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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 

A a fénysugár által hatékonyan átszelt keresztmetszet területe 
a a vakpróba titrálásakor fogyott Mohr-só mérőoldat térfogata, cm3 (4.6. fejezet) 
a0 az alumínium-sók hidrolízis termékéből képződött primer részecskék átlag-sugara 
a1 részecske sugár, m 
a2 polielektrolit gombolyag sugár, nm 
AC a PDA2000 mérőberendezés megvilágított zónáján áthaladó részecskék számát jellemző fluktuáló 

fluxus 
APAM anionos poliakril-amid 
AS alumínium szulfát 
b a minta titrálásakor fogyott Mohr-só mérőoldat térfogata, cm3 
BAC bázikus alumínium klorid 
BAS bázikus alumínium szulfát  
c a részecskék szórási keresztmetszete 
ccc kritikus koaguláló koncentráció 
CD charge density, töltéssűrűség, mol% 
cmol(-)/kg kg anyagonkénti moláris töltésszám (- töltésekre vonatkozóan) 
CPAM kationos poliakril-amid 
Csó sókoncentráció, mol/l 
d átmérő, m 
D Dalton 
D keverőlapát legnagyobb átmérője (5.3.5. fejezet) 
DC PDA2000 mérőberendezés mérőcelláján áthaladó szuszpenzió zavarosságát jellemző állandó fluxus  
DLVO Derjaguin-Landau-Verwey-Owerbeek 
ECH/DMA epiklór-hidrin és dimetil-amin kopolimere 
EKR elektromos kettős réteg 
f a Mohr-só mérőoldat faktora 
f/p fordulat/perc 
F1 képződött aggregátumok roncsolódásának mértékét jellemző faktor 
F2 képződött aggregátumok keletkezésének és újraépülésének mértékét jellemző szilárdsági faktor 
G gradiens, 1/s 
h hígítási tényező (4.6. fejezet) 
h polimer réteg vastagsága, nm 
HPB hexadecil-piridinium-bromid 
HTR hidrolízis termék részecskék 
k a flokkulumok képződésének sebességi állandója 
k12 két részecske ütközését jellemző sebességi állandó 
KOI kémiai oxigénigény, mgO2/l 
L optikai út hossza 
l polimer szegmenshossz, nm 
I Ionerősség, mol/l (5.1. fejezet) 
M molekulatömeg 
m/m% tömegszázalék 
n az egy térfogategységre jutó átlagos részecskeszám (3.3. fejezet) 
n polimer láncot alkotó szegmensek száma 
O oktaéderes réteg 
P polimerizációfok 
P(n) n számú részecske megtalálási valószínűsége az adott térfogatban 
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PAM poliakril-amid 
PDADMAC poli-diallil-dimetil-ammónium-klorid 
PEO polietilén-oxid 
PDAMAC poli-diallil-metil-ammónium-klorid 
PVSK polivinil-szulfonát-káliumsója 
PZC “point of zero charge”, nulla töltéspont 
q elemi cellánkénti töltéshelyek száma 
R (ratio) PDA részecskeszámlálóval mért, az aggregáció mértékét jellemző dimenzió nélküli paraméter 
r láncvégek közötti átlag távolság, nm 
Re  Reynolds- szám 
RMS “root mean square”, négyzetes átlagérték 
SALS Kis szögű fényszórás “Small-angle light scattering” 
t idő, mp 
T tetraéderes réteg 
TO tetraéderes és oktaéderes lemezek alternálása 
TOT tetraéder-oktaéder-tetraéderes lemezek váltakozása 
V a meghatározáshoz használt minta térfogata, cm3 (4.6. fejezet) 
V taszító és vonzóerők eredője 
V1 a flokkulációs folyamat egy bizonyos fázisában keletkező aggregátumok méretét jellemző Vrms érték 

maximuma 
V2 az intenzív keverési szakasz után roncsolódott aggregátumok Vrms értéke 
V3 az intenzív keverési szakasz után átépült részecskékre jellemző Vrms érték 
VA vonzóerők 
VR taszítóerők 
Vrms PDA részecskeszámlálóval mért, az aggregáció mértékét jellemző dimenzió nélküli paraméter 
WHO World Health Organization 
α  Kuhn egyenlet lánc szolvatáltságától és hajlékonyságától függő kitevője 
Γi az i komponens felületi többletkoncentrációja, mol/m2 
ζ potenciál zéta-potenciál, mV 
σ0 felületi töltéssűrűség, C/m2 
τ zavarosság 
ω szögsebesség, ford/perc érték 

 víz kinematikai viszkozitása, (1,004 mm2/mp) 
ΔSrel az aggregáció során bekövetkezett fajlagos felület-csökkenésére, % 
“L” mechanikai keverővel végzett vizsgálatok 
“M” mágneses keverővel végzett vizsgálatok 
 a felület polimerrel borított hányada 
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1. BEVEZETÉS 
 

Napjaink környezetvédelemi problémái között a víztisztaság-védelem, a csökkenő víztartalékok 

és a meglévő vízforrások növekvő szennyezettsége következtében egyre jelentősebb szerephez jut. 

Fontos tehát az adott vízforrásra, üzemre, településre alkalmas leggazdaságosabb tisztítási módszer 

kidolgozása. A vízben előforduló lebegő szennyezők az esetek túlnyomó többségében 1 mikrontól 

kisebb méretűek és ezeket a vizekből általában ülepítéssel, flotálással, szűréssel vagy ritkábban cent-

rifugálással távolítják el. Az említett folyamatok meggyorsítására, illetve hatékonyságának növelésére 

a részecskéket aggregáltatják hidrolizáló sók (koagulánsok), tenzidek vagy makromolekuláris anyagok 

(flokkulánsok) hozzáadásával. A művelet során a szennyező oldott szerves anyagok egy részének el-

távolítása is megvalósul. 

Az alumínium sók, elsősorban az alumínium-szulfát és alumínium-klorid, illetve ezek elő-

hidrolizált formái (melyek különösen alkalmasak hideg vagy alacsony lúg-tartalmú vizek kezelésére) a 

víz -előkészítésben és szennyvíztisztításban leggyakrabban alkalmazott, mai napig pótolhatatlan rea-

gensek. Hatásukat általában két fő mechanizmussal magyarázzák: a vízben lévő jellemzően negatív 

kolloidrészecskék felületi töltésének semlegesítésével a kationos hidrolízis termékek adszorpciója 

következtében, valamint a szennyezők mechanikai befogásával az ülepedő amorf alumínium-

hidroxid- a hidrolízis végterméke-részecskéi között (ún. „sepregető” koaguláció). Az alumínium sók 

hidrolízis termék-részecskéinek (HTR) kolloidkémiai paraméterei, melyek meghatározzák a HTR 

aggregációjának időbeni lefolyását és mechanizmusát, döntően befolyásolják a víztisztítás módozata-

it és hatékonyságát.  A HTR jellemzőit, azaz a részecskék formáját és méretét, felületi töltéssűrűségét, 

elektrokinetikai potenciálját és felületük hidratáltságát a víz olyan paraméterei határozzák meg, mint 

a pH, a hozzáadott koaguláltató szer adagja, a jelenlévő elektrolitok összetétele és koncentrációja, a 

víz lúgossága és (elő-hidrolizált minták esetében) a só OH/Al aránya. Figyelembe kell venni azt is, 

hogy a reagenseket többé-kevésbé gyors keverés mellett adagolják a kezelendő vízhez, hogy jó felté-

teleket biztosítsanak az adalék egyenletes eloszlásának a rendszerben. Utána áttérnek lassúbb keve-

réshez, amely elősegíti a nagyméretű aggregátumok képződését. A keverési feltételek jelentősen 

befolyásolják a HTR aggregációjának kinetikáját, a képződött aggregátumok méretét és szilárdságát, 

azaz végső fokon a víztisztítás hatékonyságát. A lebegő anyagok eltávolításának mechanizmusa, ha-

tásfoka és a hozzáadott alumínium sók HTR paraméterei, valamint a keverés intenzitása közötti ösz-

szefüggések problémakörében csak igen kisszámú adat áll rendelkezésünkre, ez különösen érvényes 

a bázikus sók vonatkozásában [1].  

Jól ismert, hogy a nagy molekulatömegű anyagok igen kis töménységben is (a diszpergált fázis 

ezreléke vagy csak milliomoda) jelentősen megváltoztathatják a diszpergált részecskék 

aggregálódását. A polimerek e sajátosságát széleskörűen alkalmazzák a fázisszétválasztás meggyorsí-
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tására, többek között szuszpenziók szedimentációjának, szűrésének és flotációjának intenzifikálására, 

zagyok töményítésére és víztelenítésére, vizekben lévő kolloidrészecskék/emulziócseppek eltávolítá-

sára stb. A víztisztítás szempontjából a polimerek számos tulajdonsága az alumínium sókkal szemben 

sokkal kedvezőbb, nevezetesen: lényegesen kisebb a reagens-dózis és a keletkező iszap térfogata; a 

megtisztított víz ionokkal, többek között alumínium-ionokkal való terheltsége nem vagy kisebb mér-

tékben növekszik és jelentős a költség-megtakarítás. Rengeteg irodalmi adat áll rendelkezésünkre a 

polimerekkel megvalósított flokkuláltatás törvényszerűségeiről és mechanizmusáról. Általánosan 

elfogadott, hogy a polimereknek a diszperz rendszerek stabilitására kifejtett hatása szorosan össze-

függ a makromolekulák adszorpciójának sajátosságaival, a határfelületen képződő polimer-rétegek 

szerkezetével; hogy a kolloidrészecskékkel ellentétes töltéselőjelű polielektrolitok destabilizáló hatá-

sa ezen anyagok adszorpciója által előidézett felületi töltés, illetve potenciálcsökkenéssel hozható 

összefüggésbe (neutralizációs mechanizmus) és hogy a nemionos polimerek és részecskék töltésével 

megegyező töltéselőjelű polielektrolitok aggregáltató hatását a makromolekulák több részecskén 

megvalósuló egyidejű adszorpciója idézi elő (polimer-hídkötéses mechanizmus) [2-6]. A jelentős szá-

mú publikáció ellenére nem teljesen világos, hogyan függ a flokkuláció mechanizmusa a hozzáadott 

polimer töltéssűrűségétől, a polimer-lánc merevségétől, a diszpergált fázis töménységétől és a rend-

szer elektrolit-tartalmától. 

