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The article deals with synthesis of bentonite-based materials with covalently immobilized organophosphorus 
complexing agents: N-methylpropylamino (Bnt-MAPA) and propylaminodi- (Bnt-ADPA) methylene-
phosphonic acids. The organo-bentonites were characterized by powder X-ray diffraction, FTIR, and 31P 
NMR spectroscopy. It is demonstrated that interlayer spacing in bentonites is increased upon silanization 
up to 51% that essentially improved filtration properties of the adsorbents. The concentration of immobilized 
chelating groups was found from pH-potentiometric titration as 0.35 and 0.60 mmol/g for Bnt-MAPA and 
Bnt-ADPA, respectively. In the pH range 3-8, the organo-bentonites adsorb up to 0.19 mmol/g of Fe(III), Pb, 
Cu, Zn and Cd ions during 15 minutes. All studied ions (except Cd) can be completely removed from water 
solution with pH > 6.5. The metal adsorption on the organo-bentonites is completely reversible and allows 
the adsorbent multiple utilization, with the metal recovery 90-95%. The organo-bentonites were used for 
purification of water samples from Lybid river (Kiev region). Complete removal (> 97%) of Pb and significant 
decrease (59-65 %) of Cu and Zn ions was achieved upon simple filtration. X-ray fluorescence analysis 
showed an increase in the content of Ca, Pb, Cu, Zn, Mn, and Sr in the phase of adsorbent after its utilization 
for filtration.

Keywords: organo-bentonites, adsorption, water treatment, organophosphorus complexones, immobilized 
ligands
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У статті наведено синтез матеріалів на основі бентоніту з ковалентно-іммобілізованими 
фосфорорганічними комплексонами: N-метилпропіламіно- (Bnt-МАФК) та пропіламіноди- (Bnt-
АДФК) метиленфосфоновими кислотами. Органо-бентоніти охарактеризовано методами 
порошкової рентгенівської дифрактографії, ІЧ- та 31P ЯМР спектроскопії. Встановлено, що 
концентрація фосфонових груп складає 0.35 ммоль/г (Bnt-МАФК) та 0.60 ммоль/г (Bnt-АДФК). 
Досліджено адсорбційні властивості фосфоровмісних органо-бентонітів по відношенню до 
двозарядних іонів Са, Pb, Cu, Zn, Cd та Fe(III). Показана можливість застосування Bnt-АДФК для 
фільтраційного очищення річкової води. Для зразків води річки Либідь вдалося досягти повного 
вилучення іонів плюмбуму та суттєвого (10 % ГДК) зменшення вмісту іонів купруму та цинку. 
Методом рентгено-флуоресцентного аналізу встановлено зростання вмісту Са, Pb, Cu, Zn, 
Mn та Sr у фазі адсорбенту після його застосування в якості фільтраційного матеріалу.

Ключові слова: органо-бентоніти, адсорбція, водопідготовка, фосфорорганічні комплексони, 
іммобілізовані ліганди
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Якість води є життєво важливою проблемою 
сьогодення. Іони важких металів,такі як Pb, Cu, 
Zn, Cd, Hg є одними з основних забруднювачів 
води з огляду на їх токсичність та здатність до 
накопичення. Це спричиняє серйозну небезпеку 
для навколишнього середовища та для здоров’я 
людей. Тому продовжується неперервний пошук 
ефективних адсорбційних систем для очистки 
води [1, 2]. Використання для таких цілей широко 
поширених та економічно вигідних природних 
сорбентів привернули увагу науковців та практиків 
через здатність проявляти іонообмінні та 
фільтраційні властивості [3, 4]. Протягом десятиліть 
глинисті матеріали та цеоліти [5-7], а також хітозан, 
лігнін, целюлоза успішно використовуються як 
адсорбенти для видалення токсичних металів з 
водних розчинів [8]. 

