
ЯВИЩЕ АДСОРБЦІЇ 

Мета уроку: 

Навчальна: узагальнити й систематизувати знання учнів про неметалічні 
елементи та їхні сполуки; розширити знання учнів про неметали; ознайомити 
учнів з поняттям «адсорбція» на прикладі активованого вугілля, показати 
його застосування;  
Корекційна: розвивати вміння узагальнювати та систематизувати 
знання; активізувати пізнавальну діяльність учнів, розвивати інтерес до 
вивчення предмету, створювати ситуації зацікавленості та позитивного 
сприйняття навчальної діяльності; 
Виховна:встановлення зв’язків одержаних знань з практикою. 

Тип уроку: узагальнення й систематизаціїзнань, умінь і навичок. 

Формироботи: семінар, самостійна робота. 

Обладнання: Періодична система хімічнихелементів Д. І. Менделєєва, 
таблицярозчинності, комп’ютер, мультимедійний проектор. 

ХІД УРОКУ 

 І. Організаційний момент 
 Ти - сам загадка.Відгадай себе, 
І все, мабуть. тоді на місце стане. 
Червоне,біле,ніжно-голубе 
Відкриється за шторою туману. 
В твоїх очах світаєнебокрай, 
А дум плоди,мовяблука на вітах… 
Насамперед себе тирозгадай, 
Коли тихочешіншихзрозуміти. 
                                   В.Крищенко 

ІІ. Перевіркадомашньогозавдання, актуалізаціяопорнихзнань 

ІІІ. Використаннязнань, умінь і навичок для 
виконаннятренувальнихвправ 

Завдання 1. 

1. Дайте характеристику хімічногоелемента (Оксигену, Сульфуру, 

Карбону, Фосфору). 



2. Охарактеризуйтефізичні й хімічнівластивостіпростоїречовини, 

утвореноїелементом. 

3. Наведітьприкладивикористанняпростоїречовини й 

найбільшвикористовуванихсполукхімічногоелемента. 

4. Опишітькругообігнеметалічного елементу в природі. 

5. Складіть схему перетворень за участісполукхімічногоелемента та 

рівнянняхімічнихреакцій. 

Завдання 2.Обчислітьмасукварцовогопіску, кальцинованоїсоди й вапняку, 
необхідних для одержанняскла для шибок масою 2,4•104 кг, якщовихід 
продукту реакції становить 90 % від теоретично можливого. 

Фізкультхвилинка 

1. Вчитель                                                        2. Учень 
 
Трава низенька-низенька.                                Робитьприсідання. 
Дерева високі-високі.                                       Піднімає руки вгору. 
Вітер дерева колише-гойдає.                           Обертається. 
То направо, то налівонахиляє.                        Нахиляється вправо, вліво. 
То вгору, то назад.                                            Потягуєтьсявгору, назад. 
То вниз нагинає.                                               Нахиляється вперед. 
Птахи летять-відлітають.                                 Махає руками-«крильми». 
А учень тихенько за партусідає.                   Сідає за парту. 

IV. Вивчення нового матеріалу. 

Адсорбція — це поглинання газів або розчинених речовин з розчину 

поверхнею твердого тіла або рідини. Адсорбція є одним із видів сорбції. 

Адсорбція відбувається під впливом молекулярних сил поверхневого шару 

адсорбенту. У деяких випадках молекули адсорбату (речовини, яка 

поглинається) взаємодіють з молекулами адсорбенту й утворюють з ними 

поверхневі хімічні сполуки (хемосорбція). За постійної температури фізична 

адсорбція посилюється внаслідок підвищення тиску або концентрації 

розчину. Процес, зворотний адсорбції, називається десорбцією. 

Адсорбенти — високодисперсні природні або штучні матеріали з великою 

площею поверхні, на якій відбувається 

адсорбція речовин з газів або рідин, що 

стикаються з нею. Для очищенняповітря й 

води відшкідливихречовин на 



очиснихспорудженнях широко використовується метод адсорбції. Найбільш 

широко використовуваніадсорбенти: активованевугілля, силікагелі, 

алюмосилікагелі, оксиди й гідроксидидеякихметалів, губчасті метали, 

природнімінерали. 

Адсорбція. Домашній експеримент 

Мета досліду: вивчити поняття адсорбції. 

Завдання: дослідити чи адсорбує активоване вугілля розчин йоду у воді. 

Реактиви та обладнання: таблетки активованоговугілля, йод 
(спиртовийрозчин, w = 5%), склянка, вода, піпетка. 

Порядок виконання: У склянкуналий воду об’ємом 100 мл, додай одну 
краплю спиртового розчину йоду. Щоспостерігаєш? Додай у склянку одну 
пігулкуактивованоговугілля, вмістперемішай чайною ложкою. Дай 
рідинівідстоятися. Щоспостерігаєш?Де можнавикористатицеявище? 

Додатковий матеріал 
Активованевугілля в домашнійаптечці 
Перед вживаннямподрібніть таблетки активованоговугілля, розведітьотриманий 
порошок водою і вживайтевийшласуміш. Ценеобхідно для того, 
щобабсорбуючаповерхнюактивованоговугілля стала щебільше. Якщонемає часу 
абоможливості провести ціманіпуляції, можна просто розжувати таблетку і запитиїї 
теплою кип'яченою водою. У цьомувипадкуактивованевугілляпочинаєдіятивже через 
хвилинупісляпопадання в шлунок. 