A gyakorlatban a polimer flokkulánsokat általában különböző típusú külső erőhatásoknak (ke-

verés, csöveken történő szállítás) kitett szuszpenziók, illetve szennyvizek kezelésére alkalmazzák. 

Ezek előidézhetik a képződött aggregátumok roncsolását; fontos tehát összefüggések megállapítása a 

flokkulumok szilárdsága és a rendszer keverésének intenzitása között. Az utóbbinak a flokkulumok 

képződésére, roncsolására és lehetséges újraképződése gyakorolt hatását csak a közelmúltban kezd-

ték vizsgálni. 

Ígéretes a polimer-elegyek flokkuláltató hatásának vizsgálata. Az elegyek a számos rendszerben 

megvalósuló szinergetikus hatás révén jelentősen tovább növelhetik a lebegő anyagok vizekből való 

eltávolításának hatékonyságát. E problémakörön belül- a víztisztítás megtervezése és az optimális 

elegy-összetétel kiválasztása szempontjából - döntő jelentőséggel bír a polielektrolit-elegyek 

flokkuláltató hatása és a felületen felvett konformációja közötti összefüggések vizsgálata. 

A fenti rövid elemzés alapján kutatásom fő célkitűzéseit az alábbiakban határoztam meg: 

 

1. Normális és bázikus alumínium szulfát és klorid hidrolízis termék- részecskék (HTR) kol-

loidkémia paramétereinek meghatározása, a HTR  aggregációja kinetikájának és mér-

tékének vizsgálata a só-koncentráció, a hozzáadott dózis, a víz pH-ja és alkalinitása, az 

ionerősség, a bázikus só Al/OH mólaránya és az alkalmazott keverés intenzitása, azaz a 

víztisztítás szempontjából legfontosabb paraméterek függvényében. Összefüggések 
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megállapítása a HTR aggregálódásának mechanizmusa és a képződött aggregátumok 

szilárdsága között különböző intenzitású mechanikai keverés feltételeknél.   

2. A víz lebegő anyagát modellező kaolin és bentonit  szuszpenziók kationos és anionos 

polielektrolitokkal megvalósított flokkuláltatása törvényszerűségeinek, kinetikájának 

és mechanizmusának vizsgálata/meghatározása a hozzáadott polimer- mennyiség, a 

szilárd fázis- és elektrolit-tartalom függvényében. 

3. Kaolin- és bentonit-szuszpenziók polimerek által megvalósított flokkuláltatása kinetiká-

jának és a flokkulumok szilárdságának (képződésének, roncsolódásának és újraképző-

désének) vizsgálata a hozzáadott polimer töltéselőjelének, töltéssűrűségének és meny-

nyiségének, valamint az alkalmazott nyíróerők intenzitásának (mechanikai és mágne-

ses keverés) függvényében. 

4. Kationos és anionos polielektrolitok adszorpciójának és ennek agyagásvány részecskék 

elektrokinetikai potenciáljára kifejtett hatásának vizsgálata. Összefüggések feltárása a 

polimer-adszorpció, a részecskék elektrokinetikai potenciálja, az adszorpciós réteg 

szerkezete és flokkuláltatás mechanizmusa között.   

5. Anionos és kationos polimerek biner elegyei hatásának meghatározása kaolin és ben-

tonit részecskék aggregálódásának kinetikájára, a képződött aggregátumok méretére 

és szilárdságára a hozzáadott polimer mennyisége, töltéssűrűsége, az elegy összetéte-

le, valamint a szuszpenzió keverésének intenzitása és módja függvényében. 

6. Hatékony vízkezelési eljárások kidolgozása alumínium sók, nagy molekulatömegű 

polielektrolitok és ezek elegyei alkalmazásával. 

 

A fenti célkitűzések megvalósítására komplex vizsgálatokat folytattam, melyek magába foglal-

ták: alumínium sók HTR fajlagos felületének, kaolin és bentonit részecskék, valamint HTR 

elektrokinetikai potenciáljának (mikoelektroforézis) és aggregálódása mértékének (kisszögű fényszó-

rás és fényáteresztés intenzitás-fluktuációja) meghatározását; polimer-adszorpció mérések agyagás-

vány részecskék felületén (kolloid titrálás és KOI meghatározás alapján). 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

A vízben fellelhető lebegő szennyezők az esetek túlnyomó többségében 1 mikrontól kisebb 

méretűek és ezeket a részecskéket/olajcseppeket a vizekből általában ülepítéssel, flotálással, szűrés-

sel vagy ritkábban centrifugálással távolítják el. Az említett folyamatok meggyorsítására, illetve haté-

konyságának növelésére a részecskéket aggregáltatják hidrolizáló sók (koagulánsok), tenzidek vagy 

makromolekuláris anyagok (flokkulánsok) hozzáadásával. A fenti reagensek által megvalósított ré-

szecske-aggregáció különböző mechanizmusok szerint valósul meg, ennek következtében a képző-

dött aggregátumok tulajdonságai is lényegesen különböznek. Ezért célszerű röviden ismertetni a 

koagulánsok és polimerek diszperz rendszerekre kifejtett aggregáltató hatásának fő törvényszerűsé-

geit és mechanizmusát. A fenti három flokkuláló/koagulálószer közül a polimereket részletesebben 

ismertetem, ez tekinthető dolgozatom fő témájának. 

 

2.1. Diszperz rendszerek rövid jellemzése 
 

Diszperz rendszernek nevezünk minden olyan anyagi rendszert, amelyben az egyik komponens 

a másikban szét van oszlatva. A kisebb mennyiségű szétoszlatott komponenst diszpergált anyagnak, a 

rendszerben nagyobb mennyiségben jelenlévő közeget pedig diszperziós közegnek nevezik. A kolloid 

vagy szubmikroszkópos rendszerekben a szétoszlatott anyag mérete kb. 1 nm-től kb. 500- 1000 nm-

ig, azaz 1 mikrométerig terjed, míg a durva diszperz vagy mikroheterogén rendszerek kb. 1 µm feletti 

nagyságú, mikroszkóppal látható részecskéket tartalmaznak. A diszperz rendszer fontos jellemzője a 

diszperzitásfok, ami az anyag feldaraboltságának mértéke. A három mérettartomány között nincs 

éles határvonal, a kolloid dimenziók alsó határán vannak a nagyobb méretű szerves molekulák, pl., 

mosószerek, színezékek, humin- anyagok, a felső határon pedig a talaj-részecskék, építőanyagok, stb 

(1. ábra).  

A finom diszperz rendszerek a kis részecskéket (1 µm-nél kisebb, jellegzetesen 1µm-től 1 nm-

ig=10-4- 10-7 cm) tartalmazó rendszerek, ezeket kolloidoldatnak vagy szolnak nevezzük. A finom ré-

szecskék láthatatlanok a rendes mikroszkópban, de láthatók az általuk szórt fényből képzett aureola 

(fényudvar), áthaladnak a konvencionális szűrőkön (de szűrhetők ultraszűrőkön, pl. cellofánon vagy 

pergamenón) és nem ülepednek gravitációs térben. Ebben az esetben a fázis-szétválasztás a finom 

részecskék tömörítésével, aggregáltatásával érhető el, az ily módon képződött nagyobb egységek 

(aggregátumok) már aránylag gyorsan kiülepíthetők, szűrhetők vagy flotálhatók. 
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1. ábra: Fontosabb diszperz rendszerek jellemző mérettartománya és a fázisszétválasztás lehetsé-

ges módszere. 

 
Ha folyadék közegben durva szilárd részecskék (1 µm-nél nagyobb) vannak eloszolva, akkor 

durva diszperziókról vagy szuszpenziókról beszélünk. Ilyenekkel találkozunk a zavaros élő-, illetve 

ipari szennyvizekben, ilyenek az emulziók, baktérium-szuszpenziók stb. Abban különböznek a finom 

diszperz rendszerektől, hogy bennük a fázis-szétválasztás gravitációs erők hatására valósul meg, a 

részecskék kiülepednek. Az ülepítés meggyorsítható centrifugálás alkalmazásával. A hasonló méretű 

emulziócseppek felúsznak a folyadék felületére. Ezek a részecskék/cseppek láthatók mikroszkópban 

és nem szűrhetők pl. papírszűrőn. 