Перспективи застосування глин у водоочищенні 
пов’язані, як наявністю великих промислових 
родовищ, дешевизною цих матеріалів, так і з 
різноманітними методами зміни структури та 
хімічних властивостей [9]. Вони використовуються 
для видалення з води органічних забрудників 
[10,11], іонів радіоактивних [12,13] та токсичних 
[14,15] металів. Модифікування природних 
глин дає можливість отримати нові матеріали 
з необхідними корисними властивостями, що 
спрямовані на покращення їх фільтраційних, 
кінетичних та іонообмінних властивостей [16]. Існує 
багато шляхів модифікування глин, основними 
з яких є кислотна активація, модифікація 
неорганічними сполуками [17,18], полімерами 
[19], широко розвивається напрямок по створенню 
функціональних нанокомпозитів глин [20-22]. 

Особлива увага приділяється підвищенню 
селективності вилучення іонів металів [23, 24], тому 
зросла значимість створення гібридних органо-
мінеральних адсорбентів шляхом ковалентної 
чи адсорбційної іммобілізації органічних лігандів 
[25, 26]. З метою надання матеріалам селективності 
до катіонів важких металів, необхідне введення 
функціональних комплексоутворюючих груп 
[27, 28]. На сьогодні немає відомостей про 
іммобілізацію на бентонітах фосфоровмісних 
комплексонів. В зв’язку з вищезазначеним, 
метою нашої роботи було розробка методу 
синтезу бентонітів, що ковалентно модифіковані 
амінометиленфосфоновими кислотами та 
дослідження їх адсорбційних властивостей до іонів 
феруму (III), цинку(II), плюмбуму(II), кадмію(II) та 
купруму(II).

Експериментальна частина
У досліджені використовували 3-амінопропіл-

триетоксісилан (APTES), 3-метиламінопропілтри
етоксісилан (MAPS), параформальдегід (Fluka), 
H3PO3 (99 %), етанол, бутанол (Aldrich). Нітрати 
Fe(III), Pb(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II), Са(ІІ); HCl (35 %), 
HNO3 (54%), NaOH та (NH4)2S2O8 кваліфікації «х.ч.».

Бентонітову глину Дашуківської ділянки 
Черкаського родовища із номінальнім складом 
матричних компонентів (%): SiO2 (49.6), Al2O3 (13.5) 
та Fe2O3 (7.2) перед використанням ретельно 
відмивали у дистильованій воді. Тверду фазу 
відділяли шляхом центрифугування та сушили  
(120 °С, 5 год). Розчини солей готували розчиненням 
їх наважок у воді і стандартизували згідно [29]. 
Робочі розчини готували розведенням вихідного 
розчину.

Синтез адсорбентів.
На першій стадії, до 10 г підготовленої 

бентонітної глини (Bnt) додавали 200 мл етанолу 
та перемішували протягом 1 години. Потім 
до суспензії Bnt додавали APTES чи MAPS 
(із розрахунку 2 ммоль силану на 1 г глини) і 
продовжували перемішування ще протягом  
8 годин. Осади відділяли фільтруванням, проми-
вали етанолом (до негативної реакції на амін 
у розчині) та додавали до 200 мл води, в якій 
витримували протягом 3 годин. Після цього одержані 
матеріали відфільтровували та висушували при  
120 °С. В процесі силанізації були отримані бентоніти 
з іммобілізованими амінопропільними (Bnt-NH2) та 
метиламінопропільними (Bnt-NHCH3) групами. На 
другій стадії у реактор з механічною мішалкою та 
холодильником поміщали 10 г Bnt-NH2 і додавали 
200 мл бутанолу та добивалися утворення суспензії 
шляхом перемішування. Після цього суспензію 
нагрівали до 50 °С, додавали HCl до рН = 1.5,  
2.63 г Н3РО3 та 0.96 г параформу (при використанні 
Bnt-NHCH3 додавали 0.91 г Н3РО3 та 0.33 г 
параформу). Реакційну суміш перемішували 
ще протягом 12 год. Осад відфільтровували, 
промивали етанолом і сушили при 120 °С. Таким 
чином були отримані адсорбенти на основі 
бентоніту, що містили групи N-метилпропіламіно-
метиленфосфонової (Bnt-МАФК) та пропіламіно-
диметиленфосфонової (Bnt-АДФК) кислоти. 