Активованевугіллятакожіснує в твердихжелатинових капсулах, але 
вонодієбільшповільно, ніжвугільний порошок, оскільки для 
розчиненняжелатиновоїоболонкипотрібен час. 

Активованевугілляповинно входить в домашню аптечку кожноїлюдини, 
аджевонодопомагає не тільки при розладахтравлення, проносах і 
запорах. Активованевугілля - цезасібпершоїдопомоги при 
отруєнняхрізного роду. 

Результатичисленнихнауковихекспериментівпідтвердилиефективністьз
астосуванняактивованоговугілля в якостіпротиотрути. Так, в одному 
експериментітваринам вводили стократнусмертельну дозу отрутикобри, змішану з 
активованимвугіллям, але це не завдалоїмніякоїшкоди. 

В іншихекспериментах з активованимвугіллямзмішувалиінші смертельно 
небезпечніотрути - миш'як і стрихнін. Приготованусумішпіднаглядомлікарів у строго 
контрольованихумовахковтали люди-учасникиексперименту. Ніхто з них не постраждав, 
хочадозиотрути в 5 - 10 разівперевищувалисмертельну. 

Тому при отруєннях з попаданнямотрути через рот слід,в першучергу,промитишлунок та 
прийнятиактивованевугілля (1 - 2 столові ложки суспензіївугілля у воді). 
Оскількивсілікарськіпрепаратиявляють собою хімічнісполуки, всі вони можуть бути 
отруйними, якщоперевищена рекомендованедозування. При 



отруєнняхлікамитакожрекомендуєтьсятерміново (протягомдвох годин післяотруєння) 
прийнятиактивованевугілля. 

Як використовувати 
Лікарірекомендуютьприйматиактивованевугілля в таких випадках: 

 для лікуванняотруйних комах, павуків і змій; 
 для лікуванняотруєнняхарчовими продуктами і лікарськими препаратами, у тому 

числі при передозуванніаспірину, тайленолу та іншихліків; 
 при деяких формах дизентерії, при діареї, диспепсії, запорах і метеоризмі; 
 для дезінфекції ран та усуненняїх запаху; 
 для виведення з організмутоксичнихречовин, щовикликаютьанемію у хворих на 

онкологічнізахворювання; 
 для очищеннякровівідтоксинів при хворобах печінки і нирок; 
 для очищеннякрові при переливаннікрові. 

Хочаактивованевугілля широко застосовується при отруєнняхрізного характеру, воно не 
ефективне при отруєнніціанідами, алкоголем, їдкими лугами, мінеральними кислотами 
або борною кислотою. 

Для лікування таких отруєньзастосовуютьсяпрепарати з протилежнимpH-фактором. 

При отруєнні (будь то їжею, алкоголем, важкимиметалами, лікарськими препаратами) 
застосуванняактивованоговугіллязнижуєрівеньтоксинів у крові, а такожолігопептидів, 
сечовини, залишкового азоту, креатиніну та білірубіну. 

Рекомендована доза вугілля при отруєннях та інтоксикаціях становить 20-30 г у 
виглядіводноїсуспензії: необхіднукількість порошку для приготуваннясуспензіїрозводять у 
100-150 мл води (в 1 чайнійложці порошку міститься 1 г). При 
гострихотруєнняхлікуванняпочинають з промиванняшлунка 10-20% суспензією, 
потімпереходять на прийомвсередину - 20-30 грамів на добу. Лікуванняпродовжують з 
розрахунку 0,5-1 грами на 1 кілограмтіла на добу в 3-4 прийомипротягом 2-3 днів 

Однак при шлунково-кишковихкровотечах в анамнезі, вираженомунабряковомусиндромі, 
виразковомупроцесішлунка і кишечника, порушення кислотно-лужноїрівноваги і 
гіперкапніїслідутриматисявідвживаннявсерединуактивованоговугілля. 

Ефективнеактивованевугілля і при лікуваннігострого панкреатиту. При захворюванні 
легкого ступенявикористовуютьентеросорбцію, яка сприяєвідновленню перистальтики 
кишечника і нормальнихпоказниківкрові, знижуєінтоксикацію. При 
середнійтяжкостіпроводятьгемосорбцію в поєднанні з прийомоментеросорбентів.  

Внутрішнєочищенняактивованимвугіллямзастосовуютьнавіть при механічних травмах 
черепа, кінцівок, хребта, тазу і грудей. Цезменшуєможливістьускладнень. 
Медичнідослідженняпоказують, щоентеросорбція при травмах в 
кількаразівзнижуєвипадкипоявирановоїінфекції, сепсису, перитоніту, легеневих, 
інфекційних та гнійно-септичнихускладнень. Значнеполіпшеннясамопочуття при 
вживанніактивованоговугілляспостерігалосянавіть у хворих на псоріаз. 

IV. Закріпленнявивченогоматеріалу 

V. Домашнєзавдання 

Опрацювативідповідний параграф підручника, відповісти на запитання до 
нього, виконативправи. 
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