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Запропоновано нові сорбенти на основі кремнеземів для групового концентрування та визначення важких 

металів. Сформульовано практичні рекомендації щодо використання сорбентів на основі кремнеземів, некова-
лентно модифікованих трифенілметановими барвниками для розділення і групового концентрування йонів ме-
талів. Розроблено спосіб одержання сорбентів для групового вилучення йонів металів методом послідовного 
модифікування поверхні кремнезему полімерними поліаміном (полігексаметиленгуанідиндигідрогенфосфатом) 
і трифенілметановими барвниками (бромпірогалоловим червоним та пірогалоловим червоним). Досліджено 
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емісійного з індуктивно зв'язаною плазмою визначення важких металів у стічних водах на рівні 10-3-10-4 мг/дм3. 
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кремнеземов, нековалентно модифицированных трифенилметановыми красителями для разделения и группово-
го концентрирования ионов металлов. Разработан способ получения сорбентов для группового извлечения 
ионов металлов методом последовательного модифицирования поверхности кремнезема полимерными полиа-
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тодики группового сорбционно-спектрофотометрического, атомно-эмиссионного с индуктивно связанной 
плазмой определения тяжелых металлов в сточных водах на уровне 10-3-10-4 мг/дм3. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Прогресуюче ви-

снаження природних ресурсів внаслідок господар-
ської діяльності людини та усвідомлення загрози 
глобальної екологічної кризи в результаті постійно 
зростаючого антропогенного навантаження на еко-
системи сприяють теоретичним розробкам та пере-
ходу до практичного впровадження моделей сталого 
розвитку. В умовах формування сталого суспільства 
концепція мінімізації шкідливого техногенного 
впливу на  гідро-, біо- та атмосферу є однією з найа-
ктуальніших [1−2].  

До найпоширеніших небезпечних полютантів, 
які мають специфічні токсичні властивості, нале-
жать стійкі забруднювачі з кумулятивною дією – 
важкі метали [1−3]. Згубний вплив йонів важких 
металів на живу природу полягає в наступному:  
біоакумуляція та накопичення йонів важких металів 
в організмі порушує нормальне фізіологічне функ-
ціонування живих організмів та становить загрозу 
для їхнього життя; важкі метали проявляють токси-
чність навіть за низьких концентрацій і можуть збе-
рігати здатність негативного впливу протягом три-
валого часу; деякі з металів у водних розчинах утво-
рюють синергетичні суміші, токсичні властивості 

яких перевищують аналогічні властивості окремих 
компонентів [2].  

Небезпека надходження у довкілля важких мета-
лів визначається тим, що на відміну від органічних 
забруднювачів вони не руйнуються, а переходять з 
однієї форми в іншу, зокрема включаються у склад 
солей, оксидів, металоорганічних сполук. Історично 
склалось так, що на території України впродовж 
багатьох років діють потужні чинники забруднення 
навколишнього середовища саме цими полютантами 
[3]. Очищення промислових стічних вод, до встано-
влених гранично допустимих концентрацій, що за-
безпечить їхнє повторне використання в замкнених 
технологічних циклах або безпечний скид до приро-
дних водойм – одна з умов екологічного благопо-
луччя планети [2]. 

Аналіз літератури [1−4] щодо найбільш пошире-
них методів очищення стічних вод показав, що на 
даний час не існує універсальної ефективної техно-
логії видалення йонів важких металів із водного 
середовища. Найбільш поширеними є технології, що 
базуються на хімічній та фізико-хімічній обробці 
водних розчинів. Ці технології ефективні, мають 
невисоку собівартість та широкий діапазон галузей 
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застосування. Такі ж технології, як зворотній осмос 
та електрохімічні технології через свою високу 
собівартість використовуються обмежено.  

Доцільність використання конкретної технології 
для видалення йонів важких металів з розчину ви-
значає ряд факторів, серед яких одним з найважли-
віших є вихідна концентрація йонів металів. 

