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Для створення сорбційних матеріалів для очищення газових викидів від сірководню 

проведено хімічне модифікування карбонатовмісних бентонітових глин солями феруму (ІІІ) 

та купруму (ІІ). Методами рентгенофазового аналізу та скануючої електронної мікроскопії 

досліджено структуру природної бентонітової глини та модифікованих зразків, а також 

визначено тип їхньої мікроструктури. 

 

Вступ 

Незважаючи на різноманіття та достатню розвиненість методів очищення газів на 

окремих підприємствах їх впровадженню та застосуванню не приділяється належної уваги. 

Існуючі методи відрізняються між собою за фізико-хімічною сутністю, технологічним та 

апаратурним оформленням, техніко-економічними показниками, проте найвищого ступеня 

очищення (до 99,9%) можна досягнути за допомогою адсорбційних методів. Однак їх 

широкому використанню у промисловості заважає громіздкість обладнання та висока 

вартість сорбційних матеріалів, що для цього застосовуються. Основним для успішного 

застосування таких методів є вибір доступного і дешевого адсорбенту, вивчення механізму 

сорбційного поглинання, вибір ефективного апарата, а також технологічне оформлення 

процесів, яке б відповідало основам сорбції агресивних газів. Виникає необхідність у 

створенні нових ефективних матеріалів із широким спектром властивостей на основі дешевої 

сировини, якою можуть бути природні мінерали. Серед природних сорбентів особливої уваги 

заслуговують глини – найбільш доступні, недорогі, безпечні та високоефективні матеріали. 

Проте вони поступаються за сорбційними характеристиками існуючим аналогам, тому з 

метою поліпшення сорбційних властивостей їх піддають хімічному модифікуванню [1-5]. 

Тому актуальним завданням є розроблення нових ефективних сорбційних матеріалів на 

основі модифікованих природних мінералів.  

З метою правильного прогнозування впливу процесу модифікування на властивості 

природного мінералу необхідно мати надійні інструментальні методи дослідження його 

структури. Найчастіше для цього використовують метод рентгенофазового аналізу (РФА). 

Одночасно за допомогою скануючого електронного мікроскопу можна наочно побачити як 



  

змінюється поверхня матеріалу після модифікування, а також визначити до якого типу 

мікроструктури належать досліджувані зразки. 

Мета роботи 

Метою даної роботи є дослідження структури природних та модифікованих 

гідроксидами заліза (ІІІ), міді (ІІ) глинистих мінералів Язівського родовища сірки, а також 

визначення типу мікроструктури досліджуваних зразків.  

Експериментальна частина 

Для синтезу експериментальних партій сорбентів відбирали 10 проб глинистої 

сировини на ділянці 50х50 м з глибини 0.5 м. Глинистий мінерал розбавляли водою до стану 

рідкої суспензії (співвідношення вода : глина = 1:20). Отриману суспензію відділяли від 

грубих механічних домішок і залишків рослинності на віброситі, центрифугували, старанно 

перемішували до однорідного стану і поміщали в ексикатор для збереження. Однорідну 

глинисту масу використовували для проведення процесів модифікування з урахуванням 

ступеня вологості, яка складала 60±3%. Як модифікатори використовували хлориди заліза 

(ІІІ) та міді (ІІ). Детально методика синтезу описана в [6, 7].  

Дифрактограми записували на автоматичному  порошковому дифрактометрі Bruker 

AXS (CuKα випромінювання; інтервал 2θ = 5
 o 

- 70
 o

, крок 0.01
o

, час витримки у точці - 2 

секунди) у вигляді цифрового файлу, який розшифровували за допомогою програмного 

забезпечення Bruker “Diffrac Plus”. Фазовий аналіз проводили з використанням бази даних 

JCP2, яка включає кристалографічні характеристики відомих подвійних та 

багатокомпонентних фаз. 

Мікрознімки поверхні зразків були одержані за допомогою скануючого електронного 

мікроскопу ZEISS EVO 50. Для підготовки зразків до аналізу їх подрібнювали до стану 

дрібнодисперсного порошку. Зразок наносили на вуглецеву стрічку, покривали шаром золота 

товщиною 20 нм для забезпечення електропровідності поверхні, закріпляли на спеціальному 

тримачі та знімали мікрофотографії зразків. 

Результати та їх обговорення 

Рентгенофазовий аналіз природної глини показав, що основними її складовими є 

монтморилоніт (2Θ = 68,40
о

; 61,77
о

; 45,53
о

; 42,60
о

; 35,01
о

; 15,26
о

) та каолініт (2Θ = 64,65
о

; 

60,00
о

; 24,84
о

; 17,86
о

), а також кальцит (2Θ = 57,53
о

; 48,08
о

; 37,43
о

; 29,64
о

) та доломіт (2Θ = 

31,24
о

) у значних кількостях (рис. 1).  

Особливо показовою є відсутність окремих рефлексів, характерних для карбонатів, на 

модифікованих зразках, та поява натомість нових, що свідчать про наявність гетиту (α-

FeOOH) (2Θ = 55,27
о

; 35,01
о

)  в структурі зразка модифікованого ферум(ІІІ) хлоридом та 

купрум гідроксихлориду (CuOHCl) (2Θ = 64,15
о

; 54,21
о

; 34,87
о

; 28,48
о

) – у зразка 



  

модифікованого купрум(ІІ) хлоридом (див. рис. 1). Звідси випливає, що механізм 

модифікування можна представити за допомогою такої схеми: 

1. гідроліз хлоридів: а) HClCuOHClOHCuCl +↔+
22

; 

б) ;
223

HClFeOHClOHFeCl +↔+  

    ( ) ;
222

HClClOHFeOHFeOHCl +↔+
 

    
( ) ( ) HClOHFeOHClOHFe +↓↔+

322
 

2. руйнування карбонатів і осадження гідроксоформ металів на глинистій матриці:  

OHCOCaClHClCaCO
2223

++→+ ; 

OHCOMgClHClMgCO
2223

++→+ . 

Сумарно цей процес можна записати так: 

( ) ( ) ( ) OHCOOHFeMgClCaClOHFeClMgCOCaCO
223222333

323423 +++→++ ; 

OHCOCuOHClCaClOHCuClCaCO
222223

222 +++→++ . 

У роботах В.І. Осипова та В.М. Соколова [8 - 10] було встановлено, що серед великого 

різноманіття глинистих порід можна відокремити п'ять основних типів мікроструктур — 

комірчасту, скелетну, матричну, турбулентну і ламінарну. Порівнявши досліджувані зразки 

на рис. 2 (а-с) із структурами, представленими у [9], можна зробити висновок, що вони 

належать до скелетного типу. Глинисті породи з такою мікроструктурою складаються в 

основному із зерен первинних мінералів, таких як кварц, польовий шпат та інші, що 

формують однорідний "скелет". Глинистий матеріал є нерівномірно розподіленим і не 

утворює суцільної матриці. Глинисті частинки нагромаджуються на поверхні зерен у вигляді 

"кожухів" або у місцях їх контакту. 

На рис. 2 (а) чітко видно кварцеву частинку, що вкрита глинистим "кожухом". Вона 

скріплюється з іншими такими ж частинками за допомогою тонких ланцюжків із глинистих 

частинок, так званих глинистих містків, які за своєю природою також є коагуляційними 

контактами [9]. 

Поверхня модифікованих зразків чітко відрізняється від поверхні вихідної глини. На 

рис. 2 (b,c) очевидною є наявність нової фази, нанесеної на зерно природної глини. Проте 

форма нової фази на зразку рис. 2 (b) відрізняється від тієї, що зображена на рис. 2 (с). Це 

пояснюється тим, що на ферумвмісному зразку нова фаза представлена ферум(ІІІ) 

гідроксидом, а на купрумвмісному зразку наявним є не тільки купрум(ІІ) гідроксид, але й 

купрум(ІІ) оксихлорид. 

Висновки 

Мікрознімки поверхні зразків показали, що бентонітові глини Язівського родовища 

сірки належать до скелетного типу мікроструктури. За допомогою рентгенофазового аналізу 



  

було встановлено, що основними складовими природної бентонітової глини є монтморилоніт 

і каолініт, а також кальцит та доломіт у значних кількостях. Крім того, модифікування 

природної глини розчинами ферум(ІІІ) і купрум(ІІ) хлоридів призводить до руйнування 

карбонатної складової з одночасним введенням у її склад відповідних нерозчинних 

гідролізованих металоформ.  
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Рис.1. Дифрактограми природної глини та модифікованих зразків 

 

 

Рис. 2 Мікрофотографії зразків а) природної глини; b) глини, модифікованої ферум(ІІІ) 

хлоридом; с) глини, модифікованої купрум(ІІ) хлоридом 

 


