
5 Йонний обмін 

Йонний обмін не слід плутати з адсорбцією йонів на твердій поверхні при 

зіткненні її з розчинами електролітів. Йонна адсорбція − явище більш складне, 

ніж молекулярна адсорбція, тому що адсорбент по-різному адсорбує йони, які є 

в розчині електроліту. Йони одного знаку утримуються сильніше, ніж йони 

іншого знаку, які залишаються у поверхневому шарі розчину. Утримання йонів 

адсорбентом визначається хімічними та електростатичними силами, які 

визначаються залежно від властивостей адсорбенту і самих йонів. Адсорбція 

йонів характеризується високою вибірковістю і має обмінний характер. На 

негативно заряджених поверхнях твердих адсорбентів адсорбуються переважно 

катіони, а на позитивно зарядженних − аніони. 

Особливості вибіркової адсорбції підлягають правилу Панета-Фаянса - 

адсорбуються тільки йони, які здатні добудовувати кристалічну гратку твердого 

тіла, при цьому знаходяться у надлишку, утворюють важкорозчинні сполуки. 

Краще адсорбуються йони з більш високим зарядом, тому що краще 

притягуються до поверхні твердого адсорбенту, ніж одновалентні 

йони . Серед йонів однакової валентності чим більше 

порядковий номер елемента, тим вище його здатність до адсорбції. 

Максимальну адсорбцію мають йони найбільшого розміру. Ряд йонів з 

однаковою валентністю, розміщених у порядку за їх здатністю до адсорбції, 

називають ліотропним рядом: 

-        для однозарядних йонів 

; 

-        для двозарядних йонів 

 
Якщо на поверхні адсорбента уже знаходяться адсорбовані йони електроліту, то 

при контакті цього адсорбента з іншим електролітом майже завжди тією чи 

іншою мірою спостерігається йонообмінна адсорбція тобто обмін йонів між 

подвійним електричним шаром адсорбента та йонами, що знаходяться в 

дисперсійному середовищі. При йонообмінній адсорбції адсорбент поглинає 

певну кількість певних йонів і одночасно виділяє в розчин еквівалентну 

кількість інших йонів цього ж знаку. Загальна назва таких адсорбентів йоніти 

або йонообмінники (якщо це синтетичні – то йонообмінні смоли). 

Йонний обмін - це процес еквівалентного (стехіометричного) обміну йонами 

між розчином електролітів і іонітом (твердим тілом). 

Йоніти (сорбенти) - нерозчинні речовини, здатні до йонного обміну при 

контакті з розчинами електролітів. 

Йоніт має дві групи йонів (рис. 1.8), одна з них є у фазі йоніту, а інша здатна 

дисоціювати і є електролітом. 



 
Рис. 1.8 – Модель матриці катіоніту: 1 – каркас; 2 – фіксований аніон; 3 – 

рухомий катіон, здатний до обміну 

 

Розрізняють катіоніти і аніоніти. Катіоніти (Каt) здатні до обміну йонів 

розчину: , , , ,  та інші. У аніонітів (Аn) обміну підлягають 

аніони розчину: , ,  та інші, при цьому каркас несе позитивний 

заряд. Йоніти, які обмінюються катіонами, називаються катіонітами (кислотні 

адсорбенти), аніонами – аніоніти (лужні адсорбенти).  

Є йоніти, які залежно від значення pH, можуть вести себе як катіоніти (при 

pH<7) чи аніоніти (при pH>7). Вони називаються амфолітами.Йоніти, які 

виявляють амфотерні властивості, мають назву амфолітів. 

Розрізняють природні та синтетичні йоніти. До природних відносять 

алюмосилікатні матеріали − гідрослюду, цеоліти, монтморилоніт та інші. До 

синтетичних йонітів відносять йонообмінні смоли, сульфовугілля, йонообмінні 

целюлози, які мають функціональні групи , , , . 

Йонообмінна здатність іонітів обмежена. Вона характеризується обмінною 

ємністю, яка показує, яке число г-екв йонів здатне до йонного обміну у 1кг 

безводного іоніту. Її визначають стосовно 0,1N розчину  (для катіонів) чи 

0,1N розчину  (для аніонітів). 

Багатозарядні йони утримуються 1онітом сильніше, ніж однозарядні. Існують 

ліотропні ради йонів стосовно іонітів (див. вище). 

Дуже широко застосовують метод йонного обміну для очищення води від 

розчинених солей (знесолення). Для цього її пропускають послідовно через 

катіоніт в  - формі і аніоніт в  - формі, при цьому катіони і аніони 

поглинаються іонообмінними смолами, а звільнені йони гідрогену та 

гідроксилу утворюють воду. 

, 
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            Різні тканини рослинних і тваринних організмів беруть участь в іонному 

обміні в певних інтервалах  регенераційних циклів. 

            Йонний обмін має місце у ґрунті. Ґрунт являє собою дисперсну систему, 

до складу якої входять нерозчинні у воді органічні і органомінеральні сполуки, 

алюмосилікатні сполуки, які формують каркас – іоніт. Внаслідок великої 

поверхні іоніт має підвищену адсорбційну і йоннообмінну здатність 

(катіонообмінну). Катіонообмінні властивості є основною причиною 

надходження багатьох катіонів важливих для рослин, які переходять у рослини 

з ґрунту за схемою 



 
 

Властивості йонообмінної адсорбції: 

1) специфічність; 

2) еквівалентність; 

3) не завжди зворотність процесу; 

4) протікає повільніше, ніж молекулярна адсорбція; 

5) при йонообмінному процесі може змінюватися pH середовища 
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Дослідження показали, що йони поверхневого шару здатні до обміну, до 

всіх реакцій йонів, які є в розчині, дифузії, електролізу, кристалізації тощо, але 

ці процеси протікають значно повільніше, ніж у справжніх розчинах. 

Дослідженнями багатьох вчених було доведено, що йонний обмін 

підпорядковується закону діючих мас: 
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і   рівнянню адсорбції Фрейндліха 

m
m KCA 1 , 

де  C  – рівноважна концентрація; K  і m1  – константи. 

Розглядаючи процес обмінної адсорбції з кінетичної сторони, Гапон вивів 

рівняння ізотерми адсорбції 
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де Г  – число адсорбованих йонів; максГ  – граничне число йонів, які можуть 

бути адсорбовані даною поверхнею (ємність поглинання); K  – константа 

обмінної адсорбції; 1C  і 2C  – концентрації витісняючих і витіснених йонів (в 

момент рівноваги). 

Кількісною характеристикою йонообмінної здатності є так звана обмінна 

ємність, тобто здатність йоніту зв’язувати певну кількість йонів. Вона 

вимірюється в ммоль/100 г йоніту. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Які особливості йонної адсорбції на твердому адсорбенті? 

2. Що таке йоніти, їх поділ? 

3. Рівняння ізотерми йонообмінної адсорбції. 

4. Властивості йонообмінної адсорбції: 

5. Обмінна ємність, фізичний смисл. 