Методи дослідження матеріалів. 
Просторову структуру глин досліджували 

методом порошкової рентгенівської дифрактографії 
з використанням ДРОН-3М (CuKα = 1.5406 Å). 
Контроль ефективності силанізування бентоніту 
та фосфорилювання амінобентонітів проводили 
методами ІЧ- та твердотільної ЯМР спектроскопії. 
29Si та 31P ОМК ЯМР спектри записували при 99.35 
та 202.47 МГц, відповідно, на спектрометрі ASX 
500 фірми Bruker. ІЧ-спектри перетертих зразків 
після пресування в таблетки з KBr записували на 
спектрометрі Nexus-470 фірми Nicolet. Рентгено 
флуоресцентний аналіз (РФА) зразків глин 
проводили на спектрометрах Elva-X та Philips 
PW 1410 В (50 кВ/30 мА, експозиція 600 с). Вміст 
іонів металів в розчинах визначали атомно-
абсорбційним методом (ААС) на спектрометрі 
AAS-1N. Оптичну густину розчинів металів 
вимірювали на спектрофотометрі Specol 11 
(Carl Zeiss, Jena). Значення рН досліджуваних 
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розчинів та суспензій вимірювали на іономірі И-160 
(Білорусія) з комбінованим рН-електродом ЭСК-
10014. 

Вивчення  сорбційних  властивостей 
бентонітів.

Залежність величини адсорбції іонів металів 
від рН розчину. До наважки адсорбенту (0.200 г) 
додавали 25.0 мл 4·10-4 М розчину нітрату металу. 
Необхідну кислотність суспензії (у діапазоні 
рН=1-8) встановлювали додаванням розчинів HCl 
чи NaOH. Серію зразків витримували добу при 
постійному механічному струшуванні, після чого 
вимірювали значення рН суспензії та відбирали 
аліквотну частину розчину і визначали рівноважну 
концентрацію іонів металу атомно-абсорбційним 
методом. Результати представляли в вигляді 
залежності ступеню вилучення іонів (R,%) від рН 
середовища.

Ізотерми адсорбції. До 0.200 г зразка 
адсорбенту додавали 25.0 мл розчину нітрату 
металу з концентрацією в межах 0.10-4.0 ммоль/л 
при оптимальному значенні рН адсорбції для кожної 
пари іон металу-адсорбент. Після перемішування 
протягом 10 годин відбирали аліквотну частину 
розчину та визначали концентрацію іонів металів 
в розчині методом ААС чи спектрофотометрично.

Вивчення регенерації сорбентів. До  
0.300 г сорбенту додавали 25.0 мл 2·10-3 М розчину 
нітрату Pb(II) з оптимальним для сорбції рН = 5.5. 
Після встановлення сорбційної рівноваги сорбент 
відділяли та промивали на фільтрі дистильованою 
водою. У фільтраті визначали рівноважну концен-
трацію Pb2+ та розраховували кількість сорбованого 
металу. Глину на фільтрі промивали 10 мл 0.1 М 
HCl, у промивних водах визначали концентрацію 
Pb(ІІ) та обчислювали кількість десорбованого 
металу. Потім сорбент висушували та повторювали 
процедуру тричі.

Здатність модифікованих бентонітів до адсорбції 

іонів металів з природніх об'єктів вивчали на 
прикладі води річки Либідь, що протікає у м. Києві. 
Проби води відбирали біля залізничної станції 
"Київ-Московський" (координати точки відбору 
50.3996437, 30.5537671). Для адсорбційного 
експерименту через шар Bnt чи Bnt-АДФК 
товщиною 2 мм (наважка 1.000 г) пропускали 
1000 мл води під власним тиском. Швидкість 
проходження води становила 0.1 л/год для Bnt 
та 1.0 л/год для Bnt-АДФК. Адсорбент відділяли, 
висушували та аналізували на вміст металів 
методом РФА. Паралельно вміст іонів металів у 
воді до і після сорбції  визначали методом ААС. 
Для цього до проб води додавали 5 мл HNO3, 2 г 
пероксодисульфaту амонію та випаровували на 
бані до об’єму 15-10 мл і аналізували на вміст 
Cu(II), Zn(II), Cd(II) та Pb(II).