Amikor egy diszperz rendszer stabilitásáról beszélünk, meg kell különböztetni a szedimentációs 

(vagy kinetikai) állandóságot és az aggregatív állandóságot. A szedimentációs állandóság a nehézségi 

erő hatása elleni stabilitást jelenti, azt, hogy a részecskék idővel nem ülepednek ki. Kinetikailag stabi-

lak a nagy diszperzitás fokú, finom diszperziók, ezekre jellegzetes a diffúziós-szedimentációs egyen-

súly beállta. A szedimentációs stabilitás megszűnését különböző behatások okozhatják: 

 

1. durva diszperziókban a részecskék kiülepedése, szedimentációja a nehézségi erő hatá-

sára, vagy a közegnél könnyebb részecskék (cseppek) felúszása a határfelületre, 

2. a kis részecskék izotermikus átpárolgása a nagyobbakra és ezek bekövetkező szedi-

mentációja, 



Agyagásvány szuszpenziók flokkuláltatása hidrolizáló sókkal, tenzidekkel, polimerekkel, ezek elegyeivel, és a képződött 
aggregátumok szilárdsága 

10 

3. a rendszer aggregatív állandóságának megszűnése, melynek során a részecskék na-

gyobb aggregátumokba egyesülnek és kiülepednek.  

 

Az aggregatív stabilitás a részecskék egyesülés, tömörödés elleni állandóságát jelenti. A ré-

szecskék egymással való találkozásuk, ütközésük alatt- ha a köztük ható vonzóerők meghaladják a 

taszítóerőket – összetapadnak, egyesülnek, kisebb-nagyobb részecske-csoportokat, ún. aggregátu-

mokat alkotnak, ezt a folyamatot nevezzük koagulálásnak. Az aggregáció hatására kiülepedett üledé-

kek a koagulumok, ezek lehetnek tömörek, túrószerűek, pelyhek, szálasak, kristályosak. A legtöbb 

esetben a frissen kiülepedett részecskék nem kapcsolódnak közvetlenül egymáshoz, nem nőnek ösz-

sze, az aggregátumot v. koagulumot képző részecskék között egy vékonyabb vagy vastagabb (ennek 

kiterjedése a részecske-felület és közeg kölcsönhatásától függ, liofób részecskék, pl. fémszolok ese-

tében ez csak néhány nm, míg liofil felületeknél ez elérheti a néhány száz nm-t is) szolvát- réteg talál-

ható. Ezekben az aggregátumokban a részecskék egy ideig megőrzik „önállóságukat”, korlátolt transz-

lációs mozgásra képesek, csak sokkal később kezdenek összenőni vagy a cseppek összefolyni. Az 

utóbbi az ún. koaleszcencia. A koagulálásról még tudni kell, hogy a részecskék ütközése és 

aggregálódása bekövetkezhet a változó irányú hőmozgásuk közben (perikinetikus koagulálás) vagy 

úgy, hogy különböző sebességgel, de egy irányba mozgó részecskék (pl. keverés, áramlás hatására, 

ülepedés közben) ütköznek (ortokinetikus koagulálás).  

 

2.2. Kolloidok stabilitása 
 
Az aggregáció megértéséhez először röviden ismertetem a kolloidstabilitás fogalmát és az ezt 

befolyásoló tényezőket.  

Mint említettem, azok a részecskék, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy gyorsan szedimentáljanak, 

jól szűrődjenek vagy flotálhatók legyenek, különböző reagensek, elsősorban nagyvegyértékű ionokat 

tartalmazó elektrolitok, tenzid vagy polimer-oldatok hozzáadásával aggregáltatják, hogy belőlük na-

gyobb egységek, konglomerátumok, aggregátumok képződjenek. Ezeket az aggregátumokat, ha po-

limer-adszorpció következtében jönnek létre, flokkulumoknak nevezünk, melyeket az említett elvá-

lasztási módszerekkel hatékonyan és gyorsan különíthetjük el a rendszerből. 

A gyakorlatban előforduló aggregáltatást igénylő részecskék legtöbbször a kolloid mérethatá-

ron belül, azaz 1 nm és 1 mikron között vannak. Ezek a részecskék sokban különböznek a nagyméretű 

részecskéktől, jelentős határfelülettel és Brown-féle mozgással jellemezhetők, a szedimentáció mér-

téke átlagos gravitációs tényező mellett nagyon kicsi [7].  
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Mint ismeretes, a kolloidrendszer stabilitását a részecskék között fellépő taszító-és vonzóerők 

nagysága, illetve ezek eredője határozza meg [7-9]. A részecskék Brown-féle mozgása következében 

egymáshoz közeledő részecskék között létrejövő vonzó-és taszítóerők erők fő típusai a következők: 

 

• Vonzóerők:  

1) Van der Waals-féle vonzóerők (univerzális erők, melyek minden részecske között jelen 

vannak), 

2) hidrofób felületek vonzása, többek között orientált tenzidmolekula-adszorpció következ-

tében, 

3) részecskék között polimerhíd-kötés során létrejött kapcsolódás.  

• Taszítóerők:  

1) elektrosztatikus taszítás az elektromos kettősrétegek átfedése következtében, 

2) felület-közeli hidrát rétegek képződése és ezek átfedésekor létrejött taszítás, 

3) a részecskék felületén adszorbeált makromolekulák kölcsönhatása következtében létre-

hozott taszítás, az ún. sztérikus stabilizáció. 

 

Klasszikus esetben (hidrofób, elektromos töltéssel rendelkező részecskék) a rendszerben meg-

jelenő fő kölcsönhatási erők, a van der Waals-féle vonzóerők és az elektrosztatikus taszítóerők [7-10]. 

Az előbbiek nagysága függ a részecskemérettől és a részecskék természetétől, az utóbbi a részecskék 

effektív Hamaker állandójának értékét határozza meg. Az elektrosztatikus taszító-erők a felületen 

képződött elektromos kettősréteg (EKR) átfedése, egymásba hatolása során lépnek fel, ezek nagysá-

gát az EKR szerkezete, első megközelítésben vastagsága (amit elektrolitok hozzáadásával szabályoz-

hatunk), valamint a felületi, ill. a Stern-potenciál értéke határozzák meg. 

Ezekre a rendszerekre érvényes a kolloidstabilitás Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek [7-9] ál-

tal kidolgozott fizikai elmélete (DLVO-elmélet). Ez elmélet szerint a részecskék között ható taszító-és 

vonzóerőknek és ezek eredőjének a távolságtól való függését általános esetben a 2. ábra mutatja be. 

Mivel a Van der Waals-féle vonzóerők nagysága fordítottan arányos a részecskék felülete kö-

zötti távolság négyzetével vagy köbével, az elektrosztatikus taszítóerők pedig a távolság függvényé-

ben exponenciálisan csökkennek, a részecskék közötti közepes távolságokon a kölcsönhatási erők-

távolság függvényen potenciális gát jelenik meg. Ez a gát akadályozza meg a részecskék olyan távol-

ságokra való közeledését a Brown-féle mozgás következtében, melyeken a vonzóerők dominálnak. 

Ezen erők számítására több módszer ismert az irodalomban [7-12].  
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2. ábra: Két kolloidrészecske kölcsönhatásának potenciális energia görbéje, VR- taszítóerők, VA-

vonzóerők és Vmax- ezek eredőjének változása a felületek közötti távolság függvényében. 

 
Elektrolitok hozzáadásával, ami az elektromos kettősréteg (EKR) zsugorodását, illetve a felületi 

potenciál csökkenését idézi elő, csökkenthető a potenciális gát magassága, a gát elmozdítható a ré-

szecske-felület irányába, illetve egy bizonyos koncentrációnál el is tüntethető, ennél a feltételnél a 

részecskék gyorsan aggregálódnak. Az elektrolit koaguláló értéke (ccc) az a koncentráció, melynél 

gyors aggregáció figyelhető meg, pontosabban az a minimális koncentráció, melynek növelése már 

tovább nem gyorsítja az aggregációt. Ha az aggregálódást elsősorban az EKR zsugorodása idézi elő (1-

1, 2-1 elektrolitok) koncentrációs koagulációról, ha pedig a felületi, illetve Stern-potenciál csökkenése 

(többértékű ellenionok, illetve tenzid ionok jelenlétében) idézi elő, akkor pedig neutralizációs koagu-

lációról beszélünk. Az első esetben a DLVO elmélet szerint az elektrolitok koaguláló hatása (koncent-

rációja) fordítottan arányos az ellenionok töltésének (z) hatodik hatványával (ccc~1/z6), míg a máso-

dik esetben a ccc~1/z2. 

Hidrofil részecskék esetében, illetve a részecskéken megvalósuló tenzid- vagy polimer-

adszorpció következtében a felületen, a fentiektől eltérő, más típusú erők is megjelennek. Ezek a 

fenti felsorolásban már szerepeltek, a következők: hidratációs taszító- erők, a polimer-burkok között 

fellépő sztérikus taszító-erők, a makromolekulák több részecskéken megvalósuló adszorpciója során 

megjelenő hídkötés vonzóerői, illetve tenzid- molekulák orientált adszorpciója következtében megje-

lenő hidrofób vonzóerők. (ld. alább). Ezek az úgynevezett nem-DLVO erők, melyek hatásmechaniz-

musát több szerző is tárgyalja az irodalomban [7-14]. A hidrofil kolloidok destabilizálása a felületi 
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hidrát-rétegek roncsolásával (pl. hőmérséklet növelésével), dehidrolizáló ionok (pl. szulfát) vagy szer-

ves oldószer (alkoholok) hozzáadásával valósítható meg. 

