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АНОТАЦІЯ 

 

наукової роботи під шифром «Магнітний сорбент» 

 

У науковій роботі досліджено магній-цинкові ферити як адсорбенти для 

видалення Cr (VI) та Ni (II) з водного середовища. Шпінельні ферити активно 

вивчаються у світі, оскільки володіють магнітною сприйнятливістю. На 

сьогодні актуальним є дослідження феритів як адсорбентів, які забезпечать 

вирішення проблем, що стосуються якості води та її очищення від важких 

металів. Мета роботи полягає в дослідженні адсорбційних властивостей Mg1-

xZnхFe2O4 по відношенню до іонів Cr2O7
2- та Ni2+. Завданням даної роботи є 

структурна характеристика та дослідження адсорбційних характеристик магній-

цинкових феритів по видаленню важких металів з водного середовища. 

Метод Мессбауерівської спектроскопії залучений для визначення 

розподілу атомів Fe та Mg між тетра- та октаедричними шпінельними 

підгратками. Використано ІЧ-спектроскопію, СЕМ, енергодисперсійний аналіз. 

Вплив вмісту Zn на магнітні параметри досліджено на основі даних вібраційної 

магнітометрії. pHТНЗ визначено за допомогою «методу дрейфу рН». 

Адсорбційні ізотерми описано моделями Ленгмюра, Фрейндліха та Дубініна-

Радушкевича. Визначено відсоток видалення Cr(VI) та Ni(II) з водних розчинів 

на поверхні магній-цинкових феритів та описано механізм адсорбції із 

залученням антиструктурної моделі. Антиструктурне моделювання показало, 

що аніони хрому(VI) притягуються до тетраедричних іонів феруму  
AzFe , а 

великий вміст Mg в феритах знижує їх адсорбційну здатність. Дослідження 

магнітних шпінельних Mg-Zn феритів становить важливе значення для екології 

сучасного навколишнього середовища. Результати роботи висвітлені у трьох 

публікаціях, зокрема у статті у журналі з IF=5.778, який індексується у 

наукометричній базі Scopus. 

Ключові слова: магній-цинкові ферити, адсорбція, дихромат-аніони, 

катіони нікелю, антиструктурна модель. 
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ВСТУП 

Вода є цінним ключовим ресурсом Землі, який відіграє життєво важливу 

роль у цивілізації людини. Промислова діяльність, швидка урбанізація і 

нераціональне використання природних вод спричиняють зменшення питної 

води і її забруднення різноманітними компонентами [1,2]. Антропогенне 

забруднення води відбувається внаслідок викидання стоків, що утворюються з 

таких галузей промисловості як: текстильна, металургійна, нафтопереробна, 

хімічна, косметична, харчова, фармацевтична та сільськогосподарська [2]. 

Одними з поширених компонентів стічних вод є важкі метали, які при 

підвищених концентраціях мають високу токсичність і становлять серйозну 

екологічну небезпеку [3]. При дії важких металів на організм людини 

порушуються неврологічні та м'язові процеси, а їх тривала дія може навіть 

призводити до раку [4]. Щоб уникнути токсичного впливу Cd, Pb, Cr, Hg, Ni, 

Zn, Cu, As [5] на практиці застосовують такі методи очищення стічних вод: 

електроліз [6], фотокаталіз [7], біологічні методи [8], флокуляція [9], адсорбція 

[10], мембранна фільтрація [11]. Вони демонструють різні ступені ефективності 

видалення важких металів. В порівнянні з цими методами, адсорбція є одним з 

альтернативних методів, завдяки економічності та ефективності [12]. Вибір 

адсорбенту є важливим процесом, при якому враховують такі фактори як: 

питома площа поверхні, розмір пор, кількість поверхневих функціональних 

груп, pH нульового заряду [2]. Хороший адсорбент повинен мати високу 

адсорбційну здатність по видаленні важких металів і механічну міцність, бути 

термічно стійким [13]. Такі характеристики властиві шпінельним феритам, 

яким притаманні також магнітні властивості, що дозволяє  їх легко відділяти 

від рідкої фази під дією магнітного поля.  

Таким чином, завдяки зазначеним особливостям шпінельні магнітні 

наноматеріали можуть активно використовуватись в якості ефективних та 

економічних адсорбентів для видалення важких металів із забруднених водойм. 
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РОЗДІЛ 1 

 Літературний огляд 

1.1 Магнітні адсорбенти 

Адсорбційний метод очищення води є одним з найбільш ефективних 

способів, який показує високий ступінь видалення забруднюючих речовин – 

барвників, важких металів, органічних та неорганічних сполук. Дані матеріали 

в результаті промислової діяльності потрапляють у водойми, забруднюють їх і 

негативно впливають як на навколишнє середовище, так і на здоров’я людей. 

Тому для видалення забруднювачів застосовують різні адсорбенти 

неорганічного, органічного або біологічного походження. Як приклад, 

поширеними сорбентами виступають: активоване вугілля, цеоліти, магнітні 

адсорбенти, корисні копалини, наносорбенти, промислові побічні продукти, 

біомаса та полімерні матеріали [13]. Зокрема, особливу увагу привертають 

наноструктуровані адсорбенти, які характеризуються високою площею 

поверхні, мають більшу ефективність і швидку адсорбцію.  

В останні роки в якості адсорбентів набувають популярності магнітні 

наночастинки, які є також перспективними матеріалами для застосування в 

області магнітних пристроїв, в акумуляторних батареях, в якості каталізаторів 

та в біомедицині [14]. Висока площі поверхні та адсорбційна здатність, 

наявність магнітних властивостей, які дозволяють легко відділяти сорбент після 

адсорбції дією зовнішнього магнітного поля роблять їх переважаючими над 

іншими матеріалами.  

Оксиди перехідних металів зі шпінельною структурою, які називаються 

шпінелями, є поширеними наноадсорбентами, які досліджуються науковцями. 

