстрактів [31]. Щодо аналізу неорганічних сполук, то тут 

мікроекстракція надійно зарекомендувала себе у визначенні металів з 

використанням атомно-абсорбційного аналізу з полуменевим або 

електротермічним атомізаторами [30], [31], [45], знову ж таки через необхідність 

у малих об’ємах екстракту, що піддаються аналізу, та високому ступеню 

концентрування.  

Аналіз неорганічних аніонів це дуже важлива та одночасно складна задача. 

На сьогодні велика кількість оглядових публікацій та книг присвячено 

визначенню металів (катіонів) у воді та інших зразках. Проте, не існує подібної 

кількості всеохоплюючих робіт по визначенню неорганічних аніонів. Можливо, 

це пов’язано із відносною складністю та, зазвичай, низькою селективністю 

існуючих методів якщо в аналізі не передбачено використання іонної 

хроматографії або капілярного електрофорезу [48]–[50]. Як показує практика, в 

тому числі приклади, що наведені в даній роботі, правильний підбір умов 

проведення розділення та концентрування дозволяє досягти високої чутливості, 

гарної селективності та відтворюваності визначень деяких неорганічних аніонів з 

використанням мікроекстракційної пробопідготовки.   

Отже, на початковому етапі свого розвитку мікроекстракція була, головним 

чином, «служницею» хроматографічного та атомноабсорбційного методів аналізу. 

Розвиток техніки для спектрофотометричного методу аналізу (мікрокювети із 

об’ємом 5-10 мкл, безкюветні спектрофотометри, спектрофотометри із 
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використанням оптичних волокон та зондів тощо), показав перспективність 

застосування мікроекстракції у визначенні неорганічних аніонних сполук у 

різноманітних зразках з використанням спектрофотометрії [31]. 

Спектрофотометрія – один з найпоширеніших аналітичних методів, що 

доступний у лабораторіях та має ряд важливих переваг: простоту, низьку вартість 

та високу швидкість, точність та достовірність результатів. Низькі концентрації 

аналізованих сполук в досліджуваних пробах в рамках дисертаційної роботи та 

недостатня селективність є причиною труднощів, що виникають в результаті 

прямого (безпосередньо) спектрофотометричного визначення. Нові 

мікроекстракційні методики здатні кардинально змінити цю ситуацію. Таким 

чином, обговорюючи переваги та недоліки розроблених методк, ми зосередилися, 

головним чином, на методиках що базуються на мікроекстракційно-

фотометричних методах, які описані нижче та зведені у відповідні таблиці. 

1.5.1 Мікроекстракційне визначення ортофосфат-аніону  

Для визначення мікрокількостей ортофосфату розроблено різноманітні 

методики та прийоми: стандартна методика, яка передбачає екстракцію  

гексанолом (40 мл) з великих об’ємів аналізованих зразків (350 мл) (ДСТУ ISO 

6878:2008);  екстракційно-фотометрична методика з використанням забарвлених 

протиіонів, наприклад з малахітовим зеленим [51]; застосування проточних 

спектрофтометричних кювет (хвилеводів) з довжиною оптичного шляху 1 м!; 

сорбція мембранними фільтрами [52] або силікагелем [53]; співосадження 

Mg(OH)2 [54] . Незважаючи на високу чутливість даних методик, вони мають 

певні недоліки: використання значних об’ємів органічних розчинників; 

застосування  барвників, які здатні до співекстракції, що призводить до високого 

світлопоглинання контрольного досліду; застосування нестандартного 

обладнання та значна трудомісткість і тривалість методик визначення. 

Мікроекстракція, зазвичай є досить простою в апаратурному оформленні, не 

потребує значних об’ємів токсичних органічних розчинників, дозволяє досягти 

високих коефіцієнтів концентрування та легко автоматизується.  
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Незважаючи на великий прогрес в розробці сучасних методів 

мікроекстракції, розробці методик визначення ортофосфату, на момент виконання 

дисертаційної роботи, було присвячено лише декілька робіт: 

 міцелярна екстракція 12-молібдофосфорної сині неіоногенним ПАР Triton Х-

114 [22] [55];  

 екстракція метилізобутилкетоном іонного асоціату, утвореного між 12-

молібдофосфатом та малахітовим зеленим. Вимірювання оптичної густини 

проводилося в безкюветному спектрофотометрі [56]; 

  непрямий метод визначення, що грунтується на екстракції 12-

молібдофосфорної гетерополісині методом плаваючої краплі з подальшим 

визначенням молібдену методом рентгенофлуоресцентного аналізу [57]; 

 дисперсійна твердофазна мікроекстракція (сорбція) ортофосфат-іонів на 

магнітні наночастинки з подальшим визначенням у вигляді 12-

молібдофосфорної гетерополісині [58]. 

Афхамі та Норуц-Аслам розробили методику для визначення ортофосфату в 

водопровідній, свердловинній та мінеральній водах методом міцелярної 

мікроекстракції з подальшим СФ детектуванням [55]. Вона грунтується на 

взаємодії ортофосфату з молібдатом, Sb(III) та аскорбіновою кислотою в кислому 

середовищі та наступною екстракцією утвореної ГПС 300 мкл Triton X-114 при 

температурі помутніння. Силіцій(IV) та арсен(V) не заважали визначенню у 75- та 

5-кратному надлишку після маскування, відповідно, оксалатною кислотою та 

сульфітом. 

У роботі [56] запропоновано визначати ортофосфат у мінеральній воді з 

використанням мікроекстракції у плаваючу краплю. Як аналітичну форму 

використовували іонний асоціат малахітового зеленого  та окисненої форми 12-

молібдофосфату, який екстрагували 100 мкл MIБK. Аналітичний сигнал 

вимірювали за допомогою безкюветного спектрофотометра у краплі розчину. 

Заважаючий вплив арсенату (до 10 мкг/л [51]) маскували тартратною (винною) 

кислотою. 
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Методику з використанням краплинної прямозануреної мікроекстракції, 

запропоновано в роботі [57] для визначення фосфатів у зразках поверхневих вод. 

Визначення грунтується на непрямому визначенні фосфору за молібденом 

методом рентгенофлуоресцентного аналізу після екстракційного відділення 12-

молібдофосфосфату у 50 мкл 1-гексанолу. Частиною екстракту просочували 

целюлозний папір, висушували і проводили вимірювання. Відновлення ГПК до 

ГПС проводили за допомогою 0,8% гідразин сульфату. Силіцій(IV) з 

концентрацією до 2 мг/л не впливає на правильність визначення. Вплив арсенату 

не описано. 

У роботі [58] описана методика з використанням дисперсійної твердофазної 

мікроекстракції на феромагнітні наночастинки для визначення ортофосфату у 

водопровідній, бутильованій та річній водах. Визначення базується на утворенні 

комплексних сполук фосфат-іонів на поверхні позитивно заряджених 

наночастинок магнетиту. Для екстракції використовують 50 мкл розчину 

наночасточок, що відповідає 0,375 мг магнетиду. Розділення фаз проводять з 

використанням резонансного магнітного поля. Фосфати елюють бікарбонатом 

натрію і визначають спектрофотометрично у вигляді молібдофосфорної ГПС. 

Арсенати (до 20 мкмоль/л) та силікати (до 300 мкмоль/л) можуть бути 

замасковані з використанням сульфіту та винної кислоти відповідно.   

Основні характеристики існуючих МЕ методик визначення ортофосфату 

наведені у таблиціТаблиця 5.3. 

1.5.2 Мікроекстракційне визначення йодиду, йодату та загального йоду 

Йод у розчиненому стані присутній у морській воді з майже постійною 

загальною концентрацією між 45 і 60 мкг/л. Йодат та йодид вважаються 

домінуючими формами йоду в морській воді. Йодат – термодинамічно стабільна 

форма в кисневмісних водах та становить понад 96% від загальної кількості йоду. 

Проте значні кількості йодиду часто спостерігаються в евфотичному шарі 

(перший ярус освітленості в океані) з концентрацією до 250 нмоль/л [59]. 

Співвідношення йодиду до йодату у воді залежить від рН води та її окисно-

відновного потенціалу [60], [61].  
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У прибережних морських водах неорганічний йод (йодат і йодид) складає 

близько 90% від загального вмісту йоду [62], а загальний вміст йоду у прісних і 

річкових водах значно нижчий, ніж у морській воді, та знаходиться  в межах від 

0,01 до 74 мкг/л, середнє значення – 5 мкг/л. Більше 90% йоду в річках 

зустрічається у вигляді йодид-іону. У порівнянні зі звичайними ґрунтовими та 

поверхневими водами мінеральні води, як правило, є багатшими на йод і можуть 

містити до 1 мг/л і більше. 

Молекулярний йод (I2) може використовуватися як бактерицид [63]. Це 

один з продуктів поділу, який утворюється в ядерному реакторі і може 

потрапляти в воду реактора. Молекулярний йод також є важливим реагентом або 

продуктом у багатьох хімічних реакціях, що використовуються в аналітичних 

цілях. Йод присутній в навколишньому середовищі, природно зустрічається в 

ґрунтах (0,5-20 мг/ кг), породах (0,08-10 мг/кг) та атмосфері (10-20 нг/м
3
) [60]. Він 

також природно присутній у біологічних рідинах здорової людини: в слині (1,1-

1,8 мг/л) [64], сечі (53-146 мкг/л) [65]–[68] і крові/сироватці крові (56-952 мкг/л) 

[66], [68], [69], а також у зразках харчових продуктів, таких як свіже та сухе 

молоко (0,05-2,7 мкг/л)] [70]–[72], морепродукти (2-515 мкг 100 г
-1

 ) [73], фрукти 

(яблука, цитрусові) та овочі (картопля, баклажани) (0,12 - 2,13 мг/кг) [74]–[76]. 

До цього часу для визначення форм йоду запропоновано лише декілька 

методик, які використовують мікроекстракцію, а визначення одним методом усіх 

трьох головних форм йоду не було описано. У [77] запропоновано методику 

краплинної мікроекстракції форм йоду (КРМЕ) з детектуванням методом газової 

хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МД) в різних пробах, таких як фармацевтичні 

препарати, йодована сіль, сухе молоко та овочі. У роботі [78] повідомляється про 

використання рідинної мікроекстракції (50 мкл толуолу) з GC-MS детектуванням 

для визначення йодату (після відновлення до йодиду) та йодиду в матриці з 

високим вмістом хлорид-іонів (морська вода та кухонна сіль). Метод рідинної 

мікроекстракції з сольовим диспергуванням був запропонований для визначення 

йодиду в таблетованій солі методом високоефективної рідинної хроматографії з 

діодно-матричним детектуванням [79]. В іншому методі проби молока 
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аналізували з використанням рідинної мікроекстракції в порожнинних волокнах 

(HF-LPME) з подальшим детектуванням газовою хроматографією з електронно-

захватним детектором [80]. Ху і співавт. [81] запропонували метод парофазної 

краплинної мікроекстракції (HS-SDME) в поєднанні з GC-ECD детектуванням для 

визначення йодиду я в пробах сухого молока і сечі.  

Тим не менш, ці методи придатні для визначення лише однієї певної йонної 

форми йоду – I
–
 або IO3

–
, тоді як інші форми слід розраховувати як різницю між 

загальним йодом та певною формою. Більш того, через часто трудомістку 

пробопідготовку, складні аналітичні схеми і проблеми що виникають із-за впливу 

матриці, не були розробленні методи з необхідною точністю для визначення 

слідових кількостей форм йоду. Отже, наразі існує потреба в розробці більш 

надійного, зручного та простого методу визначення форм йоду в природних 

водах. 

Великою перевагою методів мікроекстракції є їх висока чутливість, яка є 

результатом значного збільшення співвідношення водної фази до органічної фази, 

екстрагента. Мікроекстракція, як згадувалося раніше, досить часто застосовується 

у поєднанні з детектуванням ГХ та ВЕРХ, рідше – атомно-абсорбційною 

спектроскопією, і найрідше із спектрофотометричним детектуванням. Цьому є 

багато причин, але основною є небажана співекстракція іонних асоціатів, 

утворених між катіонами основних барвників і аніонами кислот, що 

використовується для підкислення або заважаючих аніонів, присутніх в пробі.Для 

більш об’єктивної оцінки, розроблену МЕ методику визначення йоду слід 

порівнювати з існуючими МЕ методиками із спектрофотометричним закінченням, 

що і зроблено у таблиці 5.9.  

Шарма та співавтори описали рідинну мікроекстракційно-

спектрофотометричну методику (LPME) для визначення загального йоду в 

морській воді, кухонній солі, фармацевтичних препаратах та сухому молоці з 

використанням безкюветного спектрофотометра для вимірювання 

світлопоглинання екстракту [82]. Методика базується на окисненні йодиду до 

йоду використовуючи 2-йодозобензоата, екстракції продуктів окиснення 200 мкл 
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н-гексану, а потім реекстракції 2 мкл краплею водного розчину крохмаль-

йодидного реагенту. Процедура визначення досить довготривала: потрібно 10 

хвилин лише для встановлення екстракційної рівноваги. Для визначення йодиду в 

фармацевтичних препаратах запропонована ще більш тривала процедура, яка 

включала сорбцію/десорбцію на модифікованому картриджі октадецил-

силікагелю (C18). Через низьку ефективність екстракції та короткий оптичний 

шлях – 1 мм, чутливість цього методу була меншою, ніж в інших запропонованих 

методиках. Мікрооб'ємний (безкюветний) спектрофотометр не є широковживаним 

приладом який використовують в рутинному аналізі.  

Пенья-Перейра та співавтори запропонували дві методики HS-SDME, що 

об`єднані з мікрооб’ємним спектрофотометричним детектуванням. Перший метод 

заснований на окисненні йодиду до йоду з допомогою Н2О2 та екстракції 

летючого молекулярного йоду 2,5 мкл N,N-диметилформаміду [24]. Другий метод 

– це визначення йодату в пробах природної води [83], який ґрунтується на 

відновленні йодату надлишком йодиду в кислому середовищі НСl до 

молекулярного йоду та екстракції цієї летючої форми 2,5 мкл краплею N, N-

диметилформаміду. Метод не може бути використаний для аналізу морської води 

або кухонної солі внаслідок заважаючого впливу великих концентрацій хлорид-

іону. Цей ефект, найімовірніше, обумовлений утворенням нелеткого ICl2
–
 у 

надлишку окисника та соляної кислоти [84]. Обидва методи потребують 

постійного перемішуванням магнітною мішалкою при 1400 об/хв протягом 7 хв. 

У цих роботах не була досліджена можливість одночасного визначення різних 

форм йоду. 

Раніше, в нашій роботі [85] був описаний метод рідинно-рідинної 

мікроекстракції з вортекс диспергуванням (VALLME) для визначення йодиду в 

пробах мінеральної води. Цей спосіб ґрунтується на окисленні йодиду йодатом в 

середовищі HCl, утворенні ICl2
–
 та екстракції його іонного асоціату з 

астрафлоксином у 250 мкл суміші амілацетату: CCl4 (1:1, об/об). 

У [86] запропоновані два методи дисперсійної мікроекстракції (DLLME) в 

шприці для визначення йодиду в пробах водопровідних і річкових вод. Перший 



55 

метод ґрунтується на окисненні йодиду азотною кислотою в середовищі 5 М HCl, 

що призводить до утворення  ICl2
–
 і наступної екстракції іонної пари, утвореної з 

Родаміном B, сумішшю 175 мкл толуолу та 700 мкл ацетону. Другий метод 

використовує утворення іонної пари між йодидом і фенантролінатом феруму(II) 

Fe(Phen)3
2+

 з подальшою екстракцією іонного асоціату сумішшю 150 мкл 

нітробензолу та 250 мкл метанолу. В обох методиках оптичну густину екстрактів  

вимірювали у мікрокюветі з об’ємом 10 мкл. Методики, як визнали автори, мають 

відносно низьку відтворюваність, викликану поганою відтворюваністю умов 

змішування в запропонованому варіанті ДРМЕ. Крім того, ефективність 

екстракції значно зменшувалася зі збільшенням об’єму, що накладає обмеження 

на об'єм водної фази, який повинен складати не більше 3 мл. Отже, можливість 

застосування цього методу до аналізу вод сильно обмежена. Основні хіміко-

аналітичні параметри існуючих методик наведено в Таблиця 5.9.  

1.5.3 Мікроекстракційне визначення сульфітів 

Аналіз публікацій, присвячених спектрофотометрично-

мікроекстракційному визначенню сульфіту, вказує на те, що кількість таких робіт 

обмежується кількома публікаціями. Відповідні методики визначення сульфіту 

наведено в Таблиця 5.11. 

У роботі [87] запропоновано визначення сульфітів у воді та продуктах 

харчування з використанням ДРМЕ та наступним спектрофотометричним 

детектуванням. Методика базується на кольоровій реакції сульфіту з о-фталевим 

альдегідом в присутності аміаку з утворенням ізоіндолу і його екстракції 100 мкл 

хлороформу (500 екстракційної суміші хлороформу та етанолу). Утворення 

забарвлення відбувається протягом 5 хвилин за температури 50
о
С. Розділення фаз 

проводять за допомогою центрифуги зі швидкістю 4500 об/хв протягом 5 хвилин. 

Парофазну краплинну рідинну мікроекстракцію для визначення сульфітів у 

фруктах та овочах описано роботі [25]. Методика заснована на виділенні 

газоподібного діоксиду сульфуру з підкисленої проби, газ поглинається 2,5 мкл 

реактиву Еллмана протягом протягом 3,5 хвилин. Оптичне поглинання 

вимірюють за допомогою безкюветного спектрофотометра. 
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Розроблена методика визначення сульфітів в овочах та сушених фруктах з 

викристанням ультразвукової мікроекстракції в точні помутніння [88]. Методика 

базується на утворенні іонного асоціату між Cu(SO3)2
2–

 та толуоловим синім з 

наступною екстракцією 1,75 мл 2,5 % розчину Triton X-45. Екстракцію проводять 

в ультразвуковій ванні за температури 40
о
С протягом 5 хвилин. Для 

інтенсифікації масопереносу додатково застосовують вортекс протягом 2 хвилин. 

Розділення фаз проводять за допомогою центрифуги протягом 5 хвилин та 

наступним охолодженням суміші у холодильнику протягом 2 хвилин. Перед 

вимірюванням оптичної густини, екстракт додатково розводять у 0,5 мл метанолу 

1.5.4 Мікроекстракційне визначення тіоціанат-аніону 

Для визначення тіоціанату розроблені методики з використанням 

різноманітних методів аналізу: спектрофотометрія [89], [90], іонна хроматографія 

[91], екстракційно-фотометричний [92], послідовний інжекційний [93] та 

проточно-інжекційний аналіз [94]–[96]. Також запропоновано потенціометричні 

методи з використанням електродів із різними мембранами [97], [98], оптичні 

[99], [100] та колориметричні сенсори [101]. Проте кількість мікроекстракційних 

методів досить невелика. Існуючі мікроекстракційні методики наведено в Таблиця 

5.13. 

Розроблена методика краплинної рідинної мікроекстракція з використанням 

зонду має одну з найнижчих меж виявлення. У ньому використовується менший 

об’єм органічного розчинника (40 мкл амілацетату) порівняно з 180 мкл 

хлороформу [102], 500 мкл суміші амілацетату, тетрахлорметану і ацетонітрилу 

[93] і 350 мкл амілацетату [103], що робить розроблений метод більш екологічним 

та дешевшим. Розроблена методика дозволяє уникнути етапу розділення фаз] [93], 

[102], [103] і перенесення екстракту до мікрокювети або іншого вимірювального 

приладу. Це робить методику більш простою та менш трудомісткою у порівнянні 

з іншими МЕ методиками. Методи, що базуються на використанні оптичних  

[104], [105] сенсорів, не передбачають застосування органічних розчинників та 

мають більш широкий лінійний діапазон градуювального графіка [104], або 

нижчу межу виявлення [105]. Проте ці методи є більш трудомісткими. Вони 
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потребують самостійного виготовлення допоміжних аналітичних пристроїв [104], 

або синтез флуоресцентних вуглецевих точок і наночасточок золота [105]. Це 

робить такі методи трудомісткими і вимагає від хіміка-аналітика спеціальних 

навичок, таких як навики ручної праці або досвід неорганічного синтезу. 

1.6 Висновки до розділу 1 

Описані основні існуючі техніки мікроекстракційної пробопідготовки в 

хімічному аналізі: краплинна рідинна мікроекстракція, дисперсійна рідинна 

мікроекстракція, гомогенна мікроекстракція та капілярна рідинна 

мікроекстракція. Наведені основні переваги та недоліки методів мікроекстракції, 

узагальнено описано процедури та техніку проведення мікроекстракції, порівняні 

між собою методи мікроекстракції за швидкістю встановлення екстракційної 

рівноваги, наявністю допоміжного обладнання для проведення екстракції та 

розділення фаз, простоти техніки мікроекстракції тощо.  

Велику кількість робіт присвячено краплинній рідинній мікроекстракції 

через її простоту, високу гнучність техніки екстракції, можливість повного 

автоматизування проведення екстракції. 

Дисперсійна рідинна мікроекстракція є відносно молодим типом 

мікроекстракції, що має високу популярність через вискоу швидкість 

встановлення екстракційної рівноваги та простоту техніки її проведення. 

Зазвичай мікроекстракційну пробопідготовку використовують під час 

аналізу органічних сполук з хроматографічним закінченням. В аналізі 

неорганічних сполук, мікроекстракцію широко використовують при визначені 

металів з ААС закінченням. Така залежність може бути пояснена, 

пристосованістю хроматографічного та атомноабсорбційного аналізу для роботи з 

малими об’ємами екстракту. Мікроекстракційно-фотометричне визначення 

неорганічних аніонів в літературі описано достатньо обмежено, що пояснюється 

труднощами при вимірюванні світлопоглинання у мікрооб`ємі екстракту. 
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2 РЕАГЕНТИ. АППАРАТУРА. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОРГАНІЧНИХ 

АНІОНІВ 

2.1 Використані реагенти, розчинники та матеріали  

Всі хімічні речовини і розчинники, що використовувалися в роботі, мали 

кваліфікацію не нижче «ч.д.а», якщо не вказано інше. Для приготування та 

розведення розчинів використовували бідистильовану воду. Очистку посуду, який 

використовувася при визначенні ортофосфату, виконували з використанням 

безфосфатного миючого засобу, розведеного кислотою або лугом (для видалення 

залишку гетерополісині зі стінок посуду). Посуд, забруднений залишками 

сорбованих барвників або іонних асоціатів, очищували промиванням етанолом 

або окисненням концентрованою азотною кислотою.  

Для проведення рідинної екстракції використовували наступні органічні 

розчинники: октанол, нонанол, деканол, ундеканол, метилізобутилкетон, н-

амілацетат, тетрахлорметан, хлороформ, дихлоретан, бензол, толуол, етилацетат і 

н-бутилацетат (виробники «Sigma-Aldrich» та «Centralchem», Словаччина). У 

якості диспергуючих розчинників застосовували метанол, етанол та ацетон 

(«Centralchem», Словаччина). 

Використовували наступні концентровані розчини мінеральних та 

органічних кислот: сульфатна кислота, ортофосфатна кислота, мурашина кислота 

(«Centralchem», Словаччина), хлоридна кислота («Sigma-Aldrich» Німеччина). 

Інші реактиви, які застосовували у роботі: катіонний барвник 

поліметинового ряду астрафлоксин FF, калій дигідрогенфосфат KH2PO4, амоній 

гептамолібдат тетрагідрат (NH4)6Mo7O24×4H2O (додатково очищували за 

допомогою перекристалізації з водно-етанольної суміші) («Centralchem», 

Словаччина), аскорбінова кислота («Centralchem», Словаччина); калій 

антимонілтартрат K2Sb2(C4H2O6)2×3H2O («Sigma-Aldrich», Словаччина); калій 

йодид KI («ITES», Словаччина), калій йодат KIO3 («Erba Lachema», Словаччина), 

тетрабутиламмоній йодид (TBA-I) («Sigma Aldrich», Німеччина), 1-бром-2,5-

пірролідиндіон (N-бромсукцинімід, NBS) («Merck», Німеччина), оксалатна або за 

тривіальною назвою щавлева кислота («Erba Lachema», Словаччина), натрій 
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сульфіт Na2SO3 («Erba Lachema», Словаччина), ферум(ІІІ) нітрат нонагідрат 

Fe(NO3)3·9H2O («Centralchem», Словаччина), 1,10-фенантролін («Centralchem», 

Словаччина). 

Приготування розчинів. 

Вихідний розчин ортофосфат-іонів з концентрацією 0,01 моль/л готували 

розчиненням наважки 0,139 г  KH2PO4 в 100 мл води. Робочі розчини ортофосфат-

іонів з концентрацією від 1 до 10 мкмоль/л готували послідовним розведенням 

вихідного розчину. Розчин амоній молібдату з концентрацією 0,1 моль/л та калій 

антимонілтартрату готували шляхом розчинення точних наважок даних реагентів 

у воді. Змішаний реагент для визначення ортофосфат-іонів, що містить сульфатну 

кислоту (6,6 моль/л), амоній молібдат тетрагідрат (18 ммоль/л) та калій 

антимонілтартрат (3 ммоль/л) зберігали в склянці з оранжевого скла при 

температурі 4 °C. Водний розчин аскорбінової кислоти з концентрацією 0.5 

моль/л використовували як відновник[106]. 

При приготуванні 1 ммоль/л розчину астрафлоксину FF (АФ) 196,5 мг 

реагенту розчиняли у 3-4 мл етилового спирту та доводили водою до 500 мл. 0,01 

моль/л вихідний розчин калій йодиду готували розчиненням 166 мг KI в 100 мл 

води. 0,01 моль/л розчин калій йодату готували розчиненням точної наважки KIO3 

у воді. Робочі розчини йодид- та йодат-іонів (1 і 10 мкмоль/л) готували щодня 

шляхом послідовного розбавлення вихідного розчину водою. 0,05 моль/л розчин 

йоду готували шляхом розчинення 2,54 г попередньо сублімованого твердого 

йоду в 100 мл 4%-ного йодиду калію з ультразвуковим диспергуванням протягом 

10 хв та розбавленням до 200 мл. Розчини йодату та йодиду зберігали в темному 

місці в склянці з темно-оранжевого скла. 0,01 моль/л тетрабутиламонію йодиду 

(TBA-I) готували шляхом розчинення 184,7 мг TBA-I у 50 мл води. 0,01 моль/л 

розчин N-бромсукциніміду (NBS) отримували шляхом розчинення 178 мг NBS у 

100 мл води. Розчин є стабільним протягом 5 днів. Вищезазначені розчини 

зберігали в скляних колбах з оранжевого скла у темному та холодному місці при  

4 °С. 
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При приготуванні 1 моль/л розчину щавлевої кислоти 6,304 г 

перекристалізованої щавлевої кислоти (H2C2O4∙2H2O) розчиняли і доводили до 

позначки 50 мл дистильованою водою. Буферний розчин з рН 6,4 одержували 

шляхом змішування 70 мл 0,2 М гідроксиду натрію та 100 мл суміші, яка містила 

0,04 моль/л розчину ортофосфорної, оцтової та борної кислот. 

0,01 моль/л вихідний розчин Na2SO3 отримували шляхом розчинення 0.126 г 

Na2SO3 в 100 мл 1 ммоль/л розчину ЕДТА. Робочі розчини Na2SO3 щодня 

готувались шляхом розведення вихідного розчину 1 ммоль/л ЕДТА. 0.1 моль/л 

вихідний розчин Fe(III) отримували шляхом розчинення наважки 8.08 г 

Fe(NO3)3·9H2O в 50 мл води, що містила 7.2 мл 37% HCl і розбавляли водою до 

200 мл. Робочі розчини Fe(III) готували шляхом розведення вихідного розчину. 

0.5 моль/л розчин 1,10-фенантроліну (Phen) отримували шляхом розчинення 

реагенту в 10-15 мл етанолу і наступним розведенням водою до 100 мл. Ацетатні 

буферні розчини, які мали необхідний рН, отримували з використанням 1 моль/л 

оцтової кислоти та 2 моль/л NaOH. 

Змішаний розчин реагенту для визначення сульфіту був приготований 

базуючись на методиці, описаній в роботі [107], з деякими модифікаціями: 75 мкл 

0,01 моль/л Fe(NO3)3, 0,5 мл розчину ацетатного буферу з рН 5.6, 300 мкл 0.05 

моль/л фенантроліну та 4.125 мл бідистильованої води змішували у 10 мл  

пробірці з оранжевого скла з гвинтовою кришкою та ретельно струшували. 

Розчин реагенту готували щодня та зберігали у темному місці в скляній колбі з 

темно-оранжевого скла. 

0,05 моль/л вихідний розчин амоній тіоціанату отримували розчиненням 

380,6 мг NH4SCN у 100 мл води. Робочі розчини готували щодня шляхом 

відповідного розбавлення вихідного розчину водою. 

Хлоридну та сульфатну кислоти з необхідними концентраціями готували 

розведенням відповідних концентрованих кислот. 

2.2 Обладнання 

Спектри поглинання та оптичну густину розчинів і екстрактів вимірювали 

за допомогою однопроменевого спектрофотометра «Lightwave II UV–Vis» 
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(«Starna Scientific Ltd.», Велика Британія) у кварцових кюветах з товщиною 

поглинаючого шару 0,5–1 см а також на спектрофотометрах «SPECORD S 600» 

(«Analytik Jena», Німеччина) та «СФ-26» («ЛОМО», СССР) у кварцових та 

скляних кюветах товщиною поглинаючого шару 0,2–5 см. 

Онлайн моніторинг залежності оптичної густини від часу проводили за 

допомогою спектрофотометру «USB4000-UV-VIS» («Ocean Optics», Winter Park, 

FL), який побудований на волоконній оптиці та обладнаний детектором з ПЗЗ-

матрицею, джерелом випромінювання видимого світла LS-1 (Ocean Optics, 

Dunedin, FL) і двопроменевим оптичним зондом (Expedeon, Велика Британія) з 

довжиною оптичного шляху 10 мм для вимірювання світлопоглинання. Оптичний 

зонд складається з трубки із хімічно стійкої нержавіючої сталі (діаметром 3.17 

мм), з "оптичною частиною" з одного боку та оптичним хвилеводом з іншого. 

Оптична частина (Рис. 4.1, 4.8) – це прямокутний отвір завдовжки 5 мм. Отвір 

обмежений оптичними вікнами. Одну частину оптичного хвилеводу підключено 

до джерела випромінювання, а іншу – до спектрофотометра. Запис та зберігання 

даних здійснювали за допомогою програмного забезпечення для 

спектрофотометричних вимірювань «OceanView» і програмного забезпечення 

«FIAlab 5.0».  

Для перемішування розчинів використовували цифрову магнітну мішалку з 

нагрівачем «RH digital»  («IKA-Werke GmbH & Co. KG», Німеччина) і магнітний 

перемішуючий елемент (магнітний «якір») розміром 12×2 мм. Кислотність 

розчинів визначали за допомогою рН-метра «ОRION 720A
+
» («Thermo Scientific», 

США) з комбінованим скляним електродом. 

Для проведення екстракції використовували магнітну мішалку «RH digital» 

(«IKA®-Werke GmbH & Co. KG», Німеччина); ультразвукову ванну UCI-150 

(«RAYPA», Іспанія), яку було обладнано високочастотним генератором з 

потужністю 325 Вт та частотою 35 кГц; вортекс міксер «VM-3000MD» («Medline 

Scientific», Велика Британія). Для розділення водної та органічної фаз 

використовували центрифугу «CN-2060» («MRC», Ізраїль).  
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Термостат «RW-0525G» («Medline Scientific», Велика Британія) 

використовувався для регулювання температури в діапазоні від 10 до 80 °С з 

точністю ± 0,1 °С. 

Для інтенсифікації дегазації (видалення бульбашок СО2) проб води 

використовувалася ультразвукова ванна «UCI-150». 

2.3 Методики експерименту 

2.3.1  Техніка проведення мікроекстракції із заморожуванням для 

визначення ортофосфат-іону  

Класична мікроекстракція у плаваючу замерзаючу краплю 

10 мл робочого розчину ортофосфату з концентрацією 1×10
–6

 моль/л 

переносять до мірної колби об’ємом 25 мл, приливають 0,5 мл змішаного реагенту 

і 0,5 мл 0,5 моль/л розчину аскорбінової кислоти. Об’єм доводять до 25 мл водою, 

ретельно перемішують та залишають на 5 хвилин для розвитку забарвлення. 

Концентрація ортофосфату в даному розчині становить  4×10
–7

 моль/л.  

Після цього розчин ГПС, який містив 1×10
–8

 моль ортофосфату, переносять 

в хімічний стакан об’ємом 50 мл, який містить магнітну мішалку (28 × 7 мм), 

вмикають магнітну мішалку і обережно приливають 1,3 мл концентрованої 

сульфатної кислоти. Потім, 90 мкл 1-ундеканолу обережно розміщають на 

поверхні водної фази за допомогою мікрошприца і перемішують розчин зі 

швидкістю 500 об/хв при кімнатній температурі. В даних умовах в розчині 

утворюється вихор і крапля органічного розчинника знаходиться в його центрі на 

поверхні розчину. На даному етапі відбувається екстракція ГПС в органічну фазу. 

Потім стакан зі зразком та екстрактом переносять в льодяну баню, крапля 

органічної фази замерзає протягом 5 хвилин. Після заморожування екстракт 

переносять на часове скло, де відбувається його розплавлення при кімнатній 

температурі. Частину рідкого екстракту переносять до мікрокювети з l = 1 см та 

вимірюють його світлопоглинання. 

Вортекс мікроекстракція у плаваючу замерзаючу краплю  
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5 мл робочого розчину ортофосфату з концентрацією 1×10
–5

 моль/л 

поміщають у мірну колбу об’ємом 25 мл, приливають 0,5 мл змішаного реагенту і 

0,5 мл 0,5 моль/л розчину аскорбінової кислоти. Об’єм доводять до 25 мл водою, 

ретельно перемішують та залишають на 5 хвилини для розвитку забарвлення. 

Концентрація ортофосфату в даному розчині становить 2×10
–6

 моль/л.  

5 мл розчину отриманої ГПС, який містить 1×10
–8

 моль ортофосфату, 

переносять до скляної конічної центрифужної пробірки, приливають 0,26 мл 

концентрованої сульфатної кислоти та перемішують розчин. Після цього 90 мкл 

1-ундеканолу мікрошприцем об`ємом 500 мкл витискають на поверхню розчину і 

струшують за допомогою вортекс міксера при найвищій можливій швидкості 

(близько 3000 об/хв). На даному етапі утворюється емульсія і ГПС екстрагується 

органічною фазою. Після проведення екстракції екстракційну суміш 

центрифугують протягом 3 хвилин зі швидкістю 3000 об/хв. Потім пробірку 

вносять до льодяної бані, де відбувається затвердіння органічної краплі протягом 

5 хвилин. Після заморозки екстракт переносять на часове скло, де він 

розплавляється при кімнатній температурі. Частину рідкого екстракту переносять 

до мікрокювети з l = 1 см та вимірюють його світлопоглинання. 

Мікроекстракція у плаваючу замерзаючу краплю з ультразвуковим 

диспергуванням 

5 мл робочого розчину ортофосфату з концентрацією 1×10
–5

 моль/л вносять 

у мірну колбу об’ємом 25 мл, приливають 0,5 мл змішаного реагенту і 0,5 мл 0,5 

моль/л розчину аскорбінової кислоти. Об’єм доводять до 25 мл водою, ретельно 

перемішують та залишають на 5 хвилин для розвитку забарвлення. Концентрація 

ортофосфату в даному розчині становить 2×10
–6

 моль/л.  

5 мл розчину отриманої ГПС, який містить 1×10
–8

 моль ортофосфату, 

переносять у скляну конічну центрифужну пробірку, приливають 0,26 мл 

концентрованої сульфатної кислоти та ретельно перемішують. Після цього 90 мкл 

1-ундеканолу переносять мікрошприцем на поверхню розчину і поміщають у 

ультразвукову ванну для утворення емульсії та проведення екстракції. Потім 

екстракційну суміш центрифугують протягом 3 хвилин зі швидкістю 3000 об/хв. 
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Далі пробірку вносять до льодяної бані, де органічна крапля твердіє протягом 5 

хвилин. Після заморожування екстракт переносять на часове скло, де відбувається 

його танення при кімнатній температурі. Частину рідкого екстракту переносять до 

мікрокювети з l = 1 см та вимірюють його світлопоглинання. 

Дисперсійно-краплинна рідинна мікроекстракція у плаваючу замерзаючу 

краплю 

10 мл робочого розчину ортофосфату з концентрацією 1×10
–6

 моль/л 

переносять до мірної колби об’ємом 25 мл, приливають 0,5 мл змішаного реагенту 

і 0,5 мл 0,5 моль/л розчину аскорбінової кислоти. Об’єм доводять до 25 мл водою, 

ретельно перемішують та залишають на 5 хвилин для розвитку забарвлення. 

Після цього розчин ГПС, який містить 1×10
–8

 моль ортофосфату, переносять 

в хімічний стакан об’ємом 50 мл з мішалкою (28 × 7 мм) і розміщують на 

поверхні магнітної мішалки, вмикають її і обережно приливають 1,3 мл 

концентрованої сульфатної кислоти. Потім за допомогою автоматичної піпетки 

швидко вносять 600 мкл суміші етанолу (дисперсійний розчинник), що містить 55 

мкл 1-ундеканолу (екстрагент). В результаті утворюється емульсія і ГПС 

вилучається органічною фазою. Після 10 хвилин екстракції (перемішування зі 

швидкістю 500 об/хв), швидкість зменшують до 150 об/хв для збору дрібних 

крапель розчинника в центрі воронки, переносять стакан з екстракційною 

сумішшю до льодяної бані та, не перериваючи перемішування, продовжують 

заморожування краплі. Слід звернути увагу на те, що в даному випадку не 

потрібно використовувати центрифугу перед стадією заморожування екстракту. 

Після заморожування екстракт переносять на часове скло, де відбувається його 

танення при кімнатній температурі, частину рідкого екстракту переносять до 

мікрокювети з l = 1 см та вимірюють світлопоглинання. 

