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Зменшення вмісту залишкового алюмінію в питній воді

В статті представлені дослідження по застосуванню коагулянтів – основних 

сульфатів алюмінію та їх композиції з бактерицидним флокулянтом «Валеус» для 

зниження вмісту залишкового алюмінію в очищуваній воді. Оскільки флокулянт має 

знезаражуючі  властивості,  представлені  також  результати  по  бактерицидній  

ефективності композиції «коагулянт+флокулянт».

 

Підготовка  питної  води  з  поверхневих  джерел  заснована  на  застосуванні 

методів її прояснення коагулюванням. Нові, більш жорсткі вимоги до якості питної 

води за  бактеріологічними показниками,  вмістом токсичних металів,  хлормістких 

сполук та алюмінію, вимагають удосконалення технологій підготовки питної води, 

які  потребують більш глибокого очищення води від каламутності,  кольоровості  і 

органічних  забруднень.  За  недостатньо  глибокого  зниження  кольоровості  і 

концентрації  органічних  забруднень  можлива  присутність  в  очищуваній  воді 

розчинених сполук алюмінію. Крім того виконання нормативів щодо каламутності й 

кольоровості не гарантує забезпечення ГДК щодо вмісту залишкового алюмінію в 

питній воді [1]. 

Алюміній  –  один  з  найбільш  поширених  елементів  в  земній  корі  і  може 

входити  в  біологічні  системи,  хоча  він  не  є  необхідним для  підтримання  життя. 

Підвищення його концентрації може визивати значні ускладення в роботі організму. 

В  першу  чергу  у  теплокровних  тварин  та  людини  від  перевищення  його 

концентрації в організмі порушуються функції нервової системи [2].

Існує кілька шляхів зменшення залишкового алюмінію в очищуваній воді. Це 

вдосконалення існуючих технологічних схем водопідготовки та використання більш 

ефективних  коагулянтів,  які  застосовуються  на  водоочисних  станціях.  Перший 

спосіб  може  зменшувати  залишковий  алюміній  в  воді,  але  він  є  економічно 
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невигідним, оскільки мова йде про апаратурне переоснащення ліній водопідготовки. 

Щодо другого способу, він дозволить знизити вміст розчинних форм алюмінію у 

воді  за  рахунок  зменшення кількості  алюмінію,  який  привноситься  в  очищувану 

воду. Перспективною заміною існуючого коагулянту сульфату алюмінію є основні 

солі  алюмінію,  і  особливо  в  композиції  з  флокулянтами.  Продукти  їх  гідролізу 

мають вищий позитивний заряд  та  інтенсивніше взаємодіють з  домішками води. 

Крім  того,  за  рахунок  більш  глибоких  процесів  гідролітичної  полімеризації, 

зменшується кількість привнесеного в воду розчинного алюмінію. Знижений вміст 

алюмінію  забезпечується  зменшенням  доз  основних  сульфатів  алюмінію  в 

порівнянні з  сульфатом алюмнію. Відомо, що за низьких температур очищуваної 

природної води, формування нерозчинних продуктів гідролізу сульфату алюмінію 

відбувається дуже повільно і часто не встигає завершитися на очисних спорудах. 

Крім того, в таких умовах утворюються дуже дрібні пластівці гідроксиду алюмінію, 

що  проходять  крізь  завантаження  фільтрів.  Дійсно,  використання  в  якості 

коагулянту  сульфату  алюмінію  в  процесі  водопідготовки  на  Дніпровській  та 

Деснянській  водопровідних  станціях  в  зимовий  період  призводить  до  високих 

значень залишкового алюмінію в очищеній питній воді [3,4]. 

Застосування  композитних  реагентів  типу  «коагулянт+флокулянт»  дозволяє 

суттєво  зменшити  дозу  алюмінійвміщаємих  коагулянтів  і  флокулянтів  за 

одночасного  покращення коагулювання води,  створення більш сприятливих умов 

для  агрегації  колоїднодисперсних  частинок  та  можливого  застосуваня  менш 

токсичних, ніж хлор, бактерицидних реагентів.

