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The organo-mineral strongly acidic anionite has been obtained by adsorption of cetyltrimethylammonium 
bromide on the surface of silica. Capacity of the silica relatively modifier that corresponds to the 
chemisorption was found to be 0.2 mmol·g–1. Optimal condition for the adsorption of the mixed-ligand 
complex of La(III) with Alizarincomplexone and F- on the surface of the modified silica gel has been 
established. Analytical response turned to be maximum value under the conditions when the concentration 
of the complex of La(III) with Alizarincomplexone was 0.06 mM, and the ratio of volume of the solution 
to mass of the silica was 333 ml·g-1. The value of the analytical response was not changed within the 
pH range of 4.0–4.7. The optimal time for the phase contact was found to be 5 min. The solid-phase 
spectrophotometric method for the determination of fluoride has been proposed. The method is based 
on the light absorbtion at 630 nm of the mixed-ligand complex of La(III) with Alizarincomplexone and 
F– immobilized onto the surface of silica modified with cetyltrimethylammonium bromide. The detection 
limit and the range of linearity were found to be 0.02 mg·L–1 and 0.04–0.4 mg·L–1, respectively. The 
characteristics of the analytical performance of the method proposed have been determined. The effect 
of foreign components from saliva on the determination of fluoride has been studied. The influence of 
hydrophosphates has been masked with Barium chloride. The proposed method has been successfully 
applied to analyses of saliva.
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Шляхом адсорбційного закріплення цетилтриметиламонію броміду на силікагелі отримано 
органо-мінеральний сильнокислотний аніоніт. Ємність силікагелю відносно модифікатору, 
що відповідає ділянці хемосорбції, становить 0.2 ммоль/г. Встановлено оптимальні умови 
сорбції різнолігандного комплексу La(III) з Алізаринкомплексоном і F– на поверхні модифікованого 
силікагелю. Аналітичний відгук досягає максимального значення при концентрації комплексу 
La(III) з Алізаринкомплексоном у 0.06 мМ, співвідношенні об’єму розчину до маси наважки сорбенту 
333 мл/г і практично не змінюється у діапазоні рН 4.0–4.7. Оптимальний час контакту фаз 
становить 5 хв. Запропоновано методику твердофазно-спектрофотометричного визначення 
флуориду в діапазоні концентрацій 0.04–0.4 мг/л, що базується на світлопоглинанні при 630 
нм адсорбційно закріпленого на модифікованому цетилтриметиламоній бромідом силікагелі 
різнолігандного комплексу La(III) з Алізаринкомплексоном і F–. Межа виявлення флуориду 
становить 0.02 мг/л. Метрологічні характеристики запропонованованої методики перевірено при 
аналізі робочих розчинів. Досліджено сторонній вплив основних компонентів слини. Заважаючий 
вплив гідрофосфатів усували додаванням барію хлориду. Розроблену методику апробовано при 
визначенні флуориду у слині.
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