 

2.3. Diszpergált részecskék eltávolítása alumínium-sók alkalmazásával 
 

Az alumínium-sók, elsősorban az alumínium-szulfát és alumínium-klorid, illetve (az utóbbi idő-

ben) ezek elő- hidrolizált sói a vízelőkészítésben alkalmazott reagensek. Ezek az anyagok a víz szeny-

nyezőire kifejtett sokoldalú (ld. alább) hatásuk következtében a mai napig pótolhatatlan reagensek, 

annak ellenére, hogy az alumínium-sók jelentős mennyiségben az élőlényekre toxikus hatást fejtenek 

ki (a WHO irányadás alapján az Al3+ ionok megengedett határértéke vízben 0,05 mg/l). 

A víztisztítási módszer elsősorban azon az ismert kolloidkémiai elven alapszik, hogy az elektroli-

tok hozzáadása csökkenti a kolloidok stabilitását az elektromos kettősréteg zsugorítása és/vagy a 

nagyvegyértékű ellenionok adszorpciója során fellépő felületi töltés-és potenciálcsökkenés következ-

tében, másfelől az alumínium sók hidrolízis termékei pozitív töltésjelű üledékei (elsősorban alumíni-

um-hidroxid), amelyek jól adszorbeálódnak a szennyezők főleg negatív részecskéin és hatékonyan 

elősegítik ezek eltávolítását.  

Az alumínium sók által megvalósított víztisztítás főbb részfolyamatai a következők [14, 15]: 

 

1. a koaguláns hidrolízise monomer és polimer egységek, valamint oldhatatlan hidroxid 

képződésével: 

Al3+   Al(OH)2+  Al(OH)2
+  Al(OH)3  Al(OH)4

- 

Al(OH)2
+  Al2(OH)4

4+Al3(OH)4
5+Al4(OH)8

4+Al13O4(OH)24
7+. 

(Az utóbbi séma csak az irodalomban fellelhető egységeket, de nem a folyamat lépcsőzetes megvalósulá-

sát ábrázolja.) 

2. az Al3+ és poliionok adszorpciója a negatív kolloidrészecskéken (felületi töltés semlege-

sítés), 

3. szerves anyagok adszorpciója a frissen kiülepített Al(OH)3 felületén, 

4. a pozitív Al(OH)3 és a szennyezők negatív részecskéinek heterokoagulációja, 

5. a szennyezők mechanikai befogása a növekvő Al(OH)3 üledék részecskéi kö-

zött ("sepregető" koaguláció).     

 

A fenti részfolyamatokat a 3. ábra foglalja össze. 
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3. ábra: Alumínium sók hidrolízis termékei és kölcsönhatásuk negatív részecskékkel. 

 

Az Al(OH)3 kicsapatásának optimális pH értéke és az üledék legkisebb oldhatósága pH 6-7 -nél 

figyelhető meg [14, 15], pH 8.5 felett a csapadék újraoldódik. A hidrolízis termék elsődleges (primer) 

részecskéinek (HTR) mérete nagymértékben függ a koaguláló só koncentrációjától, dózisától, a mole-

kula OH/Al arányától (elő- hidrolizált minták esetében), valamint a kezelendő víz olyan paraméterei-

től, mint pH, lúgosság, elektrolit- tartalom, hőmérséklet. Az említett paraméterektől függően a HTR 

méretei néhány nanométertől (3-5 nm) több tucat nanométerig vagy akár mikrométer tartományig 

terjedhetnek (d=3-50 nm2-3 m10-30 m) [15, 16, 17]. Nagy polimerizációs fokú hidroxo-

komplexumok nanométer méretű láncszerű egységeket, “cluster”-eket képeznek, pl. az Al13 “cluster” 

sugara eléri a 40 nm-t [15]. A hidrolízis eredményeként azonnal megjelenő hidrolízis termék-

részecskék gyorsan aggregálódnak. Ennek a folyamatnak sebessége és mechanizmusa, a képződött 

aggregátumok mérete, formája és mechanikai szilárdsága a rendszer fent említett paramétereinek 

függvénye. Ezek a paraméterek határozzák meg az aggregálódó részecskék kolloid-kémiai jellemzőit, 

olyanokat, mint a diszpergált fázis mérete, felületi töltéssűrűsége, elektrokinetikai potenciálja, a felü-

let hidratációja. Tehát az alumínium sók hidrolízis termék-részecskéinek sajátosságai döntő mérték-

ben befolyásolják a víztisztítás módozatait és hatékonyságát. 

Aránylag kevés irodalmi adat áll rendelkezésünkre a HTR kolloid-kémiai paramétereinek szere-

péről a víztisztítás folyamataiban, valamint a HTR aggregátumainak szilárdságáról nyíróerők jelenlét-

ében [17]. Ezen problémák vizsgálata dolgozatom egyik részfeladatának tekinthető. 
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A hidrolizáló sók hatására képződött aggregátumok tömörek, a részecskék közötti vízréteg 

aránylag vékony, szerkezetük és szilárdságuk nagymértékben a koaguláció mechanizmusának a függ-

vénye [14]. A fenti problémákat részletesebben tárgyaljuk az " Alumínium sók hidrolízis termékeinek 

nanorészecskéi és alkalmazásuk a víztisztítás folyamataiban " című publikációban [1]. 

 
2.4. Tenzidek hatása 

 
A tenzideknek a kolloid-stabilitásra kifejtett hatását a [9, 18-22] irodalmi források részletesen 

taglalják. A fő következtetések az alábbiak: 

 

• nem-ionos, jelentős számú hidrofil csoportot tartalmazó tenzid adszorpciója hidrofilizálja 

a részecskék felületét, azaz a felülethez egy polimolekuláris vízréteg kapcsolódik, amely-

ben a víz tulajdonságai (szerkezete, viszkozitása, elektrolit-oldó képessége, hő-és elekt-

romos vezetése stb.) megváltoznak. Ezen rétegek kölcsönhatása, átfedése a Derjaguin- 

szerinti ún. "szétfeszítő nyomás" (taszítóerő) nem-elektrosztatikus, ún. strukturális kom-

ponensének megjelenéséhez vezet. Ezeknek a taszítóerőknek a nagysága a felület hidra-

tációjának, az oldat elektrolit-tartalmának és a hőmérsékletnek a függvénye. A felület 

dehidratációja, ami víz-megkötő reagensek adagolásával (pl. alkohol, szulfát-ionok stb.) 

vagy a hőmérséklet emelésével érhető el, csökkenti a hidratációs, strukturális taszítóerők 

szerepét és a kolloid-stabilitás csökkenéséhez vezet. 

• kationos vagy anionos tenzidek adszorpciója az ellentétes töltésjelű felületen a víztisztí-

tásban két szempontból érdekes:  

- az ellentétes előjelű tenzid-ionok- hasonlóan a nagyvegyértékű ionokhoz - elsősorban 

a Stern-rétegben halmozódnak fel, jelentősen csökkentve a részecskék felületi tölté-

sét és potenciálját, azaz előidézik a neutralizációs koagulációt (ld. fent),  

- az apoláris szénhidrogén láncot és hidrofil funkciós csoportot tartalmazó tenzid ad-

szorpciója- az adszorbeált molekulák felületen felvett orientációjától függően- elő-

idézheti a felület hidrofil/hidrofób arányának megváltozását, azaz hidrofilizásálását 

vagy hidrofobizálását. Hidrofil csoportokat tartalmazó felületen a molekula hidrofil 

csoportjai fordulnak a határfelülethez és víz-közegben ez a felület hidrofobizálásához, 

míg hidrofób felületeken- a hidrofób molekularész adszorpciója és a hidrofil rész ol-

dat felé való orientációja következtében- a határfelület hidrofilizálásaval találkozunk. 

 

A víztisztítás során képződött zagyok, eleveniszap víztelenítésére, térfogatuk csökkentésére el-

sősorban az első folyamatot (a hidrofobizálást) alkalmazzák. Példaképpen felhozhatom a mangán-érc 
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dúsítás folyamatában keletkezett mangán-tartalmú zagyok kezelését polimer flokkulánsok és katio-

nos tenzidek együttes alkalmazásával [22]. 

 

2.5. Flokkuláltatás polimerekkel 
 

Flokkuláláson a részecskék makromolekulák által előidézett aggregálódását értjük, ami több-

nyire a makromolekulák fizikai adszorpciójának vagy kemiszorpciójának következménye. Flokkulálás 

során nagy térfogatú, laza, jól szűrhető aggregátumok, ún. flokkulumok képződnek. A folyamat álta-

lában irreverzibilis, vagyis a polimer koncentrációjának csökkentésével nem érhetjük el az üledék 

peptizációját, rediszpergálását, mint ami elektrolittal történő koaguláltatáskor sok esetben megvaló-

sítható. 

A polimerek adagolása a kolloidstabilitás szabályozásának egyik leghatékonyabb módszere. Ez 

azzal van összefüggésben, hogy a polimerek tulajdonságai az alumínium sókkal szemben sokkal ked-

vezőbbek a víztisztítás szempontjából. Ezek közül az alábbiak említhetők meg: a polielektrolitok ada-

golása során kisebb reagens dózis szükséges, a keletkező iszap térfogata kisebb, a megtisztított víz 

ionokkal való terheltsége kevésbé növekszik, a tisztított víz alumínium tartalma alacsonyabb lesz, 

továbbá jelentős költség-megtakarítást jelent az alkalmazásuk, melynek mértéke az alumínium sók-

hoz viszonyítva 25-30 %-ot tehet ki [23, 24]. 

