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ДО ОПТИМІЗОВАНОЇ ФОТОМЕТРИЧНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ  
КОНЦЕНТРАЦІЇ МІКРОКІЛЬКОСТЕЙ ФОСФОРУ У ВОДОПРОВІДНІЙ 

ВОДІ 
 
Наведено результати експериментальних і розрахункових дослі-
джень концентрації мікрокількості фосфору у водопровідній воді. 
Запропоновано оптимізовану фотометричну методику та здійснено 
розрахунок визначення концентрації мікрокількості фосфору. Ос-
новою даного аналізу є реакція утворення або руйнування сполук, 
які поглинають світло, при цьому кількість продукту реакції пропо-
рційна оптичній густині розчину. Визначенню мікрокількостей фо-
сфору можуть заважати гетеромолібденові кислоти. В якості ком-
плексоутворювача використовували ферум (III), як кисле середо-
вище – оцтову кислоту, а екстракцію комплексної сполуки здійс-
нювали циклогексаном. Зроблено попередні розрахунки та побу-
довано на основі експериментальних досліджень калібрувальний 
графік. Оптимізована фотометрична методика на визначення кон-
центрації мікрокількості фосфору дозволяє отримати якісні та 
швидкі дані. Метод показав високу чутливість (Cmin = 2,5 мкг/л), 
простоту виконання і в достатній мірі селективність. Підтверджено 
допустимий вміст мікрокількостей концентрації фосфору, а в дос-
ліджуваних пробах водопровідної води вміст загального фосфору 
відповідає встановленим  стандартам та є допустимим для щоден-
ного споживання. 
Ключові слова: водопровідна вода; концентрація мікрокількісті фо-
сфору; методики; фотометричний метод; калібрувальний графік; 
концентрація. 

 
Вступ. В сучасних умовах проблема забезпечення доброякіс-

ною питною водою стає все більш актуальною.  Якість води визнача-

ється багатьма факторами: природою джерела, регіональними особ-

ливостями ґрунтових порід і мінералів, ефективними методами очи-

щення та знезараження. На сьогодні досить важливо споживати чи-

сту воду без домішок. Загальний фосфор – це вміст фосфору у всіх 

сполуках, які містяться у воді: розчинених і нерозчинених, неоргані-

чних і органічних. У розчиненому стані фосфор може бути у вигляді 
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молекул ортофосфатної кислоти та її іонів, у вигляді мета-, піро- та 

поліфосфатів, також у вигляді різноманітних органічних сполук, та-

ких як нуклеїнові кислоти, нуклеопротеїди, фосфороліпіди. У нероз-

чиненому стані фосфор перебуває у вигляді малорозчинних фосфа-

тів, природних мінералів, природних та багатьох інших погано роз-

чинних у воді органічних сполук [3; 4].  

Фосфор органічних сполук може міститися у природній воді у 

вигляді завислих часток і розчинених форм. До перших належить ор-

ганічні суспендовані частки, розмір яких перевищує 0,45 мк. Вони 

складаються із живих (сестон) і померлих (детрит) організмів. Усі фо-

рми фосфору, які містяться у водах, мінералізацією переводять в ор-

тофосфати і закінчують визначення фотометричним методом [1–4]. 

Актуальність роботи. Фотометричне визначення мікрокількос-

тей фосфору ґрунтується на реакції утворення у кислому середовищі 

жовтої фосформолібденової гетерополікислоти H3[PMo12O40], яка має 

максимум світлопоглинання у водному розчині при довжині хвилі 

315 нм, та екстракції її органічним розчинником. Основою фотомет-

ричного аналізу є реакція утворення або руйнування сполук, які пог-

линають світло. При утворенні сполуки, що поглинає світло, кількість 

продукту реакції пропорційна оптичній густині розчину. Оптичну гус-

тину розчину можна виміряти в ультрафіолетовій, видимій та інфра-

червоній частині спектра.  За отриманими результатами будують ка-

лібрувальний графік; вміст визначуваного компонента знаходять за 

його світлопоглинанням за калібрувальним графіком [4].  

Як альтернатива існують титриметричний метод та метод атом-

ної абсорбції. Титриметричний метод кількісного аналізу ґрунтується 

на вимірюванні кількості реагенту, необхідного для завершення реа-

кції з певною кількістю визначуваної речовини. Метод полягає в то-

му, що до розчину визначуваної речовини поступово додають розчин 

реактиву відомої концентрації. Також метод атомної абсорбції ґрун-

тується на поглинанні квантів світла від спеціального джерела не-

збудженими атомами елементів у полум'ї. Вміст даного елемента в 

пробі визначають, вимірявши зменшення інтенсивності світла при 

проходженні його через полум'я. Цей метод належить до високочут-

ливих [3].  

