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красителя катионного типа. При этом течение химической реакции в процессе 
адсорбции из раствора красителя анионного типа (оранжево-желтого S) вносит вклад 
в общую скорость процесса, в то время как для адсорбции красителя катионного типа 
на скорость адсорбционного процесса влияет диффузия.  
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Флотоекстракція – комбінований метод, що включає переваги іонної флотації та 
рідинної екстракції. Це такий процес, при якому флотована речовина (сублат) 
концентрується у тонкому шарі органічної рідини, що знаходиться на поверхні водної фази. 
Проведені дослідження флотоекстракційного видалення іонів кобальту з водних розчинів 
дозволили визначити раціональні умови процесу: рН 10, молярне співвідношення Со2+: ПАР = 
1: 2, об’єм органічної фази 10 см3. За цих умов ступінь видалення іонів кобальту в 
ізоаміловий спирт склала 79,7 %. 
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Флотоэкстракция – комбинированный метод, сочетающий в себе достоинства 
ионной флотации и жидкостной экстракции. Это такой процесс, при котором 
сфлотированное вещество (сублат) концентрируется в тонком слое органической 
жидкости, находящейся на поверхности водной фазы. Проведенные исследования 
флотоэкстракционного удаления ионов кобальта из водных растворов позволили определить 
рациональные условия процесса: рН 10, молярное соотношение Со2+: ПАВ = 1: 2, объем 
органической фазы 10 см3. При этих условиях степень удаления ионов кобальта в 
изоамиловый спирт составила 79,7 %. 
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Solvent sublation is a combined method that includes advantages of ionic flotation and 

liquid extraction. This is a process in which flotation product (sublate) concentrates in a thin layer 
of organic liquid, which is located on the surface of aqueous phase. The research of cobalt ions by 
solvent subltation from model solutions allowed to determine rational conditions of process: pH 10, 
molar ratio of Со2+: surfactant = 1:2, the volume of organic phase 10 cm3. Under these conditions 
removal ratio of cobalt ions into isoamyl alcohol is 79,7 %. 

Keywords: cobalt, solvent sublation, removal ratio, sublat 
 

ВСТУП 
В наш час, з розвитком різноманітних галузей промисловості, виникає низка 

все нових і нових проблем, пов‘язаних із забрудненням навколишнього середовища, 
зокрема води. З позицій концепції сталого розвитку, сучасний стан водойм є вкрай 
незадовільним і з часом дедалі погіршуватиметься.  

Недосконалість існуючих технологій очищення стічних вод, забруднених 
іонами важких металів, зумовлює необхідність пошуку  та застосування комплексу 
методів, спрямованих на якомога повну очистку стічних вод. Серед методів 
доочистки води після попередньої реагентної обробки варто закцентувати увагу на 
методі флотоекстракції – різновиді іонної флотації [1]. Цей метод, заснований на 
комбінації методів флотації і екстракції, базується на пропусканні газових бульбашок 
крізь водну фазу і винесенні речовини забрудника (сублату) в органічну фазу. При 
цьому органічна фаза повинна бути легшою, ніж водна, і не розчинятися в ній. В 
процесі флотоекстракції застосовуються поверхнево-активні речовини (ПАР), що 
відіграють роль збирачів, зв‘язуючись з іонами важких металів в нерозчинні у воді 
гідрофобні сублати, які внаслідок своїх гідрофобних властивостей, силами адгезії 
зв‘язуються з бульбашками і виносяться з водної фази в органічну. Оскільки процес 
флотоекстракції проводиться невеликий проміжок часу (15…20 хвилин), органічна 
фаза, яка повинна незалежно від геометрії флотоекстракційної колонки мати товщину 
7…10 мм, не встигає повністю вичерпати свою ємність як екстрагента. Тому, 
ефективність флотоекстракції не залежить від коефіцієнта розподілу на відміну від 
рідинної екстракції. Останніми роками ведуться дослідження флотоекстракції як в 
Україні, так і за кордоном [2-3]. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою даної роботи є дослідження процесу флотоекстракції як методу 

очищення стічних вод від важких металів на прикладі іонів кобальту (ІІ). Для цього 
необхідно експериментально дослідити характер впливу на ступінь вилучення таких 
параметрів, як природа екстрагенту, рН середовища, молярне співвідношення 
ПАР:Метал, тривалість флотоекстракції, витрата газу. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Процес флотоекстракції проводили у циліндричній скляній колонці діаметром 

35 мм, дном якої слугував фільтр Шотта. Через пористу перегородку подавали повітря 
з компресору. Витрати газу контролювали ротаметром. Вихідна концентрація іонів 
кобальту 10 мг/дм3. Об’єм модельного розчину 200 см3, об’єм органічної фази 10 см3. 
Процес флотоекстракції відбувався до встановлення мінімальної залишкової 
концентрації іонів кобальту, яку визначали за стандартними методиками 
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фотометричним методом на однопроменевому скануючому спектрофотометрі Portlab 
501 (Великобританія). Мірою ефективності процесу флотоекстракції слугував 
показник ступеня вилучення барвника. В якості збирача було використано сульфанол  
(C18H29SO3Na) – аніонний ПАР.  

Було досліджено різні екстрагенти (ізоаміловий спирт, гексанол, октанол, 
ундециловий спирт) і встановлено, що кращий екстрагент – ізоаміловий спирт, що 
можна пояснити тим, що спирти розгалуженої структури мають кращу здатність до 
утримування сублатів. Порівняльну характеристику екстрагентів за ступенем 
вилучення іонів кобальту наведена на рис. 1. Згідно отриманих даних найвища 
ступінь вилучення при використанні ізоамілового спирту. 
 