2.3.2 Техніка вортекс рідинної мікроекстракції для визначення ортофосфат-

іону 

Стандартний розчин ортофосфату вносять до пластикової центрифужної 

пробірки об’ємом 15 мл з гвинтовою кришкою. Потім додають 80 мкл змішаного 

реагенту та 80 мкл розчину аскорбінової кислоти з концентрацією 0,5 моль/л. 



65 

Об'єм доводять водою до 4 мл, розчин ретельно перемішують та витримують 

протягом 10 хвилин для розвитку забарвлення ГПС. Після цього до розчину 

отриманої ГПС додають 100 мкл MIБK. Пробірку негайно закривають і суміш 

струшують на вортекс-міксері при максимальній швидкості протягом 60 с. В 

результаті струшування відбувається диспергування органічного розчинника, 

утворюється каламутний розчин, а ГПС вилучається в фазу органічного 

розчинника. Після цього пробірку центрифугують при 3000 об/хв протягом 2 хв 

для розділення фаз. Частину органічної фази відбирають за допомогою 

автоматичної піпетки та переносять у кварцову мікрокювету з товщиною 

поглинаючого шару 10 мм. Оптичну густину екстракту вимірюють при 810 нм. 

Після кожної екстракції пробірки промивають розчином 2 моль/л гідроксиду 

натрію та дистильованою водою для видалення залишків ГПС, що адсорбуються 

на поверхні стінок пробірки. 

2.3.3 Техніка вортекс рідинно-рідинної мікроекстракції з використанням 

допоміжного розчинника для регулювання густини для визначення 

йодид-іону 

У скляну пробірку об`ємом 15 мл з гвинтовою кришкою та конічним дном 

вносять 1 мл 2 моль/л хлоридної кислоти, стандартний розчин йодиду, 0,2 мл 1 

ммоль/л KIO3, доводять об’єм до 7,2 мл водою та ретельно перемішують. До 

отриманого розчину додають 250 мкл суміші розчинників, яка складається з 

амілацетату як екстрагента і тетрахлорометану у ролі допоміжного розчинника 

(1:1, об/об) та 0,3 мл 1 ммоль/л розчину астрафлоксину. Пробірку одразу 

закривають та струшують суміш протягом 20 с при 3000 об/хв на вортекс 

змішувачі. В результаті утворюється каламутний розчин, який представляє собою 

органічний розчинник, диспергований у водній фазі. Іонний асоціат, що 

складається з I2Cl
-
 та АФ, вилучається майже миттєво у мікрокраплі екстрагента. 

Після 4-хвилинної витримки пробірку центрифугують протягом 4 хв при 3000 

об/хв. Органічну фазу відбирають за допомогою автоматичної піпетки та 

переносять в скляну кювету з товщиною поглинаючого шару 2 мм. Оптичну 

густину вимірюють при довжині хвилі 555 нм. 
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2.3.4 Техніка вортекс рідинної мікроекстракції для визначення головних 

форм йоду  

Визначення йодату. 

Стандартний розчин йодату та 100 мкл 2 моль/л HCl вносять в скляну 

центрифужну пробірку з гвинтовою кришкою об`ємом 13 мл. Приливають 700 

мкл 0,01 моль/л йодиду тетрабутиламонію та ретельно перемішують. Пробірку 

залишають на 10 хв для повного відновлення йодату. В результаті утворюється 

іонний асоціат трийодид-аніону (I3
–
) з катіоном тетрабутиламонію. Потім за 

допомогою автоматичної піпетки додають 150 мкл амілацетату. Суміш 

струшують на вихровому (вортекс) змішувачі з частотою 3000 об/хв протягом 20 

с. В результаті утворюється каламутний розчин, а іонний асоціат TBA-I3 

екстрагується в дрібні краплі органічного розчинника. Потім пробірку 

центрифугують зі швидкістю обертання ротора 3000 об/хв протягом 2 хв. 

Органічну фазу (верхній шар) відбирають за допомогою автоматичної піпетки та 

переносять в кварцову мікрокювету з оптичною довжиною поглинаючого шару 10 

мм, світлопоглинання вимірюють при 295 нм відносно чистого розчинника. 

Визначення йодиду. 

Стандартний розчин йодиду вносять до скляної центрифужної пробірки з 

гвинтовою кришкою об`ємом 13 мл. Потім до цього розчину додають 100 мкл HCl 

з концентрацією 2 моль/л і 60 мкл NBS з концентрацією 0,01 моль/л, ретельно 

перемішують і витримують протягом 1 хвилини для повного окиснення йодиду до 

йодату. Після цього додають 500 мкл оксалатної кислоти з концентрацією 1 

моль/л для видалення надлишку NBS, ретельно перемішують та залишають 

пробірку на 5 хв. Потім додають 500 мкл TBA-І з концентрацією 0,01 моль/л та 

залишають суміш на 10 хв для повного відновлення йодату. Далі аналіз 

проводять, як описано в методиці визначення йодату. 

Визначення молекулярного йоду. 

Стандартний розчин йоду (в перерахунку на I
–
), вносять у скляну 13-

мілілітрову центрифужну пробірку, потім додають 1,1 мл буферного розчину з рН 

6,4 та 0,9 мл 0,02 моль/л TBA-І, суміш ретельно перемішують. Безпосередньо 
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після цього додають 80 мкл амілацетату. Потім екстракційну суміш енергійно 

струшують протягом 20 с, використовуючи вихровий (вортекс) змішувач. 

Розділення фаз після екстракції проводять за допомогою центрифугування зі 

швидкістю 3000 об/хв протягом 2 хв. Органічну фазу (верхній шар) відбирають за 

допомогою автоматичної піпетки та переносять в кварцову мікрокювету з 

оптичною довжиною шляху 10 мм, світлопоглинання вимірюють при 295 нм 

відносно чистого розчинника. 

2.4 Висновки до розділу 2 

Описані методики приготування розчинів, що були використані в ході 

проведення досліджень та методики додаткового очищення реактивів. Наведено 

органічні розчинники та використане обладнання для проведення мікроекстракції, 

виміру аналітичного сигналу, методики проведення мікроекстракційних 

процедур. .  
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3 ЗАСТОСУВАННЯ ДИСПЕРСІЙНОЇ МІКРОЕКСТРАКЦІЇ ДЛЯ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ОРТОФОСФАТУ, 

ЙОДИДУ, ЙОДАТУ ТА МОЛЕКУЛЯРНОГО ЙОДУ 

При проведенні мікроекстракційного розділення можна виділити декілька 

важливих стадій. На першій з них мусять бути створені умови для якомога більш 

повного змішування водної та органічної фаз з метою досягнення в максимально 

можливому ступені екстракційної рівноваги. Треба зауважити, що у деяких 

мікроекстракційних методиках стан рівноваги досягається неповністю, 

наприклад, у таких поширених методах як дисперсійна мікроекстракція чи різні 

варіанти краплинної мікроекстракції [26]. Тим не менше, і у цьому випадку при 

суворому дотриманні умов методики можна досягти задовільної відтворюваності 

результатів визначення. В мікроекстракційних методиках, як і загалом в 

хімічному аналізі, завжди шукають компромісу задля одночасного і гармонійного 

дотримання декількох головних вимог до аналітичних методик, таких як 

простота, експресність визначення, ступінь концентрування з одного боку, і 

повнота переведення аналіту в фазу екстрагенту з іншого. 

У методі дисперсійної мікроекстракції стадія масообміну відбувається 

найбільш простим шляхом без застосування будь яких приладів. У поєднанні зі 

швидкістю і універсальністю цього підходу це є поясненням його широкого 

розповсюдження. Також дисперсійну мікроекстракцію можна на відміну від 

інших підходів легко комбінувати з іншими методами мікроекстракції та 

автоматизувати. Цілком ефективними способами диспергування є вортексне і 

ультразвукове перемішування, які, втім, вимагають використання приладів. Ці 

способи можна без обмежень використовувати для будь яких органічних 

розчинників. Їх значною перевагою у порівнянні з дисперсійною 

мікроекстракцією є більш повне вилучення аналіту. Інтенсивність диспергування 

є настільки великою, що вже через досить невеликий проміжок часу (для вортекс-

мікроекстракції цей час може бути менше хвилини) досягається повне 

перемішування, встановлення екстракційної рівноваги та вилучення аналіту. 
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Також, як відомо, дисперсійний розчинник збільшує розчинність аналіту у водній 

фазі, зменшуючи у такий спосіб коефіцієнт його розподілу. 

Для диспергування є відомими і інші підходи, наприклад, методи 

гомогенної мікроекстракції, але їх використання сильно обмежується 

необхідністю застосування специфічного органічного розчинника, спеціальних 

умов переведення у гомогенну фазу і далі в органічну, а також необхідністю 

врахування певних властивостей речовини, яка визначається. На противагу цьому, 

використання суміші диспергуючого розчинника і екстрагента, ультразвукове та 

вортекс перемішування є найбільш універсальними підходами, які можуть бути 

легко пристосовані для визначення будь-якої речовини. Саме тому в даному 

дослідженні ми сконцентрували свою увагу на використанні тільки цих трьох 

підходів. 

Для розділення фаз зазвичай використовується центрифугування через те, 

що при диспергуванні органічної фази будь-яким способом майже завжди 

утворюється стійка емульсія. Її можна інколи зруйнувати шляхом відстоювання, 

але в будь якому разі центрифугування є достатньо простим, доступним, дуже 

швидким і надійним засобом повного розділення водної та органічної фаз. 

3.1 Застосування дисперсійної рідинно-рідинної мікроекстракції у плаваючу 

замерзаючу краплю для концентрування і спектрофотометричного 

визначення ортофосфату у вигляді молібдостибійфосфорної 

гетерополісині 

Мініатюризація є однією з головних тенденцій у розвитку хімічних методів 

аналізу. Мікроекстракція враховує цю тенденцію. При цьому об`єм органічних 

розчинників, які витрачаються, настільки сильно зменшується, що це є у повній 

відповідності з вимогами зеленої аналітичної хімії [108]. Водночас виникають 

серйозні проблеми під час стадій перемішування і відбору органічної фази. Це 

вимагає постійного вдосконалення техніки виконання мікроекстракції. 

Одним із сучасних і перспективних підходів до мініатюризації екстракції є 

мікроекстракція у плаваючу замерзаючу краплю (КРМЕ-ПЗК) [16]. Увагу до даної 

техніки мікроекстракції привертає її відносна простота, відсутність коштовного та 
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специфічного обладнання, що робить можливим її реалізацію в будь-якій 

лабораторії. 

 

Рис. 3.1 Фотографії екстракційної системи на різних етапах екстракції у методі 

дисперсійної рідинної мікроекстракції у плаваючу замерзаючу краплю при 

визначенні ортофосфату: а) розчин молібдостибійфосфорної сині до введення 

екстракційної суміші (швидкість перемішування 500 об/хв); б) вигляд розчину 

одразу після введення екстракційної суміші (швидкість перемішування 500 об/хв); 

в) вигляд екстракту після 10 хвилин екстракції (швидкість перемішування 500 

об/хв); г) затверділа крапля екстракту на поверхні водного розчину (швидкість 

перемішування 0 об/хв); д) вигляд затверділого екстракту після виймання його із 

водної фази (утримування пінцетом) 

Концентрування у замерзаючій краплі дозволяє повно та легко відбирати 

дуже малі мікролітрові об’єми [16] органічної фази з поверхні водної фази. Попри 

переваги дана техніка мікроекстракції має деякі недоліки, основний з яких це 

довготривале встановлення екстракційної рівноваги, і, як наслідок, зростання 

тривалості етапу концентрування та самого аналізу. Комбінування класичної 
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методики ПЗК та ДРМЕ [17] дозволяє дещо скоротити тривалість 

концентрування, але стає необхідною нова стадія – розділення фаз з 

використанням центрифугування. Таким чином, доводиться включати ще один 

крок в пробопідготовку зразка та ускладнювати методику визначення. 

При роботі з вищими спиртами встановлено, що для проведення екстракції 

слід використовувати тільки скляний посуд, оскільки такі екстрагенти мають 

гарну адгезію до поліетиленової, поліпропіленової або тефлонової поверхні та 

здатні прилипати до стінок посуду, який використовується. В подальшому ця 

частина екстракту втрачається і відбір органічної фази стає неможливим. 

Використання скляних пробірок для центрифугування показало, що вони часто 

розтріскуються в роторі центрифуги через перенавантаження, а їх вміст витікає у 

тримач пробірок. Це накладає обмеження на швидкість обертання центрифуги, та 

як наслідок, подовжує час центрифугування та/або зменшує ступінь розділення 

фаз. Слід також звернути увагу, що після центрифугування, навіть у скляних 

пробірках, екстракт часто збирається у вигляді кільця попід стінками пробірки, 

що сильно ускладнює відбір екстракту для детектування.  

В даній роботі запропоновано новий підхід, який об`єднує два методи – 

дисперсійну мікроекстракцію та мікроекстракцію у замерзаючу краплю 

органічного розчинника (ДКРМЕ-ПЗК). В ньому усунені деякі важливі недоліки 

КРМЕ-ПЗК та ДКРМЕ-ПЗК. В запропонованому підході екстракт збирається і 

утримується у краплі за рахунок центробіжних сил не у центрифузі, а у стакані 

при перемішуванні на магнітній мішалці. Це дозволяє скоротити час проведення 

екстракції, запобігти подальшого диспергування екстракту під час переносу 

пробірок із центрифуги (у разі її використання) до льодяної бані, полегшити 

відбір екстракту та виключає використання центрифуги для розділення фаз.  

На початок наших досліджень публікації щодо застосування ДКРМЕ-ПЗК 

для визначення неорганічних аніонів були відсутні [109]. Вибір органічних 

розчинників в даному методі є обмеженим. В більшості робіт використовуються 

вищі спирти. Хоча даних щодо екстракції гетерополікомплексів вищими 

спиртами не було, можна було передбачити те, що екстракційна здатність цього 
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класу оксигенвмісних розчинників щодо екстракції гетерополікислот є 

задовільною. Враховуючи це, ми зробили спробу розробити методику визначення 

ортофосфату методом ДКРМЕ-ПЗК та апробувати її для аналізу природних вод. 

Для визначення деяких елементів і, в особливості, фосфору(V) та його 

похідних, на даний час велике значення мають спектрофотометричні методики, 

які ґрунтуються на утворенні гетерополісполук. Це пояснюється тим, що реакції 

утворення молібденових ГПК є майже специфічними для Фосфору(V), 

Силіцію(IV) та Арсену(V), а їхнього взаємного впливу можна досить легко 

позбутися. Такі методики конкурують за чутливістю з найкращими атомно-

спектроскопічними методиками, особливо при поєднанні з сорбційним або 

екстракційним концентруванням [110], або при використанні рідинних капілярних 

хвилеводів з великою товщиною поглинаючого шару  

(0,5-5 м) [111]. 

Спектрофотометричні методики визначення ортофосфату, які 

використовують гетерополісполуки, можна розподілити на три великі групи, які 

включають утворення жовтих (окиснених), синіх (відновлених) форм 

гетерополікомплексів структури Кеггіна, а також іонних асоціатів 

гетерополіаніонів з основними органічними барвниками. [110], [112], [113]. 

Методики визначення, що використовують екстракцію іонних сполук ГПА з 

катіонними барвниками, є високочутливими, але вони зазвичай ускладнені через 

співекстракцію барвника та його іонних асоціатів з аніонами ізополімолібдату, а 

також високою чутливістю до домішок у вихідних реактивах. Це призводить до 

високих значень поглинання холостої проби та низької відтворюваністі 

результатів [114]. 

Хімізм методу 

В методі Мерфі та Райлі [115] для прискорення відновлення 12-

молібдофосфорного гетерополікомплексу (12-МФК) аскорбіновою кислотою 

використовується антимонілтартрат калію. Він має багато переваг перед 

методами, які застосовують інші відновники, в тому числі хлорид стануму(II), або 

виключно аскорбінову кислоту. Найбільші його переваги це висока швидкість 
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реакції при кімнатній температурі, стабільність світлопоглинання гетерополісині, 

яка утворюється, і менша чутливість до заважаючого впливу сторонніх речовин. 

В присутності іонів Sb(III) або Bi(III) час відновлення 12-MФК 

аскорбіновою кислотою при кімнатній температурі зменшується з 2 годин до 5-7 

хвилин. Цей прискорюючий ефект пояснюється проміжним утворенням 

металозаміщеного гетерополіаніону, формула якого PMe(III)Mo11O40
6–

[116]. 

Остання сполука відновлюється значно легше, ніж 12-МФК. На першій стадії при 

відновленні 12-МФК спочатку утворюється двоелектронна гетерополісинь і, 

нарешті, в надлишку іонів Me(III) – чотириелектронна гетерополісинь можливого 

складу PMe(III)2Mo4
V
Mo7

VI
O40

7–
. 

Попереднє концентрування з використанням рідинної екстракції або сорбції 

є необхідною стадією при визначенні Фосфору, якщо потрібне підвищення 

чутливості, або є необхідним усунення заважаючого впливу сторонніх сполук 

[117], [118]. Екстракція гетерополікислот визнана надійним методом для 

розділення великої кількості сполук та визначення слідових кількостей аналітів у 

різних матеріалах. Спирти та кетони переважають за своєю екстракційною 

здатністю інші оксигенвмісні розчинники. Коефіцієнти розподілу 

гетерополімолібдатів у випадку застосування етерів та естерів значно нижчі. В 

той же час екстракція естерами є досить вибірковою. При застосуванні цих 

розчинників вибірково вилучаються лише гетерополікомплекси фосфору. 

Екстракція гетерополісиней вищими спиртами (ундеканол, додеканол) 

раніше не вивчалася. Вибір вищих спиртів як екстрагентів має ряд додаткових 

переваг, включаючи високий коефіцієнт розподілу, низька розчинність 

екстрагентів у воді (0,002% для ундеканолу у воді). Селективність по відношенню 

до ГПА силіцію(IV) покращується. Коефіцієнти розподілу 12-молібдофосфату для 

бутанолу та октанолу близькі – 9,2 та 9,6, відповідно, а для 12-молібдосилікату 

різниця набагато вище – 4,28 і 0,0025 [117]. 

 



74 

 

Рис. 3.2 Спектри світлопоглинання гетерополісині, яка утворюється при реакції 

12-МФК з аскорбіновою кислотою у присутності антимонілтартрату:  

1) екстракт в ундеканолі (0,5 мкмоль/л Р(V), l = 1 см); 2) водна фаза (12,5 

мкмоль/л Р(V), l = 5 см)  

3.1.1 Порівняння різних технік мікроекстракції при дослідженні 

концентрування ортофосфату методом МЕ-ПЗК  

Зазвичай класична техніка МЕ-ПЗК передбачає інтенсифікацію 

масопереносу в зразках за рахунок перемішування із застосуванням магнітної 

мішалки. Також можуть бути використані ультразвукова інтенсифікація (УЗМЕ-

ПЗК) [119], вортекс перемішування (ВМЕ-ПЗК) [120], або введення 

дисперсійного розчинника (ДМЕ-ПЗК)[17]. Нами досліджено можливість 

використання цих технік мікроекстракції для визначення ортофосфату на рівні 10
–

8
 моль/л з використанням екстракції вищими спиртами. В даному дослідженні як 

головний критерій для порівняння методик був використаний час екстракції.  
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Отримані результати (Рис. 3.3) вказують, що класична МЕ-ПЗК є 

найповільнішим методом і тому ми вилучили її з наступних досліджень. Не 

дивлячись на інтенсивне перемішування у варіанті КРМЕ-ПЗК, швидкість 

встановлення екстракційної рівноваги, як і в інших техніках КРМЕ, виявилася 

досить низькою (більше 120 хв). Це пояснюється тим, що екстракцію проводять у 

суцільну краплю в’язкого органічного розчинника з великого (25 мл) об’єму 

водної фази, поверхня контакту фаз є невеликою і, як наслідок, швидкість 

 

Рис. 3.3. Залежність оптичної густини екстракту від тривалості екстракції при 

застосуванні різних мікроекстракційних методів: 1 – рідинно-рідинна 

мікроекстракція у плаваючу замерзаючу краплю; 2 – дисперсійна рідинно-рідинна 

мікроекстракція у плаваючу замерзаючу краплю; 3 – дисперсійна рідинно-рідинна 

мікроекстракція у плаваючу замерзаючу краплю із застосуванням 

ультразвукового диспергування; 4 – дисперсійна рідинно-рідинна мікроекстракція 

у плаваючу замерзаючу краплю із застосуванням вортекс диспергування. 
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масопереносу невисока. УЗМЕ-ПЗК також була відкинута, оскільки при її 

використанні необхідно було витримувати реакційну суміш впродовж 20 хв для 

встановлення екстракційної рівноваги. Найбільш швидким виявився спосіб, який 

застосовує вортекс-перемішування – ВМЕ-ПЗК, але він є придатним лише для 

зразків, які мають невеликий об’єм (5-10 мл). Більш того, у зв’язку зі стабільністю 

отриманої емульсії для розділення фаз у цьому разі необхідно використовувати 

центрифугування. Виходячи з вищесказаного, у подальших дослідженнях для 

вилучення гетерополісині Фосфору(V) було використано поєднання методів ДМЕ 

і МЕ-ПЗК.  

3.1.2 Вплив кислотності екстракції на ефективність вилучення аналітичної 

форми  

Звичайно у методиках, які використовують утворення та екстракцію 

гетерополікомплексів, підкислення розчинів проводять у дві стадії. На першій 

стадії створюють умови для кількісного утворення окисленої або відновленої 

форми ГПК. На другій стадії, враховуючи, що у відповідності з гідратно-

сольватною теорією для екстракції гетерополікислот у розчині треба створювати 

достатньо високу концентрацію іонів Гідрогену, підкислення проводять ще раз, 

намагаючись знайти кислотність, яка є оптимальною вже для екстракції. Одразу 

створити високу кислотність неможливо, оскільки гетерополікомплекси і 

гетерополісині фосфору(V) не можуть утворюватися або не є стійкими у 

сильнокислому середовищі. Так, відомо [121], що гетерополісинь, яка 

утворюється при реакції 12-МФК з аскорбіновою кислотою в присутності 

надлишку іонів стибію(III) або бісмуту(III), може утворюватися лише в вузькому 

інтервалі кислотності від рН 0,7 до 1,2, а область оптимальної кислотності 

екстракції знаходиться при набагато більшій кислотності. Тут використовується 

та властивість гетерополісиней, що вони є набагато більш кінетично стійкими до 

лужного і кислотного гідролізу у порівнянні з жовтими (окисненими) формами. 
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Рис.3.4. Вплив концентрації сульфатної кислоти на світлопоглинання екстрактів: 

1 – ундеканол, 2 – деканол  

 

Вплив кислотності аналізованого розчину вивчали в інтервалі концентрацій 

сульфатної кислоти від 0,15 до 1,6 моль/л. З Рис.3.4  видно, що ступінь вилучення 

ГПС фосфору(V) зростає до концентрації розчину за сульфатною кислотою 0,9 

моль/л для 1-ундеканолу та 1,0 моль/л для 1-деканолу, відповідно. Далі на кривій 

є область кислотності, у якій ступінь вилучення ГПС є максимальним і постійним. 

У якості оптимальної вибрали кислотність, що відповідає 1,03 моль/л сульфатної 

кислоти. 

3.1.3 Вибір екстрагента 

Вибір відповідного екстрагента є одним із важливих етапів при розробці 

методик дисперсійної мікроекстракції в плаваючу замерзаючу краплю. 

Екстракційний розчинник у методі МЕ-ПЗК, окрім іншого, має відповідати 
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наступним вимогам: він повинен бути малорозчинним у воді, мати високу 

екстракційну здатність по відношенню до аналіту, а також його температура 

плавлення має бути близькою до кімнатної. Зазвичай вибір оптимального 

екстрагента проводять з наступних розчинників: 1-октанол, 1-ундеканол, 1-

додеканол, 1-тетрадеканол, н-гексадекан, циклогексанол, циклогексан і 1-

гексадекантіол [109]. 1-Октанол та 1-нонанол були виключені із досліджень через 

їх низьку температуру плавлення (-16 °C та -6 °C відповідно), в той час як 1-

додеканол плавиться при 24 °C, що ускладнює роботу з ним (потрібно підігрівати 

екстракційну суміш та кювети, щоб екстрагент не застигав під час вимірювань 

оптичної густини). У зв’язку з цим для подальших експериментів 

використовували 1-деканол та 1-ундеканол.  

3.1.4 Вплив об’єму екстрагента на аналітичний сигнал 

При вивченні впливу об’єму екстрагента (або частки екстракційного 

розчинника у дисперсійному) на вилучення аналітичної форми до розчинів 

гетерополісині фосфору(V) вносили екстракційну суміш, яка містила різні об’єми 

розчинів 1-деканолу або 1-ундеканолу в ацетоні, який використовували як 

дисперсійний розчинник. Далі проводили екстракцію згідно зі стандартною 

процедурою ДМЕ-ПЗК. З Рис. 3.5 видно, що спочатку аналітичний сигнал 

повільно збільшується при зменшенні об`єму ундеканолу, а при об`ємах, менших 

за 50 мкл, різко зростає. Втім, використання об’ємів екстрагента, менших за        

50 мкл, призводить до певних труднощів. При роботі з такими маленькими 

об’ємами розчинника важко відбирати затверділу краплю з поверхні водної фази 

у кількості, яка є необхідною для подальшого вимірювання оптичної густини. 

Таким чином, як оптимальний об`єм було вирішено використовувати 55 мкл 

ундеканолу. Для деканолу отримали подібну залежність. У подальшому 1-

ундеканол був обраний як найкращий екстракційний розчинник у зв'язку з тим, 

що він має більш високу температуру плавлення, що сприяло спрощенню і 

пришвидшенню етапу заморожування краплі. 
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Рис. 3.5. Залежність оптичної густини екстракту від об’єму ундеканолу. 

 С(PO4
3–

) = 4,010
–7

 М; С(H2SO4) = 1,0 М; V(етанолу) = (600-V(ундеканолу)) мкл; 

об’єм водної фази 25 мл; час екстракції 10 хв. 

 

3.1.5 Вибір об’єму та типу дисперсійного розчинника 

Дисперсійний розчинник в ДМЕ-ПЗК повинен добре змішуватися як з 

водою, так і з екстракційним розчинником. Як дисперсійні розчинники були 

випробувані ацетон, метанол і етанол. Вплив об’єму дисперсійного розчинника 

досліджували для фіксованого об’єму 55 мкл 1-ундеканолу, який виконував роль 

екстракційного розчинника у суміші. Результати дослідів показані на рис. Рис. 

3.6. Збільшення об’єму дисперсійного розчинника спочатку призводить до 

збільшення оптичної густини. Це відбувається тому, що зростає ступінь 

диспергування органічної фази у водній і внаслідок цього разом зі збільшенням 

площі розподілу фаз збільшується ефективність екстракції. При збільшенні 

об`єму дисперсійного розчинника понад 600 мкл аналітичний сигнал знижується. 



80 

При великих об`ємах дисперсійного розчинника вирішальним стає вплив 

негативного фактору – збільшення розчинності комплексу аналіту у водній фазі. 

Метанол як дисперсійний розчинник має дещо меншу ефективність, а дія ацетону 

і етанолу виявилися приблизно однаковою. Через меншу токсичність та добру 

диспергуючу здатність як дисперсійній розчинник для подальших досліджень 

використовували етанол. Об’єм етанолу 600 мкл, при якому було досягнуто 

максимальне світлопоглинання, був обраний як оптимальний. 

 

Об’єм, мл 

Рис. 3.6  Залежність оптичної густини екстракту від типу та об’єму 

дисперсійного розчинника: 1 – метанол, 2 – ацетон, 3 – етанол.  

С(PO4
3–

) = 4,010
–7

 М; С(H2SO4) = 1,03 М; V(ундеканолу) = 55 мкл; час 

екстракції 10 хв; 

3.1.6 Вплив швидкості перемішування 

Інтенсивність перемішування розчину, який аналізують, є істотним 

чинником для підвищення ефективності екстракції і скорочення її часу. У цій 

роботі для покращення масообміну між фазами використовували магнітну 
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мішалку з регулюванням числа обертів. Зі збільшенням швидкості перемішування 

ступінь вилучення ГПС зростає. Проте було знайдено, що при кількості обертів 

вище, ніж 500 об/хв, органічна фаза (крапля) перестає скупчуватися у центрі 

воронки. Тому цю швидкість було обрано як оптимальну. Після екстрагування 

протягом 10 хв швидкість перемішування знижували до 150 об/хв, щоб 

згрупувати всі краплі в одну, подібно тому, як про це раніше повідомлялось у 

роботах [122], [123]. 

3.1.7 Вплив концентрації висолювача  

Ступінь вилучення часто покращується при додаванні концентрованих 

розчинів солей внаслідок ефекту «висолювання». Досліджено вплив концентрації 

хлориду натрію, який був використаний як висолювач, на екстракцію 

молібдостибійфосфорної гетерополісині ундеканолом. Показано (Рис. 3.7), що до 

0,6 моль/л NaCl додавання солі не має істотного впливу на вилучення 

фосфору(V). Скоріше за все це пояснюється тим, що при екстракції 

 

Рис. 3.7  Залежність оптичної густини екстракту від концентрації хлориду натрію. 

С(PO4
3–

) = 4,010
–7

 М; С(H2SO4) = 1,03 М; V(ундеканола) = 55 мкл; 

V(етанола) = 545 мкл; час екстракції10 хв. 
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гетерополісині у будь-якому разі вже створюється середовище з великою іонною 

силою за рахунок додавання концентрованого розчину сульфатної кислоти.  

3.1.8 Вплив температури  

Як правило, при підвищенні температури підвищується ефективність 

екстракції в результаті пришвидшення масопереносу. Проте, підвищення 

температури призводить до збільшення розчинності екстракційного розчинника в 

водній фазі. У цій роботі було вивчено вплив температури на ефективність 

екстракції в діапазоні від 20 до 50 °С. Отримані результати показали, що у 

дослідженому діапазоні температур температура водного розчину істотно не 

впливає на процес екстракції. Тому для спрощення методики визначення усі 

дослідження виконували при кімнатній температурі. 

3.1.9 Дослідження заважаючого впливу 

Сполуки силіцію(IV) є основною потенційною заважаючою речовиною при 

екстракційно-фотометричному визначенні ортофосфату у вигляді гетерополісині, 

тому що вони є присутніми у співставимих або більших концентраціях у 

природних об`єктах і досить легко у широкому інтервалі рН утворюють стійкі 

молібденові гетерополікомплекси. Проте, в умовах запропонованої методики 

швидкість утворення окисленої форми 12-молібдосилікату, а також її відновлення 

до гетерополісині є значно меншими, ніж для 12-молібдофосфату [124]. На 

додаток, як вже говорилося, 12-молібдосилікатна кислота вилучається 

ундеканолом набагато гірше. Тому навіть без використання маскуючих агентів 

визначення ортофосфату є високоселективним. Було показано, що силікати не 

заважають визначенню ортофосфату навіть при концентрації 0,5 ммоль/л, що 

значно перевищує їх звичайний вміст у природних водах. Арсенат здатний 

утворювати аналогічну гетерополісинь, яка кількісно екстрагується в органічну 

фазу. Проте, в більшості природних вод вміст арсену(V) є значно меншим, ніж 

ортофосфату [125]. За необхідності арсен(V) можна легко замаскувати шляхом 

відновлення до арсену(III), який не утворює молібденових ГПК структури 

Кеггіна. 
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3.1.10 Хіміко-аналітичні характеристики методики визначення ортофосфату 

методом ДМЕ-ПЗК 

Градуювальний графік побудовано у межах концентрацій ортофосфату від 

4,0×10
–8

 до 6,0×10
–7

 моль/л. Рівняння градуювального графіку А = 1,14×10
6
×С + 

0,0075 (де A це оптична густина, С – концентрація ортофосфату в моль/л), 

коефіцієнт кореляції R
2
 = 0,9982. Межу виявлення (МВ) розраховували за 3s-

критерієм. Вона дорівнює 7,4 × 10
-9

 моль/л. 

Коефіцієнт концентрування розраховували як відношення тангенсів кутів 

нахилу градуювальних графіків, які було отримано з екстракційним 

концентруванням та без нього. Це відношення дорівнює приблизно 50. 

Правильність та відтворюваність запропонованої методики були перевірені 

шляхом проведення 6 паралельних визначень вмісту ортофосфату у стандартних 

розчинах з двома значеннями концентрацій – 4,96 та 14,88 мкг/л протягом двох 

днів. Для оцінки відтворюваності використовували відносне стандартне 

відхилення (RSD, %). Правильність методики характеризували у відсотках по 

відношенню до введеної кількості (R, %). Результати вимірювань наведені у 

таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1 

Денні та міжденні дані щодо відтворюваності та правильності методики 

визначення ортофосфату методом ДМЕ-ПЗК (n = 6) 

Введено, 

мкг/л  

День 1 День 2 

Знайдено, мкг/л Sr, % R, % Знайдено, мкг/л Sr, % R, % 

4,96 4,97 ± 0,24 4,5 100,2 4,98 ± 0,32 6,1 100,4 

14,88 15,04 ± 0,19 1,2 101,1 14,76 ± 0,21 1,4 99,2 

 

Розраховано коефіцієнт концентрування ГПС, який визначали як 

співвідношення між кінцевою концентрацією аналіту в екстрагенті і початковою 

концентрацією у пробах води. Він дорівнює 52. Порівнюючи це значення з 

співвідношенням водної та органічної фаз, можна зробити висновок, що ступінь 
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вилучення у даних умовах складає 10,4%, що у свою чергу відповідає коефіцієнту 

розподілу 58. 

3.1.11  Порівняння розробленої методики з іншими екстракційно-

фотометричними методиками 

Для розробленої методики визначення ортофосфату методом ДРМЕ-ПЗК 

було проведено порівняння з кращими з існуючих екстракційно-фотометричних 

методик. Одним із простих та ефективних способів підвищення чутливості 

екстракційно-фотометричного визначення аніонів є екстракція іонних асоціатів 

аналіту (наприклад, неорганічного аніону) з катіонними барвниками, які 

виступають у якості протиіонів. Розроблено багато екстракційно-фотометричних 

методик визначення фосфату у вигляді ІА окиснених форм молібдофосфатів із 

малахітовим зеленим [51], [56], етиловим фіолетовим [126] та т.п. У роботах [51], 

[126] описані чутливі методики визначення ортофосфату, в яких кут нахилу 

градуювального графіку знаходиться у межах (2,5-2,7)×10
5
 одиниць відповідно, 

що є значно меншим, ніж у запропонованій методиці – 1,14×10
6
. Екстракцію 

проводили з об’єму водної фази 14 або 12 мл п’ятьма мілілітрами суміші МІБК та 

толуолу. Тобто, в цьому випадку ступень концентрування був відносно 

невеликим.  

Чутливість методик, які ґрунтуються на використанні ІА з органічними 

барвниками, досягається, головним чином, за рахунок високого власного 

поглинання барвників, а для проведення аналізу потрібно використовувати великі 

об’єми небезпечних органічних розчинників. Для порівняння, у розробленій 

методиці дисперсійній рідинній мікроекстракції у плаваючу замерзаючу краплю 

використано лише 55 мкл екстракційного розчиннику, тобто в 90 разів менше. 

Визначенню фосфату з барвниками заважають великі аніони, наприклад, йодиди, 

перхлорати, нітрати, синтетичні аніонні поверхнево активні речовини та інші. 

При використанні молібдостибійфосфорної гетерополісині у якості аналітичної 

форми такі проблеми є відсутніми. 

Автори роботи [56] поєднали переваги застосування ІА та мікроекстракції у 

краплю органічного розчинника, занурену у розчин, при розробці методики 
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мікроекстракційно-фотометричного визначення ортофосфату. Екстракцію 

проводили із 6 мл аналізованого розчину 100 мкл МІБК. Стверджується, що 

досягнуто ступінь концентрування в 325 разів, а межа виявлення знаходиться на 

рівні 6 нмоль/л. Така величина ступеню концентрування є дещо сумнівною, 

оскільки співвідношення водної на органічної фаз складало 60, а розчинність 

МІБК є доволі великою близько 1,7% за масою. Також методика не позбавлена 

тих недоліків , які є традиційними при використанні катіонних барвників. 

Співекстракція ІА барвника з простими аніонами призводить до високих значень 

світлопоглинання контрольного досліду. Вимірювання аналітичного сигналу 

передбачало застосування безкюветного спектрофотометру, що накладає ряд 

суттєвих обмежень, таких як мала довжина оптичного шляху (~1 мм), особливі 

вимоги до розчинника, який розташовується між оптичними частинами приладу. 

Специфічність та висока вартість приладу роблять методику непридатною для 

широкого використання. Порівняння з іншими мікроекстракційними методиками 

проведено нижче у розділі 5. 

3.2 Застосування вортекс рідинної мікроекстракції для визначення 

ортофосфату 

Вортекс рідинна мікроекстракція (ВРМЕ, VA-LLME) – це одна з 

найпростіших технік мікроекстракції, яка дозволяє в досить короткий час 

провести відділення та концентрування аналіту. Завдяки використанню вортекс-

міксера досягається ефективне диспергування фаз без застосування додаткового 

диспергуючого розчинника. До розробки даної методики не було методик 

визначення ортофосфату, які б використовували ВРМЕ. 

Як і у попередньо описаній методиці, визначення ортофосфату ґрунтується 

на утворенні молібдостибійфосфорного комплексу, відновленні його 

аскорбіновою кислотою та наступній екстракції метилізобутилкетоном. На 

відміну від спиртів МІБК екстрагує гетерополісполуки більш повно, хоча і не так 

селективно. Поєднання високої екстракційної здатності МІБК, кількісне 

вилучення гетерополісині у ході вортекс-перемішування, враховуючи також 

можливість маскування заважаючого впливу арсенат-іонів, дозволило розробити 
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водночас дуже просту та експресну, селективну і чутливу методику визначення 

ортофосфат-іонів.  