Для визначення концентрації йонів важких металів 
у стічних водах та отримання інформації про рівень її 
забруднення, пряме визначення елементів практично 
неможливе через недостатньої чутливості методів, 
заважаючий вплив основних компонентів вод, відсут-
ності стандартних зразків. Визначення концентрації 
йонів важких металів фізичними та фізико-хімічними 
методами не завжди можливо в силу обмеженості ме-
тодів за чутливістю та селективністю, а також через 
складність досліджуваних об'єктів.  

Перспективними є використання комбінованих 
методів аналізу, що включають концентрування 
компонентів, та їхнє подальше спектрофотометрич-
не та  атомно-емісійне визначення. Серед способів 
концентрування найбільш ефективним є сорбцій-
ний, що дозволяє проводити концентрування мікро-
компонентів із великих обсягів розчинів на відносно 
невеликій масі сорбенту [5]. У зв'язку з цим особли-
вого значення набуває пошук і розробка способів 
отримання нових, доступних і недорогих сорбентів, 
що мають здатність групового вилучення йонів ме-
талів із складних розчинів.  

Застосування сорбентів, модифікованих специ-
фічними аналітичними реагентами, для попередньо-
го сорбційного вилучення та концентрування важ-
ких металів є одним з перспективних напрямків під-
вищення чутливості та вибірковості аналізу. Засто-
сування таких сорбентів дозволяє поєднувати опе-
рації концентрування і розділення речовин з насту-
пним детектуванням безпосередньо у фазі сорбенту 
методами спектроскопії дифузного відбиття, твер-
дофазної спектрофотометрії, візуальними тест-
методами або, після елюювання, електрохімічними 
чи спектроскопічними методами [5]. 

Доступність сорбентів визначається доступністю 
матриць, органічних реагентів, що використовують-
ся в якості функціональних груп, і простотою синте-
зу. Даним вимогам відповідають сорбенти на основі 
неорганічних оксидів, зокрема кремнеземи, модифі-
ковані різними органічними реагентами, селектив-
ними до вилучених йонів металів. Застосування 
кремнеземів в якості основи для синтезу сорбентів 
обумовлено доступністю і можливістю отримання їх 
з різними геометричними параметрами [6].  

Серед відомих способів модифікування кремнезе-
мів найбільшою простотою характеризується некова-
лентне модифікування, що дозволяє швидко і з достат-
ньою міцністю закріпити на поверхні органічний реа-
гент, істотно не змінюючи його властивостей [5].  

Мета роботи − одержання сорбентів для групо-
вого вилучення йонів металів методом послідовного 
модифікування поверхні кремнезему полімерним 
поліаміном (полігексаметиленгуанідиндигідроген-
фосфатом) і сульфобарвником бромпірогалоловим 
червоним та пірогалоловим червоним. Вибір в якос-
ті модифікатора полімерної речовини полігуанідину 

обумовлений високою сорбційною здатністю на 
поверхні кремнезему і поєднанням властивостей 
поверхнево-активної речовини і аніонообмінника. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В 
якості сорбенту використовували силікагель Silika 
60 фірми «Merck», питома площа поверхні 
∼260 м2/г, визначена по низькотемпературній сорб-
ції азоту за БЕТ [7], середнім діаметром пор 12 нм, 
фракція 0,06-0,16 мм.  

Вихідні розчини досліджуваних металів моліб-
дену (VІ), вольфраму (VІ), хрому(VI), ванадію (V), 
арсену (V), олова (IV) готували розчинення відпові-
дних точних наважок в розчинах кислот, лугів чи 
дистильованій воді. Робочі розчини з меншою кон-
центрацією металів одержували розведенням стан-
дартних розчинів в день проведення експерименту. 