 
Рис. 1. Порівняльна характеристика екстрагентів за ступенем вилучення 

іонів кобальту 
 

Важливим фактором, що впливає на ступінь вилучення є рН водної фази, 
оскільки цей параметр визначає наявність частинок, які беруть участь у 
флотоекстракції. Зміна рН може призвести до зміни заряду іону внаслідок гідролізу, 
утворення інших комплексів, утворення нерозчинного осаду. 

Водневий показник корегували розчинами лугу та кислоти. Досліджували 
вплив рН на ступінь вилучення при мольному співвідношенні Со:Сульфанол = 1:2. 
Найвища ступінь вилучення (рис. 2) спостерігалась при рН 10, коли сублат кобальту 
знаходиться у вигляді нейтральної молекули гідроксиду. 

Головним процесом при флотоекстракції є адсорбція. Тому концентрація ПАР 
значною мірою впливає на процес. ПАР знижує поверхневий натяг водної фази, що 
зменшує розміри бульбашок. Зменшення розмірів бульбашок, як вже зазначалося, 
призводить до збільшення площі поверхні на одиницю об’єму повітря. До того ж, 
знижений поверхневий натяг на поверхні розділу вода-органічний розчинник як 
результат присутності ПАР у водній фазі, допомагає бульбашкам перетинати границю 
без коалесценції. Всі ці фактори призводять до підвищення ефективності 
флотоекстракції. Однак, якщо концентрація ПАР занадто висока, надлишок ПАР буде 
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конкурувати за місце на поверхні бульбашки, що призведе до зменшення ступеня 
видалення полютанту.  
 

 
Рис. 2. Залежність ступеня видалення іонів кобальта від рН при молярному 

співвідношенні Со:ПАР = 1:2 
 

Головним процесом при флотоекстракції є адсорбція. Тому концентрація ПАР 
значною мірою впливає на процес. ПАР знижує поверхневий натяг водної фази, що 
зменшує розміри бульбашок. Зменшення розмірів бульбашок, як вже зазначалося, 
призводить до збільшення площі поверхні на одиницю об’єму повітря. До того ж, 
знижений поверхневий натяг на поверхні розділу вода-органічний розчинник як 
результат присутності ПАР у водній фазі, допомагає бульбашкам перетинати границю 
без коалесценції. Всі ці фактори призводять до підвищення ефективності 
флотоекстракції. Однак, якщо концентрація ПАР занадто висока, надлишок ПАР буде 
конкурувати за місце на поверхні бульбашки, що призведе до зменшення ступеня 
видалення полютанту.  

Досліджено вплив мольного співвідношення Со:сульфанол на ступінь видалення 
іонів кобальту (ІІ) з водної фази. Проведено експерименти з наступними 
співвідношеннями (Ме:ПАР): 1:0,5; 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5. З огляду на результати, що 
наведені на рис. 3 можна зробити висновок, що оптимальним є співвідношення 
Ме:ПАР = 1:2, що може бути пояснено тим, що кобальт – двозарядний катіон і 
потребує двозарядну аніонну пару. 

Досліджено залежність ступеню вилучення іонів кобальту (ІІ) від витрати 
повітря, що подається в нижню частину колонки компресором. Швидкість 
повітряного потоку визначає ефективність флотоекстракції. Збільшення швидкості 
повітря призводить до збільшення радіусу бульбашок, що зменшить площу поверхні 
на одиницю об’єму повітря і, також, зменшить час перебування бульбашок, так як 
більші бульбашки мають більшу підйомну силу. Але, незважаючи на це, встановлено, 
що зростання потоку повітря через колонку покращить інтенсивність процесу 
флотоекстракції, але тільки тоді, коли розміри бульбашок залишатимуться малими. 
Як видно з рис. 4, найкраще вилучення проходить при витраті повітря 45 см3/хв. 
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Рис. 3. Залежність ступеня вилучення іонів кобальту (ІІ) від мольного 

співвідношення Со:сульфанол 
 

 
Рис. 4. Залежність ступеня вилучення іонів кобальту (ІІ) від витрати повітря 

 
Було визначено оптимальну тривалість процесу флотоекстракції. Залежність 

ступеня вилучення від тривалості процесу представлено на рис. 5. Оптимальна 
тривалість процесу – 20 хвилин. При більшій тривалості процесу можемо 
спостерігати, що ступінь видалення майже незмінний, а якщо і збільшується, то на 
незначний відсоток. Проте в деяких випадках спостерігається незначне зменшення 
ступеня видалення, що можна пояснити частковим переходом сублату з органічної 
фази у водну.  
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Рис. 5.Залежність ступеня вилучення іонів кобальту від тривалості флотоекстракції 

 
ВИСНОВКИ 
Досліджено флотоекстракцію іонів кобальту з низькоконцентрованих водних 

розчинів (концентрація 10 мг/дм3). Раціональні умови процесу наступні: екстрагент – 
ізоаміловий спирт, ПАР – сульфанол, співвідношення кобальту до поверхнево-
активної речовини 1:2 при рН 10, швидкість подачі повітря 45 см3/хв, тривалість 
процесу становить 20 хв. За цих умов видалення іонів кобальту 79,7 %. Отримані 
результати можуть бути використані при проектуванні схем доочистки стічних вод від 
іонів кобальту. 
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