
  ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 1/2012 (13) 
Розробка екологічно безпечних технологій, процесів і устаткування 

 

85 

УДК 66.074.371 
 

МЕХАНІЗМ ТА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ХЕМОСОРБЦІЇ СІРКОВОДНЮ 
НА МОДИФІКОВАНОМУ БЕНТОНІТІ 

 
К. В. Степова, І. О. Мовчан  
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  
вул. Клепарівська, 35, Львів, 79000,Україна. E-mail: katyastepova@gmail.com 
 
Синтезовано новий адсорбент сірководню на основі бентоніту. Його склад визначений за допомогою 

елементного аналізу. Площу питомої поверхні розраховане за методом БЕТ. Проведено спостереження за 
зміною швидкості поглинання сірководню сорбентом в умовах незмінної концентрації H2S у газі за сталих 
тиску та температури. На основі отриманих результатів побудовано графік залежності швидкості поглинання 
H2S від часу.  Запропоновано механізм хемосорбції,  який складається із двох стадій,  що пов'язано з наявністю 
зовнішньої та внутрішньої поверхні поглинання. Наведено моделі та математичний опис механізму хемосорбції 
сірководню на хімічно модифікованому бентоніті. Адекватність моделей оцінювали за допомогою t-критерію. 
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Синтезирован новый адсорбент сероводорода на основе бентонита. Его состав определен с помощью 

элементного анализа. Площадь удельной поверхности рассчитана по методу БЭТ. Проведено наблюдение за 
изменеием скорости поглощения сероводорода сорбентом в условиях неизменной концентрации H2S в газе при 
постоянных давлении и температуре. На основании полученных результатов построен график зависимости 
скорости поглощения H2S от времени. Предложен механизм хемосорбции, который состоит из двух стадий, что 
связано с наличием внешней и внутренней поверхностей поглощения. В статье приведены модели и 
математическое описание механизма хемосорбции сероводорода на химически модифицированном бентоните. 
Адекватность моделей оценивали с помощью t-критерия. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним із 

найпоширеніших забруднювачів, що надходять 
до атмосферного повітря з викидами 
промислових підприємств, є сірководень. У ряді 
виробництв (хімічна промисловість, текстильне, 
шкіряне виробництво) він виділяється в повітря 
як побічний продукт.  

Вибір способу очищення залежить від складу 
та кількості газу,  а також вимог до ступеня його 
очищення. Існуючі методи [1, 2] відрізняються 
між собою за фізико-хімічною сутністю, 
технологічним та апаратурним оформленням, 
техніко-економічними показниками. Високого 
ступеня очищення можливо досягнути за 
допомогою хемоадсорбційного методу. Але його 
широкому використанню у промисловості 
заважає громіздкість обладнання та висока 
вартість сорбційних матеріалів, що для цього 
застосовуються. Тому виникає необхідність у 
створенні нових ефективних та екологічно 
безпечних сорбційних матеріалів із широким 
спектром властивостей на основі дешевої 
сировини.  

З аналізу літературних джерел випливає, що 
серед численних природних мінеральних 
утворень найбільше практичне застосування 
знаходять дисперсні кремнеземи, глинисті 

мінерали  і цеоліти. Через свою високу ефективність, 
нешкідливість, доступність та низьку вартість вони 
широко використовуються як ефективні сорбенти, 
іонообмінники, наповнювачі полімерів, фільтручі 
матеріали, каталізатори і носії в різних галузях 
промисловості. Однак у природному стані вони не 
володіють достатньою сорбційної ємністю. Тому для 
покращення сорбційних властивостей їх піддають 
різним видам обробки, як то кислотній або лужній 
активації [3–5], хімічному модифікуванню [6–8]. 
Тому в багатьох країнах значну увагу приділяють 
пошуку нових промислових родовищ мінеральних 
адсорбентів, вивченню їхніх властивостей, розробці 
ефективних методів геометричного й хімічного 
модифікування з метою надання природним 
сорбентам властивостей, необхідних для їхнього 
застосування в тому чи іншому технологічному 
процесі.  