Для приготування розчину барвника з концентра-
цією 1⋅10-4 моль/дм3 відповідну наважку бромпірога-
лолового червоного (БПЧ) (2’,7’-дибромспіро [3H-
2,1–бензоксатіол-3,9’-ксантен]-3’,4’,5’,6’,- тетрол,1,1-
диоксид) та пірогалолового червогого (ПЧ) (спіро 
[3H-2,1–бензоксатіол-3,9’-ксантен]тетраол-3’,4’,5’,6’, 
1,1-диоксид), розчиняли в сульфатній кислоті з моля-
рною концентрацією 0,1 моль/дм3. В роботі викорис-
товували катіонну полімерну поверхнево-активну 
речовину полігексаметиленгуанідиндигідроген-
фосфат (ПГМГ-ГФ) молекулярної маси 10000-
11000 а.о.м. загальної формули [8]: 

 
                                                          ,                                  

 
де Х– Н2PO4

-,  n = 30-90. 
 
 
Водні розчини ПГМГ-ГФ з концентрацією 1г/дм3 

одержували розчиненням відповідних точних нава-
жок у дистильованій воді. Для цього 1г сухого 
ПГМГ-ГФ вносили в колбу на 1000см3. Додавали 
500 см3 дистильованої води, залишали на 3-4 години 
і доводили дистильованою водою до мітки. Залиша-
ли розчин на 2-3 години за температури 25±50

С. Для 
приготування робочих розчинів відбирали 100 см3 
основного розчину, переносили у колбу на 1000см3, 
доводили об’єм розчину до мітки дистильованою 
водою та залишали розчин на 3-4 години за темпе-
ратури 25±50

С. Робочі розчини ПГМГ мали концен-
трацію 100 мкг/см3.  

Адсорбцію ПГМГ-ГФ в статичному режимі про-
водили в мірних пробірках на 50 см3 з притертими 
пробками. Для цього в пробірку вносили 0,2-0,5 г 
силікагелю додавали 50 см3 розчину ПГМГ-ГФ за-
кривали пробками, інтенсивно перемішуючи. Мето-
дом декантації сорбат промивали 2-3 рази дистильо-
ваною водою. Рівноважні концентрації ПГМГ-ГФ 
визначали спектрофотометрично на фотоколориме-
трі КФК-2 за методикою описаною в [8].  

Фіксацію БПЧ чи ПЧ на поверхню сорбату про-
водили обробляючи його розчином органічного бар-
вника. Для цього до одержаного сорбату додавали 
розчин БПЧ чи ПЧ, закривали пробками, перемішу-
ючи 3-5 хв. Отримані зразки відфільтровували, про-
сушували і повітряно-сухі сорбенти використовува-
ли для адсорбції йонів металів із розчинів.  

(CH2)6 NH C

NH2

NH

X
n

 

+



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1/2017 (102) 
131 

Адсорбцію досліджуваних елементів проводили 
в статичному і динамічному режимі. Під час адсор-
бції, в статичному режимі, в конічні колби об’ємом 
50 см3 з притертими пробками вносили 0,2-0,3 г 
отриманого сорбенту і додавали 25-50 см3 розчину, 
який містив йони досліджуваного металу, розчини 
мінеральних кислот чи натрій гідроксиду для ство-
рення необхідного рН. Колби закривали пробками і 
перемішували за кімнатної температури, протягом 
часу, що необхідний для встановлення сорбційної 
рівноваги. Сорбент відділяли фільтруванням. Рівно-
важну концентрацію йонів металів у розчині визна-
чали за стандартними методиками спектрофотомет-
ричним або атомно-емісійним методом. 

Концентрацію йонів металів у фазі сорбенту роз-
раховували за різницею між вихідною і рівноваж-
ною концентрацією йонів у водній фазі. Ступінь 
адсорбції досліджуваних йонів металів розраховува-
ли за формулою:  

R = (mads/mo) ·100% = (mo – [m]/mo)·100%, 
де mo - маса металу у вихідному розчині, mads - маса 
адсорбованого металу, [m] − маса металу у рівнова-
жному розчині після адсорбції [5]. 