Шпінелі – це оксиди металів зі шпінельною  структурою загальної формули 

АВ2О4, де A – катіони двовалентних металів (Mg2+, Zn2+, Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+) і 

B – тривалентні катіони [15]. Загальна формула феритів – MFe2О4, вони мають 

кристалографічну структуру, аналогічну структурі природного мінералу 

шпінелі MgAl2О4. Кристалічна структура MFe2О4 має кубічну симетрію з 

просторовою групою Fd3m [14]. В залежності від розподілу катіонів по 
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тетраедричних та октаедричних підгратках розрізняють три типи шпінельних 

структур - нормальну, обернену та змішану, які впливають на властивості 

наноматеріалів [15].  

У нормальній шпінельній структурі фериту катіон М2+ розташований у 

тетраедричних ділянках, а Fe3+ на октаедрах. Прикладами нормальної структури 

є ZnFe2O4 та CdFe2O4. 

У шпіельному фериті оберненої структури катіони Fe3+ однаково 

розміщені на обох ділянках, тоді як M2+ займає лише октаедричні місця. 

MgFe2O4, CoFe2O4 та CuFe2O4 – характеризуються оберненою структурою 

фериту. 

 У змішаній структурі обидва іони довільно займають тетраедричну та 

октаедричну ділянки, а катіонний розподіл може описуватись як: (M1-

xFex)[Mx/2Fe1-x/2]2O4, де х – ступінь інверсії, а круглі і квадратні дужки вказують 

на тетраедричні та октаедричні місця відповідно [14]. 

Чималий вплив на властивості феритів здійснює також метод їх синтезу. 

Розрізняють такі способи отримання шпінелей: гідротермальний, 

співосадження, сольвотермальний, термічний розклад, електрохімічний, золь-

гель метод, ультразвуковий, «зелений» синтез. Кожний метод характеризується 

своїми перевагами та недоліками, які відзначаються на адсорбційних 

властивостях шпінелей.  

Багатофункціональні властивості, доступність та здатність до 

намагнічення, демонструють ферити як найкращий вибір для очищення води 

методом адсорбції і забезпечують високу ефективність видалення 

забруднюючих речовин [14]. 
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РОЗДІЛ 2 

 Експериментальна частина 

2.1 Синтез магній-цинкових феритів 

Магнітні частинки загальною формулою Mg1-xZnхFe2O4 (де х = 0.0; 0.2; 0.4; 

0.6; 0.8; 1) одержували методом золь-гель автогоріння, використовуючи такі 

реагенти: цинк ацетат Zn(CH3COO)2∙2Н2О, магній нітрат Mg(NO3)2·6Н2О, 

ферум(ІІІ) нітрат Fe(NO3)3∙9Н2О, DL-аланін C3H7NO2 і сечовина CO(NH2)2 [10],  

[16]. В розчинені у воді магній нітрат, цинк ацетат та  ферум нітрат додавали 

сечовину та DL-аланін в якості палива. Суміш речовин перемішували впродовж 

тривалого часу до гомогенізації розчину. Нагрівання розчину призводило до 

автогоріння, в результаті якого отримували зразки феритів темно-коричневого 

забарвлення з різним вмістом цинку [18]. 

2.2 Методи дослідження магній-цинкових феритів 

Мессбауерівські спектри всіх зразків реєстрували при температурі 79 К, 

використовуючи джерело 57Co (Rh) та спектрометр з постійним прискоренням. 

Шкала швидкості була відкалібрована з використанням високочистої фольги із 

природного заліза. Форма всіх  мессбауерівських спектрів була описана за 

допомогою трансмісійного інтегрального методу з CERN-мінімізацією 

комп’ютерної процедури MINUIT. ІЧ-спектри були записані при кімнатній 

температурі в інтервалі довжин хвиль 4000–300 cм–1 на спектрофотометрі 

Specord M80. Дослідження магнітних властивостей магній-цинкових феритів 

проводили при кімнатній температурі на порошковому вібромагнітометрі. 

Прикладене магнітне поле ± 3 кОе. Магнітні параметри (коерцитивність, 

намагніченість насичення та залишкову намагніченість) отримані із аналізу 

петель гістерезису. Морфологію поверхні аналізували за допомогою 

скануючого електронного мікроскопа (СЕМ) REMMA-102-02, оснащеного 

пристроєм для енергодисперсійного рентгенівського аналізу (EDS).  

2.3 Адсорбційні дослідження 

2.3.1 pHТНЗ 
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Визначення точки нульового заряду проводили за допомогою методу 

«дрейфу рН». Електролітом виступав 0,1М розчин NaCl, до нього додавали HCl 

і NaOH, щоб отримати вихідні розчини з значенням рН від 3 до 12,5. До 15 мл 

розчинів електроліту з різним значенням рН всипали по 15 мг Mg1-хZnхFe2O4 та 

періодично перемішували протягом 4 год за кімнатної температури. Після 

цього залишали на добу для встановлення рівноваги між йонами Н+ – ОН-. 

Початкові (рНо) і кінцеві (рНі) значення рН розчинів вимірювали за допомогою 

рН-метра з хлор-срібним електродом. 

2.3.2 Адсорбція дихромат-аніонів Cr2O7
2- 

Для адсорбції Cr2O7
2- готували розчини калій дихромату різної 

концентрації: 2, 5, 10, 15, 20, 25 мг/л. Наважки кожного зразка адсорбенту (25 

мг) поміщали в розчини K2Cr2O7 (50 мл). Періодично помішуючи, розчини 

витримували в термостаті 24 год. при температурі 25оС. Після цього 

відокремлювали адсорбент магнітом, відбирали певну кількість розчину та 

центрифугували. Концентрацію дихромат-аніонів після адсорбції визначали на 

спектрофотометрі ULAB 102 (UV), вимірюючи оптичну густину розчину після 

адсорбції (λ = 550 нм, кювета – 5 мм). Визначення концентрації Cr2O7
2- 

ґрунтується на взаємодії солей хрому із дифенілкарбазидом (0,25%) в кислому 

середовищі з утворенням внутрішньокомплексної сполуки червоно-фіолетового 

кольору. Адсорбційну ємність (мг/г) магній-цинкових феритів розраховували за 

формулою: 

           𝑞адс =
(𝐶𝑜−𝐶екв)∙𝑉

𝑚
,                             (1) 