3.2.1 Вибір типу комплексної сполуки для мікроекстракційно-

фотометричного визначення фосфору(V) у вигляді ГПС 

Для визначення Фосфору та його неорганічних та органічних сполук  

найчастіше всього використовується реакція утворення гетерополісиней [127]. Як 

відновник були запропоновані багато речовин, але серед них велику популярність 

завоювали методики, які ґрунтуються на відновленні 12-молібдофосфорного ГПК 

аскорбіновою кислотою. При кімнатній температурі процес відновлення є 

повільним і займає біля двох годин. Запропоновано кип’ятити розчин 5-10 хв 

[128], але це ускладнює визначення. Найкращою виявилася модифікація, 

запропонована Мерфі та Райлі [115]. Сполуки стибію(III) здатні прискорювати 

реакцію. При їх використанні в залежності від температури навколишнього 

середовища відновлення займає від 3 до 7 хв. Потім було знайдено, що аналогічну 

дію спричиняють сполуки Bi(III) та As(III) [116]. Спочатку вважали, що 

стибій(III) або бісмут(III) виступають як каталізатори, а потім були знайдені 

докази того, що насправді прискорення реакції пов`язане з утворенням 

проміжного металозаміщеного комплексу і іони замісника входять у склад ГПС. 

На початку наших досліджень ми намагалися використати утворення і 

екстракцію ГПС, яка утворюється при відновленні аскорбіновою кислотою у 

присутності іонів бісмуту(III). Проте виявилося, що хоча утворення ГПС було 

кількісним, в оптимальних умовах реакції (С(H
+
) = 0,2 M, C(Na2MoO4) = 2,8×10

-3
 

M), при спробах екстрагувати утворену ГПС бутилацетатом або МІБК, оптична 

густина органічної фази була нестійкою і повільно зменшувалася у часі. Ми 

зробили припущення, що зменшення оптичної густини викликане домішками 

окисників у розчинниках, які використовувалися, але і для очищених, висушених і 

перегнаних розчинників згадане явище повторилося.  

При використанні ГПС, які були утворені при реакції 12-молібдофосфату з 

аскорбіновою кислотою у присутності антимонілтартрату, такого явища не 

спостерігалося. Можна припустити, що бісмутозаміщені ГПС є доволі сильними 
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відновниками і здатні окиснюватися тими органічними розчинниками, які були 

застосовані. Тому для подальших досліджень було вибрано реакцію утворення 

молібдостибій(III)фосфорної ГПС. 

3.2.2 Вибір екстрагента  

Вибір ефективного органічного розчинника є дуже важливим для успішної 

розробки ВРМЕ. Органічний розчинник повинен відповідати кільком основним 

вимогам: а) мати достатньо низьку розчинність у воді; б) мати гарну екстракційну 

здатність по відношенню до цільового аналіту в) негативний вплив на здоров`я 

людини та навколишнє середовище має бути мінімізований. Для екстракційно-

фотометричного визначення ортофосфату переважно використовують вищі 

спирти, естери та кетони. Результати експерименту, наведені на Рис. 3.8 , 

показують, що MIБK має найвищу екстракційну здатність по відношенню до 

ГПС, і тому його було обрано для подальших досліджень. Використаний об’єм н-

бутилацетату 150 мкл був вищим, ніж для інших розчинників, враховуючи його 

високу розчинність у воді. 

  
Рис. 3.8 Залежність оптичної густини органічної фази від природи розчинника при 

екстракції ортофосфату у вигляді молібдостибій (III) фосфорної ГПС.  

V(н-пентанол, МІБК) = 100 мкл, V(н-бутилацетат) = 150 мкл 
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3.2.3 Вибір оптимальної кислотності для проведення аналізу 

Однією з важливих передумов успішної розробки методики визначення 

ортофосфату з використанням реакції утворення та екстракції ГПС є врахування 

впливу кислотності на стадіях утворення ГПС і її екстракції. На першій стадії 

вплив кислотності вивчали у межах від 0,06 до 0,16 моль/л H2SO4, а на стадії 

екстракції утвореної ГПС – від 0,075 до 0,375 моль/л H2SO4 (Рис. 3.9б). Під час 

вибору оптимальної кислотності утворення ГПС всі компоненти змішаного 

реагенту вносилися у такій послідовності: сульфатна кислота, ортофосфат-іони, 

антимонілтартрат калію, гептамолібдат амонію, розчин аскорбінової кислоти. 

З Рис. 3.9а видно, що оптична густина є постійною в діапазоні від 0,06 до 

0,135 моль/л сульфатної кислоти, а потім різко знижується. При концентрації 

кислоти нижчій за 0,135 моль/л поглинання стандартного та контрольного 

розчинів збільшується і в цих умовах відбувається паралельне відновлення 

ізополімолібдат-іонів, а водна фаза забарвлюється у насичено-блакитній колір. 

Утворення ГПС у розчинах, у яких кислотність перевищує 0,16 моль/л за 

сульфатною кислотою, є неповним і обумовлене руйнуванням ГПС внаслідок 

зміщення рівноваги у бік катіонних форм молібдену(VI). 

Вилучення отриманої ГПС МІБК у вивченому інтервалі концентрації 

кислоти було приблизно однаковим і повільно зменшувалося при збільшенні 

кислотності. Області оптимальної кислотності для обох стадій методики 

перекриваються. Тому додаткове підкислення в цьому випадку можна було не 

використовувати. 0,11 моль/л концентрацію сульфатної кислоти було обрано як 

оптимальну для наступних експериментів. 
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а) 

 б) 

Рис. 3.9. Вплив кислотності на утворення ГПС (а) та екстракцію ГПС (б). 

C(PO4
3-

) = 4×10
–7

 M, об’єм МІБК – 100 мкл, C(MoO4
2-
) = 2,8×10

-3
 M. 

3.2.4 Вивчення впливу часу перемішування на вортекс-міксері 

При застосуванні вортекс-міксера важливим параметром, який визначає 

повноту вилучення аналітичної форми у процедурі ВРМЕ, є час екстракції. 

Вортекс-міксер забезпечує інтенсивне перемішування рідин та утворення вихору. 



90 

У разі рідин, які не змішуються, у нашому випадку це органічний розчинник 

(МІБК) та водна фаза (розчин ГПС), утворюються дрібні краплі однієї рідини в 

іншій [38]. Це дозволяє прискорити процедуру мікроекстракції за рахунок 

значного збільшення площі контакту фаз.  

Час перемішування досліджували в інтервалі від 15 до 90 с. Швидкість 

вортекс-міксера встановлювали максимальною (близько 3000 об/хв). Рис. 3.10 

демонструє, що світлопоглинання збільшується зі збільшенням тривалості 

екстракції. Це можна пояснити збільшенням концентрації вилученої ГПС в 

органічній фазі за рахунок більш повного досягнення екстракційної рівноваги. Є 

ще один фактор, який пояснює збільшення оптичної густини органічної фази у 

часі. Це паралельне поступове розчинення МІБК у водній фазі із збільшенням 

часу перемішуванням. Це підтверджується зменшенням об’єму МІБК після 

екстракції. Після 90 с перемішування об’єм МІБК ставав занадто малим, що 

ускладнювало точний відбір екстракту. Тому для наступних експериментів було 

вибрано 60 с як оптимальну тривалість екстракції. Фактично при цьому часі вже 

 

Рис. 3.10. Залежність оптичної густини екстракту від тривалості екстракції. 

C(P) = 2×10
–7

 моль/л, об’єм MIBK 100 мкл 
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досягалося повне вилучення ГПС, а збільшення оптичної густини було лише 

наслідком зменшення об`єму органічної фази. 

3.2.5 Оптимізація об’єму екстрагента 

Вплив об’єму МІБК на ефективність екстракції вивчали в межах від 100 до 

200 мкл. На рис. 3.11 показано, що збільшення об'єму органічного розчинника 

призводить до зменшення оптичного густини екстракту у зв’язку зі зменшенням 

концентрації ГПС внаслідок ефекту розбавлення. Тонку плівку органічної фази, 

яка мала об’єм менше 100 мкл, було складно використовувати через труднощі із 

відбором органічної фази після екстракції. Тому, враховуючи найбільшу величину 

аналітичного сигналу, у якості оптимального був обраний об’єм 100 мкл МІБК. 

Полегшити відбір органічної фази можна було б шляхом регулювання густини 

екстрагента при додаванні допоміжного розчинника з густиною суттєво більшою 

за одиницю. Втім застосування допоміжного розчинника ускладнює екстракцію: 

зменшується ступінь вилучення, а відповідно, і ступінь концентрування; 

використовувати можна тільки хлорвмісні розчинники, які є небезпечними та 

 

Рис. 3.11 Вплив об’єму органічного розчинника на світлопоглинання екстракту,  

C(P) = 4×10
–7

 M. 
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небажаними для застосування з погляду екологічності аналізу. Краще 

використовувати спеціальні пристрої та прийоми, наприклад, штучно збільшити 

об’єм органічного розчинника як зроблено в даній методиці. 

3.2.6 Вивчення заважаючого впливу силікату та арсенату 

Заважаючий вплив силікат-іонів є визначальним при визначенні 

ортофосфату у природних водах та інших об`єктах аналізу, оскільки вони 

утворюють аналогічні з фосфором(V) аналітичні форми. Втім, при досліджені 

цього впливу встановлено, що силікат не впливає на визначення фосфату навіть 

при концентрації 5 мг/л. Це пояснюється тим, що при тій кислотності, яка 

застосовувалася, утворення 12-молібдосилікату сильно уповільнюється [124]. β-

ізомер 12-молібдосилікату утворюється в інтервалі рН від 1,8 до 2,5, а нижче рН 

1,4 утворення цього комплексу стає малопомітним [129]. Оскільки ми проводили 

визначення при рН ~ 0,7, ступінь утворення комплексу силіцію(IV) була малою. 

До того ж, навіть якщо деякі кількості ГПК силіцію(IV) утворюються, треба 

враховувати, що ГПС Si(IV) екстрагуються гірше, ніж фосфору(V). Арсен(V) 

утворює аналогічну гетерополісинь, яка кількісно екстрагується в органічну фазу. 

Подолати заважаючий вплив арсенату можна шляхом його маскування, 

використовуючи відновлення до арсеніту тіосульфатом натрію. 

Маскування арсенату під час визначення ортофосфату 

Якщо зразок, який аналізують, має вміст As(V) до 0,3 мг/л, його можна 

замаскувати за наступною процедурою. Аліквоту розчину зразка, що містить від 

3,1 до 62 нг фосфату (у перерахунку на P) вносять до центрифужної пробірки 

об'ємом 15 мл, додають 100 мкл 0,6 моль/л H2SO4, 80 мкл 0,5 моль/л розчину 

аскорбінової кислоти та 80 мкл 0,05 моль/л тіосульфату, ретельно перемішують та 

залишають на 10 хвилин для повного відновлення As(V) до As(III). Після 

витримування суміші, додають 80 мкл змішаного реагенту, об'єм доводять водою 

до 4 мл, струшують пробірку для  ретельного перемішування та залишають на 10 

хв для розвитку забарвлення. Потім проводять екстракцію, розділення фаз за 

допомогою центрифуги та вимірюють оптичне поглинання екстракту протягом 10 

хв для запобігання знебарвлення ГПС. 
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3.2.7 Вплив хлориду на визначення ортофосфату 

Відомо, що хлорид-іони можуть спричиняти негативний вплив на 

визначення фосфору(V) у вигляді молібдостибій(III)фосфорної ГПС. На Рис. 3.1 

видно, що додавання NaCl викликає зменшення поглинання зразка. Ймовірно, що 

це пов'язано із взаємодією стибію(III) з хлорид-аніоном і утворенням міцного 

хлоридного комплексу, що призводить до уповільнення швидкості утворення 

ГПС [130]. Зменшення світлопоглинання відбувається тільки при високих 

концентраціях хлориду, характерних для морських вод. Методика є придатною 

для визначення ортофосфату та його форм в поверхневих водах. 

 

Рис. 3.12 Залежність оптичної густини екстракту від концентрації натрій 

хлориду: C(P) = 2×10
–7

 моль/л, об’єм MIBK – 100 мкл. 

3.2.8 Хіміко-аналітичні характеристики розробленої методики  

В з`ясованих вище оптимальних умовах був побудований градуювальний 

графік для діапазону концентрацій ортофосфату від 0,775 до 15,5 мкг/л (у 

перерахунку на Р(V)). Графік описується рівнянням А = 0,002 ± 0,005 + (0,0763 ± 

0,0007)×С(P(V)), де A – оптична густина, С(P(V)) – концентрація ортофосфату у 

мкг/л. Коефіцієнт кореляції дорівнював 0,9995, що свідчить про високий ступінь 

лінійності графіка. 



94 

Межу виявлення (МВ) та межу кількісного визначення розраховували за 3s 

та 10s критеріями. Вони становили відповідно 0,18 та 0,60 мкг/л фосфору(V). 

Коефіцієнт концентрування, який склав 103 одиниці, розраховували, виходячи з 

тангенсів кутів нахилу градуювальних графіків, отриманих з використанням 

екстракції та без неї. Відтворюваність та правильність запропонованої методики 

перевіряли шляхом виконання 5 паралельних екстракцій стандартних зразків з 

різними концентраціями фосфату (1,16; 4,65 і 12,4 мкг/л) протягом двох днів. За 

відносним стандартним відхиленням (Sr, %) оцінювали відтворюваність 

результатів, тоді як правильність методики розраховували у відсотках відносно 

введеної кількості (R, %). Результати оцінки відтворюваності та правильності 

міжденних та внутрішньоденних випробувань наведені в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2  

Денні та міжденні дані щодо відтворюваності та правильності методики 

визначення ортофосфату (мкг/л фосфору(V)) у стандартних розчинах методом 

ВРМЕ  

День 1  День 2 

Введено Знайдено Sr, % R, %  Знайдено Sr, % R, % 

1,16 1,16 ± 0,15 10 100  1,24 ± 0,15 9,6 106,7 

4,65 4,84 ± 0,14 2,3 104  4,50 ± 0,31 5,6 96,6 

12,4 12,2 ± 0,7 4,9 98,4  12,25± 0,33 2,2 98,0 

 

Розраховано коефіцієнт концентрування ГПС, який визначали як 

співвідношення між кінцевою концентрацією аналіту в екстрагенті і початковою 

концентрацією у пробах води. Він дорівнює 107. Порівнюючи це значення з 

співвідношенням водної та органічної фаз, можна зробити висновок, що ступінь 

вилучення у даних умовах складає 40,3%, що у свою чергу відповідає коефіцієнту 

розподілу 180. 
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3.2.9 Порівняня розробленої методики з іншими екстракційно-

фотометричними методиками 

У раніше запропонованих екстракційно-фотометричних методиках 

методиках, окрім великих об’ємів органічних розчинників – 5 мл [51], [126] та 

близько 40 мл у стандартній методиці (ДСТУ ISO 6878:2008), багато часу 

витрачається на проведення екстракції: потрібно від 1 до 5 хвилин для 

встановлення екстракційної рівноваги, без урахування часу розділення фаз. 

Розділення фаз під дією сили гравітації може бути досить тривалим, особливо, 

якщо в процесі екстракції утворюється емульсія. Окрім того, класичні 

екстракційні методи потребують великих трудовитрат та існує велика вірогідність 

втрати екстрагенту, що негативно впливає на точність та відтворюваність 

результатів аналізу.  

Застосування вортекс рідинної мікроекстракції дозволяє стандартизувати 

(зробити сталим) інтенсивність струшування фаз, навіть, при виконанні аналізу 

різними лаборантами. За рахунок цього досягається постійний відсоток вилучення 

аналіту, навіть, якщо в системі не передбачено встановлення екстракційної 

рівноваги (що є не рідкістю для МЕ методик). Перевагою є і простота 

апаратурного оформлення. Екстракцію можна проводити в звичайних конічних 

пробірках з гвинтовими кришками. Це мінімізує вірогідність втрати екстракту та 

проблем з розділенням фаз при маніпулюванні з краном ділильної лійки. 

3.3  Спектрофотометричне визначення йодиду з попереднім 

концентруванням методом вортекс рідинно-рідинної мікроекстракції з 

використанням допоміжного розчинника для регулювання густини 

В останні роки запропоновані і інтенсивно розвиваються різноманітні 

підходи до проведення мікроекстракційних визначень, про що свідчить постійно 

зростаюча кількість оригінальних статей та оглядів, присвячених їм [109], [131]–

[138]. В даний час у хіміків-аналітиків користується великою популярністю [139] 

дисперсійна рідинно-рідинна мікроекстракція з використанням допоміжного 

розчинника – ДРРМЕ (DLLME), розроблена Резаї в 2006 році [29]. Попри 
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чисельні переваги існує ряд недоліків ДРРМЕ. У ДРРМЕ для полегшення 

розділення фаз у конічних пробірках необхідно, щоб екстрагент мав густину 

вищу, ніж для води. Розділення фаз найчастіше потребує центрифугування, що є 

додатковим етапом та подовжує тривалість методики. Принцип метода включає 

використання дисперсійного розчинника, що може викликати додаткове 

розчинення аналізованої проби у водній фазі, яка в подальшому не екстрагується 

та безповоротно втрачається. 

Описані різні рішення, які дозволяють застосовувати розчинники з 

густиною, меншою ніж у води. Це використання різних спеціальних пристроїв 

[35], [140], [141] або другого допоміжного розчинника у ДРРМЕ для регулювання 

густини екстрагенту, як це було запропоновано у роботі [142]. Хасанпур та 

співавтори розробили варіант мікроекстракції з використанням деемульгатора 

(допоміжний розчинник) для спрощення розділення фаз [143]. Зазначається, що 

застосування дисперсійного розчинника може призвести до зменшення 

коефіцієнта розподілу цільового компонента [33]. Мікроекстракція з вортекс 

диспергуванням ВРМЕ та мікроекстракція з ультразвуковим диспергуванням 

можуть розглядатися як альтернатива звичайного методу ДРРМЕ. ВРМЕ володіє 

перевагами вищезазначених методів та має ряд переваг, притаманних лише 

даному методу: 

- швидке встановлення екстракційної рівноваги; 

- простота проведення екстракції; 

- можливість точно фіксувати та відтворювати час та інтенсивність 

перемішування суміші органічної та водної фаз. 

На противагу згаданим методам в ньому відсутня потреба у використанні 

дисперсійного розчинника [38]. Більшість робіт із застосуванням ВРМЕ була 

присвячена визначенню органічних сполук у різних об’єктах з хроматографічним 

закінченням методики. Існує значно менше робіт, де розробляються методики 

визначення неорганічних аналітів. 

Нами розроблено методику ВРМЕ із застосуванням допоміжного 

розчинника для регулювання густини екстракту, в якій вперше використано 
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екстрагент, який є легшим за воду. У запропонованому підході вперше показано, 

яким чином можна застосовувати екстрагенти легше води в ВРМЕ. Також, слід 

звернути увагу на те, що метод ВРМЕ із застосуванням допоміжного розчинника 

для регулювання густини екстракту не втрачає переваг, які притаманні 

звичайному методу ВРМЕ. Даний підхід є особливо актуальним при використанні 

дуже малих об’ємів легших за воду органічних розчинників, які після 

центрифугування збираються на поверхні водної фази у вигляді тонкої плівки, що 

унеможливлює відбір органічної фази для вимірювань. Аналіз літературних 

джерел показав, що цей метод раніше не застосовувався для визначення 

неорганічних аніонів та інших речовин. 

Для визначення йодид-іонів використовуються різноманітні методи: 

капілярний електрофорез [144], [145], вольтамперометрія [146], [147], газова 

хроматографія, іонна хроматографія і високоефективна рідинна хроматографія 

[148]–[151], а також кінетичні методи [152], [153]. До теперішнього часу 

спектрофотометричні методи (СФ) були серед найбільш часто вживаних. Один з 

найбільш відомих та популярних СФ методів ґрунтується на хімічному окисненні 

йодиду до трийодиду і прямому вимірюванні світлопоглинання у ближній 

ультрафіолетової або видимій ділянках спектру після додавання крохмалю [67], 

[154]. 

Екстракція іонних асоціатів йодиду або інших форм йоду з об'ємними 

катіонами є перспективним способом підвищення чутливості і селективності 

спектрофотометричних методів визначення цих сполук. Для даних цілей 

запропоновані різні підходи, в тому числі вилучення іонних асоціатів форм йоду 

за допомогою основних органічних барвників, таких як Родамін Б (у вигляді 

іонного асоціату Родаміну Б з ICl2
-
) [155], метиленовий блакитний [156] або 

діамантовий зелений [157] (як іонний асоціат метиленового блакитного або 

діамантового зеленого з йодидом), екстракція іонних асоціатів періодату 

безбарвними органічними катіонами такими як тетраметиламоній [158] або 

амілорид [159]. Порівняння розробленої вортекс мікроекстракційної методики з 
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існуючими класичними екстракційно-фотометричними методами наведено у кінці 

даного підрозділу. 

Метод, запропонований нами, ґрунтується на окисленні йодиду йодатом в 

середовищі хлоридної кислоти з утворенням аніону ICl2
-
 (реакція 1) і подальшій 

екстракції іонного асоціату утвореного між ICl2
-
 та катіониим барвником 

астрафлоксином. Даний метод включає окиснення йодиду до ICl в надлишку 

йодату і хлоридної кислоти, а також утворення ICl2
-
 в надлишку хлорид іонів 

(константа рівноваги реакції (2) є невеликою [160]). 

 

2I
-
 + IO3

-
 + 6H

+
 + 6CI

-
 = 3ICI2

-
 + 3H2O  (1) 

ICI + CI
- 
 = ICI2

-
 (2) 

Запропонована схема реакцій підтверджена вимірюваннями спектру 

поглинання досліджуваної системи в умовах запропонованого методу без 

додавання барвника Рис. 3.13. Отримане значення поглинання знаходиться у 

відповідності з повним утворенням аніону ICl2
-
 (Ɛ=243 моль

-1
 ×л ×cm

-1
 при 

λmax=343 нм) [160]. В отриманому спектрі відсутні смуги I2Cl
-
 при 437 нм (Ɛ=1100 

 

Рис. 3.13.  Спектр поглинання розчину йодиду (80 мкмоль/л) в 0,27 моль/л HCl та 

1,6 ммоль/л KIO3, ℓ = 1 см. 
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моль
-1

 ×л ×cm
-1

) [160], I3
-
 при 288 нм (Ɛ=38790 моль

-1
 ×л ×см

-1
) та 350 нм (Ɛ=25750 

моль
-1

 ×л ×cm
-1

) [161] або I2 при 460 нм (Ɛ=730 моль
-1

 ×л ×cm
-1

) [160] . 

3.3.1 Вибір екстрагента 

При виборі екстрагента ми враховували ряд передумов. Розчинник, який 

використовується для екстракції, мусить погано розчинятися у воді, повинен мати 

високу екстракційну здатність по відношенню до цільового аналіту і погано 

екстрагувати просту сіль барвника. У даній роботі в якості екстрагентів були 

випробувані наступні розчинники: бензен, толуен, етилацетат, н-бутилацетат, н-

амілацетат, октанол, хлороформ, MIBK і н-гексан. Отримані результати наведені 

на Рис. 3.14. н-Гексан не екстрагує аналіт у формі іонного асоціату з АФ, толуен 

має низьку ефективність екстракції, тоді як октанол, хлороформ та MIБK 

екстрагують просту сіль барвника. Таким чином, ці екстрагенти були виключені з 

      

а) б) 

Рис. 3.14.  Вплив типу екстракційного розчинника на світлопоглинання органічної 

фази (а) та співвідношення оптичних густин робочого та контрольного розчинів 

(б). 1 мкмоль/л KI; 0,27 моль/л HCl; 0,027 ммоль/л KIO3; 0,04 ммоль/л АФ; 250 

мкл (*300 мкл у випадку етилацетату) суміші екстракційного розчину; час вортекс 

перемішування 20 с при 3000 об/хв; час центрифугування – 4 хв при 3000 об/хв; 

ℓ = 2 мм; B – бензен, Т – толуен, ЕА – етилацетат, ВА – н-бутилацетат, АА – н-

амілацетат. 
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подальших досліджень. На відміну від них, бензен, н-бутилацетат, етилацетат та 

н-амілацетат добре екстрагують іонний асоціат. Проте, приймаючи до уваги 

високу токсичність бензолу, високу розчинність етилацетату у воді (8,3 г у 

100 мл), а також низьке співвідношення сигналу робочого та контрольного 

розчинів для н-бутилацетату, як найбільш придатний екстрагент був обраний н-

амілацетат. 

Майже всі досліджені екстрагенти мають густину менше води. Тому було 

запропоновано використовувати допоміжний інертний розчинник з густиною, яка 

є значно вищою, ніж у води. Це дозволяє пришвидшити розподіл фаз і полегшує 

відбір екстрагенту, оскільки органічна фаза збирається у конічній частині на дні 

центрифужної пробірки. Тетрахлорметан та хлороформ були випробувані як 

допоміжні розчинники. Хлороформ добре екстрагує просту сіль барвника, що має 

своїм наслідком суттєве поглинання контрольного розчину. Отже, як допоміжний 

розчинник для подальших експериментів був обраний тетрахлорометан. 

3.3.2 Вибір об’єму екстракційної суміші 

Для вивчення впливу об’єму екстрагента на вилучення ІА були досліджені 

різні об’єми (250-400 мкл, Рис. 3.15) суміші амілацетату і CCl4 (1:1, об/об). 

Використання об'ємів екстрагента, менших за 250 мкл, було неможливим через 

певні обмеження вимірювання поглинання у мікрокюветі, яка використовувалася, 

та враховуючи помітне погіршення відтворюваності. Поглинання екстрактів 

зменшується зі збільшенням об'єму суміші екстракційних розчинників внаслідок 

розведення. Таким чином, як оптимальне значення для ВРМЕ методики було 

обрано об’єм 250 мкл з метою забезпечення максимально можливої чутливості 

визначення йодиду 
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3.3.3 Вплив часу диспергування фаз  

Застосування вихрового змішувача дозволяє скоротити час встановлення 

екстракційної рівноваги в результаті утворення дрібних крапель екстрагента, що 

призводить до збільшення площі контакту фаз. Диспергування екстрагента у 

водну фазу залежить від швидкості обертання вихрового змішувача та часу 

диспергування. Швидкість вихрового змішувача була встановлена максимальною 

(близько 3000 об/хв). Вплив часу диспергування (Рис. 3.16) досліджувався в 

діапазоні від 5 до 45 с. В інтервалі часу від 10 до 45 с не було виявлено ніякого 

значного впливу на величину поглинання екстрагента. Виходячи з зазначених 

вище міркувань, щоб гарантувати повну екстракцію аналіту та мінімізувати час 

 

Рис. 3.15.  Вплив об’єму екстракційної суміші (АА : CCl4 = 1:1, об/об) на 

аналітичний сигнал. 1 мкмоль/л KI; 0,27 моль/л HCl; 0,027 ммоль/л KIO3; 0,04 

ммоль/л АФ; вортекс – 20 с, 3000 об/хв; центрифугування – 3000 об/хв, 4 хв; 

ℓ = 2 мм. 
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аналізу, час диспергування протягом 20 с був обраний як оптимальний. 

 

Рис.3.16.  Вплив часу вортекс-диспергування на аналітичний сигнал. 1 

мкмоль/л KI; 0,27 моль/л HCl; 0,027 ммоль/л KIO3; 0,04 ммоль/л АФ; 250 мкл 

суміші екстракційного розчину; інтенсивність вортекс-диспергування 3000 об/хв; 

швидкість та час центрифугування – 3000 об/хв і 4 хв; ℓ = 2 мм. 

3.3.4 Вплив кислотності розчину 

Вплив кислотності на ефективність екстракції вивчали в діапазоні 0,08-0,53 

моль/л HCl (Рис. 3.17). Різниця між поглинанням проби і контрольного розчину 

зростає зі збільшенням концентрації хлоридної кислоти до 0,27 моль/л, а далі 

залишається майже незмінною. Отже, в якості оптимальної була обрана 

концентрація 0,27 моль/л HCl, враховуючи також ту обставину, що 

світлопоглинання контрольного розчину для таких умов є близьким до 

мінімального. 
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Рис. 3.17.  Залежність світлопоглинання екстракту від концентрації хлоридної 

кислоти. 1 мкмоль/л KI; 0,027 ммоль/л KIO3; 0,04 ммоль/л АФ; 250 мкл суміші 

екстрагентів; час вортекс перемішування 20 с при 3000 об/хв; час 

центрифугування 4 хв при 3000 об/хв; ℓ = 2 мм. 

3.3.5 Вплив типу і концентрації окисника 

Для окиснення йодиду до йоду пропонувалося використовувати багато 

речовин. В даній роботі з метою знайдення оптимального за сукупністю 

властивостей окисника був досліджений ряд речовин, в тому числі ферум(III) 

хлорид, нітрит, гідроген пероксид, калій пероксимоносульфат, кисень повітря та 

йодат [156], [157], [162], [163]. Окисник повинен відповідати низці перерахованих 

нижче вимог. Він повинен мати мінімальну здатність до окиснення AФ, не 

переходити в органічну фазу (не екстрагуватись), бути безпечним для 

навколишнього середовища та дослідника, окиснення має відбуватися якомога 

швидше. На основі попередніх досліджень більшість реагентів, згаданих вище, 

виключили з подальших досліджень в зв'язку з тим, що вони здатні окиснювати 

AФ та/або окиснюють йодид занадто повільно. Тому для подальших досліджень 

був обраний йодат калію. 
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Рис. 3.18.  Залежність аналітичного сигналу від концентрації йодату. 1 мкмоль/л 

KI; 0,27 моль/л HCl; 0,04 ммоль/л АФ; 250 мкл суміші екстрагентів; час вортекс 

перемішування 20 с при 3000 об/хв; час центрифугування 4 хвилини при 3000 

об/хв; ℓ = 2 мм. 

 

Ефект концентрації КІО3 досліджували в діапазоні 0,016-0,053 ммоль/л. З 

Рис. 3.18 видно, що поглинання екстракту збільшується зі збільшенням 

концентрації KIO3 до 0,027 ммоль/л, а потім поглинання дещо зменшується. Тому 

оптимальною була обрана концентрація KIO3 0,027 ммоль/л.  

3.3.6 Вплив концентрації АФ 

Вплив концентрації АФ досліджували в діапазоні 0,013-0,117 ммоль/л (Рис. 

3.19). Отримані результати демонструють, що поглинання екстракту збільшується 

зі збільшенням концентрації АФ до 0,093 ммоль/л, а потім аналітичний сигнал 

змінюється незначно. При концентраціях АФ більше, ніж 0,12 моль/л стає вже  
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суттєвим вплив поглинання контрольного розчину. У запропонованій 

мікроекстракційний методиці досягається високий коефіцієнт концентрування як 

наслідок високого співвідношення об’ємів водної та органічної фаз, але 

одночасно це призводить до високих значень світлопоглинання контрольного 

досліду, значних коливань оптичної густини і, як результат, до зменшення 

чутливості методики та звуження інтервалу концентрацій аналіту, які 

визначаються. Тому в таких методиках краще втратити деякою мірою у 

чутливості визначення, але підтримувати світлопоглинання контрольного розчину 

на прийнятному рівні. Отже, через нижче значення поглинання контрольного 

досліду та задовільну відтворюваність для подальших досліджень було обрано 

0,04 ммоль/л.  

 

Рис. 3.19.  Вплив типу екстракційного розчинника на аналітичний сигнал (а) та 

співвідношення сигнал/шум (б). 1 мкмоль/л KI; 0,27 моль/л HCl; 0,027 ммоль/л 

KIO3; 250 мкл суміші екстракційного розчину; вортекс – 20 с, 3000 об/хв; 

центрифугування – 3000 об/хв, 4 хв; ℓ = 2 мм. 
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3.3.7 Дослідження заважаючого впливу сторонніх речовин 

При визначення йодид-іонів заважаючий вплив сполук, присутніх у 

природних водах, може бути пов'язаний із їх взаємодією з аналітом або доданими 

реагентами (KIO3 і AФ). З метою дослідження впливу речовин, які потенційно 

можуть впливати на визначення йодиду, були проаналізовані зразки проб, які 

містять 1 мкмоль/л йодиду і різні концентрації заважаючих іонів. Крім додавання 

сторонніх іонів, інші умови проведення визначення були незмінними. 

Допустимий вміст заважаючої речовини виражали як співвідношення йодиду до 

інтерференту, при якому відносна похибка не перевищувала ±5%. Більшість 

досліджених іонів (Li
+
, Na

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, F

-
, HCO3

-
, NO3

-
, SO4

2-
, PO4

3-
) не заважають 

визначенню йодиду при не менш ніж 1000-кратному надлишку. Нітрит не чинить 

впливу при концентраціях до 8,5 мкмоль/л. Допустима концентрація броміду 

становить 1,3 мкмоль/л, але це значення, як правило, вище, ніж його вміст у 

більшості мінеральних вод [164]. Невелика кількість тіоціанату та інших іонів, що 

мають відновні властивості, мають значний вплив на визначення йодиду, тому що 

вони можуть відновлювати йодат до йодиду. За рахунок утворення та екстракції 

іонних асоціатів з катіонною формою барвника аніонні поверхнево-активні 

речовини викликають заважаючий вплив при концентраціях більше ніж 0,5 

мкмоль/л.  

3.3.8 Хіміко-аналітичні характеристики розробленого методу 

Лінійність градуювального графіку зберігається в діапазоні концентрацій 

йодиду від 16,9 до 169 мкг/л. Градуювальний графік описується наступним 

рівнянням: А = 6,87×10
5
×С (де A – світлопоглинання, а C – концентрація йодиду в 

моль/л) з коефіцієнтом кореляції R
2
 = 0,996, що підтверджує наявність 

задовільного лінійного співвідношення між світлопоглинанням та концентрацією 

йодиду. Значення межі виявлення та межі кількісного визначення (МКВ), які були 

визначені при врахуванні три- або десятикратного середньоквадратичного 

відхилення поглинання контрольного досліду, становили відповідно 1,7 і 6,0 

мкг/л. Правильність та відтворюваність запропонованого методу оцінювали 
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протягом двох днів шляхом проведення 5 екстракцій штучних проб з добавкою 

стандартного розчину йодиду з трьома різними концентраціями (25,4, 76,2 та 

152,4 мкг/л). Результати розрахунків наведені в Таблиця 3.3. За одним 

виключенням отримані результати вказують на те, що різниця між введеними та 

знайденими значеннями є незначною, а відтворюваність є задовільною для 

методик визначення мікрокількостей речовин з використанням мікроекстракції. 

Таблиця 3.3 

Оцінка правильності та відтворюваності методики визначення йодиду (n=5, 

P=0.95). 

Введено, 

мкг/л  

День 1 День 2 

Знайдено, мкг/л  Sr, % R, % Знайдено, мкг/л  Sr, % R, % 

25,4 25±2 5,7 98,4 25±1 3,0 98,4 

76,2 77±5 5,0 101,0 78±5 4,9 102,4 

152,4 150±7 3,6 98,4 161±4 1,9 105,6 

 

Розраховано коефіцієнт концентрування йодиду у вигляді іонного асоціату з 

АФ, який визначали як співвідношення між кінцевою концентрацією аналіту в 

екстрагенті і початковою концентрацією у пробах води. Він дорівнює 12. 

Порівнюючи це значення з співвідношенням водної та органічної фаз, можна 

зробити висновок, що ступінь вилучення у даних умовах складає 32,5%, що у 

свою чергу відповідає коефіцієнту розподілу 18.  

3.3.9 Порівняня розробленої методики з іншими екстракційно-

фотометричними методиками 

Відомо декілька екстракційно-фотометричних методик для визначення 

йодидів у природних та стічних водах. Вони базуються на утворенні іонних 

асоціатів йодиду із забарвленими протийонами  – катіонними барвниками. 

У 1971 році в роботі [165] описано методику визначення йодиду у вигляді 

іонного асоціату з нейтральним червоним. Екстракцію проводять 10 мл 

нітробензолу протягом 2 хвилин. Перед вимірюванням світлопоглинання екстракт 
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потрібно осушити за допомогою 1 г безводного сульфату натрію. Лінійність 

градуювального графіка знаходиться в діапазоні від 4 до 20 мкмоль/л, 

світлопоглинання контрольного досліду складає близько 0,15. Визначенню 

заважають нітрати та Fe(III). 

Запропоновано методику визначення йодиду у формі іонного асоціату ICl2
–
 

з родаміном Б [155]. Йодид, в надлишку хлориду (середовище хлоридної 

кислоти), окиснюють за допомогою нітриту до ICl2
–
, додають водний розчин 

барвника та екстрагують утворений ІА двома порціями толуолу по 5 мл. 

Лінійність градуювального графіка знаходиться в межах від 5 до 50 мкмоль/л. 

Визначенню заважає тіоціанат. Екстракцію проводять в темряві через 

нестабільність іонного асоціату в органічній фазі. 

У роботах Коха [156] та Ніязі [157] методика визначення йодиду передбачає 

декілька основних етапів: окиснення йодиду до йоду за допомогою гідроген 

пероксиду у середовищі сульфатної кислоти та екстракція молекулярного йоду 10 

мл тетрахлоретану; реекстракція йоду у розчин тіосульфату натрію; введення 

основного барвника метиленового голубого або діамантового зеленого та 

екстракція 10 мл 1,2-дихлоретану або хлороформу відповідно. Не дивлячись на 

складну процедуру відділення аналіту від матриці, визначенню заважають 

тіоціанат, сульфід, йодат. Діапазон лінійності градуювального графіка 

зберігається в межах 7,5×10
-8
–3×10

-6
 та 5×10

-7
– 3,5×10

-6
 моль/л при визначені із 

метиленовим голубим та діамантовим зеленим відповідно. Судячи із молярного 

коефіцієнту поглинання можна зробити висновок, що чутливість обох методик 

приблизно однакова: 3,15 та 3,0 л×моль
-1
×см

-1
 для метиленового синього та 

діамантового зеленого, відповідно.  