Mielőtt rátérek a polimerek diszperziókra kifejtett hatására és alkalmazására a víztisztításban, 

röviden áttekintem a leggyakrabban használt polimerek típusait és oldataik tulajdonságait, valamint 

iparban történő alkalmazásának lehetőségeit. 

 

2.5.1. Polimer típusok 
 

Sokféle variációs lehetőség áll fenn a polimerek előállítására különböző típusú monomerek 

kombinálásával, illetve az azokra felvihető eltérő funkciós csoportok alkalmazásával.  

A víztisztításban alkalmazott polimerek vízoldhatók és főként szintetikusak, mindössze csak 

néhány a természetben is előforduló termék (pl. agar, alginátok, chitinok) ismert. A polimerek tulaj-

donságait leginkább az ionos természetük határozza meg; megkülönböztetjük a kationos, anionos és 

nemionos polimereket. Az ionos polimereket polielektrolitoknak nevezzük. 

 

2.5.1.1. Polimerek jellemzői 
 

A polimer flokkulánsok legfontosabb jellemzője a molekulatömeg (M), ha polielektrolitról van 

szó, akkor emellett a töltéssűrűség (charge density CD). A molekulatömeg értékek néhány száztól 
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több tízmillióig terjedhetnek. Általában a polimerek kis (<105), közepes (105-106) és nagy (>106) mole-

kulatömegű csoportba sorolhatók.  

Minden polimer, amely flokkulánsként alkalmazható a víztisztításban, vízoldható kell, hogy le-

gyen. Vizes oldatban a polimerek gyakran veszik fel az úgynevezett statisztikus gombolyag konfigurá-

ciót (ld. 4. ábra), melynek méretét elsősorban a láncvégek közötti átlag távolsággal (r) jellemzik. 

 

4. ábra: Polimerlánc statisztikus gombolyag konfigurációban. A két láncvég közötti távolság: r. 

 
A statisztikus lánchossz és a molekulatömeg közötti összefüggést ideális oldatban (l. alább) a 

Kuhn féle gyökös törvény adja meg [8]: 

풓 = 풌풐풏풔풕.∙  푴
ퟏ
ퟐ   (1) 

Nagy molekulatömegű polimerek esetén a gombolyag mérete általában 100 nm-es tartomány-

ba esik. A gombolyagméret egyenesen arányos a molekulatömeg négyzetgyökével. A legtöbb 

nemionos polimer esetén ez az érték durván 0,06 M1/2. M=1 millió esetén a láncvégtávolság kb. 60 

nm-nek adódik. Meg kell jegyezni, hogy ha a polimerlánc teljesen feszített, a láncvégek közötti távol-

ság akár 10 µm vagy több is lehet, bár ez teljesen valószínűtlen elrendeződés. A statisztikus gombo-

lyag kiterjedése a polimer szegmensek közötti kölcsönhatások függvénye. Ha a szegmensek között 

észlelhető taszítás van, a gombolyag némileg kiterjedt. Erre a legnyilvánvalóbb példaként szolgálnak a 

polielektrolitok, ahol a szegmensek elektromos töltéssel rendelkeznek. Ebben az esetben a polimer 

gombolyag jelentősen kiterjedt és erős elektrosztatikus taszítóerők vannak jelen. Aránylag nagy ion-

erősség esetén a rendszerben a taszítás a töltött szegmensek között az oldatban lévő ionok árnyékoló 

hatása következtében lecsökken, ezért a gombolyag kiterjedése nem túl nagy. A só koncentráció 

csökkenésével, a taszítás egyre jelentősebbé válik, ezáltal a gombolyag egyre jobban kiterjed (ld. 5. 

ábra). 

A gombolyag alakját a molekuláris kölcsönhatások is befolyásolják, ezért a Kuhn féle gyökös 

törvény módosításra szorul. A szolvatáció és a tiltott térfogati hatás következtében a lánc hajlékony-

sága csökken, így a Kuhn féle egyenletben az M kitevője növekszik, azaz a statisztikus lánchossz a 
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négyzetgyökös függésnél nagyobb mértékben növekszik a molekulatömeggel. Az egyenlet általánosí-

tott alakja a következő 

풓 = 풌풐풏풔풕.∙ 푴휶  (2) 

ahol ’α’ kitevő értéke a lánc szolvatáltságától és hajlékonyságától függ. Ha α=0,5, akkor a molekula 

ideálisan hajlékony, kölcsönhatásoktól mentes (Θ állapot), ha α= 0,6-0,8, akkor jól szolvatált, de még 

flexibilis a molekula. Különleges esetben α=1, vagyis a statisztikus méret egyenesen arányos a mole-

kulatömeggel. Ilyenkor „merev” makromolekulás rendszerről van szó, amikor a rendkívül erős szolva-

táció vagy egyéb hatások nem engedik összegombolyodni a molekulát [8]. 

 

5. ábra: Polielektrolit lánc expanziója az ionerősség csökkenésével [8]. 

 
A polimerlánc a gombolyag konfigurációjához képest ténylegesen sokkal nagyobb térfogatot 

tölt ki, mint az ekvivalens számú monomer egységnek a térfogata, egyszerűen azért, mert a gombo-

lyagon belül vizes oldat foglal helyet. Ez az oka annak, hogy a polimer-oldatok képesek a fényszórás-

ra, és a viszkozitásuk nagyobb, mint a vízé. Mindkét tulajdonság felhasználható a polimer molekula-

tömegének meghatározására. A polielektrolitok esetében a legtöbb mérés jelentős mennyiségű só 

jelenlétében valósul meg, mert így a töltéssel rendelkező csoportok közötti taszítás csökken, így a 

láncok nem kiterjedő gombolyag konformációt vesznek fel. A molekulatömeg nagyon fontos tulaj-

donság, mivel nagymértékben befolyásolja a flokkulánsok hatékonyságát. 

A polielektrolitok másik fontos paramétere a töltéssűrűség, mely kísérleti úton meghatározha-

tó például kolloidtitrálás segítségével [25]. A töltéssűrűség kifejezhető mol/töltött csoportok egység-

ben, vagy miliekvivalens/g (meq/g)-ban. Meg kell jegyezni, hogy a töltéssűrűség számítási módszerek 

feltételezik, hogy a polimer szegmensek erősen ionosak, azaz teljesen disszociált állapotban vannak. 

Kevésbé disszociált funkciós csoport esetén az aktuális töltéssűrűség érték az oldat pH-jának függvé-

Csökkenő 

Ionerősség 
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nye. A polielektrolit töltéssűrűség értékei az ionos csoportok mol %-os mennyisége alapján kis- 

(~10%), közepes- (~25%) és erős töltésű (50-100%) csoportokba sorolhatók. 

 

2.5.1.2. Víztisztításban alkalmazott polimerek 
 

Jelenleg a kationos polimereknek sokféle típusa áll rendelkezésre, erről részletes ismertetés ol-

vasható Bolto összefoglalójában [26]. A legáltalánosabban használt polimerek jellemző szerkezete a 

6. ábrán látható. Ezek közül kísérleteim során a kationos és anionos poliakril-amidok különböző 

kopolimereit használtam, melyeket a CIBA (Svájc) és SNF (Franciaország) cégek által gyártott 

polielektrolitok közül választottam ki. Ezek szerkezetét és jellemzőit alább ismertetem. 

 

6. ábra: Kationos polielektrolitok szerkezete; poli-diallil-dimetil-ammónium-klorid (PDADMAC), 

epiklór-hidrin és dimetil-amin kopolimere (ECH/DMA), kationos poliakril-amid (CPAM), chitozán és 

anionos poliakril-amid (APAM). 

 
Az erős polielektrolitok a pH-tól független kvaterner ammónium csoportokat tartalmaznak. A 

gyenge polielektrolitok csak savas közegben rendelkeznek kationos tulajdonsággal. Néhány termé-

szetes anyag, mint például a chitozán és annak származékai is alkalmazhatóak a víztisztításban. 

Az általában használt anionos polimerek gyengén savas karboxil-sav csoportokat tartalmaznak, 

így a töltéssűrűség a pH függvénye. 

A nemionos polimerek szintetikus változatai, mint például a poliakril-amid (PAM) és polietilén-

oxid (PEO) már több évtizede használatosak a víztisztításban (7. ábra).  
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7. ábra: PAM és PEO szerkezeti képlete. 

 
2.5.2. Polimer adszorpció 

 

A flokkuláció több részfolyamatból tevődik össze, melynek első szakasza a polimer adszorpció, 

mely a makromolekulának a részecske felületen történő elsődleges megkötődését jelenti. A polimer 

adszorpció általános sajátságai, melyek lényegesen eltérnek a kis relatív móltömegű anyagok ad-

szorpciójának törvényszerűségeitől, a következőkben összegezhető [27-29]: 

 

1. A nagy molekulatömegű anyagok általában sokkal nagyobb mennyiségben adszorbeá-

lódnak, mint ami egy polimer szegmensekből, ill. ismétlődő egységekből álló tömör 

monomolekuláris réteg képződéséhez szükséges, annak ellenére, hogy az adszorpciós 

izotermákon nem figyelhetők meg lépcsőzetes szakaszok, melyek több réteg jelenlété-

re utalnának. Már kis polimer töménységeknél (1 g/dm3 alatt) jelentős adszorpció fi-

gyelhető meg, míg magasabb koncentrációknál az adszorbeált mennyiség általában ál-

landó értéket ér el, ami a felület telítettségét jelzi. 

