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Досліджено фізико-хімічні закономірності процесу вилучення поверхнево-активних речовин за 
допомогою методу флотофлокуляції, що поєднує переваги процесів флокуляції та флотації. Вивчено 
вплив концентрації реагентів, рН середовища, часу на ефективність процесу. Розраховані 
гідродинамічні параметри макромолекул, що впливають на механізм процесу. Проведено 
оптимізацію процесу флотофлокуляції з використанням природних високомолекулярних сполук.  

Ключові слова: Оптимізація, флотофлокуляція, поверхнево-активні речовини 
 

Изучены физико-химические закономерности извлечения поверхностно-активных веществ с 
помощью метода флотофлокуляции, сочетающего достоинства флокуляции и флотации. Изучено 
влияние концентрации реагентов, рН среды, времени проведения процесса на его эффективность. 
Рассчитаны гидродинамические параметры макромолекул, влияющие на механизм процесса. 
Проведена оптимизация процесса флотофлокуляции с использованием природных 
высокомолекулярных соединений.  

Ключевые слова: Оптимизация, флотофлокуляция, поверхностно-активные вещества 
 

The physicochemical regularities of the extraction of surfactants were studied using a method that 
combines the advantages of flocculation and flotation. The influence of the concentration of reagents, pH, 
time of the process on its effectiveness studied. The hydrodynamic parameters of macromolecules are 
calculated. The flotoflocculation process optimized using natural macromolecular compounds.  
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Існуючи технології очищення води потребують удосконалення, що нескладно 
реалізувати шляхом використання нових екологічно безпечних реагентів. 
Високомолекулярні сполуки, а саме, синтетичні полімери давно знайшли широке 
застосування в якості реагентів – флокулянтів. Особливо для тих вод, де складно 
видалити тонкодисперсні домішки розповсюдженими методами – відстоюванням, 
фільтрацією та флотацією. Останні дослідження показали ефективність використання 
високомолекулярних сполук для видалення розчинних органічних домішок [1]. 
Нажаль, в літературі надано багато інформації щодо токсичності деяких мономерів 
синтетичних флокулянтів, що перешкоджає їх широкому використанню. Екологічно 
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безпечною та доступною альтернативою синтетичним флокулянтам є полімери 
природного походження та їх композиції. 

Природні високомолекулярні сполуки зарекомендували себе як прості, 
доступні та високоефективні реагенти для очистки поверхневих та стічних вод. 
Ефективність процесів флокуляції визначається в першу чергу природою полімерів – 
флокулянтів. В останні роки збільшується використання їх в інших галузях – 
біотехнології, харчовій, фармацевтичній промисловості. Відомо, що хітин та хітозан 
використовують для видалення різних за природою забруднювачів води. Це метали, 
красителі, ароматичні вуглеводні та інші. Кристалічність структури впливає на 
здатність макромолекул до сорбції або флокуляції. Аморфізація структури 
призводить до зміни внутрішньої структури полімеру, що відображується на його 
сорбційній здатності та доступності активних центрів. Суттєву роль в ефективності 
дії високомолекулярних флокулянтів відіграє їх молекулярна маса та заряд активних 
груп вдовж ланцюга макромолекули. В якості флокулянтів доцільно використовувати 
не тільки окремі полімери, а також поліелектролітні комплекси.  

Дослідження присвячені оптимізації процесу флотофлокуляції органічних 
речовин за допомогою високомолекулярних сполук природного походження.  

Шляхом флотофлокуляціі можна видалити з води високодисперсні мінерали, 
емульсії вуглеводневих рідин, суміші мінеральних завислих речовин та органічних 
забруднювачів з емульсіями. Сутність флотофлокуляції полягає в адсорбції 
макромолекул на поверхні твердих або рідких колоїдних частинок, утворенні 
пластівців і злипанні вільних сегментів макромолекул, що знаходяться в пластівцях, 
до бульбашок повітря. Флотоагрегат, що утворився, має мозаїчну структуру. 
Макромолекула може бути пов'язана з декількома бульбашками повітря або навпаки. 
Щільність флотоагрегатів менше щільності води, тому вони спливають, утворюючи 
на поверхні флотаційну піну. Під час спливання відбувається захоплення великими 
флотоагрегатами вільних частинок і дрібних флотоагрегатів. Як правило, 
флотофлокуляцію здійснюють в два етапи. Спочатку в воду вводять флокулянт і 
перемішують її до утворення пластівців. Потім вводять повітря такими способами, як 
пневматична флотація, напірна флотація або адгезійна сепарація. 

Для здійснення флотофлокуляції необхідно було підібрати такі флокулянти, 
щоб макромолекула полімеру мала поверхнево-активні властивості, тобто, 
гідрофобну і гідрофільну частини. Гідрофобна частина забезпечує прилипання 
макромолекул до бульбашки повітря, гідрофільна - розчинність полімеру в воді і в 
більшості випадків адсорбцію на твердих і рідких частинках. 

Флокуляцію проводили за допомогою природних полімерів, що відносяться до 
екологічно безпечних та біодеградуємих. Природний флокулянт хітозан (ХТЗ) – 
товарний продукт компанії HGD Tech. Co. LTD 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.  

