
Сорбційні процеси за участю природних та синтетичних мінералів 

 

Адсорбція належить до числа складних масообмінних процесів і пов’язана з 

процесами взаємодії, що відбуваються на поверхні поділу фаз між молекулами адсорбату 

и поверхнею адсорбенту. При цьому сили, що діють на межі поділу фаз можуть мати як 

фізичну, так і хімічну природу. Вважають, що при фізичній адсорбції, сили що утримують 

молекули адсорбату незначні, мають ван-дер-вальсову природу і майже не змінюють 

структуру задіяних молекул. При хімічній адсорбції сили, які утримують молекули на 

поверхні значно більші і здатні змінювати електронну структуру, склад і властивості не 

тільки молекул адсорбату, але і адсорбенту. Існують декілька критеріїв, які дозволяють 

встановити механізм адсорбції, або свідчать про перевагу певних процесів в умовах 

експерименту. До таких показників відносять тепловий ефект, швидкість адсорбції, умови 

протікання процесу, певний вигляд ізотерми адсорбції та ін.. 

Вбудовування іонів адсорбату в поверхневі шари адсорбенту може відбуватися завдяки 

енергетичної неоднорідності, ненасиченості на окремих ділянках його поверхні. При 

цьому можливий і процес, пов'язаний з іонним обміном, при якому обмінні катіони 

адсорбенту здатні заміщатися на іони адсорбату.  

В якості адсорбентів можуть виступати мінерали як природного так і синтетичного 

походження. Представниками природних сорбентів є доступні і дешеві природні глинисті 

мінерали - строкаті глини. Для таких матеріалів характерна розвинена питома поверхня, 

значна поглинальна здатність, і крім того, вони здатні покращувати свої адсорбційні 

властивості при їх модифікуванні. Високі адсорбційні здатності виявляють також і багато 

мінералів синтетичного походження. Одним з таких адсорбентів, що часто 

використовується для заміщення кісткової тканини, є гідроксиапатит Ca10 (PO4) 6 (OH) 2 . 

Він має високу сорбційну ємність по відношенню до важких металів, низьку розчинність в 

воді, високу стабільність по відношенню до окислювачів і відновників, доступність. Як 

приклад нанокристалічний ГА перевершує активоване вугілля по адсорбції іонів Zn
2 +

 на 

420%.  Порошки та гранули на основі ГА успішно використовуються у фільтрах, для 

вилучення іонів різних металів з розчинів. 

 
 

 
 

 
РЕМ – зображення з функцією мікроаналізу 

та рентгенофазовий аналіз  зразків 

природних глинистих мінералів. 

 
 
Установка для отримання ГА-Альген мікрогранул: 1) 

розчин альгінату змішаний з свіжоприготований ГА, 2) 

0.2 Н розчин CaCl2, 3) освіту мікрогранул ГА-Альген, 

4) магнітна мішалка; б) Загальний вигляд мікрогранул 

ГА-Альген отриманих в 0.2 Н розчині CaCl2 (1b), 

оптична морфологія отриманої гранули (збільшення х 

4) (в), морфологія поверхні мікрогранули (г), зріз 

мікрогранули (д) при збільшенні х 300. 



 
Елементний аналіз і морфологія поверхні адсорбентів на основі синтетичного 

гідроксиапатиту  після адсорбції цинку: а) поверхня мікрогранули б) зріз мікрогранули 

(при збільшенні х500). 
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