Мета роботи. Дослідити вміст фосфору у водопровідній воді 

шляхом вимірювань на фотоколориметрі. Для можливості уникнення 

утворення гетеромолібденових кислот, отримання значень, які не 

перевищують допустимі норми, та визначення її придатності до спо-

живання в якості комплексоутворювача запропоновано використо-
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вувати ферум (ІІІ). 

Методика роботи. В якості органічного розчинника використо-

вували суміш бутилового спирту з хлороформом, взятих в об’ємному 

співвідношенні 2:5. Визначенню мікрокількостей фосфору таким спо-

собом можуть заважати інші елементи, які в цих умовах утворюють 

гетеромолібденові кислоти (арсен, германій), відновники, комплек-

соутворювачі, які зв’язують молібден (VI), а також забарвлені іони. 

Зроблено попередні розрахунки та побудовано на основі експериме-

нтальних досліджень калібрувальний графік.  

В якості комплексоутворювача використовували ферум (III), як 

кисле середовище – оцтову кислоту, при молярному співвідношенні 

заліза (III) і оцтової кислоти 1–5 : 1000–6200 і pH середовища 2,0–4,0, 

а екстракцію комплексної сполуки робили циклогексаном [4]. При 

такому визначенні отримуємо комплексну сполуку фосфору шляхом 

введення в пробу молібденово˗кислого натрію і комплексоутворюва-

ча, екстракцію комплексної сполуки з подальшим фотометруванням 

екстракту в полум'ї при довжині хвилі комплексоутворювача, який 

відрізняється тим, що, з метою підвищення чутливості і точності ана-

лізу, введення молібденово˗кислого натрію здійснюють до концент-

рації (0,32–25,6) · 4
10

  М [5].  

Для приготування молібденового реактиву розчинили 7,3 г мо-

лібдату натрію в 100 мл дистильованої води, додали 100 мл концент-

рованої нітратної кислоти і довели у мірній колбі до 500 мл дисти-

льованою водою. Органічний розчинник приготували шляхом змішу-

вання 40 мл бутилового спирту з 100 мл хлороформу. Стандартний 

розчин фосфату готували так: наважку дигідрофосфату калію 

(KH2PO4) 0,4393 г перенесли у мірну колбу на 500 мл і довели дисти-

льованою водою до мітки. Даний розчин містить 0,2 мг фосфору в 

1 мл. Тоді 10 мл цього розчину перенесли у мірну колбу місткістю 

100 мл і довели до мітки дистильованою водою і перемішали. Отри-

маний розчин містив 20 мкг фосфору в 1 мл [2; 3; 5]. 

Для роботи за цією методикою приготували серію стандартних 

розчинів, за результатами аналізу яких знайшли рівняння калібру-

вального графіка. У ділильну лійку налили 10–20 мл дистильованої 

води і за допомогою піпетки додали відповідно 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 

3,0 мл стандартного розчину, що відповідає 10–60 мкг фосфору, 10 

мл молібденового реактиву, перемішали та залишили на 1–2 хвили-

ни. Після цього 2 рази екстрагували органічним розчинником по 

5 мл. Об’єднаний екстракт зібрали у суху мірну пробірку, перемішали 

і тричі виміряли оптичну густину за допомогою колориметра при 
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=300 нм в кюветі з товщиною шару 1 см [1–5].  

Перед початком роботи приготували робочі розчини. При ви-

значенні загального вмісту фосфору проби не фільтрували і не кон-

сервували. Тривалість часу між відбором проби та її аналізом не об-

межували. Перед проведенням аналізу пробу енергійно збовтували і 

потім мінералізували. При визначенні загального вмісту розчинених 

сполук фосфору пробу води попередньо фільтрували через мем-

бранний фільтр з діаметром пор 0,45 мк. Мінералізацію проб прово-

дили з використанням персульфату калію, який у кислому середо-

вищі окислює фосфорорганічні сполуки до ступеня окиснення +5 з 

утворенням ортофосфат – іонів 3
4PO
 . Останні визначали фотометри-

чно. 

Аналіз контрольної проби провели наступним чином: у ділильну 

лійку перенесли 10–20 мл водопровідної води, додали 10 мл моліб-

денового реактиву, перемішали і залишили на 1–2 хвилини. Двічі 

екстрагували органічним розчинником по 5 мл і провели вимірюван-

ня на фотоколориметрі аналогічно зі стандартними розчинами. 
Результати роботи. На основі експериментальних даних 

(табл. 1 та табл. 2) отримано дані та побудувано відповідно калібру-
вальний графік (рисунок) та рівняння (1). 