де C0 і Cекв –концентрація дихромат-аніонів до та після адсорбції відповідно 

(мг/л); V – об'єм розчину, л; m– маса адсорбента, г. Відсоток вилучення Cr(VI) 

визначали, користуючись формулою:   

Е (%) =
С0−Секв

С0
 ∙ 100       (2) 

2.3.3 Адсорбція йонів Ni2+ 
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Адсорбція йонів Ni2+ проводилася із розчину нікель сульфату 

(NiSO4·7H2O, х.ч.) в нейтральному середовищі при температурі 25оС. До 25 мл 

розчину Ni2+ (з концетрацією від 5 до 50 мг/л) додавали 100 мг Mg1-хZnхFe2O4 та 

періодично перемішували протягом 4 год. Для встановлення адсорбційної 

рівноваги в системі їх відстоювали 24 год. Вміст йонів Ni2+ в розчині визначали 

спектрофотометричним методом за допомогою диметилгліоксиму (реактив 

Чугаєва), використовуючи спектрофотометр ULAB 102-UV при 480 нм в кюветі 

1 см (рис 2.1). За допомогою магнітної сепарації відокремлювали зразок від 

досліджуваного розчину, відбирали аліквоту, додавали реагенти (натрій 

гідроксид, амоній персульфат, сегнетову сіль і диметилгліоксим). В результаті 

утворювалась комплексна сполука малиново-червоного забарвлення. 

Адсорбційну ємність (у мг/г) та відсоток вилучення Ni2+ магній-цинкових 

феритів також розраховували за формулами 1 і 2.     

 

Рис. 2.1. Спектр поглинання  комплексу Ni(II) -диметилгліоксим, що 

використовується для визначення Ni (II) 
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РОЗДІЛ 3 

Результати та обговорення 

3.1 Мессбауерівська спектроскопія 

Мессбауерівські спектри, отримані при 79 К, показані на рис. 3.1. До x = 

0.6 спектри виявляють магнітне впорядкування. Для більшого вмісту Zn (x>0.6) 

спостерігається характерне для наночастинок явище суперпарамагнітної 

релаксації; свідчить про колапс магнітного поля до квадрупольного дублету. Як 

наслідок, при x=0.8 спостерігаються лише невеликі сліди магнітного 

впорядкування, для ще вищих складів спостерігаються лише квадрупольні 

дублети. У досліджуваних сполуках атоми Fe перебувають у двох підгратках: у 

тетраедричній A підгратці та октаедричній B підгратці - (Mg1-x-zZnxFez)A[Fe2-

zMgz]BO4. Поступове заміщення іонів Mg немагнітними іонами Zn викликає 

сильне зменшення надтонкого магнітного поля на ядрах Fe, оточених Zn. 

Розподіл сусідніх атомів навколо Fe з підрешітки B можна описати  

біноміальним розподілом: 𝑃(𝑘) = (  𝑘
𝑛 )𝑝𝐴

𝑘(1 − 𝑝𝐴)𝑛−𝑘; n = 6,   k = 0,1,2,3,4,5,6 де P (k) - 

ймовірність знаходження k атомів Zn в найближчому сусідстві атомів Fe з 

підрешітки B, pA - відповідає ймовірності знаходження атома Zn в A-

підрешітці, в нашому випадку pA = x.  

Для кожного положення атома Fe був призначений один секстет, який 

характеризувався параметрами гіпертонкої взаємодії: магнітне поле - B, 

ізомерний зсув - IS, квадрупольне розщеплення - QS. Сім секстетів, віднесених 

до B-октаедричних позицій, які у найближчому оточення містять різну 

кількість атомів Zn. Відносні співвідношення амплітуд цих секстетів 

визначаються біноміальним розподілом. 
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Рис. 3.1 Мессбауерівські спектри на ядрах 57Fe, отримані при 79 K для зразків 

(Mg1-x-zZnxFez)A[Fe2-zMgz]BO4 (точки - експериментальні дані, суцільна лінія – 

результат наближення; стовпчикові діаграми представляють положення та 

відносну інтенсивність мессбауерівських ліній).  

 

Припускаться, що кожен окремий іон Zn, що сполучений із найближчим 

Fe, розташованим в підгратці B, спричинює зменшення надтонкого поля на 

одне і те ж значення ΔB. Подібне передбачається також для значень IS та QS. 

Суперпарамагнітні процеси, що відбуваються для наночастинок, були описані 

дворівневою моделлю релаксації. Остаточні значення параметрів надтонких 

взаємодій наведені в таблиці 3.1 та на рис. 3.2. Визначено всі параметри 

надтонкої взаємодії, а також параметр z, який визначає розподіл атомів Fe та 
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Mg в А та В підгратках. Враховуючи процеси релаксації, можна було оцінити 

швидкість суперпарамагнітної релаксації - параметр p. 

Таблиця 3.1 

Значення параметрів надтонких взаємодій для зразків (Mg1-x-zZnxFez)(Fe2-

zMgz)O4 (79 K). Sextet_A - тетраедричні позиції, Sextet_B - октаедричні позиції 

(число, яке випливає, вказує кількість атомів Zn в найближчому оточенні), IS – 

ізомерний зсув, QS - квадрупольне розщеплення, B - надтонке поле,  - ширина 

ліній, S - відсотковий внесок до загального спектра, z - коефіцієнт розподілу, p - 

швидкість релаксації. 