2. Az egyedi makromolekulák adszorpciója a legtöbb esetben látszólag irreverzibilis. Ez 

azt jelenti, hogy az oldatban lévő polimer egyensúlyi koncentrációjának csökkenése 

(hígítás) nem vezet a felülethez kötődött polimer deszorpciójához, mint ez megfigyel-

hető kis móltömegű felületaktív anyagok esetében. Ennek oka az, hogy sok kötéspont-

tal kapcsolódik, és nagyszámú kötés egyidejű felbomlásának a valószínűsége – ami a 

deszorpció feltétele – igen kicsi, így a polimer molekulák erősen kötődnek a legkülön-

bözőbb felületekhez. Ugyanakkor egyes kis vagy nagy móltömegű anyagok adagolása, 

illetve az oldószer kicserélése révén a polimer adszorbeált szegmenseinek a felülethez 

való kötése megbontható, azaz a makromolekula a felületről kiszorítható, 

deszorbeálható. Ez azt jelenti, hogy az irreverzibilitás az egész makromolekulára csak 

látszólag érvényes, de nem érvényes egyes szegmensek adszorpciójának vonatkozásá-

ban. 

3. Mivel a legtöbb makromolekulás anyag tulajdonképpen polimer-homológok elegye, és 

a felületen elsősorban a nagy móltömegű frakciók kötődnek meg, így az adszorpció so-
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rán a polimerek frakcionálása valósul meg. Ennek következtében az adszorbeált meny-

nyiség az adszorbens összfelülete és az oldat térfogata arányának is függvénye. 

 

Az adszorbeált mennyiség számos tényező függvénye, melyek közül a lényegesebbek: az ad-

szorbens és az adszorbeátum kémiai szerkezete (ezek határozzák meg a polimer szegmensek ad-

szorpciós energiáját); az oldószer termodinamikai jósága (pl. jó oldószerben az adszorbeált mennyi-

ség csökken); a polimer móltömege (vízoldékony polimerek adszorpciója a móltömeg növekedésével 

általában nő); az oldatban lévő elektrolitok mennyisége (magas sókoncentrációnál az adszorbeált 

mennyiség a felületi töltés növekedésével csökken, míg nemionos polimerek esetében az ionerősség 

növelésével a polimerek adszorpciója növekszik); a hőmérséklet (legtöbb esetben a polimerek ad-

szorpciója a hőmérséklet emelésével nő) és (diszperz rendszerek esetében) a szilárd fázis koncentrá-

ciója [27-29].  

Az adszorbeált mennyiséget a legtöbb esetben az oldatban lévő polimer adszorpció előtti és 

utáni koncentrációjának különbségéből számítják. A polimer koncentráció meghatározására a legkü-

lönbözőbb módszereket alkalmazzák, mint például kolorimetria, interferometria, viszkozimetria, 

spektrofotometria, kromatográfia, kémiai analízis, radiometria, illetve KOI mérések. Az adszorbeált 

mennyiséget vagy az adszorbens egységnyi tömegére, vagy egységnyi felületére vonatkoztatják. 

 
2.5.2.1. Polielektrolit adszorpció sajátságai 

 

Gyakorlati célokra, elsősorban flokkulálási folyamatoknál, sokszor kopolimereket vagy 

polielektrolitokat alkalmaznak. A polielektrolit-adszorpciónál jelentős szerepet játszanak az elektro-

sztatikus kölcsönhatások, amelyek függnek a polimer-lánc és a részecskefelület töltéssűrűségétől, 

valamint a rendszerben lévő sók koncentrációjától. Ezek a változók lényegesen befolyásolják a 

polielektrolitok adszorbeált mennyiségét. Célszerű megkülönböztetni a gyenge és erős 

polielektrolitok adszorpciós viselkedését. 

Az erős polielektrolitok, melyek molekuláiba jól disszociálódó anionos vagy kationos rögzített 

csoportok vannak beépítve, preferenciálisan adszorbeálódnak ellentétes töltéselőjelű felületeken és, 

valamivel kisebb mértékben, neutrális felületeken. Azonos töltéselőjelű felületeken adszorpció csak 

akkor valósul meg, ha a felület és a szegmensek közötti elektrosztatikus taszító erőket 

(túl)kompenzálják a funkciós csoportok és a felület aktív helyei között létrejövő kémiai kötéserők, 

illetve a makromolekulák szén-hidrogén láncrészei és felület közötti hidrofób kölcsönhatások. 

A polielektrolit funkciós csoportjai között fellépő erős elektrosztatikus taszítás meggátolja je-

lentős mennyiségű szegmens felhalmozódását a felületen. A polielektrolit adszorpcióját jelentősen 

befolyásolja az oldat ionerőssége. Alacsony ionerősségeknél (Csó<0,2 mol/l) a trendek hasonlítanak a 
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neutrális polimereknek az igen jó oldószerekből megfigyelhető adszorpciós viselkedéséhez: az ad-

szorbeált mennyiség kicsi, vékony polimer-rétegek keletkeznek és az adszorpció értéke kevéssé függ 

a polimer molekulatömegétől. Nagy ionerősségeknél (Csó>1 mol/l) az intra- és intermolekuláris elekt-

rosztatikus taszítóerők jelentéktelenek, ugyanis a polimer töltéseit a sók ionjai leárnyékolják. A 

polielektrolit viselkedése a neutrális polimerek „rossz” oldószerből történő adszorpciójához válik 

hasonlóvá, azaz jelentős adszorbeált mennyiséggel és vastag réteg megjelenésével jellemezhető. 

Gyenge polielektrolitok töltésének nagyságát a polimer gyengén savas, illetve gyengén bázikus 

funkciós csoportjainak disszociációja határozza meg [27]. 

 

2.5.2.2. Az adszorpciós réteg szerkezete 
 

A kísérletileg megfigyelt adszorbeált mennyiségek (melyek sokkal nagyobbak, mint ami a felü-

lettel közvetlen kontaktusban lévő szegmensek mennyiségének felelne meg), valamint a felületen 

képződő vastag polimerrétegek magyarázatára már a ’60-as években feltételezték, hogy az adszorbe-

ált polimer láncoknak csak egy része kapcsolódik a felülethez. Ezen elképzelések szerint az adszorpci-

ós réteg egy, a felülethez közvetlenül kötődő szegmensek sorozatából, az ún. kötött szegmensekből 

(train), az oldatba nyúló hurkokból (loops) és szabad láncvégekből (tail) áll (8. ábra). A hurkok olyan 

szegmensekből sorozata, amelyek két kötésponttal kapcsolódnak a felülethez, a láncvégek pedig a 

nem adszorbeált, szabad láncok végét képezik. 

 

8. ábra: Oldatba nyúló hurkok és láncvégek (sematikus ábra). 

 
A polimer réteg szerkezetének jellemzésére főleg olyan paramétereket használnak, amelyek kísérleti-

leg meghatározhatók. Ezek a következők [27-29]: 

 
• a polimer-lánc ismétlődő egységeinek felülethez közvetlenül kapcsolódó hányada, 

• a felület polimerrel borított hányada, 

• a polimer réteg átlagos (vagy effektív) vastagsága. 

 
A felülethez kapcsolódó szegmenshányad IR-, NMR-, ESR-spektroszkópia, kalorimetria vagy 

elektrokémiai módszerekkel határozható meg. Az első három módszer azonban csak a felülettel köl-
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csönhatásba lépő funkciós csoportokat tartalmazó polimerek esetében alkalmazható. Az adszorpciós 

polimer-rétegek vastagságát (h) különböző fizikai, fizikai-kémiai és kolloidkémiai módszerekkel hatá-

rozhatjuk meg. Ilyen például az ellipszometria, a belső fényvisszaverődés spektroszkópiája, a kvázi-

elasztikus fényszórás vagy foton korrelációs spektroszkópia (PCS), viszkozimetriás meghatározás, a 

szedimentációs sebesség mérése és centrifugálás vagy elektroforézis alkalmazása, a polimerrel borí-

tott felületek közötti szétfeszítő nyomás mérése [27, 28]. 

 

2.5.3. A flokkuláció törvényszerűségei 
 
A polimerek a töménységüktől és az elegyítés módjától függően a diszperzió stabilitásának 

csökkenését és növekedését egyaránt előidézhetik [2, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32]. Kis mennyiségű 

polimer általában érzékenyítő vagy flokkuláltató hatást fejt ki, nagyobb polimer-mennyiség viszont 

stabilizálja a diszperziót. A polimerek e sajátos viselkedését jól szemlélteti a 9. ábra. 

 

 

9. ábra: Hígított Bacterium Thuringiensis sejt-szuszpenzió flokkuláltatásának mértéke a hozzáadott 

0,01%-os kationos (SNF528, Percol 1697, DS) polimer-oldatok mennyiségének függvényében [30]. 

