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СОРБЕНТИ НА ОСНОВІ ГІДРАТОВАНИХ ЗМІШАНИХ
ОКСИДІВ. БІНАРНІ КОМПОЗИТИ ОКСИДІВ AI, Ті, Zr ТА Sn
З ОКСИДОМ Μn

Запропоновано золь-гель метод одержання змішаних оксидів алюмінію (III), титану (IV),
цирконію (IV) і олова (IV) з діоксидом марганцю й вивчено механізм формування цих бінарних
композитів. Визначено основні параметри пористої структури бінарних сорбентів (питому
поверхню, радіуси пор, загальний об'єм пор і об'єм мікропор). Виявлено, що синтезовані
сорбенти мають досить розвинену поверхню з перевагою мікропор. Одержано температурні
залежності питомої поверхні для цих сорбентів. Установлено інтервали термічної стійкості
й визначено оптимальні умови термічної обробки для одержання сорбентів із максимальною
питомою поверхнею.
Ключові слова: змішані оксиди, золь-гель метод синтезу, ізотерма адсорбції, параметри пори
стої структури, мікро- і мезопори, термічна стійкість сорбентів.
Вступ
Оксиди алюмінію, титану, цирконію й олова
є дуже перспективними для одержання сорбентів, іонообмінників, матеріалів для хроматографії
й виготовлення мембран [1-3]. Вони використовуються в багатьох каталітичних процесах оргаАтаманюк В. Ю., Боднарчук І. М., Пальчик А. В.,
Тимків 0. С, 2006

нічного й нафтохімічного синтезу як каталізатори й носії каталізаторів [4]. Зокрема, ці оксиди
застосовуються у реакціях дегідрування вуглеводнів, дециклізації, одержання нітрилів, конверсії сульфоксидів і багатьох інших. Останнім
часом спостерігається підвищений інтерес до

Невінський В. О., Гребенніков В. M., Погоріла Л. M., Манорик П. А. Дослідження сорбційних властивостей...

47

V. Atamaniouk, І, Bodnarchuk, V. Pal'chik, О. Tymkiv
SORBENTS BASED ON HYDRATED MIXED OXIDES.
SYNTHESIS, PARAMETERS OF POROUS STRUCTURE
AND THERMAL STABILITY OF BINARY COMPOSITES
OF OXIDES AL, ТІ, ZR AND SN WITH OXIDE MN
Mixed oxides contained manganese dioxide with alumina, titania, zirconia and tin dioxide were
synthesized by sol-gel techniques using solid potassium permanganate and aluminium, titanium, tin
chlorides, zirconyl chloride and titanium (III) sulphate as initial reagents. The mechanism of mixed
oxide formation is studied. The specific surface areas of the mixed oxides, pore volume, pore size
distribution data derived from nitrogen adsorption are obtained. The percentage of total micropore volume
was calculated. It is revealed, that the synthesized sorbents have enough developed surface area with
predominance of micropores. The temperature dependences of a specific surface area for these sorbents
are obtained. The intervals of thermal stability of these sorbents and optimum conditions of heat treatment
for deriving sorbents with a maximal specific surface area are determined.
Keywords: mixed oxides, sol-gel techniques, adsorption isotherm, parameters of porous structure,
micro- and mesopores, thermal stability of sorbents.