Зразок Компонент B [T] 

(±0,3) 

IS 

[мм/с] 

(±0,02) 

QS 

[мм/с] 

(±0,020) 

1 
[мм/с] 

(±0,08) 

2 
[мм/с] 

(±0,08) 

3 
[мм/с] 

(±0,08) 

S [%] 

(±2,0) 

z 

(±0,10) 
p [/ћ] 
(±0,10) 

x = 0.0 

 

Секстет A  52,7 0,45 -0,021 
0.24 0,32 0,34 

44,4 
0,88 0,06 

Секстет B  50,9 0,35 -0,019 55,6 

x = 0.2 

 

Секстет A 51,8 0,46 -0,013 

0,26 0,30 0,32 

34,0 

0,68 0,06 

Секстет B_0 50,9 0,32 0,036 17,2 

Секстет B_1 50,4 0,38 -0,021 25,8 

Секстет B_2 50,0 0,44 -0,079 16,1 

Секстет B_3 49,5 0,49 -0,137 5,4 

Секстет B_4 49,0 0,54 -0,195 1,0 

x = 0.4 
 

Секстет A 48,4 0,60 0,002 

0,28 0,32 0,34 

21,3 

0,42 0,12 

Секстет B_0 51,8 0,50 -0,027 3,7 

Секстет B_1 51,0 0,46 -0,073 14,7 

Секстет B_2 50,3 0,41 -0,119 24,5 

Секстет B_3 49,5 0,36 -0,166 21,8 

Секстет B_4 48,7 0,32 -0,212 10,9 

Секстет B_5 47,9 0,27 -0,257 2,9 

x = 0.6 

 

Секстет A 36,4 0,44 -0,059 

0,34 0,44 0,50 

13,1 

0,26 0,15 

Секстет B_0 53,9 0,42 0,025 0,4 

Секстет B_1 51,6 0,43 0,014 3,2 

Секстет B_2 49,3 0,43 0,003 12,0 

Секстет B_3 47,0 0,44 -0,008 24,0 

Секстет B_4 44,8 0,44 -0,019 27,0 

Секстет B_5 42,5 0,44 -0,030 16,2 

Секстет B_6 40,2 0,45 -0,041 4,1 

x = 0.8 Секстет A 45,8 0,45 -0,064 

0,46 0,64 0,30 

7,6 

0,15 3,13 

Секстет B_0 50,5 0,38 -0,026 0,01 

Секстет B_1 41,7 0,39 -0,040 0,1 

Секстет B_2 32,8 0,40 -0,055 1,4 

Секстет B_3 23,9 0,41 -0,069 7,5 

Секстет B_4 15,1 0,42 -0,083 22,7 

Секстет B_5 6,2 0,43 -0,097 36,3 

Секстет B_6 0,0 0,44 -0,111 24,2 

x = 1.0 Секстет B 9,7 0,36 0,023 0,36 0,42 0,28 100 0,00 170 
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Рис. 3.2 Залежність надтонких параметрів взаємодії зразків (Mg1-x-zZnxFez)(Fe2-

zMgz)O4, отриманих за допомогою мессбауерівської спектроскопії 

 

Катіони цинку зазвичай займають тетраедричні позиції, а катіони Mg2+ та 

Fe3+ у шпінельних феритах, яким властива обернена структура, можуть 

знаходитися як в А-підгратці, так і у В-підгратці. Тому можна записати 

наступну загальну формулу: (Mg1-x-zZnxFez)А(Fe2-zMgz)ВO4. У таблиці 3.2 

наведено катіонний розподіл отриманий даними Мессбауерівської 

спесктроскопії при кімнатній та низькій температурах. Параметр z відхиляється 

на ±0,02 – 0,12, що знаходиться у межах допустимого відхилення.  
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Таблиця 3.2 

Розподіл катіонів, розрахований за значеннями параметрів надтонкої взаємодії 

зразків (Mg1-x-zZnxFez)(Fe2-zMgz)O4 при кімнатній температурі та 79 K 

х (Zn) Розподіл катіонів, отриманий із спектрів Моссбауера при: 

295 K [16] 79 K 

0.0     4B
3

24.1
2

76.0A
3

76.0
2

24.0 OFeMgFeMg       4B
3

12.1
2

88.0A
3

88.0
2

12.0 OFeMgFeMg   

0.2     4B
3

42.1
2

58.0A
3

58.0
2

2.0
2

22.0 OFeMgFeZnMg       4B
3

32.1
2

68.0A
3

68.0
2

2.0
2

12.0 OFeMgFeZnMg   

0.4     4B
3

53.1
2

47.0A
3

47.0
2

4.0
2

13.0 OFeMgFeZnMg       4B
3

58.1
2

42.0A
3

42.0
2

4.0
2

18.0 OFeMgFeZnMg   

0.6     4B
3

71.1
2

29.0A
3

29.0
2

6.0
2

11.0 OFeMgFeZnMg       4B
3

74.1
2

26.0A
3

26.0
2

6.0
2

14.0 OFeMgFeZnMg   

0.8     4B
3

87.1
2

13.0A
3

13.0
2

8.0
2

07.0 OFeMgFeZnMg       4B
3

85.1
2

15.0A
3

15.0
2

8.0
2

05.0 OFeMgFeZnMg   

1.0     4B
3

93.1
2

07.0A
3

07.0
2

93.0 OFeZnFeZn       4B
3

0.2A
2

0.1 OFeZn   

 

3.2 Інфрачервона спектроскопія 

 ІЧ-спектри Mg-Zn феритів у діапазоні довжин хвиль 4000-300 cм–1 

показані на рис. 3.3. У спектрах є два основні піки, що вказують на формування 

шпінельної структури для всіх зразків. Перший пік (ν1), який знаходиться в 

діапазоні 560–540 cм–1, відповідає вібраційним коливанням катіон-оксигенових 

зв’язків, де катіон металу розміщується в тетраедричному положенні. Другий 

пік (ν2) знаходиться в діапазоні 420–360 cм–1, відповідає вібраційним 

коливанням катіон-оксигенового зв’язку, де катіон металу розміщується в 

октаедричному положенні. Крім того, існує дуже слабкий пік близько 2400 cм–1, 

який можна віднести до рівня слідів адсорбованого атмосферного CO2. 

Положення частот ν1 і ν2 для A- і B-позицій від вмісту Zn2+ у Mg-Zn феритах 

наведено в табл. 3.3. Видно, що положення обох інфрачервоних смуг 

поглинання ν1 та ν2 зменшується зі збільшенням вмісту Zn2+. Спостережувані 

зміни коливальних частот у рядах катіон-заміщених феритів відображають 

зміну міцності їх хімічних зв’язків. 

Обчислені значення констант сили KT і KO наведено в табл. 3.3. Видно, 

що константа сили KT збільшується до x=0.4 і після цього зменшується, тоді як 
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константа сили KO зменшується до x=0.4 і після того збільшується зі 

збільшенням вмісту Zn2+
 у досліджуваних феритах. 

