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Досліджено фізико-хімічні закономірності процесу флокуляції. Вивчено вплив 
концентрації реагентів на ефективність процесів. Проведено оптимізацію процесу 
флокуляції суспензій за допомогою природних високомолекулярних сполук. Розраховані 
гідродинамічні параметри макромолекул. 
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Изучены физико-химические закономерности процесса флокуляции. Показано влияние 
концентрации реагентов на ее эффективность. Проведена оптимизация процесса 
флокуляции суспензий с помощью природных высокомолекулярных соединений. Рассчитаны 
гидродинамические параметры макромолекул. 
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The physicochemical regularities of the flocculation process studied. The effect of reagent 
concentration on its effectiveness studied. The process of suspension flocculation optimized with the 
help of natural high-molecular compounds. Calculated hydrodynamic parameters of 
macromolecules. 
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Вже при незначному вмісті органічних речовин у воді спостерігається їх 
пролонгована дія на водні біоресурси та живі організми. Актуальності набуває 
використання нових технологій, що потребують значних матеріальних затрат, або 
нових матеріалів, які дозволяють значно підвищити ефективність існуючих методів.  

Методи флокуляції з використанням високомолекулярних сполук синтетичного 
та природного походження зарекомендували себе як прості, доступні та 
високоефективні для очистки поверхневих та стічних вод. В останні роки 
збільшується використання полімерів з метою ефективного розділення фаз не тільки у 
водоочистці, а також в біотехнології,  харчовій та фармацевтичній промисловості.   

В літературі широко представлені відомості щодо вивчення закономірностей 
флокуляції дисперсій полімерами різної природи [1], особливо синтетичними. Однак, 
відомо також, що мономери синтетичних флокулянтів, таких як поліакриламід, 
токсичні [2]. Екологічно безпечною та доступною альтернативою синтетичним 
флокулянтам є полімери природного походження, композиції синтетичних полімерів 
з природними флокулянтами або неорганічними коагулянтами. 
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Метод флокуляції набув широкого поширення для очищення не тільки 

природних вод, а також  стічних вод хімічних виробництв: нафтохімічних, 
целюлозно-паперових, виробництва синтетичних смол, волокон і пластмас та інших. 
Флокуляція може бути також транспортним етапом, що приводить до зіткнення між 
частинками з утворенням агрегатів, але для видалення їх з водних розчинів 
використовують відстоювання, фільтрацію або флотацію. 

Складним завданням є оптимізація процесу флокуляції: підбір найбільш 
ефективного флокулянту, якій діє у широкому інтервалі температур, концентрацій та 
рН розчинів.  На швидкість і ефективність процесу флокуляції впливають багато 
чинників: концентрація частинок і властивості їх поверхні, природа і розмір 
макромолекул, витрата флокулянта, pH, температура, розчинені у воді домішки, 
перемішування, послідовність введення коагулянтів і флокулянтів. 

При оптимальній кількості доданого флокулянта утворюються не пов'язані між 
собою агрегати, здатні до швидкого осадження. При дуже малих і великих кількостях 
полімеру може спостерігатися не флокуляція, а, навпаки, стабілізація дисперсної 
системи. При надмірній кількості флокулянта в воді може також утворитися густа 
сітка асоційованих молекул полімеру, що перешкоджає зближенню і агрегації 
частинок суспензії. Зі збільшенням розміру макромолекул зростає кількість сегментів, 
здатних до адсорбції на частинках. Це призводить до утворення більших агрегатів. 
Найбільш ефективна флокуляція повинна спостерігатися при певному співвідношенні 
між розмірами частинок і макромолекул полімеру. 

Залежно від кількості і дисперсності фази, цілей і умов флокуляції, типу 
реагенту, робочі концентрації флокулянта змінюються в широких межах. 
Використання флокулянтів дозволяє поліпшити якість води при мінімізації часу 
відстоювання, досягати запланованої продуктивності при менших витратах.  

Дослідження присвячені виявленню оптимальних параметрів проведення 
процесу флокуляції суспензій за допомогою високомолекулярних сполук 
синтетичного та природного походження.  