Під час дослідження адсорбції елементів в зале-
жності від рН концентрацію йонів гідрогену вимі-
рювали до і після адсорбції. Вимірювання початко-
вих і рівноважних значень рН проводили  із викори-
станням універсального іономіру «Иономер И-
130.2М.1». Всі досліджувані процеси адсорбції, ви-
мірювання рівноважних концентрацій проводили за 
кімнатної температури. 

Для проведення адсорбції йонів металів в дина-
мічному режимі використовували  колонки діамет-
ром 0,5 см заповнені сорбентом, через який пропус-
кали досліджуваний розчин. Швидкість пропускан-
ня досліджуваного розчину становила ≤3 см3/хв. 
Концентрацію досліджуваного елемента в розчині 
визначали за висотою забарвленої зони. 

Для вимірювання спектрів дифузного відбиття 
використовували зразки масою 0,2-0,5 г сорбенту, 
використовуючи вологі щойно приготовлені зразки. 
Для одержання спектрів дифузного відбиття вико-
ристовували спектрофотометр Specord M-40. 

ПГМГ-ГФ є високомолекулярним похідним спе-
цифічної основи гуанідину і одночасно проявляє 
властивості катіонної поверхнево-активної речовини 
та четвертинної амонійної солі [8]. Зручне просто-
рове розташування атомів в гуанідиновій групі 
створює сприятливі умови для утворення багатоцен-
трових водневих зв’язків, тому солі ПГМГ, які міс-
тять ще й гідрофобну поліметиленову ланку, можуть 
служити хорошими аніоно-обмінниками. Кількісна 
адсорбція ПГМГ-ГФ на кремнеземі відбувається в 
інтервалі рН=0÷9 в результаті корпоративної взає-
модії макромолекул полімеру з активними групами 
поверхні кремнезему. Час встановлення сорбційної 
рівноваги складає не більше трьох хвилин. Утворе-
ний сорбат дуже стійкий і придатний для викорис-
тання протягом 12 місяців. Максимальна ємність 
складає 10 мг/г. Адсорбцію органічного барвника 
(БПЧ та ПЧ) проводили із водного розчину. Швид-
кість встановлення сорбційної рівноваги не переви-
щує 3 хвилини (рис. 1).  

 
Рисунок 1 − Швидкість встановлення сорбційної 

рівноваги ПЧ(1) та БПЧ (2) на силікагелі  
модифікованому ПГМГ-ГФ. mсил=0,2 г,  
Vпгмг-гф= 50 см3, m(ПГМГ-ГФ )= 500 мкг 

 
Положення максимумів спектрів поглинання во-

дних розчинів БПЧ, ПЧ і максимумів спектрів дифу-
зного відбиття БПЧ, ПЧ фіксованих на поверхні 
знаходяться в області 18000 см-1, 19000-18500 см-1 
відповідно. Однотипність спектрів поглинання дос-
ліджуваних барвників в розчині та на поверхні силі-
кагелю модифікованого ПГМГ-ГФ свідчить про те, 
що аналітико-активні групи не задіяні [6]. Ізотерми 
адсорбції БПЧ та ПЧ, що представлені на рис. 2 від-
носяться до L-типу і мають випуклий вид з насичен-
ням, що свідчить про міцне закріплення молекул 
БПЧ та ПЧ на поверхні отриманого сорбату.  
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Рисунок 2 − Ізотерми адсорбції БПЧ (1) та ПЧ (2)  

на поверхні силікагелю модифікованого ПГМГ-ГФ. 
рН=6,8±0,1, V/m мл/г 50, аПГМГ-ГФ=0,8мг/г 

 
За низьких концентрацій ПГМГ-ГФ молекули 

можуть бути орієнтовані паралельно поверхні, за 
більш високих концентрацій стає ймовірною їхня 
вертикальна орієнтація. Максимальна ємність БПЧ 
складає 4,49·10-3  ммоль/г, а ПЧ − 3,46 ·10-3 

ммоль/г.  
Для кожного із досліджених барвників, за одна-

кової кількості ПГМГХ-ГФ адсорбованого на пове-
рхні силікагелю масою 1г, максимальна ємність від-
різняється й багато в чому визначається їхньою хі-
мічною природою, і залежить від числа дисоційоро-
ваних сульфо- і оксигруп [9−10]. Чим вище їхнє чи-
сло, тим більша кількість барвника здатна адсорбу-
ватися на поверхні сорбата. 