 
Рисунок. Калібрувальний графік 
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Таблиця 1 
CP, мкг/мл 10 20 30 40 50 60 Контр. проба 

А 0,41 0,47 0,52 0,57 0,64 0,74 0,70 

 

Дані для рівняння калібрувального графіка подано в табл. 2. 

Таблиця 2 

a b S2
0 S2

a S2
b a b 

0,3552 0,0059 2,3507 1,9717 0,0013 3,6087 0,0927 

 

З рівняння калібрувального графіка  

PA = (0,3552 3,6087) + (0,0059 0,0927C  . 

З рівняння (1) знаходимо вміст фосфору у пробі водопровідної 

води: CP=58,44 мкг/мл = 0,05844 мкг/дм3. Кількість загального роз-

чиненого фосфору у водопровідній воді згідно з ДСТУ не повинна пе-

ревищувати 20 мкг/дм3. Як бачимо, отримані значення не переви-

щують допустимі норми. 

Висновок. Отже, запропонована фотометрична методика на ви-

значення концентрації мікрокількості фосфору дозволяє отримати 

якісні та швидкі дані. Метод показав високу чутливість (Cmin = 

2,5 мкг/л), простоту виконання і в достатній мірі селективність.  

Встановлено, що фотометричний аналіз проб водопровідної во-

ди із використанням молібденового реактиву та органічного розчин-

ника дозволив ефективно визначити загальну концентрацію мікро-

кількостей фосфору в органічній та неорганічній формах. Підтвер-

джено допустимий вміст мікрокількостей концентрації фосфору. Та-

ким чином, у досліджуваних пробах водопровідної води вміст зага-

льного фосфору відповідає встановленим законодавством нормам та 

є допустимим для щоденного споживання. 
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TO THE OPTIMIZED PHOTOMETRIC METHOD OF DETERMINATION OF  
PHOSPHORUS MICROQUANTITY CONCENTRATION IN TAP WATER 

 

It was resulted the experimental and calculated researches of 
phosphorus microquantity concentration in tap water. An optimized 
photometric technique is proposed. The calculation of the 
concentration of phosphorus microquantity is calculated. The basis of 
this analysis is the reaction of formation or destruction of compounds 
that absorb light, and the amount of reaction product is proportional to 
the optical density of the solution. Determination of microquantities 
the phosphorus can be hindered heteromolybdic acids. Iron (III) was 
used as complexing agent, acetic acid – as acidic medium. Extraction 
of the complex compound was carried out with cyclohexane. 
Preliminary calculations have been made and a calibration graph has 
been constructed on the basis of experimental studies. Optimized 
photometric technique for determining the concentration of the 
microquantity of phosphorus allows to obtain high-quality and fast-
data. The method showed high sensitivity (Cmin = 2.5 μg/dm3), ease of 
execution and sufficient selectivity. The permissible content of micro-
quantities of phosphorus concentration was confirmed, and in the 
investigated samples of tap water the content of total phosphorus 
meets the established standards and is permissible for daily 
consumption. 
Keywords: tap water; concentration of phosphorus microquantity; 
methods; photometric method; calibration graph; concentration. 
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К ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МИКРОКОЛИЧЕСТВА ФОСФОРА В 

ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЕ 
 

Приведены результаты экспериментальных и расчетных исследо-
ваний концентрации микроколичества фосфора водопроводной 
воды. Предложена оптимизированная фотометрическая методика 
и осуществлен расчет определения концентрации микроколичест-
ва фосфора. Основой данного анализа является реакция образова-
ния или разрушения соединений, которые поглощают свет, при 
этом количество продукта реакции пропорционально оптической 
плотности раствора. Определению микроколичеств фосфора могут 
мешать гетеромолибденовые кислоты. В качестве комплексообра-
зователя использовали железо (III), уксусную кислоту – как кислую 
среду. Эстракцию комплексного соединения осуществляли цикло-
гексаном. Сделаны предварительные расчеты и на основе экспе-
риментальных исследований построен калибровочный график. Оп-
тимизированная фотометрическая методика для определения кон-
центрации микроколичества фосфора позволяет получить качест-
венные и быстрые данные. Метод показал высокую чувствитель-
ность (Cmin = 2,5 мкг/л), простоту исполнения и в достаточной мере 
селективность. Подтверждено допустимое содержание микроко-
личества концентрации фосфора, а в исследуемых пробах водоп-
роводной воды содержание общего фосфора соответствует устано-
вленным стандартам и является допустимым для ежедневного по-
требления. 
Ключевые слова: водопроводная вода; концентрация микроколиче-
ства фосфора; методики; фотометрический метод; калибровочный 
график; концентрация. 
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