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Таким образом, разработанный подход может служить методологической 
основой для создания композитных лекарственных препаратов пролонгированного 
действия. 

В результате проведенных исследований был разработан композиционный 
препарат пролонгированного действия «Дикор» на основе ИСДН. Препарат прошел 
государственные испытания, в НПФ «Микрохим» (г. Рубежное) налажен его 
промышленный выпуск и поставка в аптечную сеть Украины. 
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Із застосуванням золь-гель методу синтезовано серію композитів на основі стануму 

(ІV) оксиду та активованого вугілля, що відрізнялись часом старіння. Проведено 
дослідження їх адсорбційної активності по відношенню до фенолу, для чого вивчалась 
кінетика адсорбції з модельних розчинів з вихідною концентрацією 3; 4 та 5 ммоль/дм3. 
Визначено ємність моношару сорбенту. Встановлено, що в області концентрацій, 
наближених до 4 ммоль/дм3, спостерігається погіршення адсорбційних властивостей.  

Ключові слова: композит, стануму (ІV) оксид, активоване вугілля, фенол, адсорбція, 
кінетика, моношар 
 

С применением золь-гель метода синтезирована серия композитов на основе олова 
(IV) оксида и активированного угля, отличающихся временем старения. Проведено 
исследование их адсорбционной активности по отношению к фенолу, для чего изучалась 
кинетика адсорбции из модельных растворов с исходной концентрацией 3; 4 и 5 ммоль/дм3. 
Определена емкость монослоя адсорбентов. Установлено, что в области концентраций, 
близких к 4 ммоль/дм3, наблюдается ухудшение адсорбционных свойств композитов. 

Ключевые слова: композит, олова (ІV) оксид, активированный уголь, фенол, 
адсорбция, кинетика, монослой 
 

A series of composites based on tin (IV) oxide and activated carbon with different aging time 
was synthesized using the sol-gel method. A study of their adsorption activity toward phenol was 
carried out, for which the kinetics of adsorption from model solutions with an initial concentration 
of 3; 4 and 5 mmol/dm3 was studied. The monolayer capacity of the composite sorbents was 
determined. It was established that the adsorption properties of composites is weaken in the area of 
concentrations close to 4 mmol/dm3. 

Keywords: composite, tin (IV) oxide, activated carbon, phenol, adsorption, kinetics, 
monolayer 
 

ВСТУП 
Стануму (ІV) оксид є відомим матеріалом для чутливих шарів сенсорів, 

сонячних батарей, як чистий, гібридний, допований, модифікований, так і як частина 
складних за хімічним складом композицій [1-3]. Він також відомий як ефективний 
фотокаталізатор, причому, не тільки в чистому вигляді, а у складі композитів. 
Композити SnO2 з активованим вугіллям, аморфним карбоном, карбоновими 
волокнами та іншими поруватими носіями детально досліджені у якості анодів лій-
іонних батарей, суперконденсаторів тощо [1-3]. 

Незважаючи на велику кількість різнопланових досліджень цього 
багатогранного матеріалу, в представленій роботи досліджувались новий аспект його 
застосування − адсорбційний процес вилучення фенолу з водних розчинів 
композитами на основі стануму оксиду. 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 
В представленій роботі із застосуванням золь-гель технології було синтезовано 

три зразки композиту, що відрізнялись тривалістю старіння і позначені як 
SnO2/АС(1), SnO2/АС(2) та SnO2/АС(3). 

Адсорбційні дослідження проводили з використанням модельних розчинів 
фенолу вихідної концентрації 3, 4, та 5 ммоль/дм3, яку визначали бромід-броматним 
методом, відбираючи проби через 30, 60, 120 хвилин та після 6 годин адсорбції. 
Ступінь вилучення (а, %) розраховували за формулою:  
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Питому адсорбцію (G, ммоль/г) визначали, розраховуючи її за формулою: 
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де: с0 – вихідна концентрація фенолу, ммоль/дм3; ср – рівноважна концентрація 
фенолу, ммоль/дм3; Vфен – об’єм дослідженого розчину фенолу, дм3; m – маса 
композитного адсорбенту, г. 

Результати цих досліджень представлені у вигляді графіків залежності 
адсорбційного вилучення фенолу від тривалості експерименту на рис. 1, а також 
залежності питомої адсорбції композитів від часу за різної початкової концентрації 
розчинів фенолу на рис. 2. 

