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СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ МІЦЕЛЯРНО-
ЕКСТРАКЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ КОНЦЕНТРУВАННЯ 

ПРИ ТШХ-СКРИНІНГУ ТОКСИКАНТІВ 
 
Аналіз даних літератури показав, що ефективність 

міцелярної екстракції залежить від умов утворення, властивостей 
та об’єму міцелярної фази НПАР [1, 2, 3].  Можливість 
передбачення та раціональної зміни властивостей фаз НПАР з 
метою їх ефективного використання в аналізі має суттєве 
практичне значення. Крім того, ефективність міцелярної 
екстракції мікрокомпонентів обумовлюється природою самої 
неіонної ПАР [4]. Тому в роботі вивчили вплив основних 
факторів: концентраційних умов, кислотності розчинів, додатків 
іонних ПАР і домішок електролітів на температуру помутніння  
розчинів неіонних ПАР Triton X-114, Triton X-105, Triton X-315  
та об’єм утворюваних ними міцелярних фаз. 

Проведена оцінка можливості використання міцелярних фаз 
неіонної ПАР Triton X-114, утворюваної при нагріванні  водних 
розчинів, для цілей концентрування показала, що для 
концентрування доцільно використовувати розведені розчини 
НПАР, для яких відношення об’ємів водної та міцелярної фаз є 
максимальним. За допомогою ефективних чисел гідратації 
проведена оцінка ліофільних властивостей отриманих за різних 
умов міцелярних фаз. Так, в розбавлених розчинах числа 
гідратації Triton X-114 в міцелярній фазі характеризуються 
значеннями < 5. При збільшенні концентрації НПАР у вихідному 
розчині до 4-5% значення ефективних чисел гідратації 
збільшуються і досягають 10. Фази, отримані з розведених 
розчинів Triton X-114, характеризуються більш гідрофобними 
властивостями і придатні для вилучення гідрофобних речовин. 

Введення додатків N-цетилпіридиній хлориду 



(С12Р38СlN∙H2O), натрій додецилсульфату (С12Н25NаО4S) у 
розчини Triton X-114 величину температури плавлення (ТП) 
незначно змінюють, але викликають й зменшення об’єму 
міцелярної фази. Це пояснюється тим, що додатки N-
цетилпіридиній хлориду (С12Р38СlN∙H2O), натрій 
додецилсульфату (С12Н25NаО4S),  слабко впливають на 
гідратацію молекул НПАР у розчині, але здатні ефективно 
витісняти воду з міцелярної фази. В цілому додатки іонних ПАР, 
за рахунок утворення змішаних міцел, підвищують температуру 
помутніння розчинів Triton X-114, а при певній концентрації у 
розчині взагалі перешкоджають формуванню міцелярної фази. 
Тому треба приділяти особливу увагу підбору концентраційного 
інтервалу дії іонних ПАР як модифікаторів міцелярно-
екстракційної системи. В цілому, отримані результати показали 
доцільність використання додатків іонних ПАР для покращення 
результатів міцелярно-екстракційного виділення токсикантів з 
водних розчинів. 

Показано, що розподіл електролітів між водою та 
міцелярною фазою НПАР може відбуватися як за рахунок 
утворення комплексних сполук між катіоном металу та 
поліоксиетиленовим ланцюгом молекули НПАР так і шляхом 
його перерозподілу між водним розчином та гідратною водою 
міцелярної фази. При цьому, зміна умов утворення міцелярних 
фаз під дією неорганічних солей (незначне зниження ТП) 
відбувається внаслідок руйнування гідратної оболонки 
поліоксиетильного ланцюга НПАР при комплексоутворенні і 
зміни гідрофільно-гідрофобних властивостей неіонних ПАР у 
таких системах. Отримані результати показали недоцільність 
використання додатків електролітів для міцелярно-
екстракційного виділення токсикантів з водних розчинів. 

Оптимальною міцелярною системою у випадку 
використання Triton X-114 як НПАР може вважатися 
двокомпонентна система: Triton X-114 : натрій додецилсульфат 
(9:1); (2%: 0,01%). Ця система володіє найкращими 
характеристиками фазоутворення та міцелярно-екстракційного 
виділення. 
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