Результати та обговорення
За даними рентгенографічного дослідження до 

складу бентонітової глини входять монтморилоніт 
(2θ = 6.16, 19.80, 34.84, 39.49) та кристалічний кварц 
(2θ = 20.87, 26.66, 36.54) у вигляді домішки [30]. 
Після обробки бентоніту силанами спостерігається 
зсув основного рефлексу бентоніту (d001) до 
менших величин 2θ та дещо зменшується його 
інтенсивність, Рис.1. Такі зміни при силанізації 
вказують на зростання міжшарової відстані 
бентоніту від 14.4 Å до 20.8 Å для Bnt-NH2 і 15.8 
Å для Bnt-NHСН3. На дифрактограмі Bnt-NH2 також 
з’являється вторинний пік при 2θ ≈ 9° за рахунок 
часткового руйнування вихідної кристалічної 
структури бентоніту та утворення вторинної 
упорядкованої структури. Фосфорилювання 
Bnt-NH2 та Bnt-NHСН3 приводить до подальшого 
незначного збільшення міжшарової відстані, яке 
становить 21.8 Å та 16.2 Å для Bnt-АДФК та Bnt-
МАФК, відповідно, Рис.1.

Рис.1. Рентгенівські дифрактограми: а) бентоніту (1), Bnt-NH2 (2) та Bnt-АДФК (3); б) бентоніту (1) та Bnt-
МАФК (2).

a b
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Силанізації глин згідно даних досліджень [25] 
відбувається за рахунок інтеркаляції молекул 
модифікатора у міжплощинні порожнини бентоніту 
та наступну їх олігомеризацію. Тому у відповідності 
до цих висновків, можна припустити, що синтез 
амінобентонітів відбувається за аналогічною 
схемою і включає в себе дифузію молекул силану 
у міжшаровий простір бентоніту з утворенням 
олігомерів за рахунок гідролізу якірних груп силану. 
Термічна обробка такого органо-бентоніту сприяє 

ковалентній іммобілізації олігомеризованих 
силанів та викликає зростання міжшарової відстані, 
Рис. 2. Друга стадія синтезу не впливає на розміри 
олігомерів, тому не призводить до суттєвого 
збільшення значень d001 в зразках. Менший рівень 
зростання міжшарової відстані для Bnt-МАФК 
(15%) у порівнянні з Bnt-АДФК (51%) вказує на 
менший розмір олігомеризованих фрагментів 
метиламіносиланів, що, можливо, пов’язано з їх 
меншою гідрофільністю.

 Рис. 2. Схема одержання органо-бентонітів.

Іммобілізацію силанів на бентонітах 
підтверджували методами ЯМР та ІЧ-спектроскопії. 
В 29Si ЯМР спектрі бентоніту спостерігається 
два сигнали: широка резонансна лінія при -92.7 
м.ч., що відповідає фрагментам кремнеземного 
остову Q3 у шарах 2:1 монтморилоніту та вузький 
сигнал при -107.6 м.ч.. Цей сигнал відноситься до 
фрагменту Q4 кристалічного кварцу, присутність 
якого ідентифіковано було на дифрактограмах 
бентоніту. Після силанізації зразків бентонітів в їх 
29Si ЯМР спектрах реєструється широкий сигнал 
з максимумом при -67 м.ч., який підтверджує 
утворення поліконденсованого шару аміносиланів. 
В 31P ОМК ЯМР спектрі Bnt-АДФК присутній 
погано розділений пік при 3.7 м.ч. іммобілізованих 
фосфонових груп та плече при -10 м.ч. фосфатних 
груп, які є компонентом бентоніту.