Адсорбцію металів проводили в статичному ре-
жимі. Для цього точну наважку сорбента вносили в 
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конічні колби з притертими пробками, додавали  
25 см3 розчину солі металу відомої концентрації з 
оптимальним рН розчину. Суміш інтенсивно пере-
мішували на протязі 1-2 хвилин. Швидкість встано-
влення сорбційної рівноваги складає 5-7 хвилин, що 
дозволяє проводити сорбційне концентрування ме-
талів із досліджуваних розчинів як в статичних так і 
в динамічних умовах. Відфільтровували розчини. 
Визначали рівноважні концентрації досліджуваних 
металів та ступінь адсорбції. Оптимальні умови рН 
адсорбції досліджуваних йонів на отриманому сор-
бенті  представлені в табл. 1.  

 
Таблиця 1 − Оптимальні умови адсорбції Мо(VI), 
W(VI), V(V), Cr(VI), As(V), Sn(IV) на силікагелі  

послідовно модифікованому ПГМГ-ГФ та  
органічним барвником (пірогалоловим червоним  

та бромпірогалоловим червоним) 

№ 
п/п 

 

Дослі-
джува-
ний 
йон 

 
рН 

 
R, 

(%) 

 
рН 

 
R, 

(%) 

ПЧ БПЧ 
1. Мо(VI) 1,0-4,1 >99 0,8-5,2 >99 
2. W(VI) 0,8-4,1 >99 0,3-5,1 >99 
3. V(V) 6,7-8,3 >89 6,5-8,4 >99 
4. Cr(VI) 6,9-7,3 >88 6,9-8,5 >99 
5. As(V) 6,9-7,4 >86 6,5-8,8 >99 
6. Sn(IV) 1,0-2,7 >85 1,0-3,1 >99 
 
Кількісна адсорбція Мо(VI), W(VI) спостеріга-

ється на сорбаті, що модифікований як БПЧ так і ПЧ 
у кислому та слабкокислому середовищі.  

В присутності БПЧ розширюється рН комплек-
соутворення в порівнянні з ПЧ для досліджуваних 
елементів. Сорбент отриманий модифікацією БПЧ 
кількісно вилучає мікрокількості Sn(IV) у кислому 
середовищі. 

Фіксований на поверхні силікагелю ПГМГ-ГФ 
проявляє властивості катіонної поверхново-активної 
речовини з довжиною карбонового ланцюга ≥ 12, 
активуючи комплексоутворення йонів Mo(VI), 
W(VI), Sn(IV) з органічними реагентами в сильно-
кислих середовищах, що узгоджується з літератур-
ними даними [10].  

Активація комплексоутворення в сильнокислому 
середовищі пояснюється гідрофобною гідратацією 
реагента. В результаті взаємодії з катіонною повер-
хново-активною речовиною суттєво утруднюється 
протонування гетероатома реагента, що полегшує 
його взаємодію з йоном металу. Дане явище важли-
ве з прикладної точки зору, оскільки за цих умов 
значно підвищується селективність визначення від-
повідних елементів.  

Кількісна адсорбція V(V), Cr(VI), As(V) спосте-
рігається у нейтральному та слабколужному середо-
вищі на сорбаті модифікованому БПЧ. При цьому 
спостерігається зміщення рН комплексоутворення 
елементів на декілька одиниць для нейтральних, 
слабокислих і слаболужних розчинів в присутності 
катіонної поверхново-активної речовини (ПАР), що 
пояснюється специфікою утворення асоціатів реа-
гент-ПАР [10].  