Головною характеристикою основних солей  алюмінію є  модуль  основності 

(Мо),  що  визначається  співвідношенням  SO3/Al2O3.  Чим  нижче  Мо,  тим  більш 

гідролізований  коагулянт.  В  роботі  використані  наступні  основні  сульфати 

алюмінію: дігідроксосульфат алюмнію Мо 2,0 (ДГСА), композитні коагулянти Мо 

2,3,  2,5,  2,7  (Кк).  Сульфат  алюмінію  має  Мо  3,0  (СА).  Збільшення  основності 

коагулянтів  зумовлює  не  тільки  підвищення  електрокінетичного  потенціалу 

продуктів гідролізу, але й розміру пластівців останніх. Оскільки Деснянська вода 

має низький вміст глинистих мінералів у вихідній воді, які мали б збільшувати масу 
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пластівців  коагульованої  зависі,  та  висока  водонасиченість  останніх  взимку 

негативно впливають на процес седиментації.  Це призводить до високих значень 

залишкового алюмінію в очищеній воді(AlЗАЛ). 

В зимовий період року води річок Десна та Дніпро мають низьку каламутність 

(1,0 – 2,5 мг/дм3), кольоровість (20 градусів – для р.Десна і 60 – для р. Дніпро) і 

температуру (0,2 – 5,0 ºС). 

Таблиця 1. Коагуляційна ефективність СА, ДГСА та композитних коагулянтів при 

очищенні  води  р.  Десна.  Вих.  вода:  каламутність  =  2,4  мг/л; 

кольоровість = 26 град; лужність = 4,85  ммоль/л; рН = 7,75,t = 2,0°

Коагулянт 
(тип, модуль)

Доза 
(мг/дм3)

AlЗАЛ, 
мг/дм3

Пластівце-
утворення, 
осадження

СА

3,0 1,11 поч.осад

4,5 1,05 поч.осад

6,0 0,99 поч.осад

7,5 0,95 осад.

9,0 0,81 осад.

ДГСА
МОС = 2.0

3,0 0,82 поч.осад

4,5 0,68 осад.

6,0 0,61 осад.

7,5 0,57 зн.осад

9,0 0,51 зн.осад

КК
МОС = 2.3

3,0 0,91 поч.осад

4,5 0,81 осад.

6,0 0,73 осад.

7,5 0,68 осад.

9,0 0,56 зн.осад

КК
МОС = 2.5

3,0 0,95 поч.осад

4,5 0,89 осад.

6,0 0,83 осад.

7,5 0,78 осад.

9,0 0,70 зн.осад
КК

МОС = 2.7
3,0 0,97 поч.осад
4,5 0,90 поч.осад
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6,0 0,84 осад.

7,5 0,90 осад.

9,0 0,71 зн.осад
В  табл.1. наведені  результати  коагуляційної  ефективності  ДГСА  Мо  2,0  і 

композитних коагулянтів з Мо 2,3, 2,5 та 2,7 в порівнянні з сульфатом алюмінію при 

очищенні води річки Десна в період низьких температур. Отримані дані свідчать, що 

використання композитних коагулянтів і ДГСА значно зменшують оптимальну дозу 

коагулянту, при дозуванні якого показник AlЗАЛ був меншим 0,80 мг/дм3 і при цьому 

спостерігалося значне осадження пластівців та коагульованої зависі після обраного 

часу відстоювання. Виходячи з цього,  отримали, що оптимальна доза коагулянту 

(Дк) ДГСА з Мо 2,0 і композитів з Мо 2,3, 2,5 та 2,7 становила в умовах Деснянської 

водопровідної станції відповідно 4,5, 6,0, 7,5 та 9,0 мг/дм3 по Al2O3  (див. табл.1). В 

той  же  час  за  допомогою  сульфату  алюмінію  вміст  залишкового  алюмінію  не 

вдавалося  досягти  нижче  1  мг/дм3.  При  цьому  також  дещо  збільшується 

каламутність очищуваної води. Це пояснюється сповільненим перебігом гідролізу 

сульфату  алюмінію  за  низьких  температур  та  утворенням  розчинних  продуктів 

гідролізу. 