Флокуляцію досліджували у суспензіях каоліну Глуховецького родовища. 
Флокуляцію суспензій проводили за допомогою природних та синтетичних полімерів. 
Синтетичний флокулянт поліакриламід (ПАА гідролізований), високоефективний, 
водорозчинний поліелектроліт, водні розчини мають велику в’язкість, яка 
збільшується зі збільшенням молекулярної маси полімеру. Поліакриламід добре 
розчиняється в полярних розчинниках, які можуть утворювати водневі зв’язки. 
Гідролізується з утворенням поліакрилової кислоти та її солей, у присутності 
надлишку кислоти утворюється катіонна форма поліакриламіду. 

Синтетичний флокулянт Gardofloc FA200 (GFA 200) – товарний продукт 
компанії Chemetall Polska, відносять до аніонних флокулянтів акриламідного типу. 
При 20°С слабо розчинений у воді, рН близько 6,0, при нагріванні відбувається 
термічний розклад.  

Природний флокулянт хітозан (ХТЗ) – товарний продукт компанії HGD Tech. 
Co. LTD, амінополісахарид 2-аміно-2-дезокси-β-D-глюкан, розчиняється у воді лише у 
тому випадку, якщо більшість його аміногруп протоновані, тобто при рН<5. 
Молекула хітозану містить в собі велику кількість вільних аміногруп, що дозволяє 
йому зв’язувати іони гідрогену і здобувати надлишковий позитивний заряд, це надає 
хітозану властивості поліелектроліту і катіонного флокулянту. Володіє високою 
сорбційною ємністю і селективністю.  
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Природний флокулянт альгінат натрію (АН). Натрієва сіль альгінової 

(водоростевої) кислоти. Це спіралеподібний ланцюг з ланок Д-маннуровой кислоти, 
з'єднаних β-1,4-зв'язками. Аніонний поліелектроліт з високою колоїдно - хімічною 
активністю. Альгінат натрію може згущувати глинисті суспензії, а також має 
стабілізуючі властивості. Розчиняється повільно у воді (краще при нагріванні в 
присутності спирту, гліцерину або цукру), утворюються високов'язкі розчини.  

Седиментаційний аналіз суспензій використовували для визначення розмірів 
часток та флокулюючої здатності. Седиментаційний аналіз ґрунтується на залежності 
швидкості осідання частинок від їх розмірів. Була використана методика 
безперервного виміру седиментаційного осідання суспензій за допомогою торсіонних 
вагів. По отриманим експериментальним даним будували седиментаційну криву - 
залежність маси осідання від часу. Експериментальну криву обробляли графічним 
способом і отримували дані для побудови інтегральної та диференційної  кривих 
розподілу часток за розміром.   

З метою якісного порівняння флокул, що утворюються в суспензіях каоліну, 
використовували монокулярний мікроскоп XS-2610. Приготування зразків 
проводилося таким чином, щоб зберегти нативний розмір часток.  

Математична обробка кінетичних кривих седиментації дозволила визначити 
оптимальні розміри флокул, яким відповідають найбільш вірогідні радіуси часток в 
досліджуваних системах. Додавання флокулянтів значно прискорює освітлення 
суспензій. Час освітлення скорочується з 700 с до 45 с для хітозану, до 45 с для 
альгінату натрію, до 60 с для Gardofloc FА 200, до 90 с для поліакриламіду. В процесі 
флокуляції утворюються більш об’ємні флокули. Так, при додаванні ПАА та GFА 200  
найбільш вірогідній радіус частинок збільшується практично в два рази: до 
(1,6…1,8)∙10-5 м;  хітозану та альгінату натрію до (1,8…2,2)∙10-5 м. (рис. 1-4). 
 
 

 
 

Рис. 1. Інтегральні криві розподілу за розміром часток каоліну у воді (1);  
в розчинах ПАА (2); GFA 200 (3) 
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Рис. 2. Інтегральні криві розподілу за розміром часток каоліну у воді (1); 
в розчинах АН (2); ХТЗ (3) 

 
 

 
 

Рис. 3. Диференційні криві розподілу за розміром часток каоліну в воді (1); 
в розчинах ПАА (2); GFA 200 (3) 

 
 

Порівняння властивостей синтетичних та природних флокулянтів показує, що 
природні флокулянти діють не менш ефективно. Ступінь освітлення суспензій 
каоліну має незначну залежить від концентрації введеного GFA 200 та ХТЗ. 

