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Аннотація. В даній роботі оглянуто фізичні, хімічні властивості гідроталькітів 

та потенціометричні сенсори на основі нікель вмісного гідроталькіта. Розглянуто 

аналітичне застосування гідроталькітів, а саме: щодо сорбції нітратів та видалення 

Сr(VI) з водних розчинів, застосування шаруватих подвійних гідроксидів для очищення 

рідких радіоактивних відходів та в процесах переробки природного газу. 
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Вступ 

Синтетичні шаруваті подвійні гідроксиди, так звані гідроталькітоподібні 

матеріали викликають підвищений інтерес дослідників з причини їх 

використання в якості адсорбентів та широко використовуються для 

вилучення забрудників з навколишнього середовища. До найбільш 

поширених груп аніонних сорбентів належить клас гідроталькіти 

(аніонообмінні глини) або шаруваті подвійні гідроксиди (ШПГ). Вони 



являють собою сполуки складу [(Ме2+)1-x(Ме3+)х(ОH)2]х+(An–)x/n ∙ mH2O, де 

Ме2+ і Ме3+ − катіони; Аn- − практично будь-який аніон або аніонний 

комплекс, 0<х<1.  Результати ізоморфного заміщення Ме2+ на Ме3+ 

призводять до появи позитивного заряду в поверхневому шарі, здатних 

утримувати між собою різні аніони, заміщення яких відбувається в 

міжшаровому просторі без руйнування структури, що є перевагою ШПГ в 

порівнянні з іншими шаруватими сорбентами. 

Джерело: [1] 

Основной текст  

Нікельвмісний гідроталькіт – мінерал, водний гідроксикарбонат 

нікелю та алюмінію. Гідроталькіт виділяють у вигляді пластинки з 

базальною спайністю. Гідроталькіт забарвлений у білий колір з 

коричнюватим відтінком, має блиск від перламутрового до воскового. 

Гідроталькіт був вперше виявлений в Швеції в 1842 році, мінерал 

утворюється від вивітрювання базальтів або їх осадження в джерелах води. 

Його назва походить від високого вмісту води (гідро) і тальк- як 

властивості, переводячи гідроталькіт. 

Властивості гідроталькітів як каталізаторів, а також їх носіїв досліджені 

досить широко і описані в ряді оглядів. В даний час гідроталькіти або їх 

похідні застосовують у процесах переробки метану. Зокрема, для 

отримання синтез-газу паровою конверсією метану використовують 

шаруватий гідроксид Ni-А1-СО3-ШПГ, підданий термічній обробці . У 

каталізатор можуть бути включені іони Cr3+, попереджаючи спікання 

нікелю. Високу активність і селективність при парціальному окисненні 

метану киснем або CO2 показують змішані Ni-Al- і Ni-Al-Ru-оксиди, які 

отримують термічною обробкою відповідних гідроталькітів . 

Джерело: [2] 

Структура ШПГ в цілому стабільна за рахунок електростатичної 

взаємодії між позитивно зарядженими гідроксидними шарами і 



міжшаровими аніонами, що несуть негативний заряд. Переважна більшість 

ШПГ кристалізується в тригональній (ромбоедричній) сингонії. Одним з 

найважливіших властивостей ШПГ є стійкість їх шаруватої структури в 

широкому діапазоні зміни розмірів катіонів та аніонів. Отримані зразки 

нікель-алюмінієвих  ШПГ (ШПГ-Ni-Al), що містять в міжшаровому 

просторі різноманітні аніони з розмірами від 0,3 до 5 нм. 

Іншою важливою властивістю є термостабільність ШПГ. Термічний 

розклад ШПГ протікає зі збереженням їх шаруватої структури. Це 

дозволяє проводити хімічні реакції з їх участю при підвищених 

температурах практично без руйнування матриці, яка обмежує реакційну 

зону. 

Джерело: [3] 

Для отримання твердоконтактних потенціометричних сенсорів на основі 

Ni/Al- гідроталькіту використовують склад мембран із співвідношенням 

графіту до гідроталькіту, як 1:3 і 1:1. Одержані твердоконтактні 

потенціометричні сенсори є чутливими до хромат-іонів (Рис. 1.1.). 
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Рис. 1.1. Залежність потенціалу електродів на основі Ni-Al-CO3 

гідроталькіту від концентрації хромат-іонів (СrO4
2−) 

1 – електрод зі складом мембрани 1:3; 

2 – електрод зі складом мембрани 1:1;  



3 – електрод зі складом мембрани 1:3; 

4 – електрод зі складом мембрани 1:1; 

 

Заключение и выводы. 

Були розглянуті основні властивості гідроталькітів. Були дослідженно 

залежність потенціалу електродів на основі нікельвмісного гідроталькіту 

від концентрації хромат-іонів. 
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Abstract. This article examines the physical and chemical qualities of hydrotalcites and 

potentiometric sensors based on nickel-containing hydrotalcite. The article gives a 

comprehensive and clear idea of the analytical usage of hydrotalcites, namely sorption of 

nitrates from aqueous solutions with further Cr (VI) removal, the use of double-layered 

hydroxides for the purification of radioactive liquid wastes and natural gas processing. 
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