Рис. 1. Зменшення залишкового алюмінію в залежності від типу коагулянту 

при очищенні води р. Дніпро.
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Висока  коагуляційна  ефективність  композитних  коагулянтів  та  ДГСА 

порівняно з сульфатом алюмінію зберігається і в умовах очищення води р. Дніпро 

(рис.  1).  Це  проявляється  у  відміченому  вище  зміщенні  оптимальної  дози  в  бік 

зменшення в ряду зразків з Мо 3,0, 2,7, 2,5, 2,3 та 2,0, що сприяє економії реагенту 

та покращенню фізико-хімічних показників, оскільки з меншою оптимальною дозою 

вноситься менша кількість алюмінію в очищувану воду. При збільшенні ж дози СА 

більше за 9,0 мг/дм3 дещо підвищується вміст залишкового алюмінію в очищуваній 

воді (рис. 2),  що також зумовлене повільним гідролізом сульфату алюмінію. При 

збільшенні  доз  композитних  коагулянтів  та  ДГСА понад  9,0  мг/дм3 відбувається 

невелике підвищення алюмінію в очищуваній воді.

Таким  чином,  в  результаті  досліджень  коагуляційної  ефективності 

композитних коагулянтів з підвищеною основністю та дігідроксосульфату алюмінію 

в порівнянні з сульфатом алюмінію при дестабілізації домішок природних вод річок 

Десна та Дніпро встановлено, що самим ефективним коагулянтом є ДГСА. 

Достатньо  ефективним  для  зниження  залишкового  алюмінію  у  воді  є 

застосування  з  алюмінієвими  коагулянтами  флокулянтів,  особливо  катіонних. 

Катіонні  флокулянти,  взаємодіючи  з  глинистими  частинками  та  гумусовими 

речовинами, знижують їх заряд і утворюють в результаті флокуляції пластівці, які 

легше седиментують [5,6]. 

В  якості  флокулянтів  використовували  два  флокулянти  –  поліДАДМАХ 

(полідиалілдиметиламоній  хлорид),  який  використовується  на  водопровідних 

станціях м.Києва та новий ефективний флокулянт торгової марки «Валеус» (сіль на 

основі  полігексаметиленгуанідину).  Їх  флокулючі  властивості  визначали  при 

сумісному використанні  з  коагулянтами.  Флокулянти  вводили в  очищувану  воду 

після коагулянту. Доза флокулянту становила 2,5 мг/дм3.

Очищувана  вода  мала  такі  показники  якості:  кольоровість  –   112  град, 

каламутність – 3,3 мг/дм3, лужність – 2,75 мг/дм3.



6

Рис.  2.  Залежність  залишкового  алюмінію  в  очищуваній  воді  від  дози 

коагулянту і типу композиції  «коагулянт+флокулянт».

Дослідження  коагуляційних  властивостей  композицій  коагулянтів  з 

поліДАДМАХом  представлена  на  рис.  2.  Використання  флокулянтів  сприяє 

зменшенню вмісту залишкового алюмінію в очищаємій воді. Їх ефективність краще 

простежується  при  використанні  з  СА,  оскільки  при  внесенні  флокулянту  вміст 

залишкового алюмінію в очищеній воді зменшується на 20…30%. При додаванні 

флокулянту  до  ДГСА  зниження  вмісту  залишкового  алюмінію  в  очищеній  воді 

становить лише 10%. Це підтверджує отримані раніше дані про те, що основні солі 

алюмінію привносять  меншу кількість алюмінію в  очищувану воду,  ніж сульфат 

алюмінію [3]. Сумісна дія коагулянту та флокулянту є ефективнішою для композиції 

«ДГСА+поліДАДМАХ» в усьому діапазоні доз коагулянту. 

Полігуанідини  –  це  досить  новий  клас  флокулянтів,  які  крім  високих 

флокуляційних  властивостей  мають  і  бактерицидні  [7].  Тому  далі  проводилися 

дослідження  їх  флокулюючої  дії  з  коагулянтами.  В  якості  такого  флокулянту 

використовували флокулянт «Валеус»тм. Дозу флокулянту для дослідів становила 0,5 

мг/дм3.