Було розраховано оптимальний інтервал концентрацій з високим ступенем 
освітлення. Він складає від 0,5 до 5 мг/л, що підтверджує ефективність використання 
запропонованих полімерних флокулянтів з технологічної точки зору. При невеликих 
концентраціях природні флокулянти позитивно впливають на освітлення суспензій 
незалежно від їх заряду. Альгінат натрію краще використовувати в концентраціях до 
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1 мг/л, при збільшенні концентрації зменшується його флокулююча дія, оскільки він 
може бути також стабілізатором дисперсних систем. Ступінь освітлення (α,%) 
визначали оптичним методом як обернену величину пропускання Т. 
 

 
 

Рис. 4. Диференційні  криві розподілу за розміром часток каоліну у воді (1); 
в розчинах АН (2); ХТЗ (3) 

 
 

Таблиця 1. Ефективність освітлення суспензій каоліну 

Флокулянт 
α,% 

0,5 мг/л 1 мг/л 5 мг/л 
Поліакриламід 64,0 87,7 91,5 
Gardofloс FA 200 88,3 93,1 97,3 
Хітозан 98,9 97,0 96,8 
Альгінат натрію 74,4 67,9 62,9 

 
 

За результатами віскозиметрії були розраховані середньов’язкістні молекулярні 
маси полімерів. Вони склали 12∙106 г/дл для ХТЗ; 7,6∙106 г/дл для АН та 47,3∙106 г/дл 
для ПАА. Розрахунки параметрів макромолекул проводили за рівняннями: 

                                                     ,                                      (1) 

де М – середньов’язкісна  молекулярна маса полімеру; [𝜂𝜂] - характеристична   
в’язкість; Ф - константа Флорі, для ідеальних розчинників 2,86∙1023. 

Для визначення середньоквадратичного радіусу використовували рівняння: 

                                                      ,                                           (2) 
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Об’єм макромолекули в розчині розраховували за формулою: 

                                                   ,                                              (3) 

NA - число Авогадро. 
 

Таблиця 2. Гідродинамічні параметри макромолекул 
Флокулянт К∙10-4 α М∙106,г/д   φм∙10-20, м3 

Поліакриламід 0,63 0,80 47,3 59 24 66 
Хітозан 3,5 0,76 12 37 15 16 

Альгінат натрію 3,0 0,76 28 28 11 7 
 

В системах ХТЗ-каолін і ПАА-каолін реалізується оптимальне співвідношення 
між щільністю заряду та гнучкістю макромолекул. В зрівнянні з АН параметри 
макромолекул хітозану та ПАА збільшуються, що підтверджує збільшення розміру 
флокул за рахунок розпушування макромолекул (табл.2). 

Зона високої флокулюючої активності спостерігається в тому інтервалі 
концентрацій, де згідно даним віскозиметрії сегменти макромолекули більш доступні. 

Мікроскопічний аналіз якісно підтверджує результати попередніх досліджень. 
Частки суспензії каоліну в воді уявляють собою злиплі частинки – агрегати різних 
розмірів. При додаванні флокулянтів відбувається утворення більш об’ємних 
агломератів різної щільності в залежності від їх природи та розміру макромолекули. 

У розчинах високомолекулярного ПАА утворюються об’ємні пухкі флокули. У 
розчинах GFA 200 утворюються більш розгорнуті флокули. В системах природний 
флокулянт-каолін флокули мають більш щільну структуру. Хітозан утворює 
найбільші  агломерати, які добре флокулюють. Альгінат натрію, на відміну від інших, 
утворює сіть розрізнених невеликих асоціатів. Вже при невеликому збільшені 
концентрації він може навпаки стабілізувати систему, утворюючи систему на зразок 
гелю. На підставі проведених досліджень встановлено, що природні флокулянти 
хітозан та альгінат натрію мають значний потенціал для використання в якості 
флокулянтів, завдяки високої флокулюючої дії. 
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