Мета роботи полягає у дослідженні процесу 
поглинання сірководню сорбційним матеріалом на 
основі глинистих мінералів, модифікованих хлоридом 
міді (ІІ), та розробці математичної моделі для 
прогнозування поглинальних властивостей 
синтезованого сорбента. 

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Для одержання поглинаючої маси використовували 
карбонатовмісну бентонітову глину Язівського 
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родовища сірки (Львівська область, Україна). З 
метою досконалого вивчення хімізму процесів 
модифікування досліджено [9] хімічний склад 
сірих язівських глин. Встановлено [10], що 
природна глина в основному складається з 
бентонітових компонентів, зокрема 
монтморилоніту (45–50 %), що забезпечує 
дисперсність та пластичність глинистої 
сировини, а також каолініту, гідрослюди тощо. 
Крім того, досить високим є вміст карбонатів 
кальцію та магнію (до 20 % мас.). 

Модифіковану мідевмісну бентонітову глину 
одержували шляхом обробки карбонатовмісної 
бентонітової глини хлоридом міді (ІІ) на водяній 
бані при температурі 60–70 ºС. При цьому 
відбувається руйнування карбонатної складової з 
виділенням СО2 та осадженням на глинистій 
матриці еквівалентної кількості гідролізованих 
нерозчинних форм міді (ІІ). Питому поверхню 
зразків досліджували за допомогою порозиметра 
Micromeritics ASAP 2010 шляхом адсорбції азоту 
при температурі 77 К. Результати визначення 
площі питомої поверхні наведено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Площа питомої поверхні природної 

глини та модифікованих зразків виміряна за 
методом БЕТ 

Адсорбент Площа 
питомої 

поверхні, 
(м2 г-1) 

Відсоток 
зміни 

поверхні, 
% 

Природна глина 26 – 
Cu-вмісна глина 
до сорбції 
відпрацьована 

 
38 
18 

 
52,7 

 
Вміст іонів Ca2+ (межа визначення 2,4 ppm), 

Mg2+ (межа визначення 0,1  ppm),  Fe3+ (межа 
визначення 0,3 ppm), Cu2+ (межа визначення 0,7 
ppm) визначали за допомогою атомно-
абсорбційного спектрофотометра Hitachi Z-5300. 
Результати елементного аналізу наведено у 
табл.2. 

 
Таблиця 2 – Результати атомно-абсорбційної 

спектроскопії 
Речовина Ca2+,% Mg2+,% Cu2+,% 
Природна 
глина 

3,99 0,33 0,01 

Cu-вмісна 
глина 

1,23 0,20 4,28 

 
Кінетику процесу хімічної адсорбції вивчали 

на дослідній установці, що складається з 
адсорбційної колонки з вантажем у вигляді 
поршня. У колонку швидко закачували 
сірководень (90 % об.) і, заблокувавши отвори, 
встановлювали вантаж на поршень та 
спостерігали за зменшенням об’єму газу у часі. 
Час фіксували за допомогою секундоміра. 

З метою отримання необхідних даних для 

розробки математичної моделі процесу хемосорбції 
проводили спостереження за зміною швидкості 
поглинання сірководню мідєвмісним сорбентом в 
умовах незмінної концентрації H2S  у газі та при 
постійному тиску та температурі. На основі 
отриманих результатів побудовано графік залежності 
швидкості поглинання H2S від часу, який наведено на 
рис. 1. 

Як видно з рис.  1,  чітко виділяються дві області 
зміни швидкості поглинання H2S,  що пов'язано з 
наявністю зовнішньої та внутрішньої поверхні 
поглинання. 

Нами запропоновано наступний механізм 
хемосорбції, який складається зі стадій: дифузії 
молекул адсорбату із газового потоку до поверхні 
зерна адсорбента (зовнішня дифузія), хімічної реакції 
на поверхні зерна, проникнення адсорбату у середину 
пористого зерна поглинача до активних центрів 
(внутрішня дифузія) та хімічної реакції у порах зерна. 