Річкова  вода  мала  такі  показники  якості:  температура  води  –  6,5  °С, 

кольоровість –  54 град, каламутність – 13 мг/дм3, лужність – 2,4.
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Таблиця 2.  Вплив коагулянтів  СА і  ДГСА та  їх  композицій  з  флокулянтом 

«Валеус» на очищення води за фізико-хімічними показниками.

Коагулянт «Валеус»,
мг/дм3

Залишковий алюміній, 
мг/дм3Тип Доза, 

мг/дм3

СА 4.5 - 1,41
6.0 - 1,30
7.5 - 1,22
9.0 - 1,10

СА 4.5 0.5 1,18
6.0 0.5 1,11
7.5 0.5 1,02
9.0 0.5 0,95

ДГСА 4.5 - 0,66
6.0 - 0,59
7.5 - 0,48
9.0 - 0,40

ДГСА 4.5 0.5 0,54
6.0 0.5 0,46
7.5 0.5 0,40
9.0 0.5 0,33

Дані  табл.  2  свідчать  про  ефективність  застосування  композиції 

«коагулянт+флокулянт»  з  метою  отримання  питної  води  високої  якості. 

Застосування композиції ДГСА з «Валеусом» забезпечує більш повне прояснення 

води і зменшує вміст в очищеній воді залишкового алюмінію в 3-5 разів. Зменшення 

дози коагулянту дозволяє економити реагент на 30-40%. Застосування катіонного 

флокулянту підсилює ефект очищення.

Виходячи  з  результатів  досліджень,  можна  сказати  про  достатньо  високий 

ступінь  зниження  залишкового  алюмінію  в  очищуваній  воді  при  використанні  в 

якості  коагулянтів основних сульфатів алюмінію, зокрема дігідроксосульфату.  Це 

пояснюється зменшенням дози коагулянтів  підвищеної  основності  в  порівнянні  з 

сульфатом алюмінію. Крім того досягається менший вміст залишкового алюмінію в 

очищеній  питній  воді  при  використанні  композицій  «коагулянт+флокулянт». 

Причому застосування коагулянту з будь-яким флокулянтом покращує якість води, 

а  запропонована   композиція  «ДГСА+Валеус»  забезпечує  найнижчий  показник 
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залишкового  алюмінію  в  очищуваній  воді  за  одночасного  досягнення 

бактерицидного ефекту.

Рис.  3.  Ефективність  видалення  бактерій  коагулянтами  та  композиціями 

«коагулянт+флокулянт».

Вихідне  навантаження  мікроорганізмів  − 105 КУО/см3.  В  воду  вносили 

спочатку  коагулянт,  а  потім  флокулянт.  Дози  коагулянтів  становили  6  мг/дм3 

(оптимальна  доза  коагулянтів  для  очищення  природної  води),  флокулянту  –  3 

мг/дм3,  тривалість  контакту  реагентів  з  бактеріями  60  хв.  При  дослідженні 

ефективності видалення тест-мікроорганізмів Е.coli 1257 за допомогою коагулянтів 

та  композицій “коагулянт-флокулянт” отримали результати, які вказують на високу 

коагуляційну  активність  коагулянтів  по  відношенню  до  бактерій  (рис.  3.). 

Ефективність  очищення  становить  більше  85%.  Добавка  флокулянту  підвищує 

ефективність  коагуляційного  очищення  природних  вод  від  бактерій.  Флокулянт 

«Валеус» відноситься до нового класу бактерицидних флокулянтів, який підсилює 

знезаражуючий  ефект  до  99,99%  при  застосуванні  ДГСА  та  до  99,3-99,8%  при 

застосуванні сульфату алюмінію  для вод річок Дніпро та Десна відповідно. 

Результати  досліджень  вказують  на  високу  ефективність  використання 

коагулянту  дигідроксосульфату  алюмінію  та  його  композиції  з  бактерицидним 
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флокулянтом «Валеус»  для  зниження  залишкового  алюмінію  в  очищуваній  воді. 

Крім  того  забезпечення  знезаражуючого  ефекту  при  застосуванні  композиції 

дозволить уникнути використання хлорвміщуючих  реагентів при підготовці води, 

які  зумовлюють  утворення  у  воді  токсичних  хлорорганічних  сполук 

(тригалогенметанів).
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