В ІЧ-спектрах всіх зразків органо-бентонітів 
наявна інтенсивна смуга коливань адсорбованої 

води при 3430 см-1 та валентних коливань νО-H 
(3626 см-1), які є характерними для фрагментів 
типу: Al-OH, Mg-OH та Si-OH. Частоти структурних 
коливань каркасу матриці вихідного бентоніту 
Е-О-E (де Е = Si, Al та Mg) при 695, 779, 799 см-1 
і відповідні їм інтенсивності смуг залишаються без 
змін в процесі модифікування. Після силанізації 
бентонітів додатково спостерігають коливання 
амінопропільних груп ліганду: νС-Н (2800-3000  
см-1), δС-Н (1400-1600 см-1), νN-H (3280 см-1), δN-H (1596 
та 1550 см-1). В спектрах Bnt-АДФК додатково 
присутні коливання протонованих аміноалкільних 
груп при 3294, 1640 та 1471 см-1, Рис.3. Смуги 
поглинання фосфонових груп νs/νas (P-C) при 720-
790 см-1, а також ν(Р-О; Р-ОН та -РО3) при 920-
1270 см-1 перекриваються зі смугами поглинання 
остову бентоніту, що утруднює безпосередню 
ідентифікацію закріплених фосфонових груп. 

Рис. 3. ІЧ-спектр Bnt-AДФК (1) в порівнянні з вихідним Bnt-NH2 (2).



 

© Methods and objects of chemical analysis, 2018, Vol. 13, No. 1, 35–43 

Л.С. Костенко, І.І. Томащук, Т.В. Ковальчук, О.А. Запорожець, В.М. Зайцев

39

Кислотність водної суспензії бентоніту близька 
до нейтральної (рН = 6.2) і швидко змінюється як при 
додаванні кислоти, так при додаванні лугу, Рис. 4. 
Після обробки бентоніту аміносиланами початкові 
значення рН суспензій суттєво зростають до 9.8 
та 10.3. На кривій потенціометричного титрування 
амінобентонітів кислотою спостерігається два 
перегини, що є типовим для органо-мінеральних 

адсорбентів, модифікованих аміногрупами 
[31]. Розраховані з кривих титрування значення 
концентрацій аміногруп (1.6 та 1.1 ммоль/г для 
Bnt-NH2 і Bnt-NHCH3, відповідно) підтверджують 
запропоновану вище схему полімолекулярної 
іммобілізації олігомеризованих форм силанів у 
міжшаровому просторі бентоніту.
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Рис. 4. Криві потенціометричного титрування: а) Bnt, Bnt-NH2 і Bnt-NHCH3; та б) Bnt, Bnt-АДФК і 
Bnt-МАФК.

Суспензії фосфоровмісних органо-бентонітів 
у воді проявляють кислотні властивості, Рис.4б. 
Диференціювання кривих титрування цих зразків 
дозволяє розрахувати концентрацію кислотних 
центрів та ступінь перетворення амінопропільних 
груп у амінофосфонові (ω). Встановлено, що на Bnt-
AДФК концентрація фосфонових груп становить 
0.6 ммоль/г (ω = 38 %), а на Bnt-МAФК 0.35 ммоль/г 
(ω = 32 %).

Швидкість встановлення адсорбційної рівноваги 
на бентонітах вивчали в статичних умовах на 

прикладі адсорбції іонів купруму. Як видно із 
даних, наведених на Рис.5, іони Cu2+ адсорбуються 
бентонітом протягом 5 хв., тоді як адсорбційна 
рівновага на фосфоровмісних органо-бентонітах 
встановлюється за 15-20 хв. Враховуючи 
зростання міжшарової відстані у модифікованих 
бентонітах, погіршення кінетичних характеристик 
адсорбційного процесу ще раз доводить утворення 
олігомеризованого шару силану у відповідності до 
схеми, наведеної на Рис.2.