З метою дослідження кінетики процесу було 
зроблено низку припущень: 1) твердий сорбент є 
частинкою кулеподібної форми; 2) концентрація 
сірководню по всій поверхні частинки є однаковою та 
незмінною, а тому фактором зовнішньої дифузії 
можна знехтувати. 

Перша стадія хемосорбції характеризується 
значною швидкістю поглинання H2S, а процес 
лімітується тільки швидкістю хімічної реакції між 
сірководнем та гідроксидом міді, нанесеним на 
поверхню зерна. З часом на поверхні сорбента 
кількість активних центрів зменшується і хімічна 
взаємодія переміщається у пори.  

Перший етап поглинання відбувається у 
кінетичній області і може бути описаний рівнянням 
швидкості реакції: 

m
Sзов

S СFk
d

dn
2

2
H.0

max

H ××=÷÷
ø

ö
çç
è

æ
t

,   (1) 

 
де 

max

H2

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
td

dn S  – швидкість поглинання H2S у 

початковий момент сорбції, моль/с; k – коефіцієнт 
швидкості реакції, м/с; F0зов. – площа умовно 
зовнішньої поверхні адсорбента,  яка складається із 
зовнішньої поверхні зерна та легкодоступних для 
сірководню поверхневих макропор, до початку 
сорбції, м2; SHC

2
 —  концентрація сірководню в 

потоці, моль/м3, m – порядок реакції. Прямолінійний 
характер зміни 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
td

dn S2H  на першому етапі поглинання 

свідчить про те, що показник ступеня m = 1. 
Для переводу масової частки сірководню в молярну 

концентрацію скористаємось залежністю: 
 

.

H.. 2

2
сум

Sун
SH M

Х
C

×
=
r ,  (2) 

де ρн.у. –  густина суміші за н.у.,  г/л;  SХ
2H  – масова 

доля сірководню у суміші, що дорівнює 0,9; Мсум. – 
молярна маса суміші, г/моль, що складає  33,5 г/моль. 
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Рисунок 1 – Зміна мольного потоку сірководню 

td
dn SH2  при його поглинанні мідевмісним сорбентом у часі 

 
Згідно із залежністю (2), молярна 

концентрація сірководню у газовій суміші 
складає: 

 

040,0
5,33

9,0495,1
2

=
×

=SHC  моль/л = 40 моль/м3. 

Умовно зовнішня поверхня зерна сорбента 
F0зов., яка визначається кількістю наявних 
активних центрів, а отже є пропорційною масі 
нанесеної міді: 

 

åå

=
)(

)( .0.0

Cum
Cum

F
F зовзов ,  (3) 

 
деFΣ – загальна площа поверхні поглинача, 

м2; m(Cu)0зов. – маса міді на зовнішній поверхні 
поглинача, г; m(Cu)Σ – загальна маса нанесеної 
міді, г. 

Загальна площа поверхні поглинача відома з 
табл.  1 і складає 38 м2/г.  Загальну масу міді в 1 г 
сорбенту визначали методом атомно-абсорбційної 
спектрофотометрії (табл.2). Вона складає 42,8∙10-

3г. 
Масу міді на умовно зовнішній поверхні 

поглинача визначали за кількістю сірководню, 
що поглинається за реакцією:  

 
CuOHCl + H2S = CuS + HCl + H2O 

 
Оскільки на першій стадії може максимально 

поглинутись приблизно 12∙10-3 л газу із 
концентрацією сірководню 0,9,                               
то m (Сu)0зов.= 30,8∙10-3 г. За співвідношенням (3) 
розрахували    F0 зов. = 27,35 м2. 

Із рівняння (1) визначався коефіцієнт 
швидкості реакції: 

 

m
SHзов

S CF
d

dn
k

2

2
.0

max

H ×÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

t
  (4) 

 
З рівняння прямої знаходимо, що при τ→0  

max

H2

÷÷
ø

ö
çç
è

æ

td
dn S ≈ 4∙10-5 моль/с. Тоді k = 4∙10-5/27,35∙40 = = 

3,7 ∙10-8 м/с. 
Перевірку адекватності моделі здійснювали за 

допомогою t-критерію. Розрахункове значення t-
критерію складає 1,89, а критичне значення t-
критерію при достовірності Р = 0,95 та двох ступенях 
свободи складає 4,30 [11]. Оскільки t < t (0,95; 2), то 
модель є адекватною і її можна використовувати для 
визначення зміни мольного потоку сірководню при 
його поглинанні сорбентом на основі бентонітових 
глин, модифікованих хлоридом міді (ІІ), залежно від 
наявної площі питомої поверхні поглинача. 