На сорбаті модифікованому ПЧ V(V), Cr(VI), 
As(V), Sn(IV) адсорбуються на ≈ 89-85%. Слід від-
мітити, що досліджвані йони асорбуються у вигляді 
комплексних сполук з БПЧ (ПЧ) за тим механізмом 
що і сам барвник, а саме кислотно-основної взаємо-
дії між сульфогрупою барвника та аміногрупою по-
верхні, причому більш доцільним, для кількісної 
адсорбції Мо(VI), W(VI), V(V), Cr(VI), As(V) та 
Sn(IV) є використання сорбату, що модифікований 
БПЧ (С-ПГМГ-ГФ-БПЧ). 

Під час контакту досліджуваних розчинів мета-
лів із сорбентом С-ПГМГ-ГФ-БПЧ спостерігається 
утворення інтенсивно забарвлених йонних асоціатів, 
з максимумом поглинання в області 17040 см-1 у 
випадку молібдену (рис. 3). 
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Рисунок 3 − Електронні спектри відбиття зразків із 
сорбованим на поверхні сорбенту (С-ПГМГ-ГФ-
БПЧ) Мо(VI): 1 – 0 мкг Mo(VI), 2-5 мкг Mo(VI), 3-
15 мкг Mo(VI), 4-25 мкг Mo(VI), 5-50 мкг Mo(VI),  

m.(сил.)=0,2г 
 
Спектри відбиття зразків із сорбованим на пове-

рхні сорбенту (С-ПГМГ-ГФ-БПЧ) W(VI) мають ма-
ксимумом поглинання в області 17840 см-1 (рис. 4). 
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Рисунок 4 − Електронні спектри відбиття зразків із 
сорбованим на поверхні сорбенту (С-ПГМГ-ГФ-
БПЧ) W(VI): 1 – 0 мкг W(VI), 2-5 мкг W(VI),  

3-15 мкг W(VI), 4-25 мкг W(VI), 5-40 мкг W(VI),  
6-50 мкг W(VI), m.(сил.)=0,2г 
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Для ванадію, адсорбованого на поверхні сорбен-
ту С-ПГМГ-ГФ-БПЧ максимумом поглинання спо-
стерігається в області 21800 см-1 (рис. 5, крива 2), 
для хрому − 19920 см-1 (рис. 5, крива 3), для олова − 
17000 см-1 (рис.5 крива 4), для арсену − 18440 см-1 
(рис. 5, крива 5). 

 
Рисунок 5 − Електронні спектри відбиття зразків на 
поверхні сорбенту С-ПГМГ-ГФ-БПЧ(1), 2-40 мкг 

V(V), 3-5 мкг Cr(VI), 4-40 мкг Sn(IV), 5-30 мкг 
As(V), m.(сил.)=0,2г 

 
Інтенсивність смуг поглинання йонних асоціатів 

збільшується із збільшенням концентрації дослі-
джуваних металів, адсорбованих на поверхні С-
ПГМГ-ГФ-БПЧ.  

Ця залежність є лінійною для молібдену в інтер-
валі концентрацій 0-50 мкг на 0,2 г сорбента (рис.3), 
для вольфраму (рис. 4), ванадію, хрому, арсену та 
олова (рис. 6) в інтервалі концентрацій 0-40 мкг на 
0,2 г сорбента. Даний факт використаний нами для 
розробки методик сорбційно-спектрофотометрич-
ного визначення Мо(VI), W(VI), V(V), Cr(VI), As(V), 
Sn(IV) у стічних водах. 

 
 

Рисунок 6 − Електронні спектри відбиття зразків на 
поверхні С-ПГМГ-ГФ-БПЧ: 1 – 0 мкг Sn(IV),  

2-15 мкг Sn(IV), 3-20 мкг Sn(IV), 4-30 мкг Sn(IV),  
5-35 мкг Sn(IV), 6-40 мкг Sn(IV) m.(сил.)=0,2г 
 

Присутність в досліджуваному розчині йонів 
Fe (III), Zn(II), Co(II), Cu(II) не впливає на ступінь 
вилучення досліджуваних металів, а також на харак-
тер спектрів дифузного відбиття та їхню інтенсив-
ність, оскільки вони не сорбуються на отриманому 
сорбенті за даних умов. 