Як видно з рис 1, ступінь адсорбційного вилучення фенолу зростає в міру 
збільшення тривалості контакту його розчинів з дослідженими композитними 
адсорбентами. Він сягає свого найбільшого значення (100 %) після шістьох годин 
контакту для всіх трьох композитів. 
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Рис. 1. Залежність адсорбційного вилучення фенолу вихідної концентрації 0,003 моль/дм3 

дослідженими композитами за різної тривалості експерименту 
 

Питома адсорбція фенолу дослідженими композитами зростає не тільки із 
збільшенням тривалості контакту, а й із збільшенням вихідної концентрації фенолу, 
як видно з рис. 2. Найбільше експериментально встановлене значення питомої 
адсорбції (0,29 ммоль/г) відповідає першому композиту при тривалості контакту 
шість годин і початковій концентрації фенолу 0,005 моль/дм3. 

Наступним етапом дослідження був розрахунок ємність моношару досліджених 
адсорбентів з використанням теорії БЕТ, результати якого показали, що вона 
коливалась в межах 0,075…0,085 ммоль/г, з середнім значенням 0,079 ммоль/г.  
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Рис. 2. Залежності питомої адсорбції фенолу композитами від тривалості контакту за різних 
початкових концентрацій розчину: 

a – 0,003 моль/дм3, b – 0,004 моль/дм3, c – 0,005 моль/дм3 
 

Подальше дослідження проводилося на основі двофакторної регресійної 
залежності ступеня визначення (1) від приведених до безрозмірної шкали факторів: 
вмісту фенолу в модельному розчині (х1) та часу витримування («старіння») готового 
сорбенту (х2). Одержана регресійна залежність набувають вигляду: 
 

2 2
1 2 1 2 1 257,6 3,01 3,18 6,16 11,68 10,14 .a x x x x x x= − − + + −   (3) 

 
Перевірка цієї регресійної залежності показала її адекватність. Очевидно, що на 

основі цього рівняння неможливо вирішувати оптимізаційні та подібні задачі, адже 
використаний для їх побудови фактор х1 має тісний кореляційний зв’язок в вихідною 
змінною а. Тому, обмежимося побудовою на основі регресійної залежності (3) ліній 
рівних величин ступеня вилучення. Результати цього дослідження у вигляді ліній 
рівних величин ступеня вилучення представлені на рисунку 3. 
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Рис. 3. Лінії рівних величин ступеня вилучення 
 

Аналізуючи рис. 3 можна помітити, що найкращі результати показують 
помірно витримані сорбенти з терміном «старіння» 2-3 доби. Крім того, зокрема для 
випадку фенолу, адсорбент забезпечує значно краще очищення за умови високих та 
низьких початкових концентрацій, в той же час в області концентрацій, наближених 
до 4 ммоль/дм3 спостерігається погіршення адсорбційних властивостей. Цей факт, на 
нашу думку, потребує подальшого вивчення. 
 

ВИСНОВКИ 
Досліджені в роботі новітні композити на основі стануму (ІV) оксиду та 

активованого вугілля являють собою перспективний адсорбційний матеріал для 
вилучення фенолу з розчинів, однак визначення оптимальних параметрів їх синтезу та 
умов застосування потребує більш детального вивчення. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Dan Liu, Junli Pan, Jianghong Tang, Weiqiao Liu, Shouli Bai, Ruixian Luo, Ag 
decorated SnO2 nanoparticles to enhance formaldehyde sensing properties, Journal of 
Physics and Chemistry of Solids, Vol. 124, 2019, P. 36-43. 
2. Sh. Navazani, A. Shokuhfar, M. Hassanisadi, A. Di Carlo, N. Yaghoobi Nia, A. Agresti, 
A PdPt decorated SnO2-rGO nanohybrid for high-performance resistive sensing of methane, 
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Vol. 95, 2019, P. 438-451. 
3. Kun Wang, Jianguo Huang, Natural cellulose derived nanofibrous Ag-
nanoparticle/SnO2/carbon ternary composite as an anodic material for lithium-ion batteries, 
Journal of Physics and Chemistry of Solids, Vol. 126, 2019, P. 155-163. 
 
 
 