 
Látható, hogy a flokkuláltatás hatékonysága legalább három paraméterrel jellemezhető: 

 
1. a görbe maximuma ordináta értékével, amely a részecskék (adott esetben sejtek) 

aggregálódásának mértékét mutatja, s amely jellemezhető a részecskék (sejtek) szá-

mának csökkenésével egységnyi térfogatban, az oldat optikai sűrűségével, az ülepedés 

sebességével, az elektrolitok koaguláló értékével, stb. (adott esetben a rendszer fény-

áteresztő képességének változásával), 
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2. a maximális flokkulálás eléréséhez szükséges legkisebb polimer-töménységgel, azaz a 

görbe maximumának megfelelő abszcissza értékkel és, 

3. a destabilizációs zóna szélességével, ahol intenzív flokkuláció, illetve ülepedés figyelhe-

tő meg.  

 
Nyilvánvaló, hogy minél szélesebb polimer-töménység tartományban érhető el intenzív 

flokkulálás, annál könnyebb szabályozni a folyamatot és kisebb annak a valószínűsége, hogy az opti-

mális polimer koncentrációtól való eltéréskor lényegesen romlik a flokkulálás hatásfoka. 

A flokkuláltatás mértékét számos tényező befolyásolja [2, 14, 27, 28, 29, 32-35]: a bevitt poli-

mer szerkezete, mennyisége, moláris tömege, töltéselőjele és töltéssűrűsége (polielektrolitok eseté-

ben), a makromolekula és a részecskefelület kötődése, azaz a makromolekulák adszorpciója és az 

adszorpciós rétegek szerkezete, az alkalmazott polimer-oldat töménysége és a diszperzióval való 

elegyítés módja, az oldat termodinamikai jósága és elektrolit-tartalma, a szilárd fázis koncentrációja, 

stb. A flokkuláltatás főbb törvényszerűségei röviden az alábbiakban összegezhetők [27-36].  

A flokkuláltató hatás a molekulaszerkezet módosításával szabályozható, például különböző 

funkciós csoportok, a felülethez jól kötődő oldalláncok stb. beépítésével. Flokkuláltatás szempontjá-

ból kívánatos vastag polimer-réteg képződése a részecskék felületén, ami nagy móltömegű nemionos 

polimerekkel vagy, nem túl nagy töltéssűrűséggel rendelkező polielektrolitokkal érhető el. A nagy 

molekulatömegű polimerek olyan vastag réteget képeznek a részecskék felületén, amelynek méretei 

meghaladják a potenciálgát nagyságát, azaz a potenciálgát el van "bújtatva" a polimer burokban, ily 

módon megszüntetve a részecskék közötti elektrosztatikus taszítást és létrehozva a flokkuláció opti-

mális feltételeit. 

Hatékony flokkulánsok a részecskék töltésével ellentétes töltéselőjelű, jelentős töltés-

sűrűséggel rendelkező polielektrolitok is. 

A lineáris polimerek általában jobb flokkulánsok, mint az összegombolyodott makromolekulák. 

Pl. poliakrilamid részleges hidrolízisével jól disszociálódó karboxil-csoportok keletkeznek, ezek tölté-

sei taszítása során a molekula nyújtása és flokkuláltató hatásának növelése érhető el [27, 29, 35]. 

A nemionos vagy a részecskékkel azonos töltéselőjelű polielektrolitok flokkuláltató képessége a 

móltömeg növekedésével általában növekszik, vagyis ugyanaz a hatás kevesebb polimerrel is elérhe-

tő. 

Az ellentétes előjelű polielektrolitok moláris tömegének kisebb a szerepe, ezek hatékonysága 

elsősorban a makroion töltésének nagyságától függ (hasonlat- a neutralizációs koaguláció, ld. fent). 

Híg diszperziókban a szilárd fázis tömegének növelésekor arányosan nő az optimális 

flokkuláláshoz szükséges polimer-mennyiség. Ezzel ellentétben a tömény és mérsékelten tömény 
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szuszpenziókban a flokkuláláshoz szükséges legkisebb polimer-koncentráció jóval lassabban nő, mint 

a szilárd fázis töménysége. 

Polimerek flokkuláltató hatása a diszperzióval való elegyítés módjától is függ. Gyakran nő a 

flokkuláltató hatás, ha a polimert nem egy, hanem két egyenlő részletben adjuk a diszperzióhoz. A 

hatékonyabb flokkulálás oka az lehet, hogy az első polimer-részlet bevitele után képződött 

flokkulumok a második adaggal bevitt makromolekulák hatására tovább aggregálódnak, azaz a flok-

kulációs folyamat két lépcsőben játszódik le. Először csak kis flokkulumok képződnek, majd ezek na-

gyobb aggregátumokká egyesülnek. A másodlagos aggregátumok jóval nagyobbak, mint az elsődle-

gesek és sokkal gyorsabban ülepednek. A frakcionált adagolás egy másik módszere az, ha a kívánt 

polimer mennyiséget a diszperzió feléhez adjuk hozzá, majd ezt a rendszert elegyítjük a diszperzió 

másik felével. Ebben az esetben az egyenlő számú polimert tartalmazó, és „polimer-nélküli” részecs-

kék ütközése során optimális feltételek jönnek létre a részecskék közötti polimer híd képződésére 

vonatkozóan [27, 35, 37, 38]. 

A flokkuláció mértékét a diszperzió keverésének időtartalma és intenzitása is befolyásolja. A 

rövid és nem túl intenzív keverés elősegíti a makromolekulák diffúzióját a részecskék felületéhez, 

azaz a flokkulumok képződését. A huzamos és intenzív keverés azonban a képződött aggregátumok 

szétesését idézheti elő [27, 33] (ld. alább).  

A diszperziós közeg elektrolit-tartalmának növelése mind nemionos polimerek, mind 

polielektrolitok flokkuláltató hatását általában növeli. Ez a flokkuláció eléréséhez szükséges polimer-

mennyiség csökkenésében és az aggregációt kiváltó polimer-koncentráció - intervallum, az ún. flokku-

lációs zóna kiszélesedésében nyilvánul meg. Ez az elektromos kettősréteg zsugorodása, illetve a ré-

szecskék felületi töltése és potenciálja csökkenésének következtében előidézett diszperzió-stabilitás 

csökkenéssel magyarázható. Ezáltal a részecskék kisebb távolságokra közeledhetnek egymáshoz, ahol 

a makromolekulák közöttük hídkötést hozhatnak létre (ld. alább). Többértékű ionokat tartalmazó 

elektrolitok jelenlétében gyakran képződnek rosszul oldódó vegyületek a kis ionok és a polielektrolit 

makroionjai közötti kölcsönhatások következtében. Ezek képződése mind növelheti, mind csökkent-

heti a polielektrolit flokkuláltató hatását [2, 27, 29, 35]. Pl. kaolin szuszpenzió anionos poliakrilamid 

által előidézett flokkulálásának hatékonysága Ca2+ és Al3+ ionok jelenlétében csökken [39, 40]. A szer-

zők ezt azzal magyarázzák, hogy polimer-kation komplexumok képződése meggátolja a polimer és a 

felület funkciós csoportjai között a H-kötések létrejöttét, azaz a flokkulációhoz szükséges polimer-

mennyiség adszorpcióját. A részecskék között “részecske- makroion- többértékű ion- makroion- ré-

szecske” típusú összetett polimer-hidak is létrejöhetnek [2, 27, 29, 41, 42]. Egyes esetekben a kettős-

réteg ionjai és a bevitt makroionok kölcsönhatása következtében komplex vegyületek képződhetnek 

a részecskefelületen, amelyek maguk is flokkuláltató szerként szerepelnek.  
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Jelentősen növelhető a flokkuláltató hatás biner polimer-oldatok alkalmazásával [43-46]. Ezek-

ben az esetekben a tapasztalt szinergizmus oka az, hogy a részecskefelülethez erősebben kötődő 

komponens meggátolja a gyengébben kötődő polimer lehetőségét nagyszámú adszorpciós kötés 

létrehozásában, azaz az utóbbi hosszabb hurkokat és láncvégeket képez a felületen, ami elősegíti a 

részecskék "hídkötéses" aggregációját (részletesebben ld. 2.5.6. fejezet). 

 

2.5.4.  A flokkuláció kinetikája 
 
A flokkuláció kinetikájának ismerete fontos, mert ennek alapján szabályozzák az iparban alkal-

mazott folyamatok időbeli lefolyását, pl. gyakran a vízderítés bizonyos fokának elérése vagy megha-

tározott nagyságú aggregátumok képződése rövid idő alatt fontosabb, mint minden részecske kiüle-

pítése. A flokkuláció első szakasza a polimer-adszorpció [2, 14, 27, 29, 33, 35]. 

A polimer-adszorpció kinetikai folyamata kulcsszerepet tölt be a polimert tartalmazó kolloidok 

stabilitásában, mert gyakran az adszorpciós folyamat és a részecske -aggregáció sebessége össze-

mérhetők. A diszperziók polimerek általi flokkuláltatása a legtöbb esetben nem egyensúlyi adszorpció 

körülményei között játszódik le. A makromolekuláknak a felülethez való vándorlása gyakran a 

flokkuláltatás meghatározó folyamata [27, 33-35].  