Запропонована у даній роботі вортекс рідинна мікроекстракційна методика 

визначення йодиду із астрафлоксином дозволяє вирішальним чином скоротити 

використання органічних розчинників: потрібно лише 250 мкл екстрагенту, тоді 

як класичні методики потребують 10 000 мкл, тобто – в 40 разів більше. 

Екстракційна рівновага встановлюється протягом 20 секунд, тоді як в описаних 

методиках струшування проводять від 1 хвилини і більше. Використання 
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центрифуги дозволяє досягти максимально повного розділення фаз і необхідність 

в висушуванні екстракту [165] є зайвою. Техніка проведення ВРМЕ визначення 

йодиду є швидкою та простою: екстракція проходить в один етап та в одній 

пробірці, тобто попереднє виділення йоду [156], [157], перед його визначенням 

відсутнє. Чутливість запропонованої методики  дозволяє визначати йодид у 

мінеральних водах та є значно вищою, ніж у класичних екстракційно-

фотометричних методиках визначення йодиду. 

3.4  Спектрофотометричне визначення головних форм йоду з 

використанням вортекс рідинної мікроекстракції 

Екстракційне вилучення іонних асоціатів органічних барвників є 

розповсюдженим прийомом визначення деяких неорганічних аніонів. Таке 

поєднання дозволяє суттєво підвищити чутливість аналітичних методик за 

рахунок високих молярних коефіцієнтів барвників [85], [155], [157]. Однак 

співекстракція ІА використовуваного барвника з простими аніонами, які є 

присутніми у розчині, здатна призвести до високого рівня поглинання 

контрольного досліду. Внаслідок цього багато співіснуючих аніонів, таких як 

бромід, нітрат та деякі інші, можуть перешкоджати визначенню навіть при їх 

відносно низьких концентраціях. Особливо критичним вплив співекстракції 

барвників стає у поєднанні із мікроекстракційним концентруванням, для якого є 

характерним високе співвідношення між об’ємом водної та органічної фаз та, 

відповідно, досягаються високі ступені концентрування. 

В даній роботі набув подальшого розвитку прийом, який поки що рідко 

використовується в даній області аналітичної хімії – використання безбарвного 

протиіона. Відомостей про його застосування у мікроекстракційних методиках ми 

не знайшли. Цей підхід є одним із небагатьох способів кардинального усунення 

заважаючого впливу. В ньому в забарвлення іонного асоціату вносить вклад лише 

сам аналіт, тим самим підвищуючи селективність методу. Такий підхід має сенс 

лише для визначення тих сполук, що мають достатньо високе власне забарвлення. 

Слід зазначити, що зменшення молярного поглинання аналітичної форми 

повністю компенсується в цьому випадку збільшенням коефіцієнта 
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концентрування та покращенням співвідношення сигнал-шум, яке є характерним 

для методик з використанням мікроекстракції. 

У даній роботі розроблено методику визначення головних форм йоду 

(йодид, елементний йод, йодат) методом вортекс мікроекстракції з використанням 

безбарвного протикатіону – тетрабутиламонію. ВРМЕ метод концентрування 

обрано через його простоту, експресність, високу швидкість встановлення 

екстракційної рівноваги та можливість контролювати та відтворювати умови (час 

та інтенсивність струшування фаз) екстракції. Ефективність такого підходу 

проілюстровано на прикладі визначення основних форм йоду у водах та кухонній 

солі. 

3.4.1 Хімізм методик, які використовуються для визначення форм йоду 

Методики, запропоновані у даній частині, спрямовані на визначення всіх 

головних неорганічних форм йоду – йодиду, йодату та молекулярного йоду, які 

звичайно домінують у природних водах. Визначення йодиду або загального йоду 

ґрунтується на переведенні (див. діаграму нижче, Рис. 3.20) йодиду і 

молекулярного йоду в йодат з використанням N-бромосукциніміду, видаленні 

надлишку N-бромосукциніміду оксалатною кислотою, відновленні йодату в 

кислому середовищі йодид-іонами, джерелом яких є тетрабутиламоній йодид, до 

молекулярного йоду, утворенні комплексного аніону трийодиду у надлишку 

тетрабутиламоній йодиду та екстракції методом ВРМЕ іонного асоціату катіону 

TBA
+
 з I3

–
 аніоном (TBA-I3). 

У ході визначення послідовно проходять наступні реакції: 

I
-
 + 3Br2 + 3H2O ⇄ 6Br

-
 + IO3

–
 + 6H

+
  (1) 

IO3
–
+ 5I

- 
+ 6H

+
 ⇄ 3I2 + 3H2O    (2) 

I2 + TBA-І ⇄ TBA-І3     (3) 

TBA-І3(в.ф.) ⇄ TBA-І3(о.ф.)    (4) 
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Рис. 3.20. Схема визначення різних неорганічних сполук йоду.  

Концентрація молекулярного йоду безпосередньо визначається за 

відповідною градуювальною залежністю після утворення трийодид-аніону у 

надлишку тетрабутиламоній йодиду, екстракції іонного асоціату з катіоном 

тетрабутиламонію і вимірювання світлопоглинання екстракту. Вміст йодату 

розраховують після переведення його у йод у надлишку TBA-I. При цьому треба 

зробити поправку на вміст молекулярного йоду. Кількість йодиду визначають за 

різницею вмісту загального йоду і суми йодату та молекулярного йоду. 

У запропонованому методі усі форми йоду були переведені кінець кінцем в 

одну й ту саму аналітичну форму – аніон трийодиду, який далі вилучали у вигляді 

іонного асоціату з катіоном тетрабутиламонію. В даному випадку реагент TBA-I 

одночасно служив як джерелом йодид-іонів для відновлення йодату і утворення 

трийодидного аніону, так і протиіоном для утворення іонного асоціату. 

Визначення йодиду шляхом його окиснення до йодату, відновлення йодату 

надлишком йодиду (реакція Душмана [166]) з подальшим спектрофотометричним 

детектуванням трийодидного аніона (при 288 та/або 360 нм) [167] або 

комплексної сполуки крохмалю з йодом [67], [168] є широко відомими методами 

визначення загального (сумарного) йоду. Вказана реакція є своєрідною реакцією 

ампліфікації (посилення). Внаслідок реакцій (1) – (4) відбувається шестиразове 

підвищення чутливості при визначенні йодид-іонів. 
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3.4.2 Вибір оптимальної кислотності середовища для визначення йодату 

Сутність методики визначення йодату описується послідовністю реакцій (2) 

– (4). Природа та концентрація кислоти є важливими параметрами, які впливають 

як на визначення йодату, так і йодиду. Попередні досліди показали, що отримані 

результати визначень йоду були занижені при використанні сульфатної або 

ортофосфатної кислот, особливо при низьких концентраціях йоду. Тому для 

подальших експериментів була вибрана хлоридна кислота. Вплив концентрації 

хлоридної кислоти досліджувався в діапазоні її концентрацій від 0,004 до 0,2 

моль/л (Рис. 3.21). Поглинання екстракту збільшується зі збільшенням 

концентрації кислоти до 0,04 моль/л, а потім – зменшується. Зменшення 

світлопоглинання з ростом концентрації хлоридної кислоти, викликане 

протіканням конкуруючих реакцій в надлишку хлорид-іонів та утворенням 

комплексів ICl2
–
 та I2Cl

–
, у яких максимуми поглинання зміщено гіпсохромно 

 

Рис. 3.21.  Вплив концентрації хлоридної кислоти на оптичну густину екстракту 

при ВРРМЕ визначенні йодату. 0,2 мкмоль/л KIO3; 1 ммоль/л ТБА-I; 150 мкл  

н-амілацетату; час вортекс перемішування 20 с при 3000 об/хв; центрифугування 

протягом 2 хв при 3000 об/хв; ℓ = 1 см; λ = 295 нм. 
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[169]. В якості оптимальної була обрана концентрація хлоридної кислоти 0,04 

моль/л. Збільшення концентрації кислоти до 0,04 моль/л позитивно впливає на 

аналітичний сигнал, оскільки для утворення йоду за реакцією (2) необхідна  

відповідна кількість іонів Гідрогену. У надлишку кислоти є можливим 

руйнування іонного асоціату з трийодид-іонами за рахунок конкуренції з хлорид-

іонами. 

3.4.3 Вибір окисника для переводу йодиду та загального йоду у йодат 

Правильний вибір окисника є важливим етапом у запропонованому методі 

визначення йодиду, оскільки він суттєво впливає на простоту, швидкість, точність 

та чутливість методу. Окисник повинен відповідати кільком основним критеріям: 

а) він повинен бути достатньо сильним, щоб бути здатним окиснити йодид до 

йодату; б) окиснення повинно відбуватися швидко та в повному обсязі; в) 

надлишок окисника повинен повністю видалятися з реакційної суміші після 

окиснення; г) загальна процедура повинна бути максимально простою. 

В роботі [170] для окиснення йодиду/йоду до йодату при рН 7 

використовувався перманганат калію. Окиснення здійснювали шляхом нагрівання 

реакційної суміші протягом 1 години на киплячій водяній бані. Надлишок 

перманганату видаляли при додаванні надлишку феруму(II). Для окиснення 

йодиду до йодату Джорін [171] використовував розчин біхромату калію в 

сульфатній кислоті. Суміш реагентів та проби кип'ятили протягом 15 хвилин; 

йодат відновлювали до йоду за допомогою H3PO3, а йод потім відокремлювали від 

надлишку окисника шляхом дистилювання. Ці методи є складними і 

трудомісткими. 

Молекулярний бром є широко відомим окисником для йоду. Він практично 

миттєво окиснює йод (йодид) до йодату. Однак, в процесі роботи було виявлено, 

що результати визначень мали низьку відтворюваність. Крім того, бромна вода є 

нестійкою; бром є небезпечною, висококорозійною та леткою речовиною, тому 

при його використанні потрібні особлива обережність та спеціальні навички. З 

цих причин ми відмовилися від такого підходу. Бром може бути утворений у 
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реакційній суміші з розчину бромід-бромату, але реакція займає близько 7 хвилин 

і перебігає в сильнокислому середовищі. 

У цій роботі для заміни бромної води як окисника для перетворення йодиду 

в йодат вперше запропоновано використовувати N-бромсукцинімід (NBS), який 

часто застосовується для бромування органічних сполук [172]. Баракат описав 

титриметричний метод [173]–[175] для визначення йодиду з N-бромсукцинімідом. 

У порівнянні з бромом він є більш стабільним і з ним легше працювати, оскільки 

він знаходиться у твердому кристалічному стані, а розчини з точною 

концентрацією досить просто готуються. Різні форми йоду можуть бути окиснені 

NBS (HBr присутній в NBS у слідових кількостях) відповідно до послідовності 

реакцій (5) [176] і (1): 

  (5) 

В розробленому методі необхідний суворий контроль концентрацій 

окисника і відновника. При використанні брому в якості окисника коливання у 

його концентрації критично сильно погіршують точність і чутливість визначення. 

Розчини N-бромсукциніміду можна легко готувати з необхідною точністю і 

зберігати.  

Вплив концентрації N-бромсукциніміду досліджували в діапазоні 0,025-0,25 

ммоль/л. Показано (Рис. 3.22), що світлопоглинання екстракту збільшується зі 

збільшенням концентрації NBS до 0,175 ммоль/л, а потім аналітичний сигнал 

практично не змінюється. Для подальшого вивчення було обрано 0,12 ммоль/л 

концентрацію NBS з метою досягнення якомога меншого поглинання холостого 

зразка.  
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3.4.4 Вибір відновника для вилучення надлишку окисника 

Надлишок NBS, який не вступив в реакцію, перешкоджає визначенню 

йодиду і тому його слід видалити з реакційної суміші. Під час вибору 

відповідного відновника необхідно, щоб він відповідав ряду вимог: а) усунення 

надлишку окисника має бути максимально повним; б) час відновлення має бути 

максимально коротким; в) відновник, що використовується, повинен бути 

безпечним для дослідника і навколишнього середовища; г) сполуки, що 

утворюються після окиснення відновника, не повинні перешкоджати визначенню 

та д) відновник не повинен відновлювати  або І2. 

У літературі були запропоновані різні відновники. Дівриклі використовував 

10%-ний розчин фенолу в льодяній оцтовій кислоті [67]. Нами досліджено 

використання фенолу та саліцилової кислоти, але ці реагенти виявилися 

непридатними, оскільки продукти їх бромування сильно поглинають 

випромінювання в ближній ультрафіолетовій області та екстрагуються в 

органічну фазу (Рис. 3.23с). В кількох роботах [48], [177] була використана 

 

Рис. 3.22. Вплив концентрації NBS на оптичну густину екстракту. 0,2 мкмоль/л 

KI; 1 ммоль/л ТБА-I; 150 мкл н-амілацетату; час вортекс перемішування 20 с при 

3000 об/хв; центрифугування протягом 2 хв при 3000 об/хв; ℓ = 1 см; λ = 295 нм. 
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мурашина кислота (HCOOH). Виявлено, що для видалення надлишку окисника 

необхідно 300 мкл концентрованої мурашиної кислоти. Однак ми виключили 

використання цього реагенту, тому що він є агресивним, летким і подразнює 

слизові оболонки. Крім того, результати визначень мали низьку відтворюваність. 

Замість мурашиної кислоти можна використовувати нетоксичний форміат натрію 

(HCOONa) [178]. Встановлено, що 300-500 мкл 5 моль/л HCOONа було достатньо 

для видалення надлишку окисника. Тим не менше, рН розчину збільшується до ~ 

4,5 через гідроліз даної солі. При цьому рН реакція між йодатом та йодидом 

суттєво уповільнюється. 

Як відомо з попередніх досліджень, NBS легко реагує з оксалатною 

кислотою у водному розчині з виділенням СО2 та утворенням HBr і сукциніміду. 

Оксалатна кислота являє собою тверду речовину з доброю розчинністю у воді. 

Вона є стабільною у твердому стані та в розчині; є нелеткою, не відновлює  

або I2/ , а продукти її окиснення не перешкоджають аналізу (Рис. 3.23b). Вона не 

подразнює слизові оболонки, і, отже, з нею легко та просто працювати. В 

результаті оксалатну кислоту використовували як найбільш придатний реагент 

для видалення надлишку NBS. Реакція між NBS та оксалатною кислотою 

закінчується через 5 хв. Схему реакції наведено нижче [179], [180] [53,54]: 
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Рис. 3.23.  Спектри поглинання екстрактів (200 мкл н-амілацетату) для наступних 

систем: а) 2,5 мкмоль/л KI, TBA-I, оксалатна кислота, NBS; b) 1 ммоль/л TBA-I, 

оксалатна кислота, NBS; с) TBA-I, саліцилова кислота (холостий розчин), NBS; d) 

2,5 мкмоль/л KIО3, KI, без окисника. 

Вплив оксалатної кислоти на визначення йодиду досліджували в діапазоні 

від 0,05 до 0,14 моль/л. Поглинання контрольного досліду зменшується зі 

збільшенням концентрації оксалатної кислоти до 0,1 моль/л, а потім залишається 

майже незмінним; отже, ця концентрація була обрана для наступних досліджень. 

3.4.5 Дослідження заважаючого впливу на спектрофотометричне визначення 

йодиду та сумарного йоду з N-бромосукцинімідом та оксалатною 

кислотою методом ВРМЕ 

Досліджено вплив іонів, які, як правило, присутні разом із сполуками йоду у 

природних водах. Було прийнято, що заважаючий вплив є відсутнім, якщо 

відхилення світлопоглинання екстракту у порівнянні з випадком, коли 

інтерферент відсутній, складає менше 5%. Результати показують, що приблизно 

1000-5000-кратний надлишок Cl
-
, F

-
, Br

-
, SO4

2–
, HCO3

–
, PO4

3–
, Fe(III), Na

+
, K

+
, Ca

2+
, 
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Mg
2+

 та H3BO3, 100-500-разовий надлишок NO3
–
, Li

+
, NH4+ та аніонних 

поверхнево-активних речовин; до 50-кратного надлишку Fe(II) і SCN
-
 не 

заважають визначенню. Проте, навіть низький вміст сильних відновників і 

окисників, таких як S2O3
2–

,NO2
– 
та BrO3

–
, перешкоджає. Результати дослідження 

впливу заважаючих іонів вказують на те, що методика визначення йодиду 

(загального йоду) є селективною і може бути використаною для аналізу більшості 

типів вод. 

3.4.6 Вибір оптимальних умов для визначення молекулярного йоду. Вплив 

кислотності середовища та концентрації тетрабутиламоній йодиду 

Розроблено прямий і простий метод визначення молекулярного йоду із 

додаванням лише одного реагенту – тетрабутиламоній йодиду. Іонний асоціат 

тетрабутиламонію з трийодидом (TBA-I3), утворений за рахунок взаємодії TBA-I і 

I2 здатен екстрагуватися рядом органічних розчинників. Як екстрагент обрали 

амілацетат, беручи до уваги причини, описані вище. 

Експериментальні умови для визначення йоду були оптимізовані, беручи до 

уваги не тільки досягнення максимального аналітичного сигналу, але і 

забезпечення селективності відносно заважаючих сполук, таких як нітрити, 

бромати та інших іонів, присутніх в природній воді. 

Вплив кислотності на екстракцію іонного асоціату тетрабутиламоній 

трийодиду зображений на Рис. 3.24а. Постійне і максимальне світлопоглинання 

органічної фази спостерігалось в широкому діапазоні рН від 3,5 до 8. При рН>6,4 

аналітичний сигнал зменшувався, ймовірно, через гідроліз йоду. Проте, бажано 

проводити аналіз при рН > 5,5, враховуючи, що йодат, бромат [181] та нітрит 

[182] можуть заважати визначенню у більш кислому середовищі. При рН >6 

реакція між йодидом і згаданими аніонами відбувається досить повільно. Тому їх 

присутність в цих умовах не впливає на визначення йоду. Як оптимальний був 

обраний рН 6,4. 

Світлопоглинання екстракту зростає зі збільшенням концентрації 

тетрабутиламоній йодиду до 3 ммоль/л, а потім залишається незмінним до 6 

ммоль/л, після чого незначно збільшується разом із зростанням поглинання 



119 

контрольного досліду. Концентрацію TBA-I 4 ммоль/л запропоновано 

використовувати як оптимальну. 

    

а) б) 

Рис. 3.24.  Залежність оптичної густини екстрактів від кислотності водної фази (а) 

та концентрації TBA-I (б). Умови: 80 мкл амілацетату; вортекс 20 с при 3000 

об/хв; центрифугування – 2 хв при 3000 об/хв; ℓ = 1 см; λ = 295 нм; (а) –

 3,6 ммоль/л TBA-I; (б) – pH 6,4; 

3.4.7 Вивчення заважаючого впливу сторонніх сполук на визначення 

молекулярного йоду 

Селективність методики визначення молекулярного йоду визначається 

специфічною для йоду реакцією утворення інтенсивно забарвленого трийодид-

аніону і значно покращується за рахунок екстракції іонного асоціату 

тетрабутиламоній трийодиду амілацетатом. Методика є дуже селективною. 

Знайдено, що визначенню йоду не перешкоджають сполуки, які присутні у 

природних водах, навіть у кількостях, які є значно вищими за типові для цих 

об'єктів аналізу. Результати досліджень представлено у таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Допустимі концентрації співіснуючих іонів при визначенні 0,2 мкмоль/л 

молекулярного йоду  

Сторонній йон Концентрація, 

ммоль/л 

Співвідношення стороннього 

йону до молекулярного йоду 

IO3
–
 1 5000 

NO2
–
 2 10000 

I
–
 1 5000 

F
–
 0.2 1000* 

BrO3
–
 1 5000 

Br
–
 0.2 1000* 

Cl
–
 850 - 

NO3
–
 0.2 1000* 

PO4
3–

 0.2 1000* 

BO2
-
 3 15000 

Ca
2+

 0.65 3000* 

Li
+
 0.16 800* 

Mg
2+

 1.1 5500 

Na
+
 850 - 

K
+
 0.2 1000* 

Fe
2+

 0.2 1000* 

*, більш високі концентрації не вивчалися. 

 

3.4.8 Хіміко-аналітичні характеристики методики визначення йодату, 

йодиду (сумарного йоду) та молекулярного йоду 

Межу виявлення (МВ) розраховували з використанням параметрів 

градуювального графіка. Як критерій для розрахунку величини мінімального 

аналітичного сигналу, який можна виявити з прийнятою довірчою вірогідністю, 

використовували трикратне стандартне відхилення коефіцієнту a. В 

таблиціТаблиця 3.5 представлені рівняння градуювальних графіків для 

визначення йодиду (загального йоду), йодату та йоду, їх лінійні діапазони та МВ. 

Правильність і відтворюваність розробленої методики були оцінені шляхом 
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проведення визначення 6 стандартних розчинів з різними концентраціями йоду у 

два різних дні. Відповідні результати наведено в Таблиця 3.5. 

Можливість одночасного визначення йодиду та йодату вивчали шляхом 

аналізу штучних сумішей, що містять цільові аналіти при різних співвідношеннях. 

Результати наведені в таблиці 3.5. Йодид не заважає визначенню йодату навіть 

при 500-кратному надлишку (не показано у таблиці 3.5). 

Таблиця 3.5 

Одночасне визначення йодиду, йодату та загального йоду в штучних сумішах 

Співвідношенн

я йодид-йодат 

(I
–
:IO3

–
) 

Введено, 

нмоль/л 
Знайдено, нмоль/л 

I
–
 IO3

–
 

Сумарний йод 

(Sr; R, %) 

I
– 

(Sr, R, %) 

IO3
–
 

(Sr; R, %) 

1:10 40 400 
440 ± 7 

(0,6; 100) 

41,8 ± 7 

(6,3; 104,6) 

398 ± 9 

(0,9; 99,6) 

1:1 100 100 
199 ± 9 

(1,7; 99,6) 

95 ± 9 

(3,6; 95) 

104 ± 12 

(4,5; 104) 

10:1 400 40 
432 ± 14 

(1,3; 98,2) 

392 ± 14 

(1,5; 98) 

40± 8 

(8; 99,4) 

Sr, відносне стандартне відхилення; R, знайдено йоду у відсотках по 

відношенню до кількості, яку було взято для аналізу. 

Градуювальний графік для визначення молекулярного йоду описується 

рівнянням A = 2,21×10
6
×C(I2) – 0,049 (де A – це оптична густина, а C(I2) – 

концентрація молекулярного йоду у моль/л) з коефіцієнтом кореляції R
2
=0,995. 

Градуювальний графік перетинає вісь ординат при негативних значеннях і 

величина вільного члену у рівнянні є статистично відмінною від нуля. Невелика 

кривизна, яка спостерігається навіть візуально, скоріше за все викликана 

гідролізом йоду. У цьому випадку залежність світлопоглинання екстракту від 

концентрації йоду у вихідному розчині краще описується рівнянням другого 

порядку (табл. 3.6.). Високе значення коефіцієнту кореляції (R
2
 = 0,999) свідчить 

про краще співвідношення між поглинанням та концентрацією йоду. У цьому 

випадку точка перетину незначно відрізнялася від нуля. 

Розраховано коефіцієнт концентрування молекулярного йоду, йодиду та 

йодату який визначали як співвідношення між кінцевою концентрацією аналіту в 

екстрагенті і початковою концентрацією у пробах води. Він дорівнює 57, 28, та 34 
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відповідно. Порівнюючи це значення з співвідношенням водної та органічної фаз, 

можна зробити висновок, що ступінь вилучення у даних умовах складає 35, 50,8 

та 61,6%, що у свою чергу відповідає коефіцієнту розподілу 87,5, 57 та 59 

відповідно. 

3.4.9 Порівняння розробленої методики з іншими екстракційно-

фотометричними методиками 

В попередньому підрозділі проведено порівняння ВРМЕ методики 

визначення йодиду у вигляді іонної пари із астрафлоксином та іншими основними 

екстракційно-фотометричними методиками з використанням барвників: 

метиленового голубого, діамантового зеленого, родаміну Б та нейтрального 

червоного. В даному підрозділі доцільно провести порівняння запропонованої 

ВРМЕ методики визначення основних форм йоду у вигляді іонних асоціатів із 

безбарвними протийонами. У роботах Ель-Шахаві запропоновано визначати 

перйодат із безбарвними протийонами: тетраметиламоній-катіон [158] та 

амілориду гідрохлориду [183]. Методики апробовано для аналізу лише очищеної 

прісної води. 

Для визначення перйодатів з катіоном тетраметиламонію, до аналізованої 

проби вносять надлишок тетраметиламоній йодиду, утворюється трийодид йон 

(внаслідок протікання окисно-відновної реакції), який утворює ІА із ТМА
+
. Далі 

ІА екстрагують два рази 2,5 мл хлороформу, екстракт висушують 1 г безводного 

натрій сульфату. Діапазон лінійності градуювального графіка знаходиться в 

межах 1-10 мкг/мл, межа виявлення складає 0,016 мкг/мл перйодату. Визначенню 

заважають Mn
2+

, Cr2O7
2-

, Cr
3+

, MnO4
-
, Ru

3+
. 

Під час визначення перйодату с амілоридом гідрохлоридом утворюється ІА 

із перйодатом який екстрагують двічі 2,5 мл МІБК, потім екстракт висушують з 1 

г безводного натрій сульфату. Діапазон лінійності градуювального графіка 0,01-

10 мкг/мл, межа виявлення – 0,01 мкг/мл перйодату. Визначенню заважають 

йодиди, тіоціанати, нітрати, Mn
2+

, Cu
2+

, Hg
2+

, Cr
3+

, Ru
3+

. 
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Йодати в обох випадках визначають після їх окиснення до перйодату 

пероксидисульфатом (кип’ятіння протягом 10 хвилин). Потім методика 

визначення проводиться як описано для перйодатів. 

Можливість визначати йодиди та молекулярний йод в роботах Ель-Шахаві 

не описано. Методики дозволяють визначати лише перйодати та йодати. Але для 

визначення йодату застосовують тривалий та трудомісткий процес окиснення до 

перйодату з використанням пероксидисульфату з кип’ятінням. Екстракцію 

проводять 5 мл хлороформу або МІБК. У розробленій ВРМЕ методиці (для 

визначення йодиду або сумарного йоду), окиснення проводять за допомогою 

розчину N-бромосукциніміду при кімнатній температурі без застосування 

додаткового обладнання (нагрівач та додаткового хімічного посуду), в пробірці де 

буде проводитись подальша екстракція та розділення фаз. У якості екстрагенту 

використовується МІБК об’ємом лише 150 мкл, що в 66 разів менше ніж у 

розглянутих методиках (сумарна кількість органічних розчинників складала 10 мл 

з урахуванням розчинників для кількісного перенесення екстракту). Межа 

виявлення знаходиться в межах 1-2 мкг/л в залежності від визначуваної речовини, 

що значно нижче ніж в існуючих екстракційно-фотометричних методиках.   
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Таблиця 3.6 

Характеристики методик визначення сполук йоду 

Аналіт Рівняння ДЛ, нмоль/л (мкг/л) МВ, нмоль/л 

(мкг/л) 

Sr, % R, % 

Йодид (загальний 

йод) 

А = 3,31×10
6
×C [I

–
, mol L

–1
] + 0,0084 

(R
2
 =0,994 ) 

30 – 500 (3,8– 63,5 у 

перерахунку на I
–
) 

8,8 (1,1) 1 – 9,9 95 – 104 

Йодат А = 4,00×10
6
 ×C [IO3

–
,  mol L

–1
] + 0,022 

(R
2
 = 0,998) 

30 – 500 (5,2 – 88 у 

перерахунку на IO3
–
) 

8,3 (1,0) 1,9 – 8,6 97 – 105 

Молекулярний 

йод 

A = 8,79×10
11
×C

2
 (I2, mol L

–1
) + 1,68×10

6
×C (I2 mol L

–1
) – 0,011 

(R
2
 = 0,999) 

50 – 600 (6,4–76,2 у 

перерахунку на I
–
) 

18 (2,3) 1 – 3,5 91 – 101 

ДЛ, діапазон лінійності; МВ, межа виявлення; Sr, відносне стандартне відхилення; R, відсоток «вилучення». 
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3.5 Висновки до розділу 3 

Вперше запропоновано визначати PO4
3–

 поєднанням методів дисперсійної 

мікроекстракції та краплинної мікроекстракції у плаваючу замерзаючу краплю 

вищого спирту – ундеканолу. Цей підхід дозволив уникнути використання 

центрифуги для розділення органічної та водної фаз, а також досягти швидкого 

встановлення екстракційної рівноваги (в 12 раз швидше у порівнянні із 

класичною технікою проведення МЕ). Коефіцієнт розподілу ГПС у системі 

ундеканол-вода складає 58. Розроблено мікроекстракційно-фотометричну 

методику у варіанті ВРРМЕ для визначення PO4
3–
у водних зразках. Межа 

виявлення фосфату (у перерахунку на Р) скаладє 0,18 мкг/л, а тривалість 

екстракції становить всього 90 с. Заважаючий вплив As(V) концентрацією до 0,3 

мг/л може бути усунутий тіосульфатом натрію. 

Вперше показано можливість використання допоміжного розчинника 

(карбон тетрахлориду) для зміни густини органічної фази при ВРРМЕ визначенні 

неорганічних-аніонів на прикладі йодид-аніону. Встановлено, що визначення I
–
 у 

надлишку IO3
–
 у вигляді ІА з астрафлоксином у солянокислому середовищі 

проходить через стадії утворення складного аніону ICl2
-
, що підтверджується 

наявністю смуги поглинання при λ=343 нм (Ɛ=243 моль
-1

 ×л ×cm
-1
) та відсутністю 

характерних смуг поглинання для споріднених сполук: I2Cl
–
, I3

–
 та I2. Розроблено 

мікроекстракційно-фотометричну методику визначення йодиду у мінеральних 

водах. Межа виявлення йодиду склала 1,75 мкг/л. 

Показано переваги використання безбарвних протиіонів при 

мікроекстракційно-фотометричному аналізі аніонів на прикладі визначення 

йодид-, йодат-іону та молекулярного йоду у вигляді іонного асоціату з аніоном I3
–
 

та безбарвним протиіоном – ТБА
+
. Встановлено, що у якості окисника йодиду до 

йодату може бути використано 0,12 ммоль/л N-бромсукциніміду (NBS) замість 

нестійкої та небезпечної бромної води. У якості відновника надлишку окисника 

доречно використовувати 0,1 моль/л щавлевої кислоти замість саліцилової 

кислоти, продукти бромування якої екстрагуються та заважають визначенню. 

Розроблено мікроекстракційно-фотометричні методики визначення основних 
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форм йоду у мінеральних та морській водах і кухонній солі – йоид- та йодат-

аніонів з межею виявлення 8,8 та 8,3 нмоль/л відповідно. Показано можливість 

одночасного визначення I
–
, IO3

–
 та загального йоду у модельному розчині із 

застосуванням ВРРМЕ. Одночасне визначення даних іонів можливе при 

співвідношенню I
–
 до IO3

–
 від 10:1 до 1:10. Визначенню I2 не заважає 5000 

кратний надлишок I
–
 та IO3

–
.  
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4 СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СУЛЬФІТ- ТА ТІОЦІАНАТ-

ІОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КРАПЛИННОЇ РІДИННОЇ 

МІКРОЕКСТРАКЦІЇ 

4.1 Застосування парофазної краплинної мікроекстракції для визначення 

сульфіт-іонів 

Для відокремлення та концентрування летких речовин багатьма перевагами 

володіє такий різновид мікроекстракції як парофазна. Цей різновид 

мікроекстракції дозволяє створювати дуже прості і водночас селективні методики. 

Він все більш широко використовується при аналізі об’єктів навколишнього 

середовища, біомедицини і харчових продуктів. 

Для концентрування парів речовин використовують техніки 

виморожування, мембранної та твердофазної екстракції, але вони потребують 

спеціалізованої апаратури або специфічних сорбентів. Серед мікроекстракційних 

технік виділяється твердофазна парофазна мікроекстракція, яка наразі набагато 

частіше, ніж рідинна парофазна МЕ, використовується для концентрування 

аналітів різної природи. Втім концентрування методом рідинної парофазної МЕ 

відбувається швидше, ніж для твердофазної МЕ. Це є наслідком того, що площа 

поверхні навіть малої краплі рідкого екстрагенту є суттєво більшою, ніж для 

сорбентів у твердофазній МЕ. Наприклад, площа краплі об`ємом 1 мкл майже 

вдвічі більше, ніж у волоконного капіляру довжиною 1 см. Великою вадою 

твердофазної МЕ є дуже велика ціна таких сорбентів та пристроїв. Також для 

рідинної парофазної МЕ немає ефектів «пам`яті», оскільки для кожної наступної 

екстракції застосовується нова крапля розчинника. 

Парофазна екстракція може включати декілька повільних стадій: хімічна 

реакція аналіту з відповідним реагентом у розчині, який аналізується, трансфер 

аналіту з розчину у газову фазу, далі дифузія молекул аналізованої речовини до 

екстрагенту, поглинання і нарешті хімічна реакція у розчині екстрагенту. Тому 

для досягнення максимальних аналітичних характеристик визначення інколи 

потребує багато часу, хоча дуже часто концентрування проводять протягом лише 



128 

декількох хвилин. Цей недолік повністю або досить сильно компенсується 

іншими перевагами підходу. 

Вивільнення речовини з розчину або твердої фази і далі поглинання 

розчином екстрагенту вирішальним чином впливають на покращення 

селективності, усунення впливу забарвлення, каламутності аналізованого зразка. 

Заважати можуть лише ті речовини, які в умовах аналізу є достатньо леткими і 

здатні вступати в реакцію, яка використовуються для визначення цільового 

аналіту. Такі обмеження приводять до того, що при використанні парофазної МЕ 

визначення неорганічних речовин часто стає специфічним.  

Отримані екстракти є оптимально пристосованими і сумісними з тими 

інструментами, які використовуються для вимірювання. Як екстрагент можна 

використовувати будь-які органічні розчинники або навіть водні розчини. Для 

визначення багатьох аналітів треба перевести речовину у достатньо чисту 

матрицю, яка за складом підходить до введення у прилад. У високоефективній 

рідинній хроматографії інколи після екстракції треба робити реекстракцію у 

водну фазу для сумісності із складом рухомої фази. Полуменево-іонізаційний 

детектор є нечутливим до води, тому вона є привабливим розчинником у газовій 

хроматографії. 

У порівнянні з парофазною мікроекстракцією операції відділення і 

попереднього концентрування іншими методами є не менш тривалими і 

потребують часто більше витрат праці і кваліфікації аналітика. Така 

пробопідготовка може зайняти багато часу, вимагає численних тривалих 

процедур, під час яких на відміну від парофазної екстракції аналітик має бути 

безпосередньо задіяним при виконанні операцій відокремлення і концентрування. 

Під час традиційної пробопідготовки може відбутися забруднення екстракту 

домішками аналізованої речовини.  

У парофазній мікроекстракції використовують невеликий об`єм 

екстрагенту, який в принципі є необмежено малим і лімітується лише 

можливостями вимірювальної апаратури. Внаслідок цього ступінь 

концентрування є одним з найбільших серед мікроекстракційних методик і 
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досягає декількох тисяч. Для парофазної МЕ є характерним надзвичайно простий 

спосіб відділення екстрагенту і аналізованого розчину. При концентруванні у 

дуже малі об`єми порядку декількох мікролітрів це є складною проблемою для 

інших мікроекстракційних методів. Тому незважаючи на довготривалість 

парофазної МЕ вона у багатьох випадках є одночасно найбільш швидким, 

чутливим і чистим методом. Парофазна краплинна рідинна мікроекстракція (ПФ-

КРМЕ) є спорідненим методом до класичної КРМЕ. Вона досить легко може бути 

реалізована практично в будь-якій лабораторії, піддається автоматизації.  

Незважаючи на те, що у ПФ-КРМЕ немає прямого контакту донорної та 

акцепторної фаз, особлива увага, також як і у КРМЕ із зануренням, приділяється 

стабільності утримання краплі на кінчику голки мікрошприця. Адже в будь-якому 

разі є присутньою вібрація від магнітної мішалки; не можна виключати 

струшування краплі аналітиком під час її відбору після закінчення екстракції; 

об`єм краплі може збільшуватися під час екстракції за рахунок конденсації парів 

води або іншого розчинника, що сприятиме її відриву, особливо при підвищених 

температурах. Парофазна МЕ наразі є несумісною з більшістю кювет та приладів, 

які застосовуються у спектрофотометрії через дуже малі об`єми забарвленого 

розчину. Наявні кювети для вимірювання світлопоглинання об`ємів, менших за 

100 мкл є дорогими і несумісними зі звичайними спектрофотометрами. Вже 

випускаються спектрофотометри для вимірювання світлопоглинання у краплі 

розчину (1-5 мкл), але вони є малодоступними і коштовними, а товщина 

поглинаючого шару зменшується до величини ~1 мм. 

У цій роботі вперше запропоновано використовувати оптичний зонд для 

вимірювання світлопоглинання і утримання краплі екстрагенту у парофазній 

мікроекстракції та мікроекстракції із зануренням. У варіанті ПФ-КРМЕ при 

використанні зонду крапля утримується набагато більш стійко. Більш просто і 

відтворювано виконуються операції відмірювання певного об`єму екстрагенту і 

переносу у прилад для вимірювання. Підвищується стабільність краплі та 

зводяться до мінімуму випадки її втрати під час проведення екстракції. Поєднання 

розділення фаз та детектування оптичної густини в один етап дозволило 
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мінімізувати втручання аналітика в процес екстракції та зменшити його 

трудомісткість. Це також дозволяє отримувати та записувати аналітичний сигнал 

в режимі «онлайн» і, отже, проводити онлайн-моніторинг всього процесу 

екстракції, контролювати кінетику екстракції і, в подальшому, дозволить більш 

легко та просто вибирати оптимальні умови проведення екстракції при розробці 

нових методик аналізу з використанням КРМЕ.  

 

 

Рис. 4.1. Схема проведення парофазної краплинної мікроекстракції для 

визначення сульфіту (магнітну мішалка не зображено) 

 

Можливості запропонованого методу ПФ-КРМЕ на зонді ми оцінювали на 

прикладі визначення вмісту сульфіту у продуктах харчування. Даний підхід 

ґрунтується на здатності діоксиду сульфуру SO2 відновлювати Fe(III) до Fe(II). 

