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The possibility of the extraction-photometric determination of Cu(II), Cd(II), Pb(II) and Zn(II) 
with a new organic reagent 1-(benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol (BnTAN) was investigated. 
The reagent creates chelate complex compounds with Cu(II), Cd(II) and Zn(II) ions (ε590(Cu(ІІ))  ≈  
2.2∙104 L∙mol-1∙cm-1, ε595(Cd(ІІ)) ≈ 1.9∙10

4 L∙mol-1∙cm-1, ε600(Zn(ІІ)) ≈ 2.1∙10
4 L∙mol-1∙cm-1). Optimal conditions 

for the extraction of Cu(II), Cd(II) and Zn(II) complexes into carbon tetrachloride were found. By means of the 
mole-ratio method and the method of continuous variations it was established that two molecules of BnTAN 
and one ion of the transition metal take part in the creation of the complex compound. Sensitive methods  
(Сmin ~ 2.0∙10

-6 mol∙L-1) of Cu(II), Cd(II) and Zn(II) extractive-photometric determination were developed. The 
possibility of the consequent extraction-photometric determination of each metal was shown. Methods was 
tested on model solutions and applied for the determination of transition metals in alloys and soils.
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Досліджено  можливість  екстракційно-фотометричного  визначення  Cu(II), Cd(II), Pb(II) 
та  Zn(II)  з  новим  органічним  реагентом  –  1-(5-бензилтіазол-2-іл)-азонафтален-2-олом 
(БнТАН).  Реагент  утворює  із  іонами  Cu(II), Cd(II)  та  Zn(II) хелатні  комплексні  сполуки  
(ε590(Cu(ІІ)) ≈ 2.2∙104 л∙моль-1∙см-1, ε595(Cd(ІІ)) ≈ 1.9∙104 л∙моль-1∙см-1, ε600(Zn(ІІ)) ≈ 2.1∙104 л∙моль-1∙см-1). 
Знайдено оптимальні умови для екстракції комплексів Cu(II), Cd(II) та Zn(II) у тетрахлорметан. 
Методами  зсуву  рівноваги  та  ізомолярних  серій  встановлено,  що  в  утворенні  комплексної 
сполуки  беруть  участь  дві  молекули  БнТАН  і  один  іон  перехідного  металу.  Розроблені  чутливі  
(Сн ~ 2.0∙10-6 моль/л) методики екстракційно-фотометричного визначення Cu(II), Cd(II) та Zn(II). 
Показана можливість послідовного екстракційно-фотометричного визначення кожного з металів. 
Методики апробовано на модельних розчинах та використано для визначення перехідних металів 
у сплавах та у ґрунтах.
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За шкідливою дією для людського організму 
такі забруднювачі навколишнього середовища, як 
важкі метали, поступаються хіба що радіоактивним 
ізотопам і пестицидам. У роботах, присвячених 
проблемам забруднення навколишнього 
природного середовища та екологічного 
моніторингу, на сьогоднішній день до важких 
металів відносять більше 40 елементів періодичної 
системи з атомною масою понад 50 атомних 

одиниць: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, 
Hg, Pb, Bi та ін. При цьому важливу роль при поділі 
на категорії важких металів відіграють такі умови: 
їх висока токсичність для живих організмів у від-
носно низьких концентраціях, а також здатність до 
біоакумуляції і біомагніфікації [1].

На особливу увагу заслуговують такі 
забруднювачі ґрунту, як цинк, кадмій, свинець і 
мідь. Граничні вмісти рухливих форм цих металів у 