A polimer-molekuláknak az oldatban felvett konformációjától az adszorpciós rétegre jellemző 

egyensúlyi konformációjához való átmenet bizonyos időt igényel. Gyakran e folyamat sebessége ha-

tározza meg a polimereknek a diszperziók állandóságára kifejtett hatásának mértékét. A polimer-

adszorpció kinetikájának szerepe tükröződik például a stabilizálás, illetve flokkuláltatás hatékonysá-

gának függésében a polimer és részecskék elegyítésének módjától, stb. A polimer-adszorpció kineti-

kai folyamatában legalább három részfolyamat különböztethető meg [27, 29, 33-35]:  

 
1. a polimer-molekulák vándorlása az oldatból a felület felé, 

2. a molekuláknak a felületi szabad helyekhez való tapadása, 

3. a polimer-láncok “szétterülése” a felületen, illetve olyan konformáció felvétele, ami a 

szabadenergia lehető minimumának felel meg. 

 
A felsorolt tényezők közül bármelyik (vagy kombinációjuk) befolyásolhatja az adszorpció sebes-

ségét, amely olyan tényezők függvénye, mint a hidrodinamikai feltételek, a polimer-oldat töménysé-

ge, a polimer és a felület kémiai szerkezete, a polimer molekulatömege, az oldószer minősége [27, 

34, 47]. 

Gregory szerint, ha egy stabil szuszpenzióhoz polimer-oldatot adunk, a fenti három tényezőn 

túl a következő két részfolyamattal kell számolnunk (10 ábra) [33, 48]: 
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4. adszorbeált polimert tartalmazó részecskék ütközése flokkulumok képződésével, 

5. a flokkulumok szétesése, elroncsolódása a keverés hatására. 
 

 

 

10. ábra: Egy szuszpenzióhoz adott polimer-oldat által kiváltott keveredési, adszorpciós és 

aggregációs folyamatok sematikus ábrázolása [33, 48]. 

 
Természetesen a felsorolt folyamatok nehezen különíthetők el időben, gyakran egyidejűleg ját-

szódnak le, de ez a felbontás jól segíti a flokkuláció összfolyamatának jobb megismerését. 

 

(1) A keveredés 

A nagy móltömegű flokkulánsokat általában 0,1-1 % -gyakran eléggé viszkózus–oldat formájá-

ban készítik. Ilyen oldat kis volumenének hozzáadása és keveredése jelentős térfogatú szuszpenzióval 

bizonyos időt igényel. Ez alatt egyes részecskék környékén lokális túladagolás léphet fel, ami a ré-

szecskék másodlagos (nemkívánatos) stabilizációjához vezet. Ezért a polimer-oldatot a diszperz rend-

szerhez híg (0,01-0,1%) oldat formájában lassú keverés mellet kívánatos adagolni [33, 48, 49]. 

(2) Polimer-adszorpció  

Itt célszerű megemlíteni, hogy ortokinetikus feltételeknél, azaz külső nyíróerők (pl. keverés) al-

kalmazásakor a polimer-adszorpció sebessége a keverés intenzitásával növekszik, ha a polimer-

molekulák mérete növekszik, míg a diffúzió által kontrollált folyamatnál a móltömeg emelkedése 

csökkenti a molekulák diffúziós állandóját és az adszorpció sebességét [27, 33, 34, 48]. A makromole-

kulák tapadása, elsődleges kötődése a felülethez igen gyorsan, másodpercek vagy annak töredéke 

alatt, játszódik le [33, 34]. 

(3) Az átrendeződés sebessége 

Optimális flokkuláció feltételeknél a felület polimerrel való borítottsága alacsony és az adszor-

beált makromolekuláknak megvan a lehetőségük az aránylag gyors átrendeződésre. Még ebben az 

esetben is a folyamat időigénye néhány másodperc és néhány perc között terjedhet [27, 34]. Ha az 

átrendeződési folyamat időigénye nagyobb, mint a részecskék ütközése között eltelt átlag-idő, a ré-
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szecskék az adszorbeált polimer-lánc egyensúlyi konformációjának elérése előtt fognak ütközni. En-

nek következtében a felületen lévő polimer nagyobb távolságra nyúlik be az oldatba, mint egyensúlyi 

állapotban, ami javítja a hídkötéses flokkuláció feltételeit. E tényező hatása kifejezettebb tömény 

szuszpenziók esetében, melyekben a részecskék ütközésének gyakorisága nagyobb. Koncentrált 

szuszpenziók polimer általi flokkuláltatása nem valósulhat meg az adszorbeált makromolekulák 

egyensúlyi konformációja feltételnél [34, 50].  

(4) A flokkuláció sebessége 

A részecskék ütközési sebessége a részecske-szám és ütközési sebesség-állandó függvénye. A 

polimer által előidézett flokkulációnál gyakran feltételezik, hogy az ütközések gyakorisága a (1-) 

tényezővel arányos, ahol  - a felület polimerrel borított hányada. Mivel a polimer-adszorpció (amely 

magába foglalja a makromolekulák diffúzióját a felülethez) egy nem túl gyors folyamat, a flokkuláció 

nem kezdődik el azonnal a polimer-oldatnak a szuszpenzióhoz való hozzáadása után. 

Keverés alkalmazásával a flokkuláció folyamata jelentősen meggyorsul. Ugyanakkor, bár az 

ortokinetikus flokkulációnál az adszorpció sebessége nagyobb, de ennek ellenére a legtöbb esetben 

ez egy jóval lassúbb folyamat, mint maga a flokkuláció. Ezzel ellentétben perikinetikus feltételeknél 

az adszorpció gyorsabb, mint a flokkuláció. Keverés alatt álló szuszpenziókban egy részecske néhány-

szor ütközik más részecskékkel, mielőtt az aggregációhoz elegendő mennyiségű polimert képes meg-

kötni. Ezzel magyarázható az a kísérleti tény, hogy a polimer hozzáadás és a flokkuláció kezdete kö-

zött egy bizonyos indukciós szakasz figyelhető meg [33, 34, 35, 51]. 

(5) A képződött flokkulumok roncsolódása, ill. újbóli képződése keverés során 

A flokkulációnak ez a részfolyamata a legkevésbé tanulmányozott, dolgozatom jelentős részét 

ennek a problémának szenteltem. Az ehhez a témához kapcsolódó elképzeléseket és kísérleti ered-

ményeket az alábbiakban összegzem. 

 

2.5.5. Flokkulumok szilárdsága (roncsolódás-újraképződés nyíróerők hatására) 
 

A gyakorlatban a polimer flokkulánsokat általában szuszpenziók, illetve szennyvizek kezelésére 

alkalmazzák, melyek különböző típusú külső erőhatásoknak lehetnek kitéve, például keverés vagy 

csöveken történő szállítás során. Ezek előidézhetik a képződött aggregátumok roncsolását; fontos 

tehát összefüggések megállapítása a flokkulumok szilárdsága, roncsolódásuk mértéke, az aggregátu-

mok lehetséges újraképződése és a rendszer keverésének intenzitása között. Ezen a tématerületen 

csak néhány munka ismert az irodalomban, és a keverésnek a flokkulumok képződésére és roncsolá-

sára gyakorolt hatását csak a közelmúltban kezdték tanulmányozni.  

A polimerek által képzett flokkulumok szilárdsága számos tényező függvénye. Egyfelől, az 

ortokinetikus koaguláció Schmulokowski-féle elmélete szerint az aggregáció sebessége exponenciáli-
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san növekszik a nyíróerők gradiensével. Másfelől, a nyíróerők intenzitásával jelentősen növekednek a 

flokkulumokra ható feszültségek, roncsoló erők, melyek kisebb fragmensekre „tépik” a képződött 

aggregátumot. Az aggregáció sebességét és az aggregátumok szilárdságát meghatározó erők eredője 

függ a felületen képződött polimer-rétegek szerkezetétől és magától az aggregáció mechanizmusától, 

nevezetesen attól, hogy ez a polimer-hídképződés következtében vagy a részecskék felületi töltésé-

nek semlegesítése, neutralizációja eredményeként valósul meg. A flokkulumok roncsolódásra és újra-

képződésének való hajlama nemcsak a részecskék közötti kontaktusok szilárdságának, hanem az ad-

szorbeált polimer-molekulák deszorbeálódhatóságának és konformáció változásra való képességének 

is függvénye. 

Általában a reagenseket többé-kevésbé gyors keverés mellett adagolják a szuszpenziókhoz, 

hogy jó feltételeket biztosítsanak az adalék egyenletes eloszlásának a rendszerben. Utána áttérnek 

lassúbb keverési viszonyokhoz, amelyek elősegítik a nagyméretű aggregátumok/flokkulumok képző-

dését.  

Az utóbbi egy-két évtizedben megjelent néhány publikáció azt tanúsítja, hogy a keverési viszo-

nyok erősen befolyásolják a hidrolizáló sók hatására létrejött aggregátumokat. Adatok találhatók 

mind az aggregátumoknak a folyamatos keverés hatására bekövetkező növekedésére, mind méretei-

nek csökkenésére egy optimális méret elérése után [39]. Az általános megfigyelés az, hogy intenzív 

keverés hatására az aggregátumok roncsolódnak és a további lassú keverés következtében bizonyos 

mértékig újraképződnek, rekonstruálódnak. Kevés adat áll rendelkezésünkre a polimert tartalmazó 

flokkulumok szilárdságára vonatkozóan. A publikált kisszámú kutatási eredmény azt mutatja, hogy az 

utóbbiak jobban ellenállnak a nyíróerők hatásának, mint a hidrolizáló sók jelenlétében képződött 

aggregátumok [26, 59].  

Tudományos érdeklődés mutatkozik továbbá a részecskék kolloidkémiai paraméterei, a poli-