Fe(II) утворює комплекс червоного кольору з 1,10-фенантроліном при рН 5,6 

[107]. Сульфіт переводять в SO2 шляхом підкислення розчину зразка 2 моль/л 

хлоридною кислотою. Мікроекстракційне концентрування проводять у 

мікрокраплі об`ємом 25 мкл, яка містить водний розчин змішаного реагента, що 

складається з Fe(III) і 1,10-фенантроліну. Розчин екстрагенту утримується силами 

адгезії у оптичному отворі зонду (Рис. 4.1). Вимірювання світлопоглинання 

проводять в онлайн-режимі при довжині хвилі 510 нм. В роботі досліджені і 
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оптимізовані фактори, які впливають на визначення, такі як вплив складу 

поглинаючого розчину, об’єм фази екстрагенту, кислотність та температура 

розчину, який аналізують, швидкість перемішування. 

4.1.1 Вибір оптимального складу змішаного реагенту 

В склад змішаного реагенту входять феруму(III) нітрат і о-фенантролін при 

певному значенні рН. Тому було необхідним вивчити вплив концентрацій Fe(III), 

фенантроліну та рН. Вплив кислотності екстрагента на аналітичний сигнал 

вивчали в діапазоні рН 2,6–6,3. Для встановлення відповідного значення рН 

використовували ацетатний буфер. Для створення рН 2,6 застосовували оцтову 

кислоту. З отриманої залежності (Рис.4.2.) видно, що оптична густина розчину 

екстрагенту зростає зі збільшенням рН реагента до 5,6, а потім залишається 

приблизно постійною. Це пояснюється тим, що в кислому середовищі комплекс 

здатний руйнуватися за рахунок протонування фенантролінат-аніону і утворення 

HPhen
+
 [184]. Тільки для рН > 5,6 рівновага достатньо повно зміщується у бік 

утворення комплексної сполуки. Для подальших експериментів в якості 

оптимального був обраний рН 5,6.  

Залежність оптичної густини змішаного реагенту, після відновлення Fe(ІIІ) 

діоксидом сульфуру, залежить не тільки від концентрації сульфіт-іонів у пробі, а 

й від його складу: співвідношення концентрацій розчинів Fe(ІIІ) та фенантроліну. 

Недостатня кількість реагентів може призвести до спотворення результатів 

аналізу, наприклад, відхилення від закону Бугера-Лаберта-Бера при відносно 

високих концентраціях аналіту, а надлишок реактивів – до збільшення 

поглинання контрольного досліду та їх надмірної витрати. Вплив концентрації 

компонентів змішаного реагенту досліджували в діапазонах концентрацій 0,3–4,5 

ммоль/л для фенантроліну (Рис. 4.3.) і 0,1–0,3 ммоль/л для Fe(III). 3 ммоль/л Phen 

і 0,15 ммоль/л Fe(III) (Fe:Phen = 1:20) були обрані для подальших досліджень. 

 



132 

 

Рис.4.2. Залежність оптичної густини акцепторної фази після екстракції від її 

кислотності. Донорна фаза містить 4 мкмоль/л сульфіту (Na2SO3), 0,001 моль/л 

ЕДТА, 0,133 моль/л HCl, а акцепторна – 25 мкл змішаного реагенту, швидкість 

перемішування 1700 об/хв., t = 70
o
C, час екстракції 900 с, λ = 510 нм (650 нм – 

довжина хвилі порівняння), ℓ = 1 см. Склад змішаного реагенту: 0,15 ммоль/л 

Fe(NO3)3, 3,0 ммоль/л Phen  

Висока стійкість фенантролінату Fe(ІI) може сприяти відновленню Fe(III) до 

Fe(II) у водних розчинах [185]. Саме цим пояснюється поступове почервоніння 

розчину реагенту у часі, навіть, у закритій склянці. Даний факт пов'язують з 

фотовідновленням Fe(III) до Fe(II) [185]–[187]. Фотовідновлення відбувається 

тільки при дії ультрафіолетового випромінювання [186]. 
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А) 

В) 

Рис. 4.3. Залежність оптичної густини розчину змішаного екстрагента після 

екстракції від концентрації 1,10-фенантроліну. 3 мкмоль/л сульфіту (Na2SO3), 

0,001моль/л ЕДТА, 0,133 моль/л HCl, 25 мкл змішаного реагенту, перемішування 

зі швидкістю 1700 об/хв., t = 70
o
C, час екстракції 900 с, λ = 510 нм (650 нм – 

довжина хвилі порівняння), ℓ = 1 см. Склад змішаного реагенту: А) 0,15 ммоль/л 

Fe(NO3)3, рН 5,6; В) 3 ммоль/л Phen, рН 5,6.  
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4.1.2 Вибір оптимальної кислотності та температури донорної фази 

Температура під час парофазної мікроекстракції суттєво впливає на 

розчинність і тиск парів SO2, а також на перебіг реакцій у поглинальному розчині 

[107]. Результати досліджень показали (Рис. 4.4), що ефективність вивільнення 

сульфур(IV) діоксиду із вихідного розчину і далі поглинання розчином 

акцепторної фази сильно зростають при збільшенні температури від кімнатної до 

приблизно 60 °С. Далі зростання оптичної густини стає повільним. Температура 

70°С була вибрана в якості оптимальної, оскільки при цій температурі 

спостерігалась краща відтворюваність вимірювань.  

 

Рис. 4.4. Залежність оптичної густини розчину змішаного екстрагента після 

екстракції від температури зразка. 3 мкмоль/л сульфіту (Na2SO3), 0,001 моль/л 

ЕДТА, 25 мкл змішаного реагенту, перемішування зі швидкістю 1700 об/хв., 0,133 

моль/л HCl,  час екстракції 900 с, λ = 510 нм (650 нм – довжина хвилі порівняння), 

ℓ = 1 см. Склад змішаного реагенту: 0,15 ммоль/л Fe(NO3)3, 3,0 ммоль/л Phen, 

рН 5,6 
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Сульфіти представляють собою солі сульфітної кислоти, яка є нестійкою у 

водних розчинах. Кількість діоксиду сульфуру, що виділяється, залежить від 

кислотності зразка (Рис. 4.5).  Вплив кислотності був досліджений в інтервалі 

концентрації HCl від 0 до 0,33 моль/л. Світлопоглинання екстракту збільшується 

до значення концентрації HCl 0,133 моль/л і потім незначно зменшується при 

більш високих концентраціях кислоти (Рис. 4.5). Тому для подальших досліджень 

було обрано концентрацію HCl 0,133 моль/л (200 мкл 2 моль/л HCl).  

 

Рис. 4.5. Залежність оптичної густину екстракту від концентрації хлоридної 

кислоти в аналізованому розчині. 3 мкмоль/л сульфіту (Na2SO3), 0,001моль/л 

ЕДТА, 25 мкл змішаного реагенту, перемішування зі швидкістю 1700 об/хв., 

t = 70
o
C,  час екстракції 900 с, λ = 510 нм (650 нм – довжина хвилі порівняння), 

ℓ = 1 см. Склад змішаного реагенту: 0,15 ммоль/л Fe(NO3)3, 3,0 ммоль/л Phen, 

рН 5,6.   
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4.1.3 Вибір оптимального об’єму екстракційної фази 

Досліджено вплив об’єму краплі екстракційної (акцепторної) фази на 

аналітичний сигнал в діапазоні від 17,5 до 35 мкл. Знайдено, що для об’єму 30 

мкл і більше світлопоглинання екстрагента значно зменшується в результаті дії 

ефекту розведення, що призводить до зменшення чутливості аналізу. Крім того, 

збільшується ймовірність стікання або струшування мікрокраплі. Використання 

20 мкл або меншого об’єму екстрагента призводить до погіршення 

відтворюваності, а також до складностей у розміщенні мікрокраплі на оптичному 

зонді. Слід звернути увагу на те, що використання об’єму менше 20 мкл 

призводить до неповного заповнення оптичного шляху, і світло, ймовірно, 

проходить через шар повітря. Це пояснює зменшення відтворюваності вимірів. На 

Рис.4.6 зображено форму мікрокраплі при її утримуванні в оптичному отворі 

 

Рис.4.6. Схематичне зображення форми мікрокраплі змішаного реагенту на 

оптичному зонді. Об’єм краплі зліва-направо: 17,5, 25, 35 мкл.   
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зонду в залежності від її об’єму. Видно, що при об`ємі, меншому за 25 мкл, 

крапля неповністю перекриває оптичний шлях від одного світловода до іншого, а 

при об`ємах, більших за 30 мкл, утримання краплі стає менш стійким із-за 

збільшення маси краплі та зменшується ступінь концентрування аналіту. Таким 

чином, 25 мкл розчину акцептора (екстрагента) було обрано як оптимальний 

об’єм. 

Процедура парофазної краплинної мікроекстракції для визначення сульфіту 

проводилася при підвищеній температурі. За таких умов розмір краплі може 

змінюватись під час процедури екстракції. Це викликається випаровуванням 

реакційного розчину і конденсацією водяної пари зразка на краплі акцепторної 

фази, оскільки остання має меншу температуру. Однак знайдено, що під час 

екстракції зміна об’єму мікрокраплі була незначною у порівнянні з самим 

об’ємом мікрокраплі. Про сталість об’єму мікрокраплі можна судити за 

результатами оцінки відтворюваності вимірювань оптичної густини, яка була 

задовільною (Sr від 2,8 до 6,4 %, див.Таблиця 4.1). 

4.1.4 Вибір оптимальної швидкості перемішування і часу екстракції. 

Ефект швидкості перемішування досліджували в інтервалі від 0 до 1800 

об/хв. Оптична густина екстракту збільшується пропорційно зростанню 

швидкості перемішування. Через високу ймовірність відриву мікрокрапель при 

високих швидкостях для подальших експериментів була обрана швидкість 

перемішування 1700 об/хв.  

Час екстрагування є одним з ключових параметрів при розробці методики 

ПФ-КРМЕ визначення і тому його вивчення також є важливим. Тривалість 

екстракції досліджували в режимі реального часу протягом 1000 с. На Рис. 4.7 

видно, що світлопоглинання екстракту різко збільшується до 700 с, а між 700 і 

900 с змінюється не так значно. Зростання оптичної густини після 900 с, перш за 

все, обумовлене збільшенням світлопоглинання контрольного розчину. Для 

подальших експериментів, в якості оптимального часу екстракції обрано 900 с 
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4.1.5 Дослідження заважаючого впливу  

Заважаючий вплив сторонніх сполук на визначення сульфіту може бути 

викликаний взаємодією аналіту з деякими речовинами, які зазвичай зустрічаються 

в продуктах харчування, а також взаємодією розчину змішаного реагенту з 

іншими леткими речовинами, які виділяються зі зразка в умовах екстракції, що 

здатні відновлювати Fe(III) до Fe(II). Однак, через відсутність контакту між 

аналізованим зразком і змішаним реагентом в процедурі парофазної краплинної 

мікроекстракції, дослідження впливу сторонніх сполук може бути обмежене 

тільки леткими речовинами з відновними властивостями, які можуть 

утворюватись в пробах продуктів харчування. Нітрит зазвичай використовується 

як антимікробний засіб та підсилювач кольору[188], а сульфіди можуть 

 

Рис. 4.7. Залежність світлопоглинання від тривалості екстракції. 4 мкмоль/л 

сульфіту (Na2SO3), 0,001моль/л ЕДТА, 25 мкл змішаного реагенту, перемішування 

зі швидкістю 1700 об/хв., t = 70
o
C,  час екстракції 900 с, λ = 510 нм (650 нм – 

довжина хвилі порівняння), ℓ = 1 см. Склад змішаного реагенту: 0,15 ммоль/л 

Fe(NO3)3, 3,0 ммоль/л Phen, рН 5,6 
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утворитись у зв’язку із життєдіяльністю бактерій в харчах, які містять цистеїн або 

сірковмісні білки[189], [190]. Таким чином, було вивчено заважаючий вплив 

нітрит-іонів (NO2
-
) та іонів сульфіду (S

2-
). 

Нітрит не впливав на світлопоглинання холостого зразку до концентрації 

7,6 мг/л, але при більших концентраціях він призводив до зменшення 

світлопоглинання акцепторної фази. Це може бути пов`язане з окисненням 

сульфіту нітритом у кислому середовищі. Сульфіди перешкоджали визначенню 

навіть при низьких концентраціях за рахунок утворення H2S, сильного 

відновника, який здатен відновлювати Fe(III) до Fe(II). 

4.1.6 Хіміко-аналітичні характеристики методики визначення сульфіт-іонів 

Градуювальний графік був побудований для інтервалу концентрацій 

сульфіту (в перерахунку на SO2) від 0,032 до 0,320 мг/л. Він описується рівнянням 

A = (3,238 ± 0,048) × C (де A – оптична густина екстракту, а C – концентрація SO2 

в мг/л) з коефіцієнтом кореляції 0,9989, що свідчить про дотримання закону 

Бугера-Ламберта-Бера у дослідженому інтервалі концентрацій сульфіту. 

Встановлено, що межа виявлення (МВ), розрахована як частка триразового 

стандартного квадратичного відхилення контрольного досліду і куту нахилу 

градуювальної функції, складає 8 мкг/л. Коефіцієнт концентрування, який  

Таблиця 4.1 

Денні та міжденні дані щодо відтворюваності результатів визначення сульфіту 

(n=5, P=0.95) 

Введено 

сульфіту, 

мг/л  

День 1 День 2 

Знайдено, 

мг/л  

Sr, % R, % Знайдено, 

мг/л  

Sr, % R, % 

0,043 0,042 ± 0,002 3,2 99,0 0,044 ± 0,003 6,4 102,4 

0,277 0,256 ± 0,017 5,1 95,6 0,287 ± 0,010 2,8 103,4 

розраховано з коефіцієнта нахилу градуювальних графіків з екстракцією і 

без неї, становив близько 20. Правильність і відтворюваність запропонованої 
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методики контролювали шляхом проведення 5 екстракцій стандартних проб при 

двох різних концентраціях аналіту (0,043 і 0,27 мг/л SO2) впродовж двох днів.  

З отриманих результатів ( 

Таблиця 4.1) можна зробити висновок, про задовільну відтворюваність 

результатів, отриманих запропонованим методом. 

 

Розраховано коефіцієнт концентрування сульфіт-іону, який визначали як 

співвідношення між кінцевою концентрацією аналіту в екстрагенті і початковою 

концентрацією у пробах води. Він дорівнює 19. Порівнюючи це значення з 

співвідношенням водної та органічної фаз, можна зробити висновок, що ступінь 

вилучення у даних умовах складає 15,7%, що у свою чергу відповідає коефіцієнту 

розподілу 22. 

4.2 Застосування краплинної рідинної мікроекстракції для визначення 

тіоціанату  

Однією з основних вимог до проведення КРМЕ, окрім класичних вимог до 

рідинної екстракції, є забезпечення стабільності мікрокраплі на кінчику голки 

протягом всієї процедури екстракції. Збільшення об’єму краплі може привести до 

її спонтанного переміщення (стікання), відриву та втрати. Особливо прикро, якщо 

відрив краплі відбувається у самому кінці етапу екстракції, у системах із 

тривалим встановленням екстракційної рівноваги (10 і більше хвилин). 

Науковцями запропоновані різні рішення для подолання цієї проблеми: 

модифікація кінчика голки силіконовою насадкою [191], фторопластовою 

трубкою[192], [193], пластиковою трубкою з декількома внутрішніми 

надрізами[20], матеріалом на основі Parafilm™ (складається із поліолефінів і 

парафінових восків) [194], конусоподібною трубкою з фторопласту [16], 

дзвіноподібним пристроєм[33] або мідною воронкою[34]. Також запропоновані 

підходи, які не використовують мікрошприц у якості тримача і, таким чином, 

дозволяють використовувати більший об’єм екстракційного розчинника, 

наприклад, це краплинна мікроекстракція в плаваючу краплю[38], [195], 

мікроекстракція з використанням трубки з поліхлоропренового каучуку овальної 
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форми[56] та МЕ з використанням магнітного перемішуючого елементу з 

надрізами[93] у якості тримача екстрагента.  

Кількість праць, присвячених КРМЕ у поєднанні зі спектрофотометричним 

детектуванням, відносно невелика, особливо в порівнянні із КРМЕ з 

детектуванням іншими методами, такими як ГХ або ВЕРХ. Однією з можливих 

причин цього є труднощі, пов'язані з вимірюванням оптичної густини у малому 

об’ємі органічної фази, оскільки об’єми органічних розчинників, що 

використовуються у МЕ, як правило, недостатні для проведення вимірювань в 

традиційній спектрофотометрії[196]. Проте, в даний час існує декілька технічних 

рішень, які дозволяють вимірювати світлопоглинання в мікрооб'ємах, наприклад, 

мікрокювети[197], безкюветний спектрофотометр[198] або саморобний 

мініатюризований спектрофотометр[199]. Робота з мікрокраплею екстрагенту 

(відбір органічної фази та перенесення її до кювети) є складною задачею та 

потребує особливих навичок від дослідника; а також існують особливі вимоги до 

розчинників. Мала товщина поглинаючого шару і невизначеність оптичної 

довжини шляху у безкюветній спектрофотометрії обмежують можливості такого 

способу вимірювань оптичної густини. 

Нами запропонований новий підхід до проведення КРМЕ із використанням 

оптичного зонда (Рис. 4.8). В удосконаленому методі КРМЕ ми змогли спростити 

етапи розділення фаз та вимірювання оптичної густини шляхом об’єднання їх в 

один крок. Досягнена більша стабільність утримання краплі органічного 

розчинника у водному розчині, що дозволило більш ефективно проводити 

перемішування водної фази, пришвидшити масоперенос та скоротити час 

проведення аналізу без ризику втрати краплі через її стікання. Запропонований 

підхід дозволяє проводити моніторинг, запис та візуалізацію аналітичного 

сигналу в реальному часі (онлайн), що може бути використано, наприклад, для 

дослідження кінетики екстракції. Дана схема КРМЕ піддається автоматизації без 

використання проточної кювети, яка зазвичай, потребує відносно великого об’єму 

(25 мкл для кювети з довжиною оптичного шляху 1 см) для її заповнення.  
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Показано технічну можливість (без розробки методик визначення) 

використання зонду у зворотно-фазовій крапельній мікроекстракції [200], тобто 

коли донорною фазою є органічна, а акцепторною – водна ( 

Рис. 4.13); та краплинній мікроекстракції з одночасною реекстракцією (Рис. 

4.14), що говорить про великий потенціал розробленого варіанту МЕ. 

Ефективність запропонованого методу КРМЕ з використанням оптичного 

зонду та можливості застосування в хімічному аналізі проілюстровані на прикладі 

розробки методики визначення тіоціанату у слині людини. Розроблена методика 

базується на формуванні іонного асоціату роданід-іонів з катіонним 

поліметиновим барвником астрафлоксином[28] і його екстракції в кислому 

середовищі (pH 3) у мікрокраплю органічного розчинника на зонді із зануренням. 

Оскільки вплив HCl і концентрації AФ на визначення тіоціанату був досліджений 

раніше[28], далі в цій роботі буде розглянута тільки сама екстракція та фактори, 

що на неї впливають, наприклад, час екстракції, швидкість перемішування, а 

також тип органічного розчинника і об’єм мікрокраплі. Для цих цілей були 

використані стандартні водні розчини тіоціанату калію. 
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Рис. 4.8. А) Загальний вигляд системи для  проведення КРМЕ-ПЗ з використанням 

зонда (до введення барвника); В) схема КРМЕ-ПЗ з використанням оптичного 

зонда для визначення тіоціанату 

4.2.1 Оптимізація часу екстракції 

Оскільки переміщення аналіту в краплю розчинника у КРМЕ з зануренням 

чи без нього є тривалим процесом, це завжди потребує вивчення і обґрунтування 



144 

часу екстракції[133]. Ефект часу екстракції вивчали в діапазоні від 0 до 350 с. Як 

видно з Рис.4.9, світлопоглинання різко збільшується протягом перших 90 с, а 

потім майже не змінюється. Для отримання більш стабільних результатів в 

подальших експериментах екстракцію проводили протягом 150 с. 

 

 

Рис.4.9. Залежність світлопоглинання від тривалості екстракції. 50 мкмоль/л SCN
–

, 0,138 ммоль/л астрафлоксину, 1 ммоль/л HCl, швидкість перемішування 500 

об/хв., 40 мкл амілацетату, ℓ = 1 см, λ = 555 нм (700 нм – довжина хвилі 

порівняння) 

4.2.2 Вибір оптимальної швидкості перемішування 

Інтенсивне перемішування зразка призводить до збільшення ступеня 

вилучення, до скорочення часу екстракції в результаті кращого масопереносу в 

водній фазі і, як результат, до більш швидкого встановлення рівноваги між 

водною та органічною фазами. Вплив швидкості перемішування досліджували в 

діапазоні від 100 до 600 об/хв. Більш високі швидкості перемішування не вивчали 

через підвищення імовірності втрати мікрокраплі. Результати експерименту (Рис. 

4.10) показують, що світлопоглинання зростає зі збільшенням швидкості 
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перемішування до 400 об/хв, а потім оптична густина залишається практично 

сталою. У подальших експериментах застосовували швидкість перемішування 500 

об/хв. 

 

Рис. 4.10. Залежність світло поглинання від швидкості перемішування. 31 

мкмоль/л SCN
–
, 0,138 ммоль/л астрафлоксину, 1 ммоль/л HCl, час екстракції 

150 с, 40 мкл амілацетату, ℓ = 1 см, λ = 555 нм (700 нм – довжина хвилі 

порівняння).  

4.2.3 Вибір типу та об’єму органічного розчинника  

Вивчення впливу типу органічного розчинника на ефективність екстракції є 

важливим кроком при розробці методик визначень речовин з використанням 

екстракції. В методі КРМЕ з зануренням органічний розчинник повинен 

відповідати кільком основним вимогам:  

- не змішуватися з водою і мати невелику розчинність; 

- бути максимально безпечним для дослідника і навколишнього 

середовища; 

- мати гарну екстракційну здатність по відношенню до цільових аналітів і т. 

д.  
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При використанні оптичного зонду екстракційний розчинник також 

повинен відносно легко розміщуватися в оптичному отворі зонду, гарно 

змочувати матеріал зонду (особливо скляні вікна) і стійко утримуватися (не 

стікати та не змінювати свого положення) на зонді під час проведення екстракції. 

У даному дослідженні, яке базувалося на попередньо отриманому досвіді 

[28], в якості екстракційного розчинника використано амілацетат. Проте, для 

більш глибокого розуміння можливостей DI-SDME з використанням оптичного 

зонду, необхідно було дослідити інші розчинники. Таким чином перевірено 

можливість фіксації в отворі оптичного зонду ряду інших органічних 

розчинників, що зазвичай використовуються в мікроекстракційних методах, в 

тому числі більш легких, ніж вода – це амілацетат, бензен, толуен, гексан, 

октанол, деканол і ундеканол і тих, що є важчими за воду – хлороформ і 

дихлоретан. 

Знайдено, що краплі октанолу, деканолу і ундеканолу не можуть 

утримуватися на оптичному зонді, тому що мають погану адгезію до скляних та 

металевих поверхонь зонду. В той же час амілацетат, толуен, бензен, гексан, 

тетрахлорметан і діхлоретан добре утримуються під час екстракційного 

вилучення і можуть використовуватися в КРМЕ-ПЗ з оптичном зондом при 

розробці інших методик мікроекстракційного визначення речовин.  

Досліджено стабільність положення крапель органічних розчинників при 

різних швидкостях перемішування. Гістограма (Рис. 4.11) показує відсоток 

крапель, що при певній швидкості перемішування залишають своє початкове 

положення (краплі, які зберігають своє положення на зонді після 150 с 

перемішування). Експерименти проводили 10 разів для амілацетату та 5 разів для 

інших розчинників. Згідно з отриманими результатами, гексан, бензен і толуен 

краще утримуються при перемішуванні, ніж амілацетат. Тому ці розчинники 

можна рекомендувати для розробки методик КРМЕ-ПЗ на зонді з підвищеними 

швидкостями перемішування, що дозволить прискорювати масоперенос цільових 

аналітів в органічну фазу і, як наслідок, зменшити час екстракції. 
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Рис. 4.11. Залежність стабільності утримання краплі на оптичному зонді від типу 

органічного розчинника. Об’єм краплі 40 мкл. 

Детальний вплив типу органічного розчинника на ефективність екстракції 

іонного асоціату AФ
+
-SCN

-
 було досліджено у роботі [28], де встановлено, що 

найкраще (найвище) значення співвідношення сигнал/шум досягається при 

використанні амілацетату. Співвідношення сигнал/шум визначається як 

співвідношення величин світлопоглинання екстракту стандартного розчину зразка 

до оптичної густини екстракту контрольного досліду. Таке співвідношення 

дозволяє полегшити обґрунтування вибору оптимального органічного 

розчинника, який має гарну екстракційну здатність до іонного асоціату при 

мінімальній співекстракції простої солі барвника. Тому для подальшого 

дослідження як екстрагент був обраний саме амілацетат. 

У порівнянні з попередньою роботою, в якій досліджували парофазну 

краплинну мікроекстракцію [201], утримання екстракційної фази в краплинній 

мікроекстракції із зануренням має певну особливість: органічні розчинники слід 

закріплювати на зонді тільки після його занурення в розчин зразка. В іншому 
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випадку органічний розчинник не буде формувати краплю в оптичній частині 

оптичного зонда через більш низький поверхневий натяг в порівнянні з водними 

розчинами (значення поверхневого натягу для води і амілацетату складають 72 і 

25,8 дин см
-1

 відповідно). 

Вплив об'єму амілацетату вивчався в діапазоні від 30 до 70 мкл. Форми 

краплі з різним об'ємом амілацетату зображені на Рис. 4.12. Мікрокраплю занадто 

 

 

Рис. 4.12. Залежність світлопоглинання та вигляд краплі від об’єму органічної 

фази. 31 мкмоль/л SCN
–
, 0,138 ммоль/л астрафлоксину, 1 ммоль/л HCl, час 

екстракції 150 с, швидкість перемішування 500 об/хв., ℓ = 1 см, λ = 555 нм (700 нм 

– довжина хвилі порівняння). Об’єм водної фази 3,45 мл без додавання барвника. 
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складно фіксувати при об’ємах менше 30 мкл, тому що вона має велику 

схильність стікати з відкритого наконечника зонда. Об'єм краплі, що дорівнює або 

вище 70 мкл, є занадто великим. Краплі великого об`єму при перемішуванні під 

час екстракції не утримуються у зонді. Для подальших експериментів був обраний 

об'єм 40 мкл. 

4.2.4 Хіміко-аналітичні характеристики методики визначення  

Градуювальний графік побудовано в діапазоні концентрацій SCN
-
 від 0,29 

до 4,35 мг/л. Отримана залежність описується рівнянням A = (0,171 ±  0,003) C + 

(0,014 ±  0,007) (де A – це оптична густина, а C – концентрація SCN
-
 у мг/л) з 

коефіцієнтом кореляції 0,9981, що говорить про відмінну лінійність залежності 

між світлопоглинанням і концентрацією тіоціанату. Встановлено, що межа 

виявлення (МВ), розрахована як відношення 3 стандартних відхилень 

контрольного досліду і тангенса кута нахилу градуювальної функції, складає 0,12 

мг/л. Збіжність і відтворюваність запропонованої методики перевіряли шляхом 

проведення визначення тіоціанату у стандартних водних зразках для двох різних 

концентрацій тіоціанату (0,36 і 3,99 мг/л SCN
-
) у два послідовних дні. Результати 

досліджень наведено в Таблиця 4.2. 

Таблиця 4.2. 

Денні та міжденні дані щодо відтворюваності та правильності методики 

визначення тіоціанату (n=5, P=0,95) 

Введено SCN
-
 , 

мг/л 

День 1 День 2 

Знайдено, 

мг/л 
Sr, % R, % 

Знайдено, 

мг/л 
Sr, % R, % 

0,36 0,37 ± 0,02 6,1 103 0,37 ± 0,02 4,8 101 

3,99 3,93 ± 0,13 2,7 98,5 3,99 ±0,06  1,2 100 

4.2.5 Перспективи застосування оптичного зонду для розробки інших 

варіантів мікроекстракційних методик 

Досліджено можливість використання оптичного зонду для реалізації інших 

варіантів краплинної мікроекстракції із зануренням, в тому числі у варіанті 
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краплинна мікроекстракція з одночасною реекстракцією (liquid-liquid-liquid 

microextraction, рідинно-рідинно-рідинна МЕ) та у зворотно-фазовій крапельній 

мікроекстракції, де донорною фазою був органічний розчинник (рослинна олія), а 

як акцепторна фаза – водний розчин. Зворотно-фазовий метод мікроекстракції 

представляє собою екстракцію полярних водорозчинних сполук із органічних 

розчинників. Такий тип МЕ дозволяє концентрувати аналіт швидко, просто та без 

використання екстрагентів на основі органічних розчинників. Вперше метод 

зворотно-фазової крапельної мікроекстракції запропонував Кайкхай та Адбі [200] 

для визначення акриламіду у картопляних чіпсах ( 

Рис. 4.13).  

 

 

 

Рис. 4.13. Схематичне зображення системи для проведення зворотно-фазової 

крапельної мікроекстракції [200] 
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Метод мікроекстракції з одночасною реекстракцією вперше запропонували 

та описали її теорію у 1998 році Ма та Кантвел [202] з використанням модельних 

розчинів мефентерміну і 2-фенілетиламіну. А метод краплинної мікроекстракції з 

одночасною реекстракцією (Рис. 4.14) був розроблений тими ж авторами згодом у 

1999 році для визначення метамфетаміну, мефентерміну, метоксифенаміну та 2-

фенілетиламіну [203]. Метод базується на екстракції аналіту з водної фази через 

тонку плівку або шар органічного розчинника, що не змішується з водою 

екстрагентом, який являє собою краплю води або буферного розчину. 

Мікроекстракція з одночасною реекстракцією забезпечує додаткову очистку 

зразка та підвищує селективність. Кількісна екстракція можлива для сполук з 

відносно низькими коефіцієнтами розподілу. За рахунок того, що екстракція та 

реекстракція протікають одночасно та в єдиній віалі, кількість маніпуляцій 

зводиться до мінімуму. Одночасно можна проводити декілька екстракцій, а 

 

Рис. 4.14. Схематичне зображення системи для проведення краплинної рідинної 

мікроекстракції з одночасною реекстракцією із ввімкненою магнітною мішалкою. 

[203] 
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систему можливо автоматизувати [202]. Метод є простим, швидким та дозволяє 

досягати високих коефіцієнтів концентрування. 

Можливість реалізації зворотно-фазової мікроекстракції було перевірено з 

використанням 3,5 мл зразка соняшникової олії, яку поміщали у скляну віалу. 30 

мкл водної акцепторної фази фіксували на кінчику оптичного зонда, а потім його 

занурювали безпосередньо у зразок масла. Досліджено три типи водної краплі: 

кисла крапля з рН близько 1,7 (кислотність розчину встановлювали за допомогою 

HCl), лужна крапля з рН 8,5 (розчин ацетатного буфера) та дистильована вода. В 

масляній фазі всі типи крапель успішно утримувалися на зонді, навіть при 

швидкості перемішування 2000 об/хв.  

Досліджено можливість використання оптичного зонда для рідинно-

рідинно-рідинної мікроекстракції. Схема цього експерименту зображена на 

Рис.4.15. Екстракцію проводили наступним чином: в мірну колбу на 25 мл 

поміщали магнітну мішалку і заповнювали водою (донорна фаза) аж до початку 

вузької частини горла (близько 23 мл). Потім 400 мкл органічної фази обережно 

поміщали на поверхню донорної фази, використовуючи мікрошприц на 500 мкл. 

Після цього оптичний зонд із закріпленою на ньому краплею акцепторної фази 

обережно занурювали в органічний розчинник. Розчин донорної фази 

перемішували магнітною мішалкою із швидкістю 1500 об/хв. 

У якості органічного розчинника випробовували толуен, гексан та бензен. 

Так, як і в попередньому випадку, перевіряли утримання трьох типів крапель 

водної фази. Найкращі результати (краща стабільність краплі) були отримані для 

толуену та гексану незалежно від вмісту акцепторної фази. 
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Рис.4.15. Схема проведення рідинно-рідинно-рідинної мікроекстракції. Донорна 

фаза – вода; акцепторна фаза – вода; допоміжна фаза – гексан. 

 

4.3 Висновки до розділу 4 

Вперше показана можливість та переваги використання оптичного зонду в 

методах краплинної рідинної мікроекстракції із прямим зануренням та парофазній 

КРМЕ. Використання оптичного зонду дозволяє об’єднати екстракцію, відбір 

екстракту (розділення фаз), перенесення його до аналітичного пристрою та 

вимірювання аналітичного сигналу в один етап, що спрощує та прискорює 

проведення аналізу.  

Закріплення краплі екстрагенту на зонді підвищує її стабільність при 

інтенсивному перемішуванні донорної фази, що дозволяє значно скоротити час 

встановлення екстракційної рівноваги. На прикладі визначення тіоціанатів, 

встановлено, що час встановлення екстракційної рівноваги у класичному варіанті 
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КРМЕ складає 600 с, а у КРМЕ із використанням зонду – 150 с, тобто в 4 рази 

швидше ніж у класичному варіанті.   

Підібрані оптимальні умови вилучення сульфітів із використанням ПФ-

КРМЕ у водний розчин 25 мкл реагенту, що складається з Fe(III) та 1,10-

фенантроліну (Phen). SO2 відновлює Fe(III) у результаті чого, утворювався 

червоний комплекс Fe(Phen)3
2+

.  

Підібрані оптимальні умови визначення тіоціанат-іонів з використанням 

КРМЕ з прямим зануренням. SCN
–
 утворює іонний асоціат з астрафлоксином у 

кислому середовищі, який екстрагують 40 мкл амілацетату. В обох випадках у 

якості тримача краплі екстрагента використано оптичний зонд. 

Розроблено мікроекстракційно-фотометричні методики визначення сульфіт-

аніонів у харчових продуктах методом ПФ-КРМЕ з межею визначення 8 мкг/л та 

тіоціанат-аніонів у людській слині методом КРМЕ-ПЗ з межею визначення 0,12 

мг/л. 
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5 ВИКОРИСТАННЯ МІКРОЕКСТРАКЦІЇ ДЛЯ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НЕОРГАНІЧНИХ АНІОНІВ 

У РЕАЛЬНИХ ЗРАЗКАХ  

5.1 Мікроекстракціне визначення ортофосфат-аніону 

5.1.1  Визначення ортофосфат-іонів у водах з використанням дисперсійної 

рідинно-рідинної мікроекстракції у плаваючу замерзаючу краплю  

Розроблений новий спектрофотометричний метод для визначення розчинної 

форми неорганічного фосфору(V), який ґрунтується на утворенні 

молібдофосфорної гетерополісині з наступним концентруванням методом 

дисперсійної рідинної мікроекстракції у плаваючу замерзаючу краплю, було 

апробовано для аналізу природних вод. Оцінку правильності проводили з 

використанням альтернативної методики [113] та стандартної методики ДСТУ 

ISO 6878:2008 «Якість води. Визначення фосфору. Спектрометричний метод із 

застосуванням амонію молібдату» (ISO 6878:2004, IDT) .  

Методика визначення 

Пробу води об’ємом 20 мл, що містить від 0,095 до 1,43 мкг ортофосфату(у 

перерахунку на Р(V)) відбирають у мірну колбу об’ємом 25 мл, додають 0,5 мл 

змішаного реагенту і 0,5 мл 0,5 моль/л розчину аскорбінової кислоти. Об’єм 

доводять до 25 мл дистильованою водою, ретельно перемішують та залишають на 

3 хвилини для закінчення реакції.  

Після цього розчин ГПС переносять до хімічного стакану об’ємом 50 мл з 

магнітним елементом (28×7 мм). Вміст стакану розпочинають перемішувати зі 

швидкістю 500 об/хв. Далі до суміші обережно приливають 1,3 мл концентрованої 

сульфатної кислоти. Потім за допомогою автоматичної піпетки швидко 

вприскують 600 мкл суміші етанолу, який слугує дисперсійним розчинником і 55 

мкл 1-ундеканолу, який виконує функцію екстрагента. В результаті утворюється 

дрібнодисперсна емульсія, що складається з великої кількості дрібних крапель 

екстрагенту. Площа розподілу фаз миттєво різко збільшується і більша частина 

ГПС переходить в органічну фазу. З метою досягнення повноти екстракції 
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перемішування продовжують зі швидкістю 500 об/хв. Після 10 хвилин 

перемішування швидкість зменшують до 150 об/хв, щоб зібрати дрібні краплі 

екстракту в центрі воронки. Переносять стакан з екстракційною сумішшю до 

льодяної бані, яка розміщується на магнітній мішалці. Тим самим залишають 

замерзаючу краплю у центрі вортексу. Ундеканол має добру адгезію до скла і 

треба уникати контакту цього розчинника із стінками посуду. Слід також 

звернути увагу та те, що ми не використовувати центрифугу перед стадією 

заморожування екстракту. Після заморожування екстракт переносять на часове 

скло де відбувається його танення при кімнатній температурі. Відповідну частину 

рідкого екстракту переносять до мікрокювети з l = 1 см та об’ємом близько 10-15 

мкл і вимірюють його світлопоглинання при 720 нм. 

Результати визначення вмісту ортофосфату у водах наведені в таблиці 5.1. 

Довірчі інтервали запропонованої методики і методики порівняння в обох 

випадках перекриваються. Тому можна вважати, що у результатах визначення 

обома методиками немає вкладу систематичної погрішності. Відносне стандартне 

відхилення трохи більше, ніж звичайні значення для екстракційно-фотометричних 

методик, але треба врахувати, що концентрація ортофосфату є дуже малою в тих 

зразках, що аналізувалися (приблизно 2×10
-7

 моль/л). 