 

Рис. 3.3 – ІЧ-спектри магній-цинкових феритів 

Таблиця 3.3  

 Інфрачервоні смуги поглинання та силові константи для 

зразків Mg-Zn феритів 

x (Zn2+) ν1 (cм-1) ν2 (cм-1) KT × 106 (dyn/см2) Ko × 106 (dyn/см2) 

0 555,23 419,57 2,22 1,19 

0,2 558,14 403,10 2,28 1,11 

0,4 558,46 358,53 2,30 0,90 

0,6 557,17 362,40 2,28 0,94 

0,8 548,45 378,88 2,24 1,04 

1,0 541,67 382,75 2,20 1,07 

 

3.3 Магнітні властивості магній-цинкових феритів 

Магнітні властивості є дуже важливими характеристиками шпінельних 

феритів. Вони залежать від розподілу магнітних і немагнітних катіонів металів 

між підрешітками шпінелі. Введення немагнітного катіону (такого як Zn) у 

магнітну феритову решітку (наприклад, MgFe2O4) спочатку збільшує 
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намагніченість насичення зразків, а потім зменшує її. Криві M-H для магнієво-

цинкових феритів зображені на рис. 3.4 (а). Петлі гістерезису мають S-подібну 

форму, що вказує на феромагнітні властивості зразків [17]. За отриманими 

кривими гістерезису знайдено магнітні параметри (коерцитивність HC, 

намагніченість насичення MS та намагніченість залишку Mr) (табл. 3.4). 

Магнітний момент (μB) розраховували за формулою: μB = (MS∙M) / 5585, де Ms 

- намагніченість насичення фериту (emu/г); М - молекулярна маса фериту (моль 

/ г).  

Вплив вмісту цинку в магній-цинкових феритах на коерцитивність, 

намагніченість насичення та залишкову намагніченість показано на рис. 3.4 (б). 

Намагніченість насичення спочатку збільшується з 26,4 до 40,1 emu/г (при х 

(Zn) = 0,4), а потім зменшується до 1,8 emu/г із подальшим збільшенням вмісту 

Zn. Максимальне значення намагніченості насичення спостерігається для зразка 

Mg0,6Zn0,4Fe2O4. При збільшенні вмісту Zn залишкова намагніченість (Mr) у 

зразках зменшується з 6,7 (при x (Zn) = 0,0) до 0,01 emu/г (при x (Zn) = 1,0) 

(табл. 3.4). Коерцитивність зразків зменшується з 106,2 Oe (при x (Zn) = 0,0) до 

2,5 Oe (при x (Zn) = 1,0).  

 

Рис. 3.4 а) Зміна намагніченості (М) зразків Mg1-xZnxFe2O4 в залежності від 

прикладеного магнітного поля (Н) при кімнатній температурі; б) залежність 

намагніченості насичення (Ms), залишкової намагніченості (Mr) та 

коерцитивності (HC) від вмісту Zn (x) для зразків Mg1-xZnxFe2O4 
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Таблиця 3.4  

Магнітні параметри зразків Mg1-xZnxFe2O4 (намагніченість насичення MS, 

залишкова намагніченість Mr, коерцитивність HC)  

x(Zn2+) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

MS (emu/г) 26,4 36,4 40,1 25,1 5,1 1,8 

Mr (emu/г) 6,7 5,9 4,7 1,14 0,03 0,01 

Mr/Ms 0,2530 0,162 0,118 0,045 0,006 0,004 

HC (Oe) 106,2 62,7 32,6 9,2 2,5 7,5 

μB, експ. 0,95 1,36 1,55 1,01 0,21 0,08 

 

3.4 Заряд поверхні магній-цинкових феритів 

Для визначення поверхневого заряду магній-цинкових феритів методом 

дрейфу рН, спочатку розраховували значення ∆рН (рНо – рНі) та будували криві 

в координатах ∆рН  – рНо. При перетині кожної кривої з віссю рНо визначали 

точки нульового заряду для досліджуваних зразків (рис 3.5(а)). Як зображено на 

(рис 3.5) значення точки нульового заряду змінюється в межах від 10,5 до 8,9, 

тобто знижується із збільшенням вмісту Zn у феритах. Оскільки значення pHТНЗ 

> 7, то в нейтральному розчині поверхня магній-цинкових феритів буде 

набувати позитивного заряду, а тому може бути використана як аніоніт. 

 

Рис. 3.5 а) визначення pHТНЗ для Mg1−xZnxFe2O4; б) залежність точки нульового 

заряду від вмісту цинку в зразках 
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3.5 Адсорбція Cr(VI) 

Експериментальні дослідження адсорбційної здатності магній-цинкових 

феритів описані ізотермами адсорбції. Рис. 3.6 демонструє залежність 

адсорбційної ємності від концентрації дихромат-аніонів та розчини K2Cr2O7  до 

та після адсорбції. З ізотерм видно, що зі збільшенням концентрації Cr2O7
2- 

адсорбційна ємність всіх зразків зростає. Найбільш ефективна сорбція по 

відношеню до Cr(VI) спостерігається у Mg0,2Zn0,8Fe2O4, оскільки його 

максимальна адсорбційна ємність становить  30,49 мг/г. Натомість MgFe2O4 має 

найменшу qадс, яка  змінюється від 3,46 до 9,24 мг/г в діапазоні концентрацій 2 – 

25 мг/л. Ємність MgFe2O4 втричі менша від адсорбційної ємності 

Mg0,2Zn0,8Fe2O4, тому кількість заміщеного магнію катіонами цинку в феритах 

має важливе значення щодо адсорбційної здатності [19]. 

 

Рис. 3.6 а) Ізотерми адсорбції дихромат-іонів на поверхні магній-цинкових 

феритів; б) розчин K2Cr2O7  до та після адсорбції 

Для опису адсорбції дихромат-аніонів поверхнею магній-цинкових феритів 

використано моделі Ленгмюра, Фрейнліха та Дубініна-Радушкевича (рис 3.7). 