Рис. 5. Залежність сорбції іонів Cu2+ від часу контакту фаз. m = 0.1 г, V = 25 мл, C(Cu2+) = 6·10-4 моль/л, pH = 5.
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Кислотність середовища суттєво впливає на 
сорбційні властивості. Як можна спостерігати 
з даних, наведених на Рис.6, із збільшенням 
рН середовища ступінь вилучення R (%) іонів 
металів бентонітними адсорбентами зростає. 
Однак немодифікованим бентонітом досліджені 
двозарядні катіони металів (окрім іонів Са2+, що є 
іонообмінним катіоном в міжшаровому просторі Са-
монтморилоніту) вилучаються в діапазоні рН 3-5 
практично за однакових умов, Рис.6а. Відсутність 
селективності та низька ступінь вилучення іонів 
металів, яка не перевищує 80 %, підтверджує 
іонообмінний механізм їх взаємодії з бентонітом. 

Для фосфоровмісних органо-бентонітів повне 
вилучення іонів металів досягається за різних 
умов, Рис.6б. Серед досліджених двозарядних 
іонів найбільшу спорідненість до Bnt-АДФК має 
плюмбум, потім купрум та цинк. Усі перелічені іони ( 
крім іонів кадмію та кальцію) кількісно вилучаються 
на Bnt-АДФК з водних розчинів при рН ≥ 6.0. Bnt-
АДФК та Bnt-МАФК вилучають іони металів майже 
в однакових умовах. Усе зазначене вказує на 
комплексоутворюючий характер адсорбції іонів 
металів за рахунок їх взаємодії з іммобілізованими 
групами амінофосфонових кислот. 
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Рис.6. Залежність ступеня вилучення R (%) іонів металів від рН водного розчину на: а) Bnt,  
б) Bnt-АДФК. m = 0.2 г, V = 25 мл, C(Cu2+) = 4·10-4 моль/л.

Для комплексоутворюючих адсорбентів 
спорідненість (афінність) іонів металу до 
адсорбенту прийнято характеризувати через 
значенням рН, при якому адсорбується 50 % від 
введеної кількості металу (рН50). Згідно отриманих 
даних для фосфоровмісних органо-бентонітів 
значення рН50 змінюється в такій послідовності:
Bnt-АДФК: Fe  (2.3) > Pb (4.6) > Zn (5.3) ≈ Cu (5.8) > Cd (7.7)
Bnt-МАФК: Fe (2.2) > Pb (4.8) > Zn (5.5) ≈ Cu (5.8) > Cd (7.0)

Для оцінки ефективності застосування 
адсорбентів для видалення іонів міді, цинку та 

плюмбуму проведено дослідження адсорбційної 
ємності, яке знаходили за результатами аналізу 
ізотерм адсорбції. Для обох сорбентів адсорбція 
описується класичними ізотермою H-типу та 
підтверджує вилучення іонів металів за рахунок 
комплексоутворення з амінофосфоновими гру-
пами, Рис.7. Так сорбційна ємність Bnt-АДФК до 
іонів Cu(ІІ) і Zn(ІІ) становить 0.17 ммоль/г, а для 
Pb(ІІ) - 0.19 ммоль/г, тоді як максимальна ємність 
для Bnt-МАФК склала 0.15 ммоль/г.

Рис.7. Ізотерми сорбції іонів металів на: а) Bnt-АДФК, та б) Bnt-МАФК. m = 0.2 г, V = 25 мл, рН = 5.5.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20
a)

а,
 м

мо
ль

/г

[M], ммоль/л

 Pb(II)
 Cu(II)

  Zn(II)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

а,
 м

мо
ль

/г

[M], ммоль/л

    Pb(II)
    Cu(II)
    Zn(II)
    Cd(II), pH=7.5

б)



 

© Methods and objects of chemical analysis, 2018, Vol. 13, No. 1, 35–43 

Л.С. Костенко, І.І. Томащук, Т.В. Ковальчук, О.А. Запорожець, В.М. Зайцев

41

Перспективи застосування адсорбентів, окрім 
селективності та ефективності, визначаються 
можливістю їх багаторазового використання. 
Здатність до регенерації та оберненість процесів 
сорбції досліджували по відношенню до іонів 
плюмбуму. Як показано на Рис.8, після трьох 