Таблиця 5.1 

Результати визначення вмісту ортофосфату у водах (n = 4; P = 0,95) 

Зразок 
Запропонована методика Методика порівняння  

Знайдено, мкг/л  Sr, % Знайдено, мкг/л  Sr, % 

Водопровідна 

вода (pH 7,5; 19 

°C) 

8,0±0,5 3,7 8,0±0,8 [113] 5,9 

*Річна вода (р. 

Горнад, pH 8,1; 

4 °C)  

38,1±2,6 4,4 36,8±3,2 (ДСТУ ISO 

6878:2008) 

5,5 

*Після відповідного розбавлення 
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5.1.2 Визначення ортофосфат-іонів у водах з використанням вортекс 

рідинної мікроекстракції 

Для оцінки ефективності розробленої методики визначення ортофосфату  з 

використанням вортекс рідинної мікроекстракції були проаналізовані зразки 

водопровідної, річної та дистильованої вод. Правильність методики 

контролювали з використанням стандартної методики (ДСТУ ISO 6878:2008). 

Результати аналізу наведено в Таблиця 5.2. Результати визначення розробленою 

та стандартною методиками не відрізняються статистично значимо, що свідчить 

на користь відсутності систематичних погрішностей у результатах визначення 

методики із застосуванням ВРРМЕ. 

Проби водопровідної води відбирали безпосередньо в лабораторії та 

аналізували одразу після відбору. Зразки річкової води відбирали із східного 

регіону Словаччини у квітні 2015 року у скляні пляшки, які кілька разів 

ополіскували аналізованою водою та заповнювали до переповнення, щоб 

мінімізувати вплив кисню на пробу. Зразки річної води фільтрували через фільтр 

Millipore 0,45 мкм для видалення суспендованих частинок і зберігали у 

холодильнику при 4 ° С. Аналіз проводився в день забору проби. Для визначення 

ортофосфату у дистильованій воді, проби попередньо додатково концентрували 

шляхом їх упарювання. 

Методика визначення 

Аліквоту зразка ( об’ємом до 3,84 мл), що містить від 3,2 до 64 нг фосфату 

(у перерахунку на Р(V)), вносять до пластикової центрифужної пробірки об’ємом 

15 мл з гвинтовою пробкою. Потім додають 80 мкл змішаного реагенту та 80 мкл 

0,5 моль/л розчину аскорбінової кислоти. Змішаний реагент  складається із суміші 

сульфатної кислоти (6,6 моль/л), амоній молібдат тетрагідрату (0,018 моль/л) та 

калій антимоніл тартрату (0,003 моль/л).  Об'єм доводять водою до 4 мл, розчин 

ретельно перемішують та витримують протягом 10 хвилин для розвитку 

забарвлення ГПС. Після цього до розчину отриманої ГПС додають 100 мкл MIБK. 

Пробірку негайно закривають і суміш струшують на вортекс-міксері при 

максимальній швидкості протягом 60 с. В результаті струшування відбувається 
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диспергування органічного розчинника, утворюється каламутний розчин, а ГПС 

екстрагується в органічний розчинник. Після цього пробірку центрифугують при 

3000 об/хв протягом 2 хв для розділення фаз. Частину органічної фази відбирають 

за допомогою автоматичної піпетки та переносять у кварцову мікрокювету з 

товщиною поглинаючого шару 10 мм. Оптичну густину екстракту вимірюють при 

810 нм. Після кожної екстракції пробірки промивають розчином гідроксиду 

натрію з концентрацією 2 моль/л для видалення залишків ГПС, що адсорбуються 

на поверхні стінок пробірки. 

Таблиця 5.2  

Визначення фосфату (у перерахунку на Р(V)) у зразках вод  

Зразок 
ВРМЕ  

Стандартна 

методика 

P, мкг/л Sr, %  P, мкг/л Sr, % 

Водопровідна вода 8,5 ± 0,7 5,2  8,0 ± 0,83 6,6 

р. Горнад  (перед дамбою) 18,2 ± 1,6 5,5  17,8 ± 1,2 4,2 

р. Горнад  (після дамби) 9,7± 0,54 3,5  13,4 ± 1,2 5,8 

Зразок дистильованої води 1*  0,12 ± 0,015 5,2  - - 

Зразок дистильованої води 2** 0,10 ± 0,021 8,3  - - 

концентрування зразків шляхом випарювання: *20-кратне, **45-кратне. 

У таблиці 5.3 зведено існуючі методики визначення фосфату з 

використанням мікроекстракції. З неї видно, що розроблена методика з 

використанням ВРРМЕ для визначення ортофосфату має чутливість на рівні 

кращих методик. Це дозволяє визначати фосфати у зразках з досить низьким його 

вмістом. Методика є менш трудомісткою, не вимагає спеціального та вартісного 

обладнання [56], [57], і як наслідок, методика більш пристосована до рутинного 

аналізу. Силікати не заважають визначенню у великих кількостях (до 5 мг/л), а 

арсенати можуть бути замасковані у разі аналізу забруднених вод (до 300 мкг/л), 

без істотної зміни методики. Це дозволяє аналізувати зразки з більш складною 

матрицею. 
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5.1.3 Порівняння розробленої методики визначення ортофосфат-іонів у водах 

з використанням дисперсійної рідинно-рідинної мікроекстракції у 

плаваючу замерзаючу краплю з існуючими МЕ методиками 

визначення  

У порівнянні з існуючими методами рідинної мікроекстракції (див. Таблиця 

5.3.), запропонована методика з використанням мікроекстракції у плаваючу 

замерзаючу краплю має наступні переваги: 

- не поступається за чутливістю існуючим методикам або є більш чутливою. 

На додаток, є можливість підвищити чутливість за рахунок збільшення 

об`єму зразка або зменшення об`єму органічної фази;  

- є найбільш простою у виконанні, дозволяє дуже просто відібрати малий 

об`єм екстракту. В інших методиках відібрати малі об`єми важко або зовсім 

неможливо: 

- не потребує складного, дорогого або спеціалізованого обладнання 

(наприклад, безкюветний спектрофотометр);  
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Таблиця 5.3 

Порівняння розробленої методики визначення ортофосфат-іонів у водах з використанням дисперсійної рідинно-рідинної 

МЕ у плаваючу замерзаючу краплю з іншими рідинно-МЕ методиками визначення ортофосфату 

Техніка 

МЕ 

Мето

д 

аналі

зу 

Коментар Об’єм 

зразка 

Час 

екстракці

ї, хв 

Екстрагент та 

його об’єм, 

ступінь 

концентрування 

(К) 

ЛД МВ Посила

ння 

Міцелярна 

екстракція 

(CPE) 

СФ Утворення та екстракція  

відновленого 12-

молібдоосфорного комплексу. 

до 7,6 

мл 

 4% (v/v) Triton X-

114, 300 мкл, К = 

20 

0,032-4 

мкM (1-125 

мкг/л) 

0,5 

мкг/л 

(16 нМ) 

[55] 

КРМЕ-ПК 

(DSDME) 

Безк

ю-

ветна 

СФ 

Екстракція іонної пари утвореної 

між 12-молібдофосфатом та 

малахітовим зеленим 

5 мл 7,5 МІБК, 100 мкл,  

К = 325 

0,05-1,5 

мкM 

0.2 

мкг/л 

(6,1 

нM) 

[56] 

КРМЕ-ПК 

(DSDME) 

XRF Непрямий метод що, базується на 

визначенні молібдену в 

молібдофосфорному комплексі 

(відновлена форма) 

1,5 мл 2 1-гексанол, 50 

мкл, К = 57 

0-0,43 мкM 2 мкг/л 

(64,5 

нM) 

[57] 

ДТФМЕ 

(D-μSPE) 

СФ Екстракція ортофосфату на МНЧ, 

магнітне відокремлення від  водної 

фази, елююванням 

гідрокарбонатом натрію та 

визначення у формі комплексу 

молібдофосфорної ГПС. 

4,85 

мл 

(до 40 

мл) 

3 Розчин 

феромагнітних 

наночастинок, 50 

мкл, К = 40 

0,025–1,04 

мкM 

0,3 

мкг/л 

(10 нM) 

[58] 
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ДРМЕ-

ПЗК 

(DLLME-

SFO) 

СФ Екстракція 

молібдостибійфосфорної ГПС 

до 24 

мл 

10 Ундеканол, 55 

мкл, К = 50 

0,04–0,6 

мкМ 

0,22 

мкг/л 

(7,4 

нМ) 

Запропо

-нована 

методик

а 

ВРМЕ 

(VA-

LLME) 

СФ Екстракція 

молібдостибійфосфорної ГПС 

до 10 

мл 

1 МІБК, 100 мкл,  

К = 103 

0,025-0,5 

мкМ 

(0,775-15,5 

мкг/л) 

0,18 

мкг/л (6 

нМ) 

Запропо

-нована 

методик

а 

(CPE), Міцелярна екстракція; КРМЕ-ПК (DSDME), Краплинна рідинна МЕ в плаваючу краплю; ДТФМЕ (D-μSPE), 

Дисперсійна твердофазна мікроекстракція; ЛД, Лінійний діапазон калібрувального графіка; МВ, Межа виявлення; МІБК, 

метилізобутилкетон; СФ, спектрофотометрія; XRF, Рентгенофлуоресцентний аналіз; ВРМЕ (VA-LLME), Вортекс 

рідинна мікроекстракція; ДРМЕ-ПЗК, Дисперсійна рідинна рідинна мікроекстракція у плаваючу замерзаючу краплю; К, 

коефіцієнт концентрування 
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- має просту техніку проведення аналізу, дозволяє використовувати більший 

об’єм аналізованого зразку; 

- є високоселективною. Заважаючий вплив силікат-іонів є дуже малим через 

велику різницю у вилученні молібденових гетерополікислот н-ундеканолом, 

а також через використання сильнокислого середовища на стадіях утворення 

гетерополікомплексу та його екстракції. Заважаючий вплив арсенат-аніонів 

може бути легко усунутий за допомогою тіосульфату натрію; 

- ундеканол має малу розчинність у воді, що дозволяє використовувати малі 

об`єми малотоксичного розчинника. 

5.2 Визначення йодид-іонів з використанням вортекс рідинно-рідинної 

мікроекстракції та допоміжного розчинника у реальних зразках 

Розроблену методику апробовано на визначенні йодиду в зразках 

мінеральних вод – Вінцентка (Чехія) та Сулінка (Словаччина). Проби мінеральної 

води, що розфасовано в скляні та ПЕТ пляшки, придбані в місцевому 

супермаркеті в Словаччині і перед використанням зберігалися при кімнатній 

температурі. Мінеральний склад вод, що піддавали аналізу наведено у таблиці 

нижче. Після відкриття їх зберігали при температурі не вище 4 °С та аналізували 

протягом 3 днів. Проби мінеральної води до аналізу дегазували в ультразвуковій 

ванні протягом 20 хв. 

Методика визначення 

У скляну пробірку об`ємом 15 мл з гвинтовою кришкою та конічним дном 

вносять 1 мл 2 моль/л хлоридної кислоти, 5 мл аналізованої проби води, що 

містить від 0,127 до 1,27 мкг йодиду, 0,2 мл 1 ммоль/л KIO3, доводять об’єм до 7,2 

мл водою та ретельно перемішують. До отриманого розчину додають 250 мкл 

суміші розчинників, яка складається з амілацетату як екстрагента і 

тетрахлорометану у ролі допоміжного розчинника (1:1, об/об), та 0,3 мл 1 ммоль/л 

розчину астрафлоксину. Пробірку відразу закривають та струшують суміш 

протягом 20 с при 3000 об/хв на вортекс змішувачі. В результаті утворюється 

каламутний розчин, який представляє собою органічний розчинник, 
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диспергований у водній фазі. Іонний асоціат, що складається з I2Cl
-
 та АФ, 

вилучається майже миттєво у мікрокраплі екстрагента. Після 4-хвилинної 

витримки пробірку центрифугують протягом 4 хв при 3000 об/хв. Органічну фазу 

відбирають за допомогою автоматичної піпетки та переносять в скляну кювету з 

товщиною поглинаючого шару 2 мм. Оптичну густину вимірюють при довжині 

хвилі 555 нм. 

Для перевірки матричного впливу та з`ясування повноти вилучення 

цільового компоненту в аналізовані зразки води вводили відомі кількості 

стандартного розчину йодиду (33,9 та 67,8 мкг/л) та проводили п’ять паралельних 

визначень за запропонованою процедурою. Результати аналізу наведено в 

Таблиця 5.4. Йодиду було знайдено від 100,3 до 109,1% від введеного при 

відносному стандартному відхиленні 3,7%, що вказує на незначний матричний 

вплив на визначення йодиду. 

Таблиця 5.4  

Визначення йодиду в зразках мінеральної води з використанням ВРМЕ (n=5, 

P=0,95). 

Назва мінеральної 

води 

Концентрація йодиду, мкг/л 
Введено/

знайдено, 

% 

Sr, % 

Введено Знайдено 

Вінцентка * 

- 63±4 - 5,3 

34 97±7 100,3 5,9 

68 137±6 109,1  3,6 

Сулінка** 

- 55±1 - 1,3 

34 90±2 103,2 1,9 

68 126±5 104,7 3,5 

* після 150-кратного розбавдення 

** після 1,5-кратного розбавлення 

 

Правильність результатів аналізу мінеральної води, отриманих за 

запропонованою методикою, встановлювали шляхом порівняння зі стандартним 

методом (йод-крохмальний метод) [67], [163]. Було проаналізовані два типи 

мінеральної води (мінеральний склад яких наведено у Таблиця 5.5): Вінцентка 

(Чехія) та Сулінка (Словаччина) (п'ять незалежних проб у кожній групі). 
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Таблиця 5.5 

Склад мінеральних вод, який задекларовано виробниками 

Вінцентка Сулінка 

Катіони, мг/л  Аніони, мг/л  Катіони, мг/л  Аніони, мг/л  

Na⁺  2440-2600  F⁻  2-3  Na⁺  1000 F⁻  0,05 

K⁺  133-190  Cl⁻  1500-1800  K⁺  25 Cl⁻  51 

Ca⁺  200-240  I⁻  5-7  Ca⁺  250 I⁻  0,06 

Mg⁺  10-18  НСO₃⁻  4700-4900  Mg⁺  251 НСO₃⁻  3000 

Li⁺  9-11  SO4
2−

      менше 15  Li⁺  2,3 SO4
2−

      50 

  
H3BO3     300-500   H3BO3     - 

 

Значення, отримані для середнього арифметичного ± стандартне 

квадратичне відхилення (мкг/л), становили: для методу ВРМЕ – 63±4 мкг/л, а для 

йод-крохмального – 59±2 мкг/л. Виходячи з цього експериментальне t-значення 

дорівнювало 1,634, що є нижчим за критичне значення t-критерію 2,306 при 

довірчій вірогідності у 95% і каже про відсутність статистично значущої різниці 

між результатами і систематичних погрішностей. 

5.2.1 Порівняння розробленої методики з іншими існуючими 

Аналіз останніх публікацій, присвячених визначенню йодиду різними 

методами з використанням мікроекстракції (підрозділ 1.5.2), показав, що кількість 

таких робіт є досить малою. Основні хіміко-аналітичні параметри методик 

наведено в Таблиця 5.9.  

Межа виявлення запропонованої методики є співставимою, або нижчою ніж 

у інших спектрофотометричних методик. Використання мас-спектрометричного 

детектору має своїм наслідком суттєво меншу межу визначення [77], [204]–[206], 

але розроблена методика ґрунтується на дешевій та доступній методиці 

спектрофотометричного детектування та не потребує жодних складних пристроїв, 

таких як GC-MS [77], [206], GC-ECD [204], ВЕРХ [207] або мікрооб’ємний 

спектрофотометр [208]. Крім того, до переваг методики можна віднести її 

простоту, експресність та невеликий об'єм проби що використовується для 

аналізу. 
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5.3 Визначення сполук йоду у реальних зразках з використанням вортекс 

рідинно-рідинної мікроекстракції  

Методика визначення йодату 

Аліквоту аналізованого розчину об'ємом 4,2 мл, що містить від 26 до 440 нг 

йодату і 100 мкл 2 моль/л HCl вносять в скляну центрифужну пробірку з 

гвинтовою кришкою об`ємом 13 мл. Приливають 700 мкл 0,01 моль/л йодиду 

тетрабутиламонію та ретельно перемішують. Пробірку залишають на 10 хв для 

повного відновлення йодату. В результаті утворюється іонний асоціат трийодид-

аніону (I3
–
) з катіоном тетрабутиламонію. Потім за допомогою автоматичної 

піпетки додають 150 мкл амілацетату. Суміш струшують на вихровому (вортекс) 

змішувачі з частотою 3000 об/хв протягом 20 с. В результаті утворюється 

каламутний розчин, а іонний асоціат TBA-I3 екстрагується в дрібні краплі 

органічного розчинника. Потім пробірку центрифугують зі швидкістю обертання 

ротора 3000 об/хв протягом 2 хв. Органічну фазу (верхній шар) відбирають за 

допомогою автоматичної піпетки та переносять в кварцову мікрокювету з 

оптичною довжиною шляху 10 мм, світлопоглинання вимірюють при 295 нм 

відносно чистого розчинника. 

Розроблений метод вортекс рідинно-рідинної мікроекстракції було 

апробовано для визначення йодату в кухонній солі, мінеральній воді і морській 

воді (у вигляді назального спрею). Пробопідготовку мінеральної води виконували 

так само, як при визначенні загального йоду. 2 г проби кухонної солі розчиняли в 

100 мл бідистильованої води. Для аналізу використовували аліквоту об’ємом 200 

мкл. Морська вода використовувалася без попередньої підготовки. Правильність 

розробленого методу перевірялась методом стандартних добавок (для проб води) 

та порівнянням з результатами, отриманими за стандартним титриметричним 

методом (для проб солі). Отримані результати зведено в Таблиця 5.6. Було 

встановлено добре узгодження між розробленим та стандартним методом. 

На основі проведених аналізів можна дійти висновку, що основним 

компонентом проб мінеральної води є йодид, а морська вода одночасно містить як 

йодид так і йодат. 
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Таблиця 5.6 

Визначення йодату (в перерахунку на I
–
) в реальних зразках 

Зразок Йодат, мкг/л або мкг/кг для води та 

кухонної солі відповідно  

Методика 

порівняння (n=3) 

Введено 
Знайдено (у 

%) 
Sr, % 

Йодат, 

мкг/л 
Sr, % 

 Мінеральна вода 

«Вінцентка» (Чехія) 

0 <МКВ - - - 

17,5 
18,3±1,1 

(104,6) 
6,1 - - 

Мінеральна вода 

«Сулінка» 

(Словаччина) 

0 <LOQ - - - 

17,5 
18,3 ± 1,1 

(104,9) 
5,7 - - 

Морська вода, 

ізотонічний розчин 

(“Physiomer”, 

Франція)* 

0 138 ± 1 6,8 - - 

175 310 ± 14 (98,4) 4,3 - - 

Кухонна сіль TM 

«Tesco» (Австрія) 
0 41,0 ± 2,5 5,9 39,2 ± 3,4 3,5 

Кухонна сіль AK+S 

Group Company 

(Чехія) 

0 38,6 ± 2,2 5,4 38,9 ± 1,7 1,8 

 Кухонна сіль 

Solivary 

(Словаччина) 

0 28,5 ± 1,5 5,1 30,1 ± 1,9 2,6 

*– 10-кратне розведення; МКВ, Межа кількісного визначення 

Визначення йодиду (загального йоду) у морській та мінеральних водах 

Розроблена методика спектрофотометричного визначення йодиду з 

попереднім концентруванням методом вортекс рідинно-рідинної мікроекстракції 

була апробована для визначення йодиду (загального йоду) в пробах мінеральної 

води, придбаної в локальних супермаркетах (м. Кошице, Словаччина), а також в 

назальному спреї на основі морської води. Попередньо проби мінеральної води 

розбавляли дистильованою водою, піддавали ультразвуковій обробці протягом 5 
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хв при кімнатній температурі для дегазації (видалення СО2), а рН попередньо 

доводили до 5,0–5,5. 

Методика визначення 

Аліквоту аналізованого розчину об'ємом 3,84 мл, що містить від 20 до 320 

нг йодиду (у перерахунку на I
–
), переносять до скляної центрифужної пробірки з 

гвинтовою кришкою об`ємом 13 мл. Потім до цього розчину додають 100 мкл HCl 

з концентрацією 2 моль/л і 60 мкл NBS з концентрацією 0,01 моль/л, ретельно 

перемішують і витримують протягом 1 хвилини для повного окиснення йодиду до 

йодату. Після цього додають 500 мкл оксалатної кислоти з концентрацією 1 

моль/л для видалення надлишку NBS, ретельно перемішують та залишають 

пробірку на 5 хв. Потім додають 500 мкл TBA-І з концентрацією 0,01 моль/л та 

залишають суміш на 10 хв для повного відновлення йодату. Далі аналіз 

проводять, як описано в методиці визначення йодату. 

Отримані результати аналізу наведено в Таблиця 5.7. Встановлено добре 

узгодження між розробленим та стандартним методом. 

Таблиця 5.7 

Визначення йодиду(у перерахунку на I
–
) у зразках води 

Зразок 

Розроблений метод  Метод порівняння 

Знайдено, мг/л Sr, % 
 

 
Знайдено, мг/л Sr, % 

Сулінка (Словаччина)  0,059 ± 0,002 2,8  <LOD - 

Салвус (Угорщина) 2,3 ± 0,2 8,8  2,1 ± 0,1 1,6 

Вінцентка (Чехія) 8,6 ± 0,1 1,2  8,4 ± 0,2 2,4 

Морська вода, 

ізотонічний розчин 

(“Physiomer”, Франція) 

0,177±0,004 2,0  0,186±0,009 4,4 

Визначення молекулярного йоду 

Для апробації розробленої методики визначення йоду використовували 

кілька типів мінеральних вод. Вміст молекулярного йоду в них знаходився нижче 

межі кількісного визначення (МКВ). Виходячи з цього, в проби мінеральної води 
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було внесені відомі кількості (стандартні добавки) йоду та проведено визначення 

за описаною нижче методикою. Як видно з Таблиця 5.8, форми йоду, що присутні 

в реальних зразках, не призводять до появи поглинання органічної фази і 

відповідно не чинять заважаючого впливу на визначення йоду. Проте, доданий 

йод визначається досить точно, що свідчить про відсутність джерела непрямих 

систематичних помилок у визначенні йоду. 

Методика визначення 

3 мл аліквоти водного розчину, що містить 32-381 нг йоду (в перерахунку 

на I
–
), вносять у скляну 13-мілілітрову центрифужну пробірку, потім додають 1,1 

мл буферного розчину з рН 6,4 та 0,9 мл 0,02 моль/л TBA-І, суміш ретельно 

перемішують. Безпосередньо після цього додають 80 мкл амілацетату. Потім 

екстракційну суміш енергійно струшують протягом 20 с, використовуючи 

вихровий (вортекс) змішувач. Розділення фаз після екстракції проводять за 

допомогою центрифугування зі швидкістю 3000 об/хв протягом 2 хв. Органічну 

фазу (верхній шар) відбирають за допомогою автоматичної піпетки та переносять 

в кварцову мікрокювету з оптичною довжиною шляху 10 мм, світлопоглинання 

вимірюють при 295 нм відносно чистого розчинника. 

Таблиця 5.8 

Визначення вмісту молекулярного йоду в мінеральних водах 

Зразок 
Введено I2, 

нмоль/л  

Знайдено I2, 

нмоль/л 
Sr, % Знайдено I2, % 

Вінцентка 

(Чехія) 

0 <МКВ - - 

200 194±7 2,8 97 

Сулінка 

(Словаччина)  

0 <МКВ - - 

200 210±7 2,7 105 

5.3.1 Порівняння розробленої методики з іншими мікроекстракційними 

методиками 

Аналіз існуючих мікроекстракційно-спектрофотометричних методик, який 

проведено у підрозділі 5.3.1, показує, що кількість публікацій (Таблиця 5.9) 
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присвячених визначенню форм йоду досить обмежена. Запропоновані на сьогодні 

МЕ методики визначення форм йоду використовують коштовні та маловживані 

прилади (наприклад, мікрооб'ємний спектрофотометр), а стадія екстракції є 

досить трудомісткою. Враховуючи вищесказане, запропоновану методику 

позитивно виділяють на фоні інших її простота, селективність та експресність. 

Незважаючи на те, що у розробленій методиці був використаний більший об’єм 

екстракційного розчинника: 150 мкл проти 2 мкл у роботі [208] або 2,5 мкл у 

роботі [83], вона має цілком співставиму чутливість у порівнянні з найкращими 

існуючими мікроекстракційно-фотометричними методиками, що свідчить про 

великий потенціал запропонованого підходу. 
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Таблиця 5.9  

Порівняння розробленої методики з іншими методиками рідинної мікроекстракції із спектрофотометричним 

детектуванням при визначенні форм йоду 

Техніка 

МЕ 

Детектува

ння 
Сполука Зразок 

Межа 

визначення 

Лінійний 

діапазон 

Об’єм та тип 

органічного 

розчинника  

Тривалість 

екстракції (або 

етапу 

розділення) 

Посилан

ня 

РМЕ 

(LPME) 

Безкюветн

ий СФ 

Загальний 

йод 

Кухонна сіль, 

морська вода, сухе 

молоко 

10 мкг/л 25–750 мкг/л 200 мкл, н-гексан 10 хв (етап 

реекстракції) 

[82] 

П-КРМЕ 

(HS-

SDME) 

Безкюветн

ий СФ 

Йодид Вода, лікарські 

засоби, харчові 

продукти 

0,69 мкг/л 5–200 мкг/л 2,5 мкл, N,N-

диметилформамі

д 

7 хв [24] 

П-КРМЕ 

(HS-

SDME) 

Безкюветн

ий СФ 

Йодат Природна вода 1,1 мкг/л 7,5–175 мкг/л 2,5 мкл, N,N-

диметилформамі

д 

7 хв [83] 

ДРРМЕ в 

шприці 

(In-syringe 

DLLME) 

СФ Йодид Вода 10,5 мкг/л 330–13300 

мкг/л 

суміш 175 мкл 

толуолу и 700 

мкл ацетону 

5 хв [86] 

47 мкг/л 200–11000 

мкг/л 

суміш 150 мкл 

нітробензолу та 

5 хв 
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Техніка 

МЕ 

Детектува

ння 
Сполука Зразок 

Межа 

визначення 

Лінійний 

діапазон 

Об’єм та тип 

органічного 

розчинника  

Тривалість 

екстракції (або 

етапу 

розділення) 

Посилан

ня 

250 мкл метанолу 

В-РРМЕ 

(VA–

LLME) 

СФ Йодид Мінеральна вода 1,86 мкг/л 16,9–168,9 

мкг/л 

250 мкл суміші 

амілацетату:CCl4 

(1:1, об/об) 

20 с [169] 

В-РРМЕ 

(VA–

LLME) 

СФ Йодид 

(загальний 

йод) 

Мінеральна вода, 

морська вода 

1,1 мкг/л (як 

I
–
) 

3,8 – 63 мкг/л 

(як I
–
) 

150 мкл 

амілацетату 

20 с Ця 

робота 

В-РРМЕ 

(VA–

LLME) 

СФ Йодат Мінеральна вода, 

морська вода, 

кухонна сіль 

1,5 мкг/л 

 

5,2 – 88 мкг/л 150 мкл 

амілацетату 

20 с Ця 

робота 

В-РРМЕ 

(VA–

LLME) 

СФ Молекуля

рний йод 

Мінеральна вода 2,3 мкг/л (як 

I
–
) 

6,4 – 76 мкг/л 

(як I
–
) 

80 мкл 

амілацетату 

20 с Ця 

робота 

ГХ-ЕЗ (GC-ECD), Газова хроматографія з електронним захватом; ГХ-МС, Газова хроматографія з мас-спектрометрією; 

DLLME, Дисперсійна рідинно-рідинна мікроекстракція; КапРМЕ (HF-LPME), Капілярна рідинна мікроекстракція; 

ВЕРХ, Високоефективна рідинна хроматографія; МВ, Межа виявлення; РМЕ (LPME), Рідинна мікроекстракція; Sr, 

Відносне стандартне відхилення; РРМЕ-С (SA–LLME), Рідинно-рідинна мікроекстракція із висолюванням; КРМЕ 

(SDME), Краплинна рідинна мікроекстракція; СФ, Спектрофотометрія;  
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5.4 Визначення вмісту сульфіту у продуктах харчування з використанням 

парофазної краплинної рідинної мікроекстракції  

Для оцінки ефективності розробленої методики різні зразки продуктів 

харчування (червоне і біле сухе вино, полунично-малиновий сік, яблуко-

абрикосове варення) були проаналізовані на вміст сульфіту за допомогою 

розробленої методики. Проби були придбані в місцевому супермаркеті (Кошице, 

Словаччина). Зразки вина розбавляють водою в співвідношенні 1:2 об/об (2,5 мл 

червоного вина і 5 мл води), а аліквоту розчину вносять до віали для подальшого 

аналізу. Зразки соку аналізували без будь-якої підготовки. Близько 5 г 

однорідного зразка джему зважують в 15 мл центрифужній пробірці, додають 5 

мл води, водно-джемову суміш ретельно струшують вручну та піддають 

ультразвуковій обробці при кімнатній температурі протягом 10 хв в 

ультразвуковій водяній бані для прискорення переходу аналіту з твердої речовини 

у водну. Потім пробірку центрифугують протягом 3 хв при 4000 об/хв. 

Отриманий прозорий супернатант (надосадова рідина) негайно піддають аналізу. 

На етикетках всіх проб (крім соку) вказано, що продукти містять сульфіти, 

хоча точний вміст виробниками не був вказаний. 

Методика визначення 

На Рис. 4.1 зображена схема ПФ-КРМЕ для визначення сульфіту. Аліквоту 

досліджуваного зразка, що містить 0,096-0,96 мкг сульфіту (у перерахунку на 

SO3
2–

), вносять в пробірку об’ємом 4 мл із гвинтовою кришкою, яка містить 

магнітний перемішуючий елемент (12 мм × 2 мм) і 300 мкл 0,01 моль/л розчину 

ЕДТА (для запобігання окисненню сульфіту внаслідок каталітичної дії слідів 

важких металів). Об’єм розчину у пробірці доводять водою до 2,8 мл. Після цього 

в отвір оптичного зонда (оптичну частину) вносять 25 мкл водного розчину 

реагенту (його склад наведено у пункті 2.1). Пробірку фіксують затискачами під 

оптичним зондом з реагентом. Далі, в пробірку швидко вносять 200 мкл 

хлоридної кислоти з концентрацією 2 моль/л, використовуючи автоматичну 

піпетку (кінцевий об'єм розчину становить 3 мл). Пробірку швидко закривають 

гвинтовою кришкою, а магнітну мішалку поміщують під пробірку з розчином за 
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допомогою підставки "Lab-Jack", що регулюється. Мішалку вмикають на 

максимальній швидкості – 1700 об/хв. з температурою нагрівального елемента 70 

°С. Вимірювання оптичної густини проводять протягом 900 секунд при довжині 

хвилі 510 нм (650 нм – хвиля порівняння). Значення оптичної густини фіксували 

кожні 3 с в автоматичному режимі. Під час екстракції оптичний зонд утримується 

в такому положенні, що кінець зонда, який містить водний розчин реагенту, 

знаходиться приблизно на 1 см вище поверхні розчину зразка. Для кількісних 

розрахунків використовувалися значення молярного коефіцієнта 

світлопоглинання в проміжку між 880 та 900 с. 

Отримані результати наведені в Таблиця 5.10. 

Таблиця 5.10  

Визначення сульфіту у харчових продуктах за запропонованою методикою (n=4, 

P=0,95) 

Зразок (аліквота, 

мкл) 

SO2, мг/л Sr, % Знайдено 

SO2, % 

 Введено Знайдено   

Сік (500) 0 <LOD - - 

0,768 0,739 ± 0,032 2,7 96,3 

Біле вино (30) 0 41,4 ± 3,4 5,2 - 

19,2 60,1 ± 8,2 8,6 97,7 

Червоне вино 

(50) 

0 16,5 ± 1,0 3,8 - 

19,2 28,7 ± 4,4 9,6 106,2 

Джем (200) 0 1,76 ± 0,25 9,1 - 

1,89 3,83 ± 0,57 9,4 109,4 

 

5.4.1 Порівняння розробленої методики з іншими мікроекстракційними 

методиками 

До переваг розробленої методики можна віднести наступне: методика не 

вимагає використання органічних розчинників (500 мкл етанолу та 100 мкл 

хлороформу [95]); вилучена тривала стадія центрифугування (5 хв [95], [96]); 

відсутня додаткова трудомістка ручна робота з акцепторною фазою після 
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екстракції, тобто перенесення екстракту, наприклад, на п’єдестал безкюветного 

спектрофотометра для вимірювання оптичної густини. 

Таблиця 5.11 

Порівняння розробленої методики з іншими методиками рідинної 

мікроекстракції з СФ детектуванням для визначення сульфіту 

Методика Верхня межа 

визначення, мкг/л  

МВ, мкг/л Зразок Посилання 

ДРМЕ (оптично 

волоконна СФ) 

100 0,2 Питна вода, 

продукти 

харчування  

[87] 

ПФ-КРМЕ 

(безкюветний 

СФ)  

100 3,8 Свіжі фрукти та 

овочі, вино 

[25] 

Ультразвукова 

мікроекстракція в 

точці помутніння 

350 1,15 Висушені 

фрукти та овочі 

[88] 

ПФ-КРМЕ 

(Оптичний зонд) 

320 8,0  Продукти 

харчування та 

вина 

Розроблена 

методика 

 

5.5 Визначення тіоціанату у слині людини 

Метод краплинної рідинної мікроекстракції з утримуванням акцепторної 

фази на оптичному зонді  

3,25 мл аналізованого розчину, що містить від 0,36 до 5,4 мг/л тіоціанату, 

вносять в пробірку об’ємом 4 мл з магнітним перемішуючим елементом, який має 

розмір 12×2 мм. Потім додають 200 мкл хлоридної кислоти з концентрацією 0,02 

моль/л. Пробірку закріплюють на штативі за допомогою затискача, а оптичний 

зонд занурюють в аналізований розчин таким чином, щоб оптична частина зонда 

знаходилась на 2-3 мм нижче поверхні водної фази. Залишки повітря, що 

прилипають до зонду, видаляють шляхом його обережного струшування. Потім 

голку хроматографічного мікрошприца з 40 мкл амілацетату занурюють під 

поверхню розчину так, щоб вістря голки торкалося нижнього вікна оптичного 

зонда і формують мікрокраплю органічного розчинника так, щоб оптична частина 
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зонда повністю заповнилася розчинником. Потім вмикають магнітну мішалку зі 

швидкістю 500 об/хв і проводять екстракцію за кімнатної температури. 

Вимірювання оптичної густини проводять при довжині хвилі 555 нм (700 нм – 

хвиля порівняння) протягом усього процесу екстракції. Через 7,5-10 секунд 

швидко, але обережно (так, щоб не відірвалась крапля) додають 550 мкл 

астрафлоксину з концентрацією 1 ммоль/л. Через 150 секунд після початку 

екстракції, фіксують значення оптичної густини. Оптичну частину зонда 

ополіскують етанолом після кожного вимірювання і потім ретельно промивають 

дистильованою водою. Після цього зонд висушують фільтрувальним папером. 

Схема процедури екстракції та її виконання зображені на Рис. 4.8.  

Для оцінки ефективності розробленої методики було проведено визначення 

тіоціанату у зразках слини курців та людей, що не курять.  

Слину здорових добровольців вагою близько 2 г відбирали до обіду в 

попередньо зважені центрифужні пластикові пробірки. Потім зразки розбавляють 

водою до 10 мл, ретельно перемішують та центрифугують протягом 10 хвилин 

при 5000 об/хв. Очищений супернатант відокремлюють від осаду, а відповідну 

аліквоту піддають аналізу згідно розробленої методики.  Визначення проводили 

методом стандартних добавок. Отримані результати показані в Таблиці 2. 

Метод класичної краплинної мікроекстракції 

Також розроблено класичний метод краплинної мікроекстракції, у якому в 

якості тримача мікрокраплі для визначення SCN
- 
була використана голка шприца. 

Процедура ґрунтується на тому ж хімізмі, що і процедура з використанням зонду.  

У скляну пробірку з магнітною мішалкою, вносять 3,25 мл розчину, що 

містить від 0,45 до 2,2 мг/л тіоціанату, 0,55 мл 1 ммоль/л АФ, 200 0,02 ммоль/л мл 

хлоридної кислоти і пробірку переносять на магнітну мішалку. Потім голку 

шприца, що містить амілацетат, занурюють у розчин зразка, а кінчик голки 

фіксують на 1 см нижче поверхні водної фази, формують мікрокраплю 

розчинника, шляхом натискання на плунжер шприца. Вмикають магнітну 

мішалку та розпочинають екстракцію. Швидкість перемішування розчину – 150 

об/хв, час екстракції – 10 хв та об'єм амілацетату – 7 мкл. Оптичну густину 
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розчину вимірюють при довжині хвилі 555 нм у кварцовій мікрокюветі з 

довжиною оптичного шляху 1 см. Екстракція при швидкості перемішування 300 

об/хв і вище була ускладнена через часте стікання краплі з голки. Об'єм 

екстрагенту більше 8 мкл використовувати неможливо, оскільки крапля 

амілацетату відривалась від голки потоком водної фази, а з другого боку, об'єми 

менше 4 мкл не були достатніми для заповнення мікрокювети, що 

унеможливлювало вимірювання оптичної густини. 