Отримані лінійні форми моделей дали змогу розрахувати параметри ізотерм 

адсорбції, які представлені в таблиці 3.5. 

 

(б) 
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Рис. 3.7 Лінійні форми моделей ізотерми Ленгмюра (a), Фрейндліха (б) та 

Дубініна-Радушкевича (в) для поглинання Cr (VI) зразками Mg1-xZnхFe2O4 

  

Ізотерма Ленгмюра описується рівнянням: qe = (qmaxKLCe)/(1+KLCe), де 

qмакс  – максимальна адсорбційна ємність, KL – константа рівняння Ленгмюра, 

Ce – рівноважна концентрація.  Порівняння коефіцієнтів кореляції свідчить про 

те, що модель Ленгмюра найкраще узгоджується з результатами адсорбції 

зразків Mg1-xZnхFe2O4, де х = 0.0; 0.2; 0.4; 0.6; 1 (R2 = 0.979-0.997). Натомість 

Mg0,2Zn0,8Fe2O4 добре описує модель Фрейнліха, оскільки найбільше значення 

R2 для цього зразка становить 0,990. Найкраще узгодження більшості 

адсорбентів з моделлю Ленгмюра вказує на утворення моношару на однорідній 

поверхні феритів, тоді як Mg1-xZnхFe2O4, де х = 0.8 відзначається гетерогенною 
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поверхнею. Крім R2, адсорбційні моделі характеризуються параметрами, які 

виражають поверхневі властивості і спорідненість адсорбенту до Cr (VI). 

Параметр RL характеризує тип ізотерми Ленгмюра і обчислюється за 

формулою: RL = 1/(1+KLC0), де KL – константа Ленгмюра. В даному випадку, 

адсорбція на поверхні магній-цинкових феритів є сприятлива (0<RL<1), тому 

що розраховане значення безрозмірного RL знаходиться в межах від 0.06 до 

0.09.  

 Ізотерма Фрейнліха виражається  рівнянням: qe= KFCe1/n, де KF - константа 

Фрейнліха, яка вказує на  адсорбційну здатність адсорбенту, пов'язану з 

енергією зв'язку; 1/n – параметр гетерогенності. Константи моделі Фрейнліха 

отримували з ізотерм, побудованих в координатах log qe – log Ce. Параметри 

адсорбції KF і 1/n варіюють в інтервалі 3,87 – 11,46 та 0,27 – 0,47 відповідно. 

Коефіцієнт кореляції моделі Фрейнліха, як згадувалось вище, є меншим в 

порівнянні з моделлю Ленгмюра для всіх зразків, окрім фериту з кількістю 

цинку 0.8. Тобто експериментальні результати адсорбції здебільшого не 

підпорядковуються моделі Фрейнліха. Для визначення фізичної чи хімічної 

природи адсорбції ізотерми будували в координатах log qe – RT*ln(1 +1/Ce))
2, 

які відповідають моделі Дубініна-Радушкевича. Рівняння даної моделі має 

вигляд: qe= qмакс∙exp(-kε2), де k – константа (моль2/кДж2), ε – адсорбційний 

потенціал (кДж/моль). Отримані R2 , в порівнянні з моделлю Фрейнліха, краще 

описують процес адсорбції феритів, де х(Zn) = 0; 0.2; 0.4; 0.6; 1. Параметр Е 

описується як середня вільна енергія адсорбції і вимірюється в кДж/моль. В 

нашому випадку значення Е є більшим 16 кДж/моль для всіх зразків магній-

цинкових феритів (16,7 кДж/моль – 21,3 кДж/моль), тому це вказує на те, що 

природа взаємодії між адсорбентом і адсорбатом є хімічною.  

Таблиця 3.5  

Параметри, отримані з моделей адсорбції Ленгмюра, Фрейндліха та Дубініна-

Радушкевича для видалення іонів Cr (VI) 

 (одиниці q, KF, E, складають мг/г, (мг·г−1)(мг·л−1)–1/nF, кДж/моль відповідно) 
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Зразки Ме+ qекс 
Модель Ленгмюра 

Модель 

Фрейндліха 

Модель Дубініна-

Радушкевича 

qмакс KL RL R2 1/n KF R2 qDR KDR E R2 

x(Zn) = 0 Cr6+   9 10 0,37 0,08 0,979 0,27 3,87 0,901 35 0,001 21,3 0,914 

x(Zn) =0.2 Cr6+  17 19 0,43 0,07 0,997 0,38 5,79 0,894 47 0,002 18,3 0,917 

x(Zn) =0.4 Cr6+  22 25 0,31 0,09 0,997 0,47 6,12 0,963 72 0,002 16,7 0,979 

x(Zn) =0.6 Cr6+  23 26 0,37 0,08 0,995 0,46 6,88 0,938 74 0,002 16,7 0,957 

x(Zn) =0.8 Cr6+  31 34 0,48 0,06 0,967 0,36 11,46 0,990 65 0,001 20,4 0,978 

x(Zn) =1.0 Cr6+  12 10 0,38 0,08 0,979 0,27 3,89 0,892 35 0,001 21,3 0,914 

 

Ефективність видалення дихромат-аніонів з розчинів різної концентрації 

після адсорбції на поверхні магній-цинкових феритів показана на рис 3.8. 

Продемонстровано, що ефективність видалення Cr(VI) зменшується зі 

зростанням концентрації розчину від 2 до 25 мг/л. Також діаграма показує, що 

% видалення важкого металу з розчину зростає зі збільшенням кількості цинку 

в феритах, проте цілком заміщений шпінельний ферит (ZnFe2O4) проявив 

значно нижчу ефективність. Найактивнішим адсорбентом є Mg0,2Zn0,8Fe2O4 

(96,31%). З цього випливає, що тенденція щодо збільшення кількості Zn в 

феритах до x(Zn)=0.8 збільшує ефективність вилучення важкого металу Cr(VI).  