Природний флокулянт альгінат натрію (АН). Натрієва сіль альгінової 
(водоростевої) кислоти. Це спіралеподібний ланцюг з ланок D-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 
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стабілізуючі властивості. Розчиняється повільно у воді (краще при нагріванні в 
присутності спирту, гліцерину або цукру), утворює високов'язкі розчини. 

Вилучали поверхнево-активні речовини аніонного типу: алкілсульфати натрію 
з довжиною вуглеводневого ланцюгу від 12 до 18 атомів карбону.  

Математична обробка кінетичних кривих седиментації дозволила визначити 
оптимальні розміри флокул, яким відповідають найбільш вірогідні радіуси часток. В 
якості контрольних зразків використовували суспензії каоліну [2].  
 

 
Рис. 1. Диференційні криві розподілу за розміром часток каоліну: 

у воді (1); в розчинах АН (2); ХТЗ (3) 
 

Було розраховано оптимальний інтервал концентрацій для проведення 
флокуляції. Він складає від 0,5 до 5 мг/л. Частіше використовують інтервал 
концентрацій (0,5…3,0) мг/л, тому, що він вважається найбільш ефективним для 
практичного використання.  

При невеликих концентраціях природні флокулянти діють ефективно 
незалежно від їх заряду. Альгінат натрію краще використовувати в концентраціях до 
1 мг/л, при збільшенні концентрації зменшується його флокулююча дія. В 
концентрації більше 5 мг/л він проявляє властивості стабілізатора дисперсних систем. 

З метою розрахунку параметрів макромолекул були проведені реологічні 
дослідження систем полімер – ПАР. 

За результатами віскозиметрії були розраховані середньов’язкістні молекулярні 
маси полімерів. Молярна маса хітозану складає 12∙106; альгінату натрію – 7,6∙106. 
Розрахунки параметрів макромолекул проводили за рівняннями: 
 

 ,      (1) 

 
де М – середньов’язкісна молекулярна маса полімеру; [�] – характеристична 

в’язкість; Ф – константа Флорі, для ідеальних розчинників 2,86∙1023. 
Для визначення середньоквадратичного радіусу використовували рівняння: 
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,       (2) 

 
Об’єм макромолекули в розчині розраховували за формулою: 

 

,      (3) 

 
Розрахунки показали, що більш ефективну флокулюючу дію по відношенню до 

аніонних ПАР має ХТЗ. Він утворює більш об’ємні флокули. Так, розрахована 
середньоквадратична відстань між кінцівками його макромолекули складає 40 нм, що 
практично у двічі більш зрівняно з АН. Тому середньоквадратичний радіус 
макромолекули хітозану та її об’єм значно більший. Очевидно, в даній системі 
спостерігається найбільш оптимальне співвідношення між щільністю заряду та 
гнучкістю макромолекули. 

АН також має флокулюючу дію, однак в системах ПАР-АН утворюються в 
основному асоціати невеликих розмірів згідно розрахунків гідродинамічних 
параметрів макромолекули АН та за даними мікроскопії. Збільшення концентрації АН 
призводить до стабілізації системи, що значно перешкоджає процесу флотації.  

Для кількісної характеристики флокуляції використовували ступінь освітлення: 
 

%100
0

0 



V

VV
D  ,     (4) 

 
де V та Vo – швидкість осадження дисперсної фази у воді з додаванням 

флокулянту та без нього. 
Максимальний ступінь освітлення спостерігався при концентраціях 

флокулянтів, що не перевищують 5 мг/л. У цих випадках достатньо було 60…80 сек 
для повного осадження дисперсної фази (табл.1). 
 

Таблиця 1. Вплив концентрації флокулянтів на процес освітлення дисперсних систем 
Система ПАР-ХТЗ 

СХТЗ,мг/л 
 

0 0,5 1 3 5 10 20 30 40 

Час осв. 
 t, сек 

700 60 80 90 250 300 380 100 100 

Система ПАР-АН 
САН, мг/л 0 0,5 1 3 5 10 20 30 40 
Час осв.  

t, сек 
700 95 80 150 200 350 400 600 600 

 
 

Оптимальна концентрація досліджуваних природних флокулянтів складає 
0,5…3,0 мг/л (табл.2). 
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Таблиця 2 – Оптимальні умови флотофлокуляційного процесу 

Система ПАР-ХТЗ 
Конц флок, мг/л 0,3 0,5 1,0 3,0 5,0 

Тривалість процесу, хв. 3 5 5 5 10 

Ступ. флотофлок, α,% 82 90 95 98 90 

Система ПАР-АН 
Конц флок, мг/л 0,3 0,5 1,0 3,0 5,0 

Тривалість процесу, хв. 3 5 5 5 10 
Ступ. флотофлок, α,% 80 80 87 80 50 

 
Метод флотофлокуляції відрізняється простотою виконання та дозволяє за 

невеликий інтервал часу видалити дисперсну фазу, що утворюється під час 
флокуляції. Крім того, пінна флотація відрізняється утворенням великої кількості 
піни, що потребує додаткових витрат. Більш ефективно процес флотофлокудяції 
протікає у системах ПАР-ХТЗ. На відміну від класичної флотації, достатньо 3…5 хв 
для вилучення ПАР на 80…98 %.  
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