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3. Показано позитивний вплив магнітного поля на зміщення кристалізації в об’єм 
апарату, що впливає на активний процес експлуатації обладнання, збільшенню його 
продуктивності та зниженню корозійного впливу.  
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Досліджена кінетика адсорбції барвників метиленового синього (катіонного типу) та 
оранжевожовтого S (аніонного типу) з водних розчинів зразками композитів на основі активованого 
вугілля та оксиду титану (IV). На основі обробки інтегральних кінетичних кривих встановлено 
параметри процесу адсорбції барвників. Застосування моделей хімічної кінетики показало, що вклад 
в загальну швидкість процесу також вносить стадія хімічної взаємодії між молекулами барвників 
та функціональними групами адсорбенту. 
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Изучена кинетика адсорбции красителей метиленового синего (катионного типа) и 
оранжевожелтого S (анионного типа) из водных растворов образцами композитов на основании 
активированного угля и оксида титана (IV). На основании обработки интегральных кинетических 
кривых установлены параметры процесса адсорбции красителей. Применение моделей химической 
кинетики показало, что вклад в общую скорость процесса также вносит стадия химического 
взаимодействия молекул красителей с функциональными группами адсорбента. 

Ключевые слова: композиты, активированный уголь, оксид титана, фотокатализатор, 
адсорбция, кинетика адсорбции, кинетические модели, псевдо-первый порядок, псевдо-второй 
порядок, константа скорости, диффузия, лимитирование 
 

The kinetics of adsorption of dyes methylene blue (cationic type) and orange-yellow S (anionic type) 
from aqueous solutions with samples of composites based on activated carbon and titanium oxide (IV) was 
studied. Based on the processing of integral kinetic curves, the parameters of the dye adsorption process are 
established. The use of chemical kinetics models has demonstrated that the stage of chemical interaction of 
dye molecules with the functional groups of the adsorbent also contributes to the overall process rate.  

Keywords: composites, activated carbon, titanium dioxide, photocatalyst, adsorption, adsorption 
kinetics, kinetic models, pseudo-first order, pseudo-second order, rate constant, diffusion, limiting 
 

ВСТУП 
Дослідження адсорбційних характеристик фотокаталітично активних 

матеріалів, таких як адсорбційна ємність, сетективність, комплексоутворювальна 
здатність, володіють важливим практичним та теоретичним значенням. Встановлення 
лімітуючих факторів адсорбційного процесу є необхідним для розуміння механізму 
перебігу адсорбції, яка передує фотокаталітичному процесу. 

Використання інтегральних кінетичних залежностей при описі адсорбційних 
процесів дозволяє судити про час, необхідний для встановлення рівноваги в системі, 
що є важливим фактором при вирішенні практичних задач [1]. Опис кінетичних 
кривих за допомогою моделей хімічної та дифузійної кінетики дозволяє 
охарактеризувати механізм адсорбції та визначити лімітуючу стадію процесу. Окрім 
цього, інформація одержана при обробці кінетичних моделей дозволяє робити 
висновки про механізм перебігу сорбції, спорідненість адсорбованих речовин до 
сорбентів та про природу взаємодій і системі сорбат-розчинник-сорбент, а також 
виявити лімітуючі стадії процесу [2]. 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 
Синтез та визначення структурно-адсорбційних характеристик композитів-

фотокаталізаторів «активоване вугілля — ТіО2» описані раніше [3]. В даній роботі 
представлені результати дослідження кінетики адсорбції для 3 зразків композитів, 
характеристики яких представлені в таблиці 1. 
 