 

Рис. 3.8 Ефективність видалення дихромат-аніонів магній-цинковими феритами 

з розчинів різної концентрації 
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3.5 Адсорбція катіонів Ni (II) 

Адсорбція іонів Ni(II) магній-цинковими феритами представлена на рис 3.9 

(а). Ізотерми побудовані в координатах qe (мг/г) - Ce (мг/л). Аналіз кривих 

показує, що найбільш активним адсорбентом для видалення катіонів нікелю є 

Mg0,4Zn0,6Fe2O4, його максимальна адсорбційна ємність при концентрації 50 

мг/л становить 8,20 мг/г. Адсорбційна ємність зразків при збільшенні 

концентрації зростає і згодом досягає рівноваги. Ізотерми демонструють, що в 

залежності від х (Zn) в феритах, адсорбційна здатність може набувати різного 

значення. 

      

        

Рис. 3.9 Ізотерми адсорбції іонів нікелю на поверхні магній-цинкових феритів 

(а), узгоджені за ізотермами моделей Ленгмюра (б), Фрейндліха (в), 

Дубініна-Радушкевича (г) 
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Адсорбція катіонів нікелю на поверхні магній-цинкових феритів описана 

моделями Ленгмюра, Фрейндліха та Дубініна-Радушкевича (рис 3.9 (б, в, г)), 

параметри яких подано в таблиці 3.6. В нашому випадку, дані всіх зразків Mg1-

xZnxFe2O4, де х = 0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1, найкраще узгоджуються з моделлю 

Ленгмюра, про що свідчать високі значення R2 (0,990 – 0,997). Це означає, що 

молекули речовини сорбуються на активних центрах адсорбенту моношаром і 

не взаємодіють з поверхнею магній-цинкових феритів. Коефіцієнт рівноваги RL 

характеризує адсорбцію Ni: якщо RL = 1 – адсорбція лінійна, 0<RL<1 – 

сприятлива, RL = 0 – незворотня. Це вказує на те, що процес поглинання 

катіонів нікелю на поверхні Mg-Zn феритів  є сприятливим, оскільки RL 

знаходиться в межах 0,03 – 0,09. Параметр KF чітко показує, що найактивнішим 

є Mg0.4Zn0.6Fe2O4, його значення становить 2,96. Коефіцієнт кореляції моделі 

Фрейндліха не достатньо добре підпорядковується експериментальним 

результатам, що свідчить про схильність до мономолекулярної адсорбції. 

Значення R2 Фрейндліха змінюються від 0,855 до 0,927, і є меншими від цього 

ж параметра моделі Дубініна-Радушкевича (0,882 – 0,943). Обчислення вільної 

енергії (E = (2KDR)-0,5) за моделлю Дубініна-Радушкевича визначає фізичну чи 

хімічну адсорбцію. Дані експериментальні значення цього параметра говорять 

про те, що процес сорбції катіонів нікелю на поверхні Mg1-xZnxFe2O4, де х = 0; 

0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1, можна характеризувати як хімічний, тому що для п’яти 

зразків Е > 16 кДж/моль і досягає максимальної вільної енергії – 21,3 кДж/моль 

(для х(Zn) = 0.2 і 0.4). Натомість шпінель з кількістю Zn - 1.0 становить 15,8 

кДж/моль, тому припускається, що для даного фериту адсорбція викликана 

іонним обміном.  

Таблиця 3.6  

Параметри, отримані з моделей адсорбції Ленгмюра, Фрейндліха та Дубініна-

Радушкевича для видалення іонів Ni (II) 

Зразки Ме+ qexp 
Модель Ленгмюра 

Модель 

Фрейндліха 

Модель Дубініна-

Радушкевича 

qmax KL RL R2 1/n KF R2 qDR KDR E R2 
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x(Zn) = 0 Ni2+ 3 3 0,17 0,09 0,996 0,33 0,93 0.927 26 0,002 18,3 0,943 

x(Zn) = 0.2 Ni2+ 4 5 0,52 0,03 0,995 0,26 1,87 0,895 28 0,001 21,3 0,918 

x(Zn) = 0.4 Ni2+ 4 5 0,52 0,03 0,995 0,28 1,83 0,903 29 0,001 21,3 0,929 

x(Zn) = 0.6 Ni2+ 8 9 0,50 0,03 0,997 0,40 2,96 0,871 48 0,002 18,3 0,903 

x(Zn) = 0.8 Ni2+ 5 5 0,33 0,05 0,994 0,34 1,73 0,855 34 0,001 18,9 0,882 

x(Zn) = 1.0 Ni2+ 7 8 0,17 0,09 0,990 0,48 1,52 0,913 47 0,002 15,8 0,935 

 

Додаткові дослідження були проведені на зразку з x (Zn) = 0.8 для 

підтвердження природи адсорбція Ni (II) на поверхні магнієво-цинкових 

феритів. Порошок кілька разів промивали дистильованою водою після 

адсорбції, потім сушили на повітрі і аналізували скануючою електронною 

мікроскопією та EDS. Рис. 3.10 (a) і 3.10 (б) показують фотографії SEM для 

зразка Mg0.2Zn0.8Fe2O4 до і після адсорбції Ni (II). Спектр EDS (рис. 3.10 (в)) 

чітко показує пік Ni, що підтверджує хімічну природу процесу адсорбції. 

 

Рис. 3.10 SEM-фото Mg0.2Zn0.8Fe2O4 до адсорбції (а) і SEM-фото (б) та EDS 

спектр після адсорбції йонів Ni2+ із розчину (в) 
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Ефективність видалення катіонів нікелю на поверхні магній-цинкових 

феритів відобразили у вигляді діаграми, яка показана на рис 3.11. Рис 

демонструє, що збільшення концентрації зразків призводить до зменшення 

відсотку вилучення важкого металу.  Така залежність також спостерігалась при 

адсорбції дихромат-аніонів. Як приклад, відсоток спадає від 93,17% 

(концентрація 5мг/л, Mg0.4Zn0.6Fe2O4) до 21,47 % (С = 50 мг/л, зразок MgFe2O4).  

