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С помощью динамических и кинетических кривых, учитывающих изменение 
функции заполнения гранул ионообменника во времени, а также критерия Био и 
значений сорбционной обменной ёмкости проведена оценка механизма форми-
рования адсорбционного слоя при извлечении комплексов (КС) дифенилкарба-
зоната хрома(III) и кармоазоната хрома (III) (КАОН-Сr(III)) поверхностью ионооб-
менников КУ-2-8 и АВ-17-8, соответственно. Рассчитанные термодинамические 
параметры при извлечении КАОН-Сr(III) указывают на преобладание хемосорб-
ционного механизма сорбции, сопровождающееся эффектом переориентации КС 
относительно поверхности ионита.

Ключевые слова: хром(VI), 1,5-дифенилкарбазид, кармоазин, сорбция, кинетика, 
термодинамика.
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Резюме
За допомогою динамічних і кінетичних кривих, що враховують зміну функції запо-
внення гранул йонообмінника у часі, а також критерію Біо й значень сорбційной 
обмінної ємності проведена оцінка механізму формування адсорбційного шару 
при вилученні комплексів (КС) дифенілкарбазонату хрому(ІІІ) і кармоазона-
ту хрому(ІІІ) (КАОН–Сr(ІІІ)) поверхнею йонообмінників КУ-2-8 і АВ-17-8, 
відповідно. Розраховані термодинамічні параметри при вилученні КАОН–Сr(ІІІ) 
указують на перевагу хемосорбційного механізму сорбції, що супроводжується 
ефектом переорієнтації КС відносно поверхні іоніту.
Ключові слова: хром(VІ), 1,5-дифенілкарбазид, кармоазин, сорбція, кінетика, 
термодинаміка.
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Summary
There was organized estimation of the shaping sorption layer mechanism at extraction of 
coordination compounds (CC) chromium (III) diphenylcarmoazonate and chromium(III) 
carmoazonate (CAON-Cr(III)) by ion-exchanger resins CU-2-8 and AV-17-8 surface, by 
using dynamic and kinetic curves, that consider functions of the filling the granules ion-
exchange resins’ change at time, Biot number and sorption exchanging capacity value. The 
calculated thermodynamic parameters at CAON-Cr(III) extraction point to chemosorption 
sorption’s mechanism prevalence, that is accompanied by the reorientations CC effect for 
ion-exchangers resins’ surfaces.
Keywords: chromium(VI), 1,5-diphenilcarbazide, carmoazine, sorption, kinetics, 
thermodynamics.