Отримані сорбенти володіють хорошими сорб-
ційними характеристиками, малим часом встанов-
лення сорбційної рівноваги, що дає можливість ви-
користовувати їх для концентрування досліджува-
них йонів у динамічних умовах.  

Під час пропускання розчинів досліджуваних 
металів через заповнену сорбентом С-ПГМГ-ГФ-
БПЧ колонку відбувається їхня кількісна адсорбція 
за оптимальних умов, що супроводжується забарв-
ленням сорбенту в синьо-фіолетовий (для молібде-
ну), темно фіолетовий (для вольфраму), бузковий 
(для олова) в результаті утворення йонних асоціатів 
С-ПГМГ-ГФ-БПЧ-Ме. Довжина забарвленої зони 
індикаторної трубки пропорційна концентрації дос-
ліджуваного металу в розчині. Інтенсивність забарв-
леної зони за однакової кількості адсорбованого 
металу зменшується із збільшенням розміру части-
нок силікагелю, що обумовлено зменшенням пито-
мої густини забарвлених комплексів. Тому, дрібно-
зернистий силікагель доцільно застосовувати для 
визначення мікрокількостей і слідових кількостей 
досліджуваних йонів, а грубозернистий силікагель 
доцільно використовувати для визначення більш 
високих концентрацій досліджуваних йонів. 

ВИСНОВКИ. Методом послідовного модифіку-
вання поверхні кремнезему полімерним поліаміном 
і сульфобарвником трифенілметанового ряду отри-
мано сорбенти для групового вилучення йонів важ-
ких металів. Розроблені методики сорбційно-
спектрофотометричного та атомно-емісійного ви-
значення важких металів у стічних водах з викорис-
танням кремнеземів, модифікованих трифенілмета-
новими барвниками. Оскільки, сучасні методи ви-
значення потребують дорогого обладнання і високо-
кваліфікованого персоналу, то отриманий сорбент 
можна використовувати для простих, експресних 
тест-методів визначення Мо(VI), W(VI), Sn(IV). За-
пропоновані сорбенти можуть бути використані для 
системи комплексного екологічного моніторингу 
важких металів у стічних водах.  
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NEW SORBENT PREPARATION FOR THE SYSTEM OF COMPLEX ECOLOGICAL MONITORING 
OF HEAVY METALS IN WASTE WATER 
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Purpose. To prepare a sorbent for the group removal of metal ions by using the method of modification successive 

surface of silica by polymeric polyamine (polyhexamethelenguanidine phosphate) and sulfonated dye of triphenylme-
thane family (brompirogallol red, pirogallol red). Methodology. Sorptive-spectrophotometrical and atomic-emissive 
determination of heavy metals in waste  waters using silica modified by triphenylmethane dyes. Results. New sorbents 
on the basis of silica for the group concentration and determination of heavy metals have been offered. Conditions of 
the sorbents durability on the basis of successive modified silica in the solutions of different composition have been 
determined. Practical guidelines regarding the usage of sorbents on the basis of silica noncovalent modified triphenyl-
methane dyes for the division and group concentration of ions of metals have been formulated. Originality. The tech-
nique of sorbent preparation for the group removal of metalions  using the method of modification successive surface of 
silica by polymeric polyamine (polyhexamethelenguanidine phosphate) and sulfonated dye of triphenylmethane family 
(brompirogallol red, pirogallol red) has been developed. Practical importance. The methods of group sorptive-
spectrophotometrical and atomic-emissive with inductively coupled plasma determinations of heavy metals in waste 
waters at the levels of 10-3-10-4 mg/dm3 have been developed. References 10, tables 1, figures 5. 

Key words: heavy metals, adsorption, sorbents,  polyhexametheleneguanidin, brompirogallol red, pirogallol red. 
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