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В останні роки збільшилось споживання коагулянтів і флокулянтів 

для підготовки питної  води,  а також для нейтралізації  і  знезаражування 
стічних вод на підприємствах хімічної, автомобільної, нафтопереробної та 
інших  галузей  промисловості.  Щоб  забезпечити  народне  господарство 
коагулянтами,  розширити  асортимент,  підвищити  їх  якість,  необхідно 
створити  ряд  нових  виробництв,  здійснити  технічне  переоснащення 
діючих,  вдосконалювати  існуючі  способи  і  досліджувати  можливості 
отримання нових, більш ефективних коагулянтів, які відрізняються як за 
хімічним складом, так і  за коагуляційною ефективністю. Тому особливо 
актуальним є питання синтезу ефективних коагулянтів,  що максимально 
відповідають вимогам. Застосування в якості коагулянту основних солей 
алюмінію покращить технологічні характеристики процесу водопідготовки 
в  цілому,  усунуть  або  зменшать  недоліки,  що  характерні  для  сульфату 
алюмінію.

Робота  присвячена  дослідженню  коагуляційних  властивостей 
реагентів основного характеру і направлена на вивчення умов практичного 
застосування  основних  солей  алюмінію  –  оксисульфатів  (ОСА)  і 
оксихлоридів  алюмінію  (ОХА)  в  прцесах  коагулційного  очищення 
природних і промислових вод.

Основні  переваги  основних  солей  алюмінію  перед  традиційним 
сульфатом  алюмінію  полягають  в  тому,  що  вони  утворюють  крупні 
пластівці однакового гранулометричного складу, розмір яких практично не 
залежить  від  температури;  тому  коагулянти  ефективні  в  холодну  пору 
року.  Вони  практично  не  знижують  рН  і  лужного  резерву  води,  яка 
підлягає  очищенню,  завдяки  чому  кислотна  корозія  комунікацій 
зменшується. Коагулююча здатність ОХА і ОСА висока як в кислих, так і в 
лужних середовищах, тобто область оптимального рН при застосуванні є 
досить широкою. Суттєвою перевагою коагулянтів є значно менший вміст 
залишкового  алюмінію  і  малий  приріст  хлору  після  коагулювання  для 
ОХА.  Витрати  ОСА  і  ОХА  (в  перерахунку  на  Al2O3)  на  коагуляцію 
природної води може бути знижено в середньому на 20 – 30 %, інколи для 
ОСА і на 40 – 50 %. 

Основними перевагами ОСА, ОХА перед сульфатом алюмінію є:
- міцели,  які  утворюються  в  результаті  гідролізу  основних  солей 

алюмінію,  мають  більш  високий  позитивний  заряд  і  кращу 
адсорбційну здатність;

- завдяки невисокому значенню кислотності, вони зменшують кислотну 
корозію обладнання і комунікацій;



- технологія отримання ОХА дещо ускладнена через леткі реагенти, з 
яких його отримують. 

Інтенсивні дослідницькі роботи з отримання і застосування ОХА для 
очищення природних вод проводяться в Японії, Італії, Франції, Англії і ін. 
Є кілька технологій отримання оксихлориду алюмінію:
• на  нафтохімічних  підприємствах  при  виробництві  етилбензолу, 

ізопропіленбензола та поліізопропілена;
• отримання ОХА з таких джерел сировини як металічного алюмінію; 

оксиду і гідроксиду алюмінію; шляхом нейтралізації розчинів хлориду 
алюмінію;  при  солянокислому  розкладі  алюмосилікатів; 
термогідролізом  алюмінійвмісної  сировини;  хлорсульфатним  і 
йонообмінними способами та електрохімічним способом.

Технологію отримання ОсА представлено такими способами:
• отримання з природної сировини, що вміщає алюміній;
• отримання  з  сульфату  алюмінію,  свіжоосадженого  аморфного 

гідроксиду алюмінію та металічного алюмінію.
В роботі досліджені властивості основних солей алюмінію – ОХА і 

ОСА на природній воді рр. Дніпро і Десна. Порівняльну характеристику 
проводили  за  такими  параметрами  як  кольоровість,  каламутність, 
залишковий алюміній та лужність.

Параметри  природної  води:  t  =  4  °C,  каламутність  =  17  мг/л, 
кольоровість = 55, рН = 7,9 ÷ 8,5.

Таблиця 1. Показники якості очищеної води оптимальними дозами 
ОСА і ОХА і показники  природної води до очищення в паводковий 
період.

Показник

Коагулянт

Кольоровість, 
град

Каламутність, 
мг/л

Залишковий 
алюміній, 

мг/л

Лужність, 
мг-екв/л

ОХА 22 12,2 1,08 2,4
ОСА 13 1,6 0,86 2,65

Оскільки практика водоочищення показала, що більш ефективними 
коагулянтами  є  основні  солі  алюмінію,  їх  застосування  дозволяє 
інтенсифікувати процес, розширити діапазон значень рН води, що підлягає 
очищенню, покращити якість останньої. Отримані результати досліджень 
(рис.1,  табл.1)  коагуляційного  очищення  із  застосуванням  коагулянтів 
ОХА і ОСА дають підставу говорити про кращі коагуляційні властивості 
основних  сульфатів  алюмінію  в  порівнянні  з  основними  хлоридами 
алюмінію.  Застосування  ОСА  в  технології  обробки  природної  води  дає 
змогу підвищити її якість при меншій витраті реагентів.