Другий етап поглинання відбувається у 
внутрішньодифузійній області, у якій швидкість 
внутрішньої дифузії є значно меншою від швидкості 
хімічної реакції.  Разом з тим можемо передбачити 
пошарову хемосорбцію сірководню, враховуючи 
високу активність мідєвмісного комплексу. 
Математично його можна описати за допомогою 
другого закону Фіка у сферичній системі координат з 
граничними умовами: 
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  (5) 

 
де С – концентрація сірководню у порах в будь-який 
момент часу τ на будь-якій відстані від зовнішньої 
поверхні частинки, моль/м3; τ – час, с; D* - коефіцієнт 
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внутрішньої дифузії, м2/с; r – біжучий радіус, м; 
R  –  радіус частинки,  що в нашому випадку 
складає 0,75∙10-3 м. 

Розв'язок системи матиме вигляд [12]: 
 

å
=

-
×-=

1n

*

22
.

2
2261 R

Dn

нас

e
nC

C tp

p
  (6) 

 
де C  – середня концентрація сірководню у 
порах, моль/м3; Снас. – концентрація сірководню в 
адсорбенті у момент його насичення, моль/м3. 

При високих значеннях τ членами n ≥ 2 

можна знехтувати, залишивши лише перший член 
(область регулярного режиму). Після логарифмування 
виразу (6) для n = 1 отримаємо: 
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Для визначення коефіцієнта внутрішньої дифузії 

D* експериментальні дані представили у вигляді 

графічної залежності ( )tf
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.

1ln  (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Залежність ( ) )(1ln . tfСC нас =-  для визначення коефіцієнту внутрішньої дифузії 

 
Отримані точки апроксимували прямою 

лінією. Коефіцієнт дифузії визначали за 
тангенсом кута нахилу прямої до вісі абсцис.  D* 
= 6,6∙10-9 м2/с. 

Перевірку адекватності моделі здійснювали за 
допомогою t-критерію. Розрахункове значення t-
критерію складає 1,77, а критичне значення t-
критерію при достовірності Р =  0,95  та двох 
ступенях свободи складає 4,30 [11]. Оскільки t < t 
(0,95; 2), то модель є адекватною і її можна 
використовувати для визначення зміни мольного 
потоку сірководню при його поглинанні 
сорбентом на основі бентонітових глин, 
модифікованих хлоридом міді (ІІ), залежно від 
часу. 

ВИСНОВКИ. Розроблена математична 
модель дає змогу вибрати оптимальні умови для 
процесу очищення газових викидів від 
сірководню за допомогою синтезованого 
сорбента, враховуючи кількість речовини, що 
проходить за одиницю часу через шар поглинача, 
а також дозволяє встановити час до повного 
насичення сорбента. 
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MECHANISM AND MATHEMATICAL MODEL OF Н2S CHEMISORPTION ON MODIFIED 
BENTONITE 

 
K. Stepova, I. Movchan  
Lviv State University of Life Safety 
vul. Kleparivska,35., Lviv, 79000, Ukraine. E-mail: katyastepova@gmail.com 
 
New  H2S adsorbent was synthesized on the basis of bentonite. It was analyzed using elemental and BET surface 

area analysis. The investigation of change of sorption rate with unchangeable concentration and constant pressure and 
temperature was conducted. As a result sorption rate-time diagram was created. Mechanism of chemisorption that 
consists of two stages depending on external and internal sorption surfaces was suggested. Models and mathematical 
representations of mechanisms that govern the chemisorption of hydrogen sulfide on the chemically treated bentonite 
were presented. The models adequacy was assessed by means of statistic t. 

Key words: chemisorption; hydrogen sulfide; modified bentonite; copper. 
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