циклів сорбції/десорбції ємність Bnt-АДФК та Bnt-
МАФК до іонів Pb(II) змінюється в межах похибки 
вимірювання. Кількісна десорбція (90-95 %) іонів 
спостерігається при застосуванні 0.1М розчину 
HCl, що дозволяє отримувати концентрат з метою 
його подальшого використання.
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Рис.8. Три цикли сорбції/десорбції іонів Pb(ІІ) на: а) Bnt-МАФК та б) Bnt-АДФК. m = 0.3 г, V = 25 
мл, C(Pb 2+) = 2 ммоль/л, рН = 5.5; десорбція 10 мл 0.1 М HCl.

Застосування Bnt-АДФК у водопідготовці 
річкової води. Як продемонстровано вище, 
силанізація бентоніту приводить до значного 
збільшення міжплощинної відстані, що 
позначилося на гідродинамічних характеристиках 
фосфоровмісних органо-бентонітів. Так швидкість 
проходження розчину через шар адсорбенту 
для Bnt-АДФК в порівнянні з немодифікованим 
бентонітом збільшилася в 10 разів. З цієї 
причини, а також через вищу концентрацію 
амінофосфонових груп та сорбційну ємність Bnt-
АДФК вивчали можливість його використання 

для адсорбційного очищення річкової води в 
динамічному режимі. Вода р. Либідь має високу 
жорсткість (Σ (Ca, Mg) = 12 ммоль-екв/л), рН=7.8 
та підвищений вміст плюмбуму. Порівняння даних 
атомно-абсорбційного аналізу води на вміст Pb, 
Cu та Zn до та після пропускання її через шар 
сорбенту свідчать про ефективність застосування 
фосфоровмісного органо-бентоніту, Табл.1. 
Зокрема, спостерігається значне підвищення 
ступеню вилучення іонів купруму і цинку та повне 
вилучення іонів плюмбуму (> 97%).

Таблиця 1. Результати ААС-аналізу зразків води р. Либідь до та після пропускання через фільтр з Bnt і 
Bnt-АДФК.

Елемент

Вміст, мкг/л Ступінь вилучення 
іону, %

До сорбції
Після сорбції

Bnt Bnt-АДФК Bnt Bnt-АДФК

Cu 43.7 39.8 17.8 8.9 59.3

Zn 36.1 29.5 12.5 18.2 65.4

Pb 19.8 6.9 < 0.5 65.1 > 97

Крім зазначених іонів, вміст яких у водному 
розчині безпосередньо визначали методом ААС, 
органо-бентоніти вилучають і інші іони металів. Про 
це свідчать результати РФА зразків Bnt-АДФК. Було 
встановлено, що після застосування адсорбенту 

для фільтраційного очищення зразків води річки 
Либідь у ньому спостерігається зростання вмісту 
Mn, Cu, Zn, Pb, а також Cа і Sr. За тих же умов 
немодифікований бентоніт, навпаки, втрачає іони 
Mn, Pb та Sr, Рис.9.
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Рис.9. Вміст іонів металів за даними РФА адсорбційних фільтрів до (1) та після (2) пропускання 
через них річкової води (1 л): а) Bnt, б) Bnt-АДФК. (За 100% взята сума елементів з Z ≥ 20). 

Висновки
Таким чином, силанізація бентонітів значно 

покращує їх фільтраційні характеристики, а 
іммобілізація фосфорорганічних комплексонів 
дозволяє отримати органо-бентоніти з високим 
(до 0.6 ммоль/г) вмістом адсорбційних центрів. Ці 
дані вказують на перспективність застосування 

фосфоровмісних матеріалів для очищення 
річкової води в динамічному режимі. В діапазоні 
рН 3-8 Bnt-АДФК вилучає Fe(III), Pb, Cu, Zn, Cd та 
інші іони металів. Адсорбенти легко регенеруються 
обробкою 0.1 моль/л HCl, що дозволяє їх 
багаторазове використання. 
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