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АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КРЕМНЕЗЕМІВ 
З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ 4-(2-ПИРІДИЛАЗО)РЕЗОРЦИНОМ 

ТА 1-(2-ПИРІДИЛАЗО)-2-НАФТОЛОМ ЩОДО ЙОНІВ 
КОБАЛЬТУ І КАДМІЮ 

Спектрофотометричним методом та за допомогою атомно-абсорбційного аналізу до-
сліджено адсорбційні властивості хімічно модифікованих кремнеземних адсорбентів із при-
щепленими комплексоутворювачами – 4-(2-пирідилазо)резорцином і 1-2(-пирідилазо)-2-нафтолом 
при екстракції йонів Со2+ і Cd2+ з водних розчинів у статичних умовах. 

В умовах постійного зростання обсягів заб- вин, зокрема йонів токсичних металів. Оскільки 
руднення довкілля актуальною проблемою зали- в більшості випадків вміст токсичних речовин 
шається розробка ефективних, швидких та де- знаходиться поза межами визначення, це зумов-
шевих засобів очищення забрудненої води, по- лює необхідність їх попереднього концентрування 
шук нових методів контролю за вмістом у при- на природних або синтетичних сорбентах. 
родних об’єктах екологічно небезпечних речо- Перспективними матеріалами для поперед-
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Результати та їх обговорення Ємність сорбенту (моль/г) розраховували за 
Іммобілізація аналітичного реагенту на по- формулою Г = (Со – Ср) · V/m, де Со і Ср – почат-

верхні відбувається в одну стадію за участю кова і рівноважна концентрація розчину, V – 
силанольних груп кремнезема, аміновмісного об’єм розчину, який використовували для сорб-
алкоксисилану і формальдегіду в спиртовому ції, m – наважка сорбенту. На основі одержаних 
середовищі. Такий одностадійний синтез дає результатів побудовано початкові ділянки ізотерм 
змогу одержати сорбенти з достатньо великою адсорбції йонів Cd2+ (рис. 1) та Co2+ (рис. 2) на 
кількістю прищеплених до поверхні функціо- кремнеземах із хімічно прищепленими ПАР 
нальних груп органічного реагента [4]. Сорбцію і ПАН. 
йонів Со2+ і Cd2+ із водних розчинів у статичних Ємність сорбентів, що відповідає початковим 
умовах краще проводити при рН = 8,01 [6]. ділянкам ізотерм адсорбції, щодо йонів Со (ІІ) 



і Сd (ІІ) коливається приблизно в межах 0,02- комплексоутворювальні характеристики відпо-
0,09 ммоль/г. Закріплені до поверхні силікагелю відно до їхніх властивостей у розчинах. 
аналітичні реагенти здебільшого зберігають свої 
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ADSORPTION PROPERTIES OF SILICAS WITH IMMOBILIZED 

4-(2-PYRIDYLAZO)RESORCINOL AND 1-(2-PYRIDYLAZO)-2-NAPHTHOL 

TOWARDS COBALT AND CADMIUM IONS 

Adsorption properties of chemically modified silica adsorbents with grafted 4-(2-pyridylazo)resorcinol 
and 1-(2-pyridylazo)-2-naphtol have been studied by spectrophotometry and atomic absorption analysis 
at Со2+ and Cd2+ ions extraction from the water solutions in the static conditions. 