Для оцінки ефективності методики проведено визначення тіоціанату у 

зразках слини людей, що курять і не курять, а отримані дані порівнянно із 

методикою «введено-знайдено». Отримані результати наведені в Таблиця 5.12 

Таблиця 5.12  

Визначення тіоціанату у слині людини 

Зразок* Введено, мг/кг Знайдено, мг/кг Введено/знайдено, % 

Ж/24/нк – 155 ± 24 – 

226 367 ± 20 93,8 

Ч/26/нк – 75,1 ± 3,6 – 

36,3 111 ± 5 99,9 

Ж/26/нк 

 

– 69,4 ± 14,8 – 

116 192 ± 9 106 

Ж/27/нк 

 

– 94,8 ± 10,8 – 

132 234 ± 60 105 

Ч/23/нк 

 

– 119 ± 18 – 

130 244 ± 87 94,7 

Ж/20/к 

 

– 265 ± 37 – 

66 330 ± 52 98,5 

Ч/21/к 

 

– 135 ± 26 – 

145 287 ± 25 105 

*, стать (Жіноча або Чоловіча)/вік/курить (К), не курить (нк). 

5.5.1 Порівняння розробленої методики з іншими МЕ методиками 

Слід звернути увагу, що у порівнянні із традиційною ПЗ-КРМЕ у ПЗ-КРМЕ 

з використанням оптичного зонда лінійність градуювального графіка та межа 

виявлення дуже близькі у випадку обох підходів (див.Таблиця 5.13). Проте,  
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Таблиця 5.13  

Порівняння розробленої методики з даними інших методик рідинно-

мікроекстракційного визначення тіоціанату 

УЗМЕ (USAEME), Мікроекстракція з ультразвуковим диспергуванням; 

ПрІА (SIA), Проточно-інжекційний аналіз; КРМЕ-ПЗ (DI-SDME), Краплинна 

рідинна мікроекстракція із прямим зануренням; КРМЕ-ПЗ на зонді (On probe DI-

SDME), Краплинна рідинна мікроекстракція із прямим зануренням з 

використанням оптичного зонда. 

Методика Спосіб 

детектування 

ЛД, мг/л МВ, мг/л Розчинник та 

його об’єм  

Посила

ння 

УЗМЕ 

(USAEME) 

100 мкл 

кварцова 

кювета  

0,04–0,8  0,005 Хлороформ, 180 

мкл  

[102] 

ДРРМЕ 

(DLLME) 

Кювета 

товщиною 1 

мм 

3,1–28,2 0,11 500 мкл суміші 

амілацетату, 

тетрахлоридмета

ну та  

ацетонітрілу, 

1:1:1.5 (об’єм) 

[28] 

ПрІА 

(SIA)  

Проточна 

кювета 

2,9–29 1,16 Амілацетат, 

350 мкл 

[103] 

Оптичний 

сенсор 

Оптод 2–50 0,9 - [99] 

Оптичний 

сенсор 

Настільний 

сканер 

15–1160 3,5 - [104]
 

Оптичний 

сенсор 

Кювет 0,01–0,1 0,008 - [105] 

КРМЕ-ПЗ 

(DI-

SDME)  

Мікрокювета 0,36–1,82 0,10 Амілацетат, 

8 мкл 

Розробл

ена 

методик

а (для 

порівня

ння) 

КРМЕ-ПЗ 

на зонді 

(On probe 

DI-SDME) 

Оптичний 

зонд 

0,29–4,35 0,12  Амілацетат, 

40 мкл 

Розробл

ена 

методик

а 
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методика з використанням оптичного зонда, дозволяє збільшити швидкість 

перемішування зі 150 до 500 об/хв, що призводить до 4-кратного зменшення часу 

екстракції. Крім того, цей підхід дозволяє уникнути переносу краплі органічного 

розчинника між етапами екстракції та детектування, таким чином, отримуючи 

аналітичний сигнал в режимі «онлайн». 

5.6 Висновки до розділу 5 

Методики визначення ортофосфату із використанням ДРМЕ-ПЗК та ВРМЕ 

апробовані при аналізі дистильованої, річної та водопровідної води. Отримані 

результати визначень перевіряли за допомогою стандартної методики (ДСТУ ISO 

6878:2008) та методики утворення іонного асоціату молібдофосфорної кислоти з 

астрафоксином. Встановлене гарне співвідношення у визначені аналіту між 

розробленою методикою та методиками порівняння (Sr = 3,5–8,3 %). 

Методику визначення йодид-іонів з використанням вортекс рідинної 

мікроекстракції та допоміжного розчинника апробовано при аналізі мінеральних 

вод. Отримані результати визначень перевіряли методом «введено-знайдено». 

Встановлене гарне співвідношення у визначені аналіту між розробленою 

методикою та методиками порівняння (Sr = 1,3–5,9 %). 

Методику визначення основних неорганічних форм йоду з використанням 

безбарвного протийону та вортекс рідинної мікроекстракції апробовано при 

аналізі мінеральної та морської вод, зразків кухонної солі збагаченої йодом. 

Отримані результати визначень перевіряли за допомогою альтернативних 

методик визначення йоду та методом «введено-знайдено». Встановлене гарне 

співвідношення у визначені аналіту між розробленою методикою та методиками 

порівняння (Sr = 1,2–8,8 %). 

Визначення сульфіту з використанням краплинної рідинної мікреоктсракції 

на оптичному зонді апробовано при аналізі соку, вин та джему. Отримані 

результати визначень перевіряли методом «введено-знайдено». Встановлене гарне 

співвідношення у визначені аналіту між розробленою методикою та методикою 

порівняння (Sr = 2,4–9,7 %). 
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Методику визначення тіоціанату з використанням краплинної рідинної 

мікрооктсракції із прями зануренням на оптичному зонді апробовано при аналізі 

слини людини. Отримані результати визначень перевіряли методом «введено-

знайдено». Встановлене гарне співвідношення у визначені аналіту між 

розробленою методикою та методикою порівняння.  

Шляхом аналізу літературних даних, показано, що розроблені методики 

визначення неорганічних аніонів, з використанням мікроекстракції, за сукупністю 

хіміко-аналітичних характеристик є кращими або не поступаються існуючим МЕ 

методикам.  
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ВИСНОВКИ 

1. Вперше обґрунтовано доцільність використання комбінації дисперсійної 

мікроекстракції та краплинної рідинної мікроекстракції у замерзаючу краплю для 

концентрування неорганічних аніонів. Вперше показано високу екстракційну 

здатність вищих спиртів відносно гетерополісиней фосфору. Коефіцієнт 

розподілу ГПС у системі ундеканол-вода складає 58. Встановлено, що поєднання 

класичної КРМЕ-ПЗК з ДРРМЕ дозволяє досягти швидкого встановлення 

екстракційної рівноваги (в 12 раз швидше у порівнянні із класичною технікою 

проведення МЕ) із збереженням простоти відбору екстракту з поверхні водної 

фази без застосування додаткового обладнання – центрифуги. Розроблено 

мікроекстракційно-фотометричну методику для визначення ортофосфат-аніонів у 

водах з межею визначення 7,4×10
−9

 моль/л. Розроблено просту, експресну і 

високочутливу методику визначення ортофосфат-іонів поєднанням 

концентрування методом ВРМЕ та спектрофотометричного детектування з 

використанням екстракції молібдостибій(III)фосфорної гетерополісині МІБК. 

Межа виявлення фосфату (у перерахунку на Р) складає 0,18 мкг/л, а час екстракції 

скорочується до 90 с. 

2. Вперше показано можливість та обґрунтовано переваги використання 

допоміжного розчинника (карбон тетрахлориду) при застосуванні органічного 

розчинника легшого за воду (амілацетат) для зміни густини органічної фази при 

вортекс-екстракційному визначенні неорганічних-аніонів на прикладі йодид-

аніону. Встановлено, що мікроекстракційне визначення йодиду у надлишку 

йодат-аніонів у вигляді ІА з астрафлоксином у солянокислому середовищі 

проходить через стадії утворення складного аніону ICl2
-
. Розроблено 

мікроекстракційно-фотометричну методику визначення йодиду у мінеральних 

водах. Межа виявлення йодиду склала 1,75 мкг/л. 

3. Показано переваги використання безбарвних протиіонів при 

мікроекстракційно-фотометричному аналізі аніонів на прикладі визначення 

йодид- та йодат-іону у вигляді іонного асоціату з аніоном I3
–
 та безбарвним 

протиіоном – ТБА
+
. Встановлено, що для окиснення йодиду до йодату найкраще 
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використовувати замість нестійкої та небезпечної бромної води 0,12 ммоль/л 

розчин N-бромсукциніміду (NBS). У якості відновника надлишку окисника 

запропонований 0,1 моль/л розчин оксалатної кислоти. Розроблено 

мікроекстракційно-фотометричні методики визначення основних форм йоду у 

мінеральних та морській водах і кухонній солі, в тому числі елементного йоду, 

йодид- та йодат-аніонів з межею виявлення 18,1, 8,8 та 8,3 нмоль/л, відповідно. 

Одночасне визначення даних іонів можливе при співвідношенню I
–
 до IO3

–
 від 

10:1 до 1:10. Визначенню I2 не заважає 5000 кратний надлишок I
–
 та IO3

–
.  

4. Доведено можливість та переваги використання оптичного зонду для 

ефективного утримання краплі екстрагента та безперервного детектування 

аналітичного сигналу у методах мікроекстракції у краплю: у варіантах краплинної 

парофазної мікроекстракції та мікроекстракції із зануренням. Застосування 

оптичного зонду, під час визначення SCN
–
, дозволяє скоротити час проведення 

екстракції з 600 до 150 секунд за рахунок збільшення швидкості перемішування 

водної фази зі 150 до 500 об/хв. Розроблено мікроекстракційно-фотометричні 

методики визначення сульфіт-аніонів у харчових продуктах методом ПФ-КРМЕ 

за поглинанням комплексу Феруму(II) з о-фенантроліном з межею визначення 8 

мкг/л та тіоціанат-аніонів у людській слині методом КРМЕ-ПЗ за поглинанням 

екстракту іонного асоціату астрафлоксину з тіоціанатом у амілацетаті з межею 

визначення 0,12 мг/л. 

 



182 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

[1] M. A. Jeannot and F. F. Cantwell, “Solvent microextraction into a single drop,” 

Anal. Chem., vol. 68, no. 13, pp. 2236–2240, 1996, doi: 10.1021/ac960042z. 

[2] J. Šandrejová, N. Campillo, P. Viñas, and V. Andruch, “Classification and 

terminology in dispersive liquid–liquid microextraction,” Microchem. J., vol. 127, 

pp. 184–186, Jul. 2016, doi: 10.1016/j.microc.2016.03.007. 

[3] J. Pawliszyn, Comprehensive Sampling and Sample Preparation, vol. 1, no. 2. 

Amsterdam: Academic Press, 2012. 

[4] S. Tang et al., “Single-drop microextraction,” TrAC - Trends Anal. Chem., vol. 

108, pp. 306–313, 2018, doi: 10.1016/j.trac.2018.09.016. 

[5] J. Liu, G. Jiang, Y. Chi, Y. Cai, Q. Zhou, and J.-T. Hu, “Use of ionic liquids for 

liquid-phase microextraction of polycyclic aromatic hydrocarbons,” Anal. Chem., 

vol. 75, no. 21, pp. 5870–5876, 2003. 

[6] J. Liu, Y. Chi, G. Jiang, C. Tai, J. Peng, and J.-T. Hu, “Ionic liquid-based liquid-

phase microextraction, a new sample enrichment procedure for liquid 

chromatography,” J. Chromatogr. A, vol. 1026, no. 1, pp. 143–147, 2004. 

[7] J. Liu, J. Peng, Y. Chi, and G. Jiang, “Determination of formaldehyde in shiitake 

mushroom by ionic liquid-based liquid-phase microextraction coupled with liquid 

chromatography,” Talanta, vol. 65, no. 3, pp. 705–709, 2005. 

[8] J. L. Manzoori, M. Amjadi, and J. Abulhassani, “Ultra-trace determination of lead 

in water and food samples by using ionic liquid-based single drop 

microextraction-electrothermal atomic absorption spectrometry,” Anal. Chim. 

Acta, vol. 644, no. 1, pp. 48–52, 2009. 

[9] Y. He, A. Vargas, and Y.-J. Kang, “Headspace liquid-phase microextraction of 

methamphetamine and amphetamine in urine by an aqueous drop,” Anal. Chim. 

Acta, vol. 589, no. 2, pp. 225–230, 2007. 

[10] H. Yiping and W. Caiyun, “Ion chromatography for rapid and sensitive 

determination of fluoride in milk after headspace single-drop microextraction with 

in situ generation of volatile hydrogen fluoride,” Anal. Chim. Acta, vol. 661, no. 2, 



183 

pp. 161–166, 2010. 

[11] R. Čabala and M. Bursová, “Bell-shaped extraction device assisted liquid--liquid 

microextraction technique and its optimization using response-surface 

methodology,” J. Chromatogr. A, vol. 1230, pp. 24–29, 2012. 

[12] L. Qian and Y. He, “Funnelform single-drop microextraction for gas 

chromatography--electron-capture detection,” J. Chromatogr. A, vol. 1134, no. 1, 

pp. 32–37, 2006. 

[13] X. Wang, J. Cheng, X. Wang, M. Wu, and M. Cheng, “Development of an 

improved single-drop microextraction method and its application for the analysis 

of carbamate and organophosphorus pesticides in water samples,” Analyst, vol. 

137, no. 22, pp. 5339–5345, 2012. 

[14] Z.-Y. Luo, H.-Y. Liu, and Z.-G. Shi, “Novel mode of liquid-phase 

microextraction: A magnetic stirrer as the extractant phase holder,” J. Sep. Sci., 

vol. 39, no. 2, pp. 399–404, 2016. 

[15] L. Yangcheng, L. Quan, L. Guangsheng, and D. Youyuan, “Directly suspended 

droplet microextraction,” Anal. Chim. Acta, vol. 566, no. 1, pp. 259–264, May 

2006, doi: 10.1016/j.aca.2006.02.072. 

[16] M. R. K. Zanjani, Y. Yamini, S. Shariati, and J. Å. Jönsson, “A new liquid-phase 

microextraction method based on solidification of floating organic drop,” Anal. 

Chim. Acta, vol. 585, no. 2, pp. 286–293, 2007. 

[17] M.-I. Leong and S.-D. Huang, “Dispersive liquid-liquid microextraction method 

based on solidification of floating organic drop combined with gas 

chromatography with electron-capture or mass spectrometry detection.,” J. 

Chromatogr. A, vol. 1211, no. 1–2, pp. 8–12, 2008, doi: 

10.1016/j.chroma.2008.09.111. 

[18] M. Chamsaz, M. Eftekhari, A. Eftekhari, and A. Yekkebashi, “2-Nitroso-1-

naphthol as a selective reagent for preconcentration of cobalt by vortex assisted 

combined with solidification of organic droplet and its determination by flame 

atomic absorption spectrometry,” Environ. Monit. Assess., vol. 185, no. 11, pp. 

9067–9075, 2013, doi: 10.1007/s10661-013-3236-x. 



184 

[19] S. Tajik and M. A. Taher, “New method for microextraction of ultra trace 

quantities of gold in real samples using ultrasound-assisted emulsification of 

solidified floating organic drops,” Microchim. Acta, vol. 173, no. 1–2, pp. 249–

257, 2011, doi: 10.1007/s00604-011-0553-z. 

[20] J. M. Kokosa, “Recent trends in using single-drop microextraction and related 

techniques in green analytical methods,” TrAC Trends Anal. Chem., vol. 71, pp. 

194–204, 2015. 

[21] L. Xu, C. Basheer, and H. K. Lee, “Developments in single-drop 

microextraction,” J. Chromatogr. A, vol. 1152, no. 1–2, pp. 184–192, Jun. 2007, 

doi: 10.1016/j.chroma.2006.10.073. 

[22] A. L. Theis, A. J. Waldack, S. M. Hansen, and M. A. Jeannot, “Headspace solvent 

microextraction,” Anal. Chem., vol. 73, no. 23, pp. 5651–5654, 2001, doi: 

10.1021/ac015569c. 

[23] J. Płotka-Wasylka, K. Owczarek, and J. Namieśnik, “Modern solutions in the field 

of microextraction using liquid as a medium of extraction,” TrAC Trends Anal. 

Chem., vol. 85, pp. 46–64, Dec. 2016, doi: 10.1016/j.trac.2016.08.010. 

[24] F. Pena-Pereira, I. Lavilla, and C. Bendicho, “Headspace single-drop 

microextraction coupled to microvolume UV-vis spectrophotometry for iodine 

determination,” Anal. Chim. Acta, vol. 631, no. 2, pp. 223–228, 2009, doi: 

10.1016/j.aca.2008.10.048. 

[25] E. Gómez-Otero, M. Costas, I. Lavilla, and C. Bendicho, “Ultrasensitive, simple 

and solvent-free micro-assay for determining sulphite preservatives (E220--228) 

in foods by HS-SDME and UV--vis micro-spectrophotometry,” Anal. Bioanal. 

Chem., vol. 406, no. 8, pp. 2133–2140, 2014, doi: 10.1007/s00216-013-7293-3. 

[26] J. M. Kokosa, “Advances in solvent-microextraction techniques,” TrAC - Trends 

Anal. Chem., vol. 43, pp. 2–13, 2013, doi: 10.1016/j.trac.2012.09.020. 

[27] L. Kocúrová, I. S. Balogh, and V. Andruch, “Solvent microextraction: A review of 

recent efforts at automation,” Microchem. J., vol. 110, pp. 599–607, Sep. 2013, 

doi: 10.1016/j.microc.2013.07.009. 

[28] V. Andruch et al., “Automated on-line dispersive liquid-liquid microextraction 



185 

based on a sequential injection system,” Microchem. J., vol. 100, no. 1, pp. 77–82, 

2012, doi: 10.1016/j.microc.2011.09.006. 

[29] M. Rezaee, Y. Assadi, M. R. Milani Hosseini, E. Aghaee, F. Ahmadi, and S. 

Berijani, “Determination of organic compounds in water using dispersive liquid-

liquid microextraction,” J. Chromatogr. A, vol. 1116, no. 1–2, pp. 1–9, 2006, doi: 

10.1016/j.chroma.2006.03.007. 

[30] V. Andruch, I. S. Balogh, L. Kocúrová, and J. Šandrejová, “Five years of 

dispersive liquid-liquid microextraction,” Appl. Spectrosc. Rev., vol. 48, no. 3, pp. 

161–259, 2013, doi: 10.1080/05704928.2012.697087. 

[31] N. Campillo, P. Viñas, J. Šandrejová, and V. Andruch, “Ten years of dispersive 

liquid–liquid microextraction and derived techniques,” Appl. Spectrosc. Rev., vol. 

52, no. 4, pp. 267–415, 2017, doi: 10.1080/05704928.2016.1224240. 

[32] B. K. Tiwari, “Ultrasound: A clean, green extraction technology,” TrAC Trends 

Anal. Chem., vol. 71, pp. 100–109, Sep. 2015, doi: 10.1016/j.trac.2015.04.013. 

[33] J. Regueiro, M. Llompart, C. Garcia-Jares, J. C. Garcia-Monteagudo, and R. Cela, 

“Ultrasound-assisted emulsification-microextraction of emergent contaminants 

and pesticides in environmental waters,” J. Chromatogr. A, vol. 1190, no. 1–2, pp. 

27–38, 2008, doi: 10.1016/j.chroma.2008.02.091. 

[34] V. Andruch, M. Burdel, L. Kocúrová, J. Šandrejová, and I. S. Balogh, 

“Application of ultrasonic irradiation and vortex agitation in solvent 

microextraction,” TrAC - Trends Anal. Chem., vol. 49, pp. 1–19, 2013, doi: 

10.1016/j.trac.2013.02.006. 

[35] A. Saleh, Y. Yamini, M. Faraji, M. Rezaee, and M. Ghambarian, “Ultrasound-

assisted emulsification microextraction method based on applying low density 

organic solvents followed by gas chromatography analysis for the determination 

of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples,” J. Chromatogr. A, vol. 

1216, no. 39, pp. 6673–6679, 2009, doi: 10.1016/j.chroma.2009.08.001. 

[36] Y.-S. Su and J.-F. Jen, “Determination of organophosphorous pesticides in water 

using in-syringe ultrasound-assisted emulsification and gas chromatography with 

electron-capture detection,” J. Chromatogr. A, vol. 1217, no. 31, pp. 5043–5049, 



186 

Jul. 2010, doi: 10.1016/j.chroma.2010.06.006. 

[37] M. Moradi, Y. Yamini, and B. Ebrahimpour, “Emulsion-based liquid-phase 

microextraction: a review,” J. Iran. Chem. Soc., vol. 11, no. 4, pp. 1087–1101, 

Aug. 2014, doi: 10.1007/s13738-013-0376-4. 

[38] E. Yiantzi, E. Psillakis, K. Tyrovola, and N. Kalogerakis, “Vortex-assisted liquid-

liquid microextraction of octylphenol, nonylphenol and bisphenol-A,” Talanta, 

vol. 80, no. 5, pp. 2057–2062, 2010, doi: 10.1016/j.talanta.2009.11.005. 

[39] C. Bosch Ojeda and F. Sánchez Rojas, “Vortex-Assisted Liquid–Liquid 

Microextraction (VALLME): Applications,” Chromatographia, vol. 77, no. 11–

12, pp. 745–754, Jun. 2014, doi: 10.1007/s10337-014-2669-x. 

[40] G. Leng, G. Lui, Y. Chen, H. Yin, and D. Dan, “Vortex-assisted extraction 

combined with dispersive liquid-liquid microextraction for the determination of 

polycyclic aromatic hydrocarbons in sediment by high performance liquid 

chromatography,” J. Sep. Sci., vol. 35, no. 20, pp. 2796–2804, Oct. 2012, doi: 

10.1002/jssc.201200234. 

[41] M. Rezaee, Y. Yamini, M. Moradi, A. Saleh, M. Faraji, and M. H. Naeeni, 

“Supercritical fluid extraction combined with dispersive liquid-liquid 

microextraction as a sensitive and efficient sample preparation method for 

determination of organic compounds in solid samples,” J. Supercrit. Fluids, vol. 

55, no. 1, pp. 161–168, 2010, doi: 10.1016/j.supflu.2010.07.008. 

[42] L. Guo and H. K. Lee, “Vortex-assisted micro-solid-phase extraction followed by 

low-density solvent based dispersive liquid–liquid microextraction for the fast and 

efficient determination of phthalate esters in river water samples,” J. Chromatogr. 

A, vol. 1300, pp. 24–30, Jul. 2013, doi: 10.1016/j.chroma.2013.01.030. 

[43] S. Pedersen-Bjergaard and K. E. Rasmussen, “Liquid−Liquid−Liquid 

Microextraction for Sample Preparation of Biological Fluids Prior to Capillary 

Electrophoresis,” Anal. Chem., vol. 71, no. 14, pp. 2650–2656, Jul. 1999, doi: 

10.1021/ac990055n. 

[44] S. Pedersen-Bjergaard and K. E. Rasmussen, “Liquid-phase microextraction with 

porous hollow fibers, a miniaturized and highly flexible format for liquid–liquid 



187 

extraction,” J. Chromatogr. A, vol. 1184, no. 1–2, pp. 132–142, Mar. 2008, doi: 

10.1016/j.chroma.2007.08.088. 

[45] A. N. Anthemidis and K.-I. G. Ioannou, “Recent developments in homogeneous 

and dispersive liquid--liquid extraction for inorganic elements determination. A 

review,” Talanta, vol. 80, no. 2, pp. 413–421, 2009. 

[46] J. R. Harjani, S. Robinson, C. J. Dürr, L. Phan, P. G. Jessop, and A. Carrier, “A 

solvent having switchable hydrophilicity,” Green Chem., vol. 12, no. 5, p. 809, 

2010, doi: 10.1039/b926885e. 

[47] G. Lasarte-Aragonés, R. Lucena, S. Cárdenas, and M. Valcárcel, “Use of 

switchable hydrophilicity solvents for the homogeneous liquid-liquid 

microextraction of triazine herbicides from environmental water samples,” J. Sep. 

Sci., vol. 38, pp. 990–995, 2015. 

[48] W. J. Williams, Handbook of anion determination. Butterworth-Heinemann, 1979. 

[49] B. A. Moyer and R. P. Singh, Eds., Fundamentals and Applications of Anion 

Separations. Boston, MA: Springer US, 2004. 

[50] T. R. Crompton, Determination of Anions: A Guide for the Analytical Chemist 

(Google eBook). 1996. 

[51] S. Motomizu, “Solvent extraction-spectrophotometric determination of phosphate 

with molybdate and malachite green in river water and sea-water,” Talanta, vol. 

31, no. 4, pp. 235–240, Apr. 1984, doi: 10.1016/0039-9140(84)80269-6. 

[52] H.-J. Heckemann, “Highly sensitive flow analysis determination of 

orthophosphate using solid phase enrichment of phosphomolybdenum blue 

without need for organic solvents in elution,” Anal. Chim. Acta, vol. 410, no. 1–2, 

pp. 177–184, Apr. 2000, doi: 10.1016/S0003-2670(00)00727-3. 

[53] M. NAGAI, M. SUGIYAMA, and T. HORI, “Sensitive Spectrophotometric 

Determination of Phosphate Using Silica-Gel Collectors,” Anal. Sci., vol. 20, no. 

2, pp. 341–344, 2004, doi: 10.2116/analsci.20.341. 

[54] D. M. Karl and G. Tien, “MAGIC: A sensitive and precise method for measuring 

dissolved phosphorus in aquatic environments,” Limnol. Oceanogr., vol. 37, no. 1, 

pp. 105–116, Jan. 1992, doi: 10.4319/lo.1992.37.1.0105. 



188 

[55] A. Afkhami and R. Norooz-Asl, “Cloud point extraction for the 

spectrophotometric determination of phosphorus(V) in water samples,” J. Hazard. 

Mater., vol. 167, no. 1–3, pp. 752–755, 2009, doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.01.039. 

[56] F. Pena-Pereira et al., “Directly suspended droplet microextraction in combination 

with microvolume UV-vis spectrophotometry for determination of phosphate,” 

Talanta, vol. 85, no. 2, pp. 1100–1104, 2011, doi: 10.1016/j.talanta.2011.05.032. 

[57] K. Pytlakowska and R. Sitko, “Directly suspended droplet microextraction 

combined with energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry to determine 

nano levels of phosphate in surface water,” J. Anal. At. Spectrom., vol. 27, no. 3, 

pp. 460–465, 2012, doi: 10.1039/c2ja10313c. 

[58] K. M. Giannoulis, G. Z. Tsogas, D. L. Giokas, and A. G. Vlessidis, “Dispersive 

micro-solid phase extraction of ortho-phosphate ions onto magnetite nanoparticles 

and determination as its molybdenum blue complex,” Talanta, vol. 99, pp. 62–68, 

2012, doi: 10.1016/j.talanta.2012.05.021. 

[59] R. C. Tian and E. Nicolas, “Iodine speciation in the northwestern Mediterranean 

Sea: method and vertical profile,” Mar. Chem., vol. 48, no. 2, pp. 151–156, 1995, 

doi: 10.1016/0304-4203(94)00048-i. 

[60] D. C. Whitehead, “The distribution and transformations of iodine in the 

environment,” Environ. Int., vol. 10, no. 4, pp. 321–339, 1984, doi: 10.1016/0160-

4120(84)90139-9. 

[61] R. Fuge and C. C. Johnson, “The geochemistry of iodine - a review,” Environ. 

Geochem. Health, vol. 8, no. 2, pp. 31–54, 1986, doi: 10.1007/BF02311063. 

[62] J. Zheng, H. Takata, K. Tagami, T. Aono, K. Fujita, and S. Uchida, “Rapid 

determination of total iodine in Japanese coastal seawater using SF-ICP-MS,” 

Microchem. J., vol. 100, no. 1, pp. 42–47, 2012, doi: 

10.1016/j.microc.2011.08.007. 

[63] P. R. Bhagat, A. K. Pandey, R. Acharya, A. G. C. Nair, N. S. Rajurkar, and A. V. 

R. Reddy, “Molecular iodine preconcentration and determination in aqueous 

samples using poly(vinylpyrrolidone) containing membranes,” Talanta, vol. 74, 

no. 5, pp. 1313–1320, 2008, doi: 10.1016/j.talanta.2007.08.035. 



189 

[64] J. Tenovuo and K. K. Makinen, “Concentration of thiocyanate and ionizable 

iodine in saliva of smokers and nonsmokers,” J. Dent. Res., vol. 55, no. 4, pp. 

661–663, 1976, doi: 10.1177/00220345760550042001. 

[65] H.-B. Bin Li, F. Chen, and X.-R. R. Xu, “Determination of iodide in seawater and 

urine by size exclusion chromatography with iodine--starch complex,” J. 

Chromatogr. A, vol. 918, no. 2, pp. 335–339, 2001, doi: 10.1016/s0021-

9673(01)00776-2. 

[66] A. M. Gbadebo and C. O. Nwufoh, “Iodine concentrations in blood and urine 

samples of goitre and non-goitre patients in parts of Ogun State, Southwestern 

Nigeria,” J. Geochemical Explor., vol. 107, no. 2, pp. 169–174, 2010, doi: 

10.1016/j.gexplo.2010.10.005. 

[67] U. Divrikli, M. Soylak, and M. Dogan, “Spectrophotometric determination of 

iodine by iodine starch method in urine samples after alkaline ashing,” Chem. 

Analityczna, vol. 45, no. 2, pp. 257–264, 2000, doi: 10.3168/jds.s0022-

0302(61)90059-5. 

[68] A. Błazewicz et al., “Determination of total iodine in serum and urine samples by 

ion chromatography with pulsed amperometric detection--Studies on analyte loss, 

optimization of sample preparation procedures, and validation of analytical 

method,” J. Chromatogr. B, vol. 962, pp. 141–146, Jul. 2014, doi: 

10.1016/j.jchromb.2014.05.022. 

[69] S. D. Nikolic, J. J. Mutic, A. D. Lolic, and D. D. MANOJLOVIC, “Sensitive 

flow-injection amperometric detection of iodide using Mn3+ and As3+,” Anal. 

Sci., vol. 21, no. 5, pp. 525–529, 2005, doi: 10.2116/analsci.21.525. 

[70] M. F. Mesko et al., “Iodine determination in food by inductively coupled plasma 

mass spectrometry after digestion by microwave-induced combustion,” Anal. 

Bioanal. Chem., vol. 398, no. 2, pp. 1125–1131, 2010, doi: 10.1007/s00216-010-

3766-9. 

[71] G. Rädlinger and K. G. Heumann, “Iodine determination in food samples using 

inductively coupled plasma isotope dilution mass spectrometry,” Anal. Chem., 

vol. 70, no. 11, pp. 2221–2224, 1998, doi: 10.1021/ac971308k. 



190 

[72] H. Baumann, “Rapid and sensitive determination of iodine in fresh milk and milk 

powder by inductively coupled plasma—mass spectrometry (ICP-MS),” 

Fresenius. J. Anal. Chem., vol. 338, no. 7, pp. 809–812, 1990, doi: 

10.1007/bf00323192. 

[73] J.-M. M. Bourre and P. Paquotte, “Seafood (wild and farmed) for the elderly: 

contribution to the dietary intakes of iodine, selenium, DHA and vitamins B12 and 

D,” J. Nutr. Heal. Aging, vol. 12, no. 3, pp. 186–192, 2008, doi: 

10.1007/bf02982617. 

[74] P. Grinberg and R. E. Sturgeon, “Ultra-trace determination of iodine in sediments 

and biological material using UV photochemical generation-inductively coupled 

plasma mass spectrometry,” Spectrochim. Acta Part B At. Spectrosc., vol. 64, no. 

3, pp. 235–241, 2009, doi: 10.1016/j.sab.2009.01.013. 

[75] P. A. Mello et al., “Analytical methods for the determination of halogens in 

bioanalytical sciences: A review,” Anal. Bioanal. Chem., vol. 405, no. 24, pp. 

7615–7642, 2013, doi: 10.1007/s00216-013-7077-9. 

[76] A. Leufroy et al., “Determination of total iodine in French Polynesian foods: 

Method validation and occurrence data,” Food Chem., vol. 169, pp. 134–140, 

2015, doi: 10.1016/j.foodchem.2014.07.142. 

[77] P. Das, M. Gupta, A. Jain, and K. K. Verma, “Single drop microextraction or solid 

phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry for the 

determination of iodine in pharmaceuticals, iodized salt, milk powder and 

vegetables involving conversion into 4-iodo-N,N-dimethylaniline,” J. 

Chromatogr. A, vol. 1023, no. 1, pp. 33–39, 2004, doi: 

10.1016/j.chroma.2003.09.056. 

[78] K. Reddy-Noone, A. Jain, and K. K. Verma, “Liquid-phase microextraction-gas 

chromatography-mass spectrometry for the determination of bromate, iodate, 

bromide and iodide in high-chloride matrix,” J. Chromatogr. A, vol. 1148, no. 2, 

pp. 145–151, 2007, doi: 10.1016/j.chroma.2007.03.027. 

[79] M. Gupta, A. K. K. V. Pillai, A. Singh, A. Jain, and K. K. Verma, “Salt-assisted 

liquid-liquid microextraction for the determination of iodine in table salt by high-



191 

performance liquid chromatography-diode array detection,” Food Chem., vol. 124, 

no. 4, pp. 1741–1746, 2011, doi: 10.1016/j.foodchem.2010.07.116. 

[80] A. S. Yazdi, S. R. Yazdinezhad, and J. Akhoundzadeh, “Simultaneous 

derivatization and extraction of iodine from milk samples by hollow fiber liquid-

phase microextraction followed by gas chromatography- electron capture 

detection,” J. Iran. Chem. Soc., vol. 10, no. 4, pp. 643–651, 2013, doi: 

10.1007/s13738-012-0196-y. 

[81] M. Hu, H. Chen, Y. Jiang, and H. Zhu, “Headspace single-drop microextraction 

coupled with gas chromatography electron capture detection of butanone 

derivative for determination of iodine in milk powder and urine,” Chem. Pap., vol. 

67, no. 10, pp. 1255–1261, 2013, doi: 10.2478/s11696-013-0391-z. 

[82] N. Sharma, A. K. K. V. A. K. K. V Pillai, N. Pathak, A. Jain, K. K. Verma, and 

K.K. Verma, “Liquid-phase microextraction and fibre-optics-based cuvetteless 

CCD-array micro-spectrophotometry for trace analysis,” Anal. Chim. Acta, vol. 

648, no. 2, pp. 183–193, 2009, doi: 10.1016/j.aca.2009.07.006. 

[83] F. Pena-Pereira, S. Senra-Ferreiro, I. Lavilla, and C. Bendicho, “Determination of 

iodate in waters by cuvetteless UV--vis micro-spectrophotometry after liquid-

phase microextraction,” Talanta, vol. 81, no. 1, pp. 625–629, 2010, doi: 

10.1016/j.talanta.2009.12.053. 

[84] S. Zaruba, A. B. Vishnikin, and V. Andruch, “A novel vortex-assisted liquid-

liquid microextraction approach using auxiliary solvent: Determination of iodide 

in mineral water samples,” Talanta, vol. 149, 2016, doi: 

10.1016/j.talanta.2015.11.049. 

[85] S. Zaruba, A. B. Vishnikin, V. Andruch, and A. V. Zaruba S., Vishnikin A. B., “A 

novel vortex-assisted liquid--liquid microextraction approach using auxiliary 

solvent: Determination of iodide in mineral water samples,” Talanta, vol. 149, pp. 

110–116, 2016, doi: 10.1016/j.talanta.2015.11.049. 

[86] M. Kaykhaii and M. Sargazi, “Comparison of two novel in-syringe dispersive 

liquid-liquid microextraction techniques for the determination of iodide in water 

samples using spectrophotometry,” Spectrochim. Acta - Part A Mol. Biomol. 



192 

Spectrosc., vol. 121, pp. 173–179, 2014, doi: 10.1016/j.saa.2013.10.091. 

[87] H. Filik and G. Çetintaş, “Determination of Sulfite in Water and Dried Fruit 

Samples by Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Combined with UV-Vis 

Fiber Optic Linear Array Spectrophotometry,” Food Anal. Methods, vol. 5, no. 6, 

pp. 1362–1367, 2012, doi: 10.1007/s12161-012-9392-8. 

[88] N. Altunay and R. Gürkan, “A new simple UV-Vis spectrophotometric method for 

determination of sulfite species in vegetables and dried fruits using a 

preconcentration process,” Anal. Methods, vol. 8, no. 2, pp. 342–352, 2016, doi: 

10.1039/c5ay02710a. 

[89] A. R. Pettigrew and G. S. Fell, “Simplified colorimetric determination of 

thiocyanate in biological fluids, and its application to investigation of the toxic 

amblyopias,” Clin. Chem., vol. 18, no. 9, pp. 996–1000, 1972. 

[90] A. B. Bendtsen and E. H. Hansen, “Spectrophotometric flow injection 

determination of trace amounts of thiocyanate based on its reaction with 2-(5-

bromo-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenol and dichromate: assay of the 

thiocyanate level in saliva from smokers and non-smokers,” Analyst, vol. 116, no. 

6, p. 647, 1991, doi: 10.1039/an9911600647. 

[91] Y. Michigami, K. Fujii, K. Ueda, and Y. Yamamoto, “Determination of 

thiocyanate in human saliva and urine by ion chromatography,” Analyst, vol. 117, 

no. 12, p. 1855, 1992, doi: 10.1039/an9921701855. 

[92] M. Tsubouchi, “Spectrophotometric determination of anions by solvent extraction 

with neutral red,” Anal. Chim. Acta, vol. 54, no. 1, pp. 143–148, Mar. 1971, doi: 

10.1016/S0003-2670(01)81864-X. 

[93] V. Andruch, L. Kocúrová, I. S. Balogh, and J. Škrlíková, “Recent advances in 

coupling single-drop and dispersive liquid-liquid microextraction with UV-vis 

spectrophotometry and related detection techniques,” Microchem. J., vol. 102, pp. 

1–10, 2012, doi: 10.1016/j.microc.2011.10.006. 

[94] D. L. Recalde-Ruiz, E. Andrés-García, and M. E. Díaz-García, “Development of 

Flow Analytical Systems for Monitoring Thiocyanate Biodegradation in Waste 

Waters,” Anal. Lett., vol. 33, no. 8, pp. 1603–1614, 2000, doi: 



193 

10.1080/00032710008543147. 

[95] S. S. M. Hassan, W. H. Mohmoud, A.-S. S. H. Elgazwy, and N. M. Badawy, “A 

novel potentiometric membrane sensor based on aryl palladium complex for 

selective determination of thiocyanate in the saliva and urine of cigarette 

smokers,” Electroanalysis, vol. 18, no. 21, pp. 2070–2078, 2006, doi: 

10.1002/elan.200603640. 

[96] S. S. Beheshti, F. Sohbat, and M. K. Amini, “A manganese porphyrin-based 

sensor for flow-injection potentiometric determination of thiocyanate,” J. 

Porphyr. Phthalocyanines, vol. 14, no. 02, pp. 158–165, 2010, doi: 

10.1142/s1088424610001830. 

[97] A. K. Singh, U. P. Singh, S. Mehtab, and V. Aggarwal, “Thiocyanate selective 

sensor based on tripodal zinc complex for direct determination of thiocyanate in 

biological samples,” Sensors Actuators B Chem., vol. 125, no. 2, pp. 453–461, 

2007. 

[98] S. S. M. Hassan, M. H. Abou Ghalia, A. G. E. Amr, and A. H. K. Mohamed, 

“Novel thiocyanate-selective membrane sensors based on di-, tetra-, and hexa-

imidepyridine ionophores,” Anal. Chim. Acta, vol. 482, no. 1, pp. 9–18, 2003, doi: 

10.1016/S0003-2670(03)00172-7. 

[99] S. Rastegarzadeh and Z. Moradpour, “A novel optical sensor for determination of 

thiocyanate,” Anal. Lett., vol. 40, no. 16, pp. 2993–3001, 2007, doi: 

10.1080/00032710701645497. 

[100] F. Pena-Pereira, I. Lavilla, and C. Bendicho, “Paper-based analytical device for 

instrumental-free detection of thiocyanate in saliva as a biomarker of tobacco 

smoke exposure,” Talanta, vol. 147, pp. 390–396, 2016, doi: 

10.1016/j.talanta.2015.10.013. 

[101] D. Zhao, C. Chen, L. Lu, F. Yang, and X. Yang, “A dual-mode colorimetric and 

fluorometric ‘light on’ sensor for thiocyanate based on fluorescent carbon dots and 

unmodified gold nanoparticles,” Analyst, vol. 140, no. 24, pp. 8157–8164, 2015, 

doi: 10.1039/c5an01926e. 

[102] M. Hashemi, S. M. Daryanavard, and S. Abdolhosseini, “Development of 



194 

ultrasound-assisted emulsification microextraction for determination of thiocynate 

ion in human urine and saliva samples,” J. Chromatogr. B, vol. 917–918, pp. 5–

10, 2013, doi: 10.1016/j.jchromb.2012.12.030. 

[103] C. C. Acebal et al., “Application of DV-SIA manifold for determination of 

thiocyanate ions in human saliva samples,” Talanta, vol. 96, pp. 107–112, 2012, 

doi: 10.1016/j.talanta.2012.01.021. 

[104] F. Pena-Pereira, I. Lavilla, and C. Bendicho, “Paper-based analytical device for 

instrumental-free detection of thiocyanate in saliva as a biomarker of tobacco 

smoke exposure,” Talanta, vol. 147, pp. 390–396, 2016, doi: 

10.1016/j.talanta.2015.10.013. 

[105] D. Zhao, C. Chen, L. Lu, F. Yang, and X. Yang, “A dual-mode colorimetric and 

fluorometric ‘light on’ sensor for thiocyanate based on fluorescent carbon dots and 

unmodified gold nanoparticles,” Analyst, vol. 140, no. 24, pp. 8157–8164, 2015, 

doi: 10.1039/c5an01926e. 

[106] S. Zaruba, A. B. Vishnikin, and V. Andruch, “Application of solidification of 

floating organic drop microextraction for inorganic anions: Determination of 

phosphate in water samples,” Microchem. J., vol. 122, pp. 10–15, 2015, doi: 

10.1016/j.microc.2015.04.003. 

[107] A. Attari, T. P. Igielski, and B. Jaselskis, “Spectrophotometric determination of 

sulfur dioxide,” Anal. Chem., vol. 42, no. 11, pp. 1282–1285, Sep. 1970, doi: 

10.1021/ac60293a030. 

[108] A. Gałuszka, Z. Migaszewski, and J. Namieśnik, “The 12 principles of green 

analytical chemistry and the SIGNIFICANCE mnemonic of green analytical 

practices,” TrAC - Trends Anal. Chem., vol. 50, pp. 78–84, 2013, doi: 

10.1016/j.trac.2013.04.010. 

[109] P. Viñas, N. Campillo, and V. Andruch, “Recent achievements in solidified 

floating organic drop microextraction,” TrAC - Trends Anal. Chem., vol. 68, pp. 

48–77, 2015, doi: 10.1016/j.trac.2015.02.005. 

[110] S. Motomizu and Z. H. Li, “Trace and ultratrace analysis methods for the 

determination of phosphorus by flow-injection techniques,” Talanta, vol. 66, no. 2 



195 

SPEC. ISS., pp. 332–340, 2005, doi: 10.1016/j.talanta.2004.12.056. 

[111] M. D. Patey, M. J. A. Rijkenberg, P. J. Statham, M. C. Stinchcombe, E. P. 

Achterberg, and M. Mowlem, “Determination of nitrate and phosphate in seawater 

at nanomolar concentrations,” TrAC - Trends Anal. Chem., vol. 27, no. 2, pp. 169–

182, 2008, doi: 10.1016/j.trac.2007.12.006. 

[112] B. Y. Spivakov, T. A. Maryutina, and H. Muntau, “Phosphorus Speciation in 

Water and Sediments,” Pure Appl. Chem., vol. 71, no. 11, 1999, doi: 

10.1351/pac199971112161. 

[113] A. B. Vishnikin, M. K. E. A. Al-Shwaiyat, Y. R. Bazel, and V. Andruch, “Rapid, 

sensitive and selective spectrophotometric determination of phosphate as an ion 

associate of 12-molybdophosphate with Astra Phloxine,” Microchim. Acta, vol. 

159, no. 3–4, pp. 371–378, 2007, doi: 10.1007/s00604-007-0754-7. 

[114] A. Muñoz, F. Mas Torres, J. M. Estela, and V. Cerda, “Evaluation of 

spectrophotometric methods for determination of orthophosphates by sequential 

injection analysis,” Anal. Chim. Acta, vol. 350, no. 1–2, pp. 21–29, 1997, doi: 

10.1016/S0003-2670(97)00286-9. 

[115] J. Murphy and R. J. P., “A modified single solution method for the determination 

of phosphate in natural waters,” Anal. Chim. Acta, vol. 27, pp. 31–36, 1962, doi: 

10.1016/S0003-2670(00)88444-5. 

[116] A. B. Vishnikin, T. Y. Svinarenko, H. Sklenářová, P. Solich, Y. R. Bazel, and V. 

Andruch, “11-Molybdobismuthophosphate-A new reagent for the determination 

of ascorbic acid in batch and sequential injection systems,” Talanta, vol. 80, no. 5, 

2010, doi: 10.1016/j.talanta.2009.10.031. 

[117] Е. Н. Дорохова and И. П. Алимарин, “Экстракция гетерополисоединений и 

ее применение в неорганическом анализе,” Успехи химии, vol. 48, no. 5, pp. 

930–956, 1979. 

[118] D. B. Dubovik, T. I. Tikhomirova, A. V. Ivanov, P. N. Nesterenko, and O. A. 

Shpigun, “Determination of Silicon, Phosphorous, Arsenic, and Germanium as 

Heteropoly Acids,” J. Anal. Chem., vol. 58, no. 9, pp. 802–819, 2003, doi: 

10.1023/A:1025672831189. 



196 

[119] J. Ma, J. Zhang, X. Du, X. Lei, and J. Li, “Solidified floating organic drop 

microextraction for determination of trace amounts of zinc in water samples by 

flame atomic absorption spectrometry,” Microchim. Acta, vol. 168, no. 1–2, pp. 

153–159, 2010, doi: 10.1007/s00604-009-0275-7. 

[120] J. A. Oviedo, L. L. Fialho, and J. A. Nóbrega, “Determination of molybdenum in 

plants by vortex-assisted emulsification solidified floating organic drop 

microextraction and flame atomic absorption spectrometry,” Spectrochim. Acta - 

Part B At. Spectrosc., vol. 86, pp. 142–145, 2013, doi: 10.1016/j.sab.2013.02.005. 

[121] А. Б. Вишникин, “Модифицированные формы гетерополианионов в 

спектроскопических методах анализа,” 2012. 

[122] I. López-García, R. E. Rivas, and M. Hernández-Córdoba, “Liquid-phase 

microextraction with solidification of the organic floating drop for the 

preconcentration and determination of mercury traces by electrothermal atomic 

absorption spectrometry,” Anal. Bioanal. Chem., vol. 396, no. 8, pp. 3097–3102, 

2010, doi: 10.1007/s00216-010-3500-7. 

[123] R. E. Rivas, I. López-García, and M. Hernández-Córdoba, “Microextraction based 

on solidification of a floating organic drop followed by electrothermal atomic 

absorption spectrometry for the determination of ultratraces of lead and cadmium 

in waters,” Anal. Methods, vol. 2, no. 3, pp. 225–230, 2010, doi: 

10.1039/b9ay00237e. 

[124] J. Z. Zhang, C. J. Fischer, and P. B. Ortner, “Optimization of performance and 

minimization of silicate interference in continuous flow phosphate analysis,” 

Talanta, vol. 49, no. 2, pp. 293–304, 1999, doi: 10.1016/S0039-9140(98)00377-4. 

[125] K. L. Linge and C. E. Oldham, “Interference from arsenate when determining 

phosphate by the malachite green spectrophotometric method,” Anal. Chim. Acta, 

vol. 450, no. 1–2, pp. 247–252, 2001, doi: 10.1016/S0003-2670(01)01388-5. 

[126] S. Motomizu, T. Wakimoto, and K. Tôei, “Solvent extraction of 

molybdophosphate with cationic dyes and spectrophotometric determination of 

micro amounts of phosphate in waters,” Anal. Chim. Acta, vol. 138, no. 5, pp. 

329–338, Jun. 1982, doi: 10.1016/S0003-2670(01)85317-4. 



197 

[127] E. A. Nagul, I. D. McKelvie, P. Worsfold, and S. D. Kolev, “The molybdenum 

blue reaction for the determination of orthophosphate revisited: Opening the black 

box,” Anal. Chim. Acta, vol. 890, pp. 60–82, 2015, doi: 

10.1016/j.aca.2015.07.030. 

[128] А. А. Федоров, Аналитическая химия фосфора, Наука. . 

[129] Т. В. Селіванова, “ІОННІ АСОЦІАТИ ГЕТЕРОПОЛІМОЛІБДАТІВ ЯК 

АНАЛІТИЧНІ ФОРМИ ВИЗНАЧЕННЯ СИЛІЦІЮ ТА ГЕРМАНІЮ В 

РІЗНИХ ОБ’ЄКТАХ.” 

[130] H. Kobayashi and E. Nakamura, “Mechanism of salt error on the color 

development of phosphomolybdenum blue,” Bunseki Kagaku, vol. 53, no. 2, pp. 

119–122, 2004, doi: 10.2116/bunsekikagaku.53.119. 

[131] M. Rezaee, Y. Yamini, and M. Faraji, “Evolution of dispersive liquid-liquid 

microextraction method,” J. Chromatogr. A, vol. 1217, no. 16, pp. 2342–2357, 

2010, doi: 10.1016/j.chroma.2009.11.088. 

[132] A. Spietelun, Ł. Marcinkowski, M. De La Guardia, and J. Namieśnik, “Green 

aspects, developments and perspectives of liquid phase microextraction 

techniques,” Talanta, vol. 119, pp. 34–45, 2014, doi: 

10.1016/j.talanta.2013.10.050. 

[133] A. Jain and K. K. Verma, “Recent advances in applications of single-drop 

microextraction: A review,” Anal. Chim. Acta, vol. 706, no. 1, pp. 37–65, 2011, 

doi: 10.1016/j.aca.2011.08.022. 

[134] M. Szultka, P. Pomastowski, V. Railean-Plugaru, and B. Buszewski, 

“Microextraction sample preparation techniques in biomedical analysis,” J. Sep. 

Sci., vol. 37, no. 21, pp. 3094–3105, 2014, doi: 10.1002/jssc.201400621. 

[135] G. Lasarte-Aragon??s, R. Lucena, S. C??rdenas, and M. Valc??rcel, “Use of 

switchable hydrophilicity solvents for the homogeneous liquid-liquid 

microextraction of triazine herbicides from environmental water samples,” J. Sep. 

Sci., vol. 38, no. 6, pp. 990–995, 2015, doi: 10.1002/jssc.201401224. 

[136] Y. Santaladchaiyakit and S. Srijaranai, “Alternative solvent-based methyl 

benzoate vortex-assisted dispersive liquid-liquid microextraction for the high-



198 

performance liquid chromatographic determination of benzimidazole fungicides in 

environmental water samples,” J. Sep. Sci., vol. 37, no. 22, pp. 3354–3361, 2014, 

doi: 10.1002/jssc.201400699. 

[137] M. Fisichella, S. Odoardi, and S. Strano-Rossi, “High-throughput dispersive 

liquid/liquid microextraction (DLLME) method for the rapid determination of 

drugs of abuse, benzodiazepines and other psychotropic medications in blood 

samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) and 

app,” Microchem. J., vol. 123, pp. 33–41, 2015, doi: 

10.1016/j.microc.2015.05.009. 

[138] I. Gaubeur, M. A. Aguirre, N. Kovachev, M. Hidalgo, and A. Canals, “Dispersive 

liquid-liquid microextraction combined with laser-induced breakdown 

spectrometry and inductively coupled plasma optical emission spectrometry to 

elemental analysis,” Microchem. J., vol. 121, pp. 219–226, 2015, doi: 

10.1016/j.microc.2015.03.007. 

[139] L. Kocúrová, I. S. Balogh, J. Šandrejová, and V. Andruch, “Recent advances in 

dispersive liquid-liquid microextraction using organic solvents lighter than water. 

A review,” Microchem. J., vol. 102, pp. 11–17, 2012, doi: 

10.1016/j.microc.2011.12.002. 

[140] M. A. Farajzadeh, S. E. Seyedi, M. S. Shalamzari, and M. Bamorowat, 

“Dispersive liquid-liquid microextraction using extraction solvent lighter than 

water,” J. Sep. Sci., vol. 32, no. 18, pp. 3191–3200, 2009, doi: 

10.1002/jssc.200900109. 

[141] P. Hashemi, S. Beyranvand, R. S. Mansur, and A. R. Ghiasvand, “Development of 

a simple device for dispersive liquid-liquid microextraction with lighter than water 

organic solvents: Isolation and enrichment of glycyrrhizic acid from licorice,” 

Anal. Chim. Acta, vol. 655, no. 1–2, pp. 60–65, 2009, doi: 

10.1016/j.aca.2009.09.034. 

[142] L. Kocúrová, I. S. Balogh, J. Škrl\’\iková, J. Posta, and V. Andruch, “A novel 

approach in dispersive liquid--liquid microextraction based on the use of an 

auxiliary solvent for adjustment of density: UV--VIS spectrophotometric and 



199 

graphite furnace atomic absorption spectrometric determination of gold based on 

ion pair forma,” Talanta, vol. 82, no. 5, pp. 1958–1964, 2010. 

[143] S. Hassanpoor, G. Khayatian, R. Ghavami, and E. Safaei, “Optimization of 

auxiliary solvent demulsification microextraction for determination of cyanide in 

environmental water and biological samples by microvolume UV-Vis 

spectrophotometry,” J. Braz. Chem. Soc., vol. 26, no. 6, pp. 1171–1179, 2015, doi: 

10.5935/0103-5053.20150081. 

[144] T. Hirokawa, T. Ichihara, K. Ito, and A. R. Timerbaev, “Trace ion analysis of 

seawater by capillary electrophoresis: Determination of iodide using transient 

isotachophoretic preconcentration,” Electrophoresis, vol. 24, no. 14, pp. 2328–

2334, 2003, doi: 10.1002/elps.200305445. 

[145] P. Pantůčková, M. Urbánek, and L. Křivánková, “Determination of iodide in 

samples with complex matrices by hyphenation of capillary isotachophoresis and 

zone electrophoresis,” Electrophoresis, vol. 28, no. 20, pp. 3777–3785, 2007, doi: 

10.1002/elps.200700189. 

[146] M. Silvestrini, L. M. Moretto, and P. Ugo, “Direct Voltammetric Determination of 

Trace Iodide in Water by Nanoelectrode Ensembles,” Int. J. Environ. Anal. 

Chem., vol. 90, no. Dl, pp. 30123–30123, 2010. 

[147] Y. Zhang and M. Wang, “Chitosan/colloid Au modified gold film microelectrode 

for iodide determination,” Int. J. Electrochem. Sci., vol. 8, no. 4, pp. 4595–4609, 

2013. 

[148] W. J. Hurst, J. W. Stefovic, and W. J. White, “HPLC Determination of Iodide in 

Scrum Using Paired Ion Chromatography with Electrochemical Detection,” J. Liq. 

Chromatogr., vol. 7, no. 10, pp. 2021–2030, 1984, doi: 

10.1080/01483918408068854. 

[149] T. K. Malongo, S. Patris, P. Macours, F. Cotton, J. Nsangu, and J. M. Kauffmann, 

“Highly sensitive determination of iodide by ion chromatography with 

amperometric detection at a silver-based carbon paste electrode,” Talanta, vol. 76, 

no. 3, pp. 540–547, 2008, doi: 10.1016/j.talanta.2008.03.053. 

[150] H. Shin, Y. Oh-shin, J. Kim, and J. Ryu, “Trace level determination of iodide, 



200 

iodine and iodate by g.pdf,” J. Chromatogr. A, vol. 732, pp. 327–333, 1996. 

[151] N. Gros, “Ion chromatographic analyses of sea waters, brines and related 

samples,” Water (Switzerland), vol. 5, no. 2, pp. 659–676, 2013, doi: 

10.3390/w5020659. 

[152] P. Viñas, “Kinetic determination of iodide, based on the chlorpromazine—

bromate reaction,” Talanta, vol. 34, no. 3, pp. 351–354, Mar. 1987, doi: 

10.1016/0039-9140(87)80045-0. 

[153] F. Z. Abouhiat, C. Henríquez, B. Horstkotte, F. El Yousfi, and V. Cerdà, “A 

miniaturized analyzer for the catalytic determination of iodide in seawater and 

pharmaceutical samples,” Talanta, vol. 108, pp. 92–102, 2013, doi: 

10.1016/j.talanta.2013.02.072. 

[154] Z. Xie and J. Zhao, “Reverse flow injection spectrophotometric determination of 

iodate and iodide in table salt,” Talanta, vol. 63, no. 2, pp. 339–343, 2004, doi: 

10.1016/j.talanta.2003.10.050. 

[155] M. A. Al-Hajjaji, “Spectrophotometric and spectrofluorimetric determination of 

iodide by extraction of ICl-2with rhodamine B,” Anal. Chim. Acta, vol. 197, no. 

C, pp. 281–284, 1987, doi: 10.1016/S0003-2670(00)84737-6. 

[156] T. Koh, M. Ono, and I. Makino, “Spectrophotometric determination of iodide at 

the 10 –6 mol l –1 level by solvent extraction with methylene blue,” Analyst, vol. 

113, no. 6, pp. 945–948, 1988, doi: 10.1039/AN9881300945. 

[157] S. B. Niazi and M. Mozammil, “Spectrophotometric determination of traces of 

iodide by liquid-liquid extraction of Brilliant Green-iodide ion pair,” Anal. Chim. 

Acta, vol. 252, no. 1–2, pp. 115–119, 1991, doi: 10.1016/0003-2670(91)87204-K. 

[158] M. S. El-Shahawi and F. A. Al-Hashemi, “Spectrophotometric determination of 

periodate or iodate ions by liquid- liquid extraction as an ion-pair using 

tetramethylammonium iodide,” Talanta, vol. 43, no. 12, pp. 2037–2043, 1996, 

doi: 10.1016/S0039-9140(96)01849-8. 

[159] M. S. El-Shahawi, “Extraction equilibrium of the ion-associate of periodate with 

amiloride hydrochloride and simultaneous spectrophotometric determination of 

periodate and iodate by liquid-liquid extraction,” Anal. Chim. Acta, vol. 356, no. 



201 

1, pp. 85–91, 1997, doi: 10.1016/S0003-2670(97)00103-7. 

[160] D. L. Cason and H. M. Neumann, “Stability of the Chloro-complexes of Iodine in 

Aqueous Solution,” J. Am. Chem. Soc., vol. 83, no. 8, pp. 1822–1828, 1961, doi: 

10.1021/ja01469a013. 

[161] D. A. Palmer, R. W. Ramette, and R. E. Mesmer, “Triiodide ion formation 

equilibrium and activity coefficients in aqueous solution,” J. Solution Chem., vol. 

13, no. 9, pp. 673–683, 1984, doi: 10.1007/bf00650374. 

[162] C. C. Lin and J. H. Chao, “Reassessment of reactor coolant and iodine chemistry 

under accident conditions,” J. Nucl. Sci. Technol., vol. 46, no. 11, pp. 1023–1031, 

2009, doi: 10.1080/18811248.2009.9711612. 

[163] Z. Marczenko and Balcerzak; Maria, “Separation, preconcentration and 

spectrophotometry in inorganic analysis. Vol. 10.,” Elsevier, 2000. 

[164] A. Kumar, S. Rout, and R. K. Singhal, “Health Risk Assessment for Bromate ( 

BrO 3 – ) Traces in Ozonated Indian Bottled Water,” J. Environ. Prot. (Irvine,. 

Calif)., vol. 2011, no. July, pp. 571–580, 2011, doi: 

10.4236/jep.2011.25066Published. 

[165] M. Tsubouchi, “Spectrophotometric determination of anions by solvent extraction 

with neutral red,” Anal. Chim. Acta, vol. 54, no. 1, pp. 143–148, 1971, doi: 

10.1016/s0003-2670(01)81864-x. 

[166] S. Dushman, “The rate of the reaction between iodic and hydriodic acids,” J. 

Phys. Chem., vol. 8, no. 7, pp. 453–482, 1904, doi: 10.1021/j150061a001. 

[167] A. Al-Wehaid and A. Townshend, “Flow-injection amplification for the 

spectrophotometric determination of iodide,” Anal. Chim. Acta, vol. 198, pp. 45–

51, 1987, doi: 10.1016/s0003-2670(00)85005-9. 

[168] S. Tsunogai, “Determination of iodine in sea water by an improved Sugawara 

method,” Anal. Chim. Acta, vol. 55, no. 2, pp. 444–447, 1971, doi: 

10.1016/s0003-2670(01)82400-4. 

[169] A. V. Zaruba S., Vishnikin A. B., “A novel vortex-assisted liquid–liquid 

microextraction approach using auxiliary solvent: Determination of iodide in 

mineral water samples ,” Talanta Vol. 149, 1 March 2016, Pages 110–116. 



202 

[170] M. M. Schnepfe, “Determination of total iodine and iodate in sea water and in 

various evaporites,” Anal. Chim. Acta, vol. 58, no. 1, pp. 83–89, 1972, doi: 

10.1016/s0003-2670(00)86856-7. 

[171] M. M. Joerin, “A rapid method of determining total iodine in bovine milk,” 

Analyst, vol. 100, no. 1186, p. 7, 1975, doi: 10.1039/an9750000007. 

[172] C. Djerassi, “Brominations with N-Bromosuccinimide and Related Compounds. 

The Wohl-Ziegler Reaction,” Chem. Rev., vol. 43, no. 2, pp. 271–317, 1948, doi: 

10.1021/cr60135a004. 

[173] M. Z. Barakat, M. Bassioni, and M. El-Wakil, “The microdetermination of soluble 

iodides in biological fluids,” Microchem. J., vol. 17, no. 5, pp. 568–575, 1972, 

doi: 10.1016/0026-265x(72)90095-1. 

[174] M. Z. Barakat, S. K. Shehab, and A. A. Ibrahim, “The microdetermination of 

soluble iodides with N-bromosuccinimide,” Microchem. J., vol. 13, no. 4, pp. 

517–525, 1968, doi: 10.1016/0026-265x(68)90027-1. 

[175] M. Z. Barakat, M. Bassioni, and M. El-Wakil, “The determination of the iodine 

content of organic compounds as soluble iodides with N-bromosuccinimide,” 

Analyst, vol. 97, no. 1155, pp. 466–469, 1972, doi: 10.1039/an9729700466. 

[176] J. H. Incremona and J. C. Martin, “N-Bromosuccinimide. Mechanisms of allylic 

bromination and related reactions,” J. Am. Chem. Soc., vol. 92, no. 3, pp. 627–

634, 1970, doi: 10.1021/ja00706a034. 

[177] J. Tan, X. Zhu, M. Liu, Z. Wei, and S. Sang, “[Determination of Iodine and Iodate 

in Brine and Seafood Simultaneously by Ultraviolet Absorption Spectrometry].,” 

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi, vol. 35, no. 6, pp. 1628–32, 2015, doi: 

10.1016/0021-9673(95)01281-8. 

[178] P. Herbine, J. G. Brummer, and R. J. Field, “Oxidation of formic acid by bromine 

in aqueous, strongly acid media,” Int. J. Chem. Kinet., vol. 12, no. 6, pp. 393–402, 

1980, doi: 10.1002/kin.550120605. 

[179] R. Filler, “Oxidations and Dehydrogenations with N-Bromosuccinimide and 

Related N-Haloimides.,” Chem. Rev., vol. 63, no. 1, pp. 21–43, 1963, doi: 

10.1021/cr60221a002. 



203 

[180] M. Z. Barakat, “A NOTE ON THE ACTION OF N-BROMOSUCCINIMIDE ON 

ALIPHATIC DICARBOXYLIC ACIDS,” J. Pharm. Pharmacol., vol. 4, no. 1, 

pp. 582–583, 1952, doi: 10.1111/j.2042-7158.1952.tb13186.x. 

[181] A. Afkhami, T. Madrakian, and A. R. Zarei, “Spectrophotometric determination of 

periodate, iodate and bromate mixtures based on their reaction with iodide,” Anal. 

Sci., vol. 17, no. 10, pp. 1199–1202, 2001, doi: 10.2116/analsci.17.1199. 

[182] C. A. Abeledo and I. M. Kolthoff, “the Reaction Between Nitrite and Iodide and 

Its Application To the Iodimetric Titration of These Anions,” J. Am. Chem. Soc., 

vol. 53, no. 8, pp. 2893–2897, 1931, doi: 10.1021/ja01359a008. 

[183] M. S. El-Shahawi, “Extraction equilibrium of the ion-associate of periodate with 

amiloride hydrochloride and simultaneous spectrophotometric determination of 

periodate and iodate by liquid–liquid extraction,” Anal. Chim. Acta, vol. 356, no. 

1, pp. 85–91, 1997, doi: 10.1016/s0003-2670(97)00103-7. 

[184] T. S. Lee, I. M. Kolthoff, and D. L. Leussing, “Reaction of ferrous and ferric iron 

with 1, 10-phenanthroline. I. Dissociation constants of ferrous and ferric 

phenanthroline,” J. Am. Chem. Soc., vol. 70, no. 7, pp. 2348–2352, 1948, doi: 

10.1021/ja01187a012. 

[185] S. Pehkonen, “Determinantion of the oxidation states of iron in natural waters,” 

Analyst, vol. 120, 1995. 

[186] E. L. Wehry and Ward Robert A., “Photoreduction of tris(1,10-

phenanthroline)iron(III),” Inorg. Chem., vol. 10, no. 12, pp. 2660–2664, Dec. 

1971, doi: 10.1021/ic50106a005. 

[187] J. H. Baxendale and N. K. Bridge, “The photoreduction of some ferric compounds 

in aqueous solution,” J. Phys. Chem., vol. 59, no. 8, pp. 783–788, 1955, doi: 

10.1021/j150530a022. 

[188] P. M. Davidson, J. N. Sofos, and A. L. Branen, Antimicrobials in food. CRC press, 

2005. 

[189] P. H. Clarke, “Hydrogen sulphide production by bacteria,” J. Gen. Microbiol., vol. 

8, no. 3, pp. 397–407, 1953, doi: 10.1099/00221287-8-3-397. 

[190] C. Starkenmann, M. Troccaz, and K. Howell, “The role of cysteine and cysteine–S 



204 

conjugates as odour precursors in the flavour and fragrance industry,” Flavour 

Fragr. J., vol. 23, no. 6, pp. 369–381, 2008, doi: 10.1002/ffj.1907. 

[191] A. Tankeviciute, R. Kazlauskas, and V. Vickackaite, “Headspace extraction of 

alcohols into a single drop,” Analyst, vol. 126, no. 10, pp. 1674–1677, 2001, doi: 

10.1039/b103493f. 

[192] A. Przyjazny and J. M. Kokosa, “Analytical characteristics of the determination of 

benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes in water by headspace solvent 

microextraction,” J. Chromatogr. A, vol. 977, no. 2, pp. 143–153, 2002, doi: 

10.1016/s0021-9673(02)01422-x. 

[193] L. Kocúrová, I. S. Balogh, and V. Andruch, “A glance at achievements in the 

coupling of headspace and direct immersion single-drop microextraction with 

chromatographic techniques,” J. Sep. Sci., vol. 36, no. 23, pp. 3758–3768, 2013, 

doi: 10.1002/jssc.201300575. 

[194] S. Berijani, Y. Assadi, M. Anbia, M.-R. M. Hosseini, and E. Aghaee, “Dispersive 

liquid--liquid microextraction combined with gas chromatography-flame 

photometric detection: very simple, rapid and sensitive method for the 

determination of organophosphorus pesticides in water,” J. Chromatogr. A, vol. 

1123, no. 1, pp. 1–9, 2006. 

[195] N. Cabaleiro, I. de la Calle, C. Bendicho, and I. Lavilla, “Enzymatic single-drop 

microextraction for the assay of ethanol in alcohol-free cosmetics using 

microvolume fluorospectrometry detection,” Anal. Chim. Acta, vol. 733, pp. 28–

33, 2012, doi: 10.1016/j.aca.2012.04.039. 

[196] E. Kaufman and I. B. Lamster, “Analysis of saliva for periodontal diagnosis,” J. 

Clin. Periodontol., vol. 27, no. 7, pp. 453–465, 2000. 

[197] M. Valdés and M. Díaz-García, “Determination of Thiocyanate within 

Physiological Fluids and Environmental Samples: Current Practice and Future 

Trends,” Crit. Rev. Anal. Chem., vol. 34, no. 1, pp. 9–23, 2004, doi: 

10.1080/10408340490273726. 

[198] J. C. Dacre and I. R. Tabershaw, “Thiocyanate in saliva and sputum: relationship 

to smoking and industrial exposures,” Arch. Environ. Heal. An Int. J., vol. 21, no. 



205 

1, pp. 47–49, 1970, doi: 10.1080/00039896.1970.10667190. 

[199] K. Tsuge, M. Kataoka, and Y. Seto, “Cyanide and thiocyanate levels in blood and 

saliva of healthy adult volunteers,” J. Heal. Sci., vol. 46, no. 5, pp. 343–350, 2000, 

doi: 10.1248/jhs.46.343. 

[200] M. Kaykhaii and A. Abdi, “Rapid and sensitive determination of acrylamide in 

potato crisps using reversed-phase direct immersion single drop microextraction-

gas chromatography,” Anal. Methods, vol. 5, no. 5, p. 1289, 2013, doi: 

10.1039/c2ay26560e. 

[201] S. Zaruba, A. B. A. B. Vishnikin, J. Škrlíková, and V. Andruch, “Using an Optical 

Probe as the Microdrop Holder in Headspace Single Drop Microextraction: 

Determination of Sulfite in Food Samples,” Anal. Chem., vol. 88, no. 20, pp. 

10296–10300, 2016, doi: 10.1021/acs.analchem.6b03129. 

[202] M. Ma and F. F. Cantwell, “Solvent Microextraction with Simultaneous Back-

Extraction for Sample Cleanup and Preconcentration: Quantitative Extraction,” 

Anal. Chem., vol. 70, no. 18, pp. 3912–3919, Sep. 1998, doi: 10.1021/ac980174n. 

[203] M. Ma and F. F. Cantwell, “Solvent microextraction with simultaneous back-

extraction for sample cleanup and preconcentration: Preconcentration into a single 

microdrop,” Anal. Chem., vol. 71, no. 2, pp. 388–393, 1999, doi: 

10.1021/ac9805899. 

[204] A. S. Yazdi, S. R. Yazdinezhad, and J. Akhoundzadeh, “Simultaneous 

derivatization and extraction of iodine from milk samples by hollow fiber liquid-

phase microextraction followed by gas chromatography-electron capture 

detection,” J. Iran. Chem. Soc., vol. 10, no. 4, pp. 643–651, 2013, doi: 

10.1007/s13738-012-0196-y. 

[205] F. Pena-Pereira, I. Lavilla, and C. Bendicho, “Headspace single-drop 

microextraction coupled to microvolume UV-vis spectrophotometry for iodine 

determination,” Anal. Chim. Acta, vol. 631, no. 2, pp. 223–228, 2009, doi: 

10.1016/j.aca.2008.10.048. 

[206] K. Reddy-Noone, A. Jain, and K. K. Verma, “Liquid-phase microextraction-gas 

chromatography-mass spectrometry for the determination of bromate, iodate, 



206 

bromide and iodide in high-chloride matrix,” J. Chromatogr. A, vol. 1148, no. 2, 

pp. 145–151, 2007, doi: 10.1016/j.chroma.2007.03.027. 

[207] M. Gupta, A. K. K. V. A. K. K. V Pillai, A. Singh, A. Jain, and K. K. Verma, 

“Salt-assisted liquid-liquid microextraction for the determination of iodine in table 

salt by high-performance liquid chromatography-diode array detection,” Food 

Chem., vol. 124, no. 4, pp. 1741–1746, 2011, doi: 

10.1016/j.foodchem.2010.07.116. 

[208] N. Sharma, A. K. K. V. Pillai, N. Pathak, A. Jain, and K. K. Verma, “Liquid-phase 

microextraction and fibre-optics-based cuvetteless CCD-array micro-

spectrophotometry for trace analysis,” Anal. Chim. Acta, vol. 648, no. 2, pp. 183–

193, 2009, doi: 10.1016/j.aca.2009.07.006. 

 



207 

ДОДАТОК  

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Статті в іноземних виданнях: 

1. Zaruba S., Vishnikin A.B., Andruch V. Application of solidification of floating 

organic drop microextraction for inorganic anions: Determination of phosphate in 

water samples. Microchem. J. – 2015. – Vol. 122. – P. 10-15. 

2. Zaruba S., Vishnikin A.B., Andruch V. Novel vortex-assisted liquid-liquid 

microextraction approach using auxiliary solvent: Determination of iodide in 

mineral water samples. Talanta. – 2016. – Vol. 149. – P. 110-116. 

3.  Zaruba S., Vishnikin A.B., Šandrejová J., Andruch V. Using an optical probe as 

the microdrop holder in headspace single drop microextraction: Determination of 

sulfite in food samples. Anal. Chem. – 2016. – – Vol. 88. – P. 10296-10300. 

4. Zaruba S., Bozóová V., Vishnikin A.B., Bazeľ Ya. R., Šandrejová J., Gavazov K., 

Andruch A. Vortex-assisted liquid-liquid microextraction procedure for iodine 

speciation in water samples. Microchem. J. – 2017. – Vol. 132. – P. 59-68. 

5. Zaruba S., Vishnikin A., Škrlíková J., Diuzheva A., Ozimaničová I., Andruch V. 

A two-in-one device for online monitoring of direct immersion single-drop 

microextraction: An optical probe as both microdrop holder and measuring cell. 

RSC Advances. – 2017. – Vol. 7. – P. 29421-29427. 

Тези наукових доповідей: 

6. Application of solidification of floating organic drop microextraction for 

inorganic anions: Determination of phosphate in water samples, / Študentska 

vedecka konferencia (22 April, 2015, Košice, Slovakia) Zaruba, Vishnikin, 

Andruch [abstract] 

7. Заруба С. В., Andruch V., Вишнікін А. Б. Спектрофотометричне визначення 

тіоціанатів з використанням рідинно-рідинної вортекс мікроекстракції / VIII 

Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів; «Хімічні 

Каразінські читання – 2016»; (ХКЧ’16), 18–20 квітня 2016 року: тези 

доповідей.– Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. С. 55-56 



208 

8. Заруба С. В., Andruch V., Вишнікін А. Б. Визначення форм йоду з 

використанням рідинно-рідинної вортекс мікроекстракції зі 

спектрофотометричним детектуванням /Всеукраїнська конференція 

молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної 

хімії,Дніпропетровськ, 24-26 травня 2016, с. 19 

9. Вишнікін А. Б., Andruch V., Заруба С. В. Мікроекстракційне визначення 

ортофосфату методом замерзаючої краплі / Київська Конференція з 

Аналітичної Хімії: Сучасні тенденції 2015, Київ, Україна, 7- 9 Жовтня 2015, 

с. 102 

10.  С. Заруба, А. Дюжева, А. Б. Вишнікін, V. Andruch.  Переваги використання 

оптичного зонду у краплинній рідинній мікроекстракції на прикладі 

визначення тіоціанатів / IV Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і 

молодих учених, 27 – 28 квітня 2017 року, м. Дніпро, с 157 

11. С. В. Заруба, А. Б. Вишнікін, V. Andruch. Нові мікроекстракційні методи 

визначення неорганічних аніонів / Київська Конференція з Аналітичної 

Хімії: Сучасні тенденції 2016, Київ, Україна, 18- 22 Жовтня 2016, с. 88-89 

12.  Тамен Аймад-Еддін, Вишнікін А.Б., Заруба С.В., Скок А.Є. Парофазно-

мікроекстракційне визначення сульфіт-, нітрит- та йодид іонів Теоретичні 

та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2019: 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітня 2019 р., м. 

Дніпро. – Дніпро: “Середняк Т.К.”c 56. 