Таблиця 1. Зразки композитів для яких досліджувалась кінетика сорбції 

№ Назва зразка Спосіб синтезу 
   

1 АВ- ТіО2-1 (нг) Низькотемпературний 
гідроліз 

1143 0,58 0,35 

2 АВ- ТіО2-3 (7F) Низькотемпературний 
гідроліз + допування у 

співвідношенні Ті:F=7:1 

899 0,41 0,29 

3 АВ- ТіО2-5 (ос) Осадження 10% розчином 
аміаку до рН 9,1 

1116 0,64 0,29 
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В якості модельних полютантів використовувалися барвники метиленовий 

синій (катіонного типу) та оранжево-жовитий S (аніонного типу) (таблиця 2). Вихідні 
розчини барвників готували розчиненням відповідних наважок комерційно доступних 
барвників для використання в харчових технологіях в дистильованій воді. Контроль 
концентрації до та після перебігу адсорбційного процесу проводили фотометричним 
методом. 
 

Таблиця 2. Модельні розчини барвників та їх характеристики для дослідження 
процесів кінетики адсорбції на композитах 

№ Назва барвника Тип 
Характеристична 

довжина хвилі (λ), нм 

Початкова 
концентрація, 

мг/дм3 
1 Метиленовий синій Катіонний 660 100 
2 Оранжево-жовтий S Аніонний 483 225 

 
Для дослідження кінетики адсорбції барвників, в хімічні стакани поміщали 

наважки сорбентів, 25,0 см3 розчину барвника та залишали при перемішуванні на 
магнітній мішалці. Через певні проміжки часу сорбент відділяли за допомогою 
мембранного фільтра з розміром пор 0,45 мкм, та визначали вміст відповідного 
барвника в маточному розчині фотометричним методом. Загальний час контакту — 
15 хвилин. 

Величину адсорбції (q, г/г) розраховували за формулою: 
 

 
1 

де  — початкова концентрація барвника в розчині, мг/дм3;  — концентрація 

барвника в розчинів в момент часу t, мг/дм3;  — об’єм розчину, л;  — маса 

наважки сорбенту, г. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
На рисунку 1 зображені інтегральні залежності адсорбції барвників зразками 

композитів залежно від часу. З рисунка видно, що процес адсорбції барвників 
зразками композитів відбувається динамічно. У випадку адсорбції метиленового 
синього зразками АВ- ТіО2-3 (7F) та АВ- ТіО2-5 (ос), система наближається до стану 
рівноваги за 5 хвилин. Для зразка АВ- ТіО2-1 (нг) процес відбувається вдвічі 
повільніше. У випадку адсорбції оранжево-жовтого S для усіх зразків спостерігається 
наближення до стану рівноваги у період 5 хвилин, що дозволяє припустити більшу 
спорідненість композитів до барвника. У обох випадках для зразка композиту АВ- 
ТіО2-1 (нг) можна судити про нижчу адсорбційну ємність у порівнянні з іншими 
зразками, які використовувалися в дослідженні. 
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a) б) 

Рис. 1. Інтегральні криві адсорбції барвників композитами 
а) метиленового синього; б) оранжево-жовтого S 

 
З метою дослідження кінетичних характеристик процесу адсорбції барвників 

композитами, дані кінетичних досліджень були математично оброблені з 
використанням кінетичних моделей псевдо-першого та псевдо-другого порядку, 
наведені у таблиці 3. 
 

Таблиця 3. Рівняння кінетичних моделей [4] 

№ Модель 
Інтегральна 

форма рівняння 
Лінеаризована форма 

рівняння 
Графік Результат 

1 Псевдо-
першого 
порядку 

  
 

від t 

Нахил:  

Перетин:  

2 Псевдо-
другого 
порядку   

 від t 
Нахил:  

Перетин:  

 
На рисунках 2 та 3 зображено ізотерми адсорбції барвників відповідно 

метиленового синього та оранжево-жовтого S зразками композитів. 
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а) б) 

в) г) 

д) е) 

Рис. 2. Кінетичні криві адсорбції метиленового синього зразками композитів 
а) АВ- ТіО2-1 (нг), псевдо-першого порядку; б) АВ- ТіО2-1 (нг), псевдо-другого порядку;  
в) АВ- ТіО2-3 (7F), псевдо-першого порядку; г) АВ- ТіО2-3 (7F), псевдо-другого порядку;  
д) АВ- ТіО2-5 (ос), псевдо-першого порядку; е) АВ- ТіО2-5 (ос), псевдо-другого порядку 