Діаграма чітко відображає найбільш ефективне видалення Ni(II) на поверхні 

Mg0.4Zn0.6Fe2O4 (93,17 % при концентрації 5 мг/л). Недостатньо високий 

відсоток, в порівнянні з іншими адсорбентами має шпінель MgFe2O4, його 

ступінь видалення змінюється від 57,2 % до 21,47%.  Це доводить, що високий 

вміст Zn покращує адсорбційну здатність Mg-Zn феритів і сприяє ефективному 

вилученню катіонів та аніонів важких металів.    

 

Рис. 3.11 Ефективність вилучення йонів Ni2+ поверхнею магній-цинкових 

феритів 

 

3.6 Антиструктурне моделювання 

У таблиці 3.7 наведено кристалоквазіхімічні формули магній-цинкових 

феритів, де ● – надлишковий позитивний заряд; ′ – надлишковий негативний 
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заряд; А і В – це індекси катіонних тетраедричних і октаедричних позицій 

відповідно, а О – положення аніонів у шпінельній решітці.  

На основі даних таблиці 3.2 та антиструктурного моделювання можна 

отримати інформацію про донорні та акцепторні активні центри магній-

цинкових феритів. Їхня концентрація зменшується із збільшенням вмісту йонів 

Zn2+ у зразках. Йони Fe3+, які знаходяться в тетраедричній підгратці  
AzFe  

завдяки своєму надлишковому позитивному заряду можуть бути активними 

центрами акцепторного типу. Натомість йони Mg2+, які знаходяться в 

октаедричній підгратці  
BzgM   та мають надлишковий негативний заряд можуть 

бути активними центрами донорного типу. 

Таблиця 3.7 

Донорно-акцепторні активні центри на поверхні феритів Mg-Zn 

х (Zn2+) Хімічна формула Антиструктурний склад 

0.0 MgFe2O4      
O4B12.188.0A88.012.0 OFegMFeMg    

0.2 Mg0.8Zn0.2Fe2O4      
O4B32.168.0A68.02.012.0 OFegMFeZnMg    

0.4 Mg0.6Zn0.4Fe2O4      
O4B58.142.0A42.04.018.0 OFegMFeZnMg    

0.6 Mg0.4Zn0.6Fe2O4      
O4B74.126.0A26.06.014.0 OFegMFeZnMg    

0.8 Mg0.2Zn0.8Fe2O4      
O4B85.115.0A15.08.005.0 OFegMFeZnMg    

1.0 ZnFe2O4      
O4B0.2A0.1 OFeZn   

 

Якщо розглянути квазіхімічний склад магній-цинкових феритів, то видно 

що іони хрому(VI), які мають негативний заряд, повинні електростатично 

притягуватися до активних центрів адсорбції із позитивним зарядом (Рис. 3.12) 

Такими центрами виступають тетраедричні іони феруму  
AzFe . Проте 

присутність у шпінельній гратці октаедричних катіонів магнію  
BzgM 

спричинятиме електростатичне відштовхування дихромат-аніонів. Відомо, що 

поверхня шпінелей в основному представлена октаедричними катіонами, які 
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впливають на каталітичні властивості шпінельних сполук. В даному 

дослідженні прослідковується аналогічна тенденція: чим вищий вміст  
BzgM   у 

зразку, тим нижча адсорбційна здатність зразка, тобто сильніше 

електростатичне відштовхування. І навпаки: чим менший вміст октаедричних 

катіонів магнію, тим сильніші адсорбційні властивості феритних зразків. З 

цього можна зробити висновок, що введення малих домішок іонів магнію (в 

даному випадку - 0,2 моль)  у структуру цинкового фериту значно підвищує 

його адсорбційну здатність за рахунок появи активних центрів адсорбції (іонів 

 
AzFe ) та надає магнітних властивостей адсорбенту. Подальше введення іонів 

магнію знижує адсорбційні властивості за рахунок появи більшої кількості 

негативно заряджених октаедричних іонів магнію [20].  

 

Рис. 3.12 Запропонований механізм адсорбції Cr (VI) та Ni (II) на поверхні 

магній-цинкових феритів 
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ВИСНОВКИ 

1. Магнітні ферити Mg1-xZnxFe2O4 досліджено в якості адсорбентів для 

очищення води від важких металів. Ферити синтезовано методом золь-гель 

автогоріння. Катіонний розподіл у зразках встановлено на основі даних 

мессбауерівської спектроскопії.  

2. Магнітні властивості зразків Mg-ZnFe2O4 охарактеризовано вібраційною 

магнетометрією, показано, що зміна вмісту цинку впливає на намагніченість 

насичення, коерцитивність та залишкову намагніченість. Методом «дрейфу 

рН» було визначено точку нульового заряду (pHPZC > 7), що свідчить про 

позитивний заряд поверхні магній-цинкових феритів. 

3. Адсорбційні ізотерми по відношенню до іонів важких металів (хрому(VI) та 

нікелю(II)) описано моделями Ленгмюра, Фрейнліха, Дубініна-

Радушкевича. Експериментальні результати зразків краще узгоджуються з 

моделлю Ленгмюра як при поглинанні дихромат-аніонів (окрім 

Mg0.2Zn0.8Fe2O4, адсорбція якого більш притаманна моделі Фрейнліха), так і 

при сорбції катіонів нікелю (високі значення коефіцієнта кореляції 

характеризують моношарову адсорбцію на однорідній поверхні феритів).  

4. Модель Дубініна-Радушкевича, а саме параметр вільної енергії (Е), описує 

хімічну природу взаємодії між адсорбентами та адсорбатами – Cr(VI) і 

Ni(II). Для достовірності інформації про хімічну природу адсорбції катіонів 

нікелю, було проведено скануючу електронну мікроскопію та EDS аналіз. 

Визначено, що динаміка ефективності видалення важких металів зростає зі 

збільшенням вмісту Zn в феритах.  

5. Антиструктурне моделювання показало, що аніони хрому(VI) притягуються 

до тетраедричних іонів феруму  
AzFe , а великий вміст Mg в феритах знижує 

їх адсорбційну здатність. Всі сорбційні властивості Mg-ZnFe2O4 показують 

спорідненість до видалення важких металів із забруднених водойм. Це 

доводить, що дослідження магнітних шпінельних Mg-Zn феритів становить 

важливе значення для екології сучасного навколишнього середовища.  
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