 
 

а) б) 

в) г) 
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д) е) 
Рис. 3. Кінетичні криві адсорбції оранжево-жовтого S зразками композитів 

а) АВ- ТіО2-1 (нг), псевдо-першого порядку; б) АВ- ТіО2-1 (нг), псевдо-другого порядку;  
в) АВ- ТіО2-3 (7F), псевдо-першого порядку; г) АВ- ТіО2-3 (7F), псевдо-другого порядку;  
д) АВ- ТіО2-5 (ос), псевдо-першого порядку; е) АВ- ТіО2-5 (ос), псевдо-другого порядку 

 
Результати обробки кінетичних кривих адсорбції барвників відповідно 

метиленового синього та оранжево-жовтого S зразками композитів моделями хімічної 
кінетики представлені в таблиці 4. 

Як видно з таблиці 4, високі значення коефіцієнтів детермінації (R2>0,9) 
дозволяють судити на користь застосовності моделі псевдо-другого порядку для 
опису хімічної стадії процесу сорбції барвників зразками композитів, а також 
урахування міжмолекулярних взаємодій в досліджуваних системах. Для обох моделей 
були розраховані константи швидкості процесу (таблиця 4). У випадку сорбції 
оранжево-жовтого S, константи швидкості за моделлю псевдо-другого порядку 
значно перевищують значення розраховані для моделі псевдо-першого порядку. У 
випадку адсорбції метиленового синього спостерігається подібна картина, зі 
зворотною відмінністю для зразка АВ- ТіО2-1 (нг). 
 

Таблиця 4. Результати обробки кінетичних кривих адсорбції барвників моделями 
хімічної кінетики 

Зразок 
композиту 

Метиленовий синій 
Модель псевдо-першого порядку Модель псевдо-другого порядку 

, хв-1 , мг/г R2 ,  , мг/г R2 

АВ- ТіО2-1 
(нг) 

0,1087 45,8 0,9841 0,0824 71,9 0,9966 

АВ- ТіО2-3 
(7F) 

0,2871 32,5 0,8359 0,3243 59,9 0,9512 

АВ- ТіО2-5 
(ос) 

0,2971 25,8 0,8713 0,9286 51,3 0,9934 

 Оранжево-жовтий S 

Зразок 
композиту 

Модель псевдо-першого порядку Модель псевдо-другого порядку 

, хв-1 , мг/г R2 ,  , мг/г R2 

АВ- ТіО2-1 
(нг) 

0,0139 191,0 0,9083 1,4902 131,6 0,9991 

АВ- ТіО2-3 
(7F) 

0,0231 283,8 0,8560 0,7013 185,2 0,9982 

АВ- ТіО2-5 
(ос) 

0,0221 299,3 0,9941 0,4870 178,6 0,9805 
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ВИСНОВКИ 
В роботі продемонстровано, що механізм процесу адсорбції барвників 

катіонного та аніонного типу зразками композитів «активоване вугілля – ТіO2» є 
доволі складним та динамічним. Адсорбційна рівновага в системі досягається доволі 
швидко (за 5 хвилин). Природа барвника вносить вклад в перебіг адсорбційного 
процесу. Більш швидке досягнення рівноваги при адсорбції барвника аніонного типу 
(оранжево-жовтого S) вказує на це. Для обох барвників для опису хімічної стадії 
процесу сорбції барвників зразками композитів застосовна модель псевдо-другого 
порядку.  
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A computer model of hydrodynamics is constructed during the operation of the wave sing-use 
bioreactor. Using the universal software system of finite element analysis ANSYS, the distribution fields of 
the gas and liquid phases in the middle of the working zone of the wave sing-use bioreactor are obtained. An 
assessment of one of the critical parameters of cultivation - the magnitude of shear stresses in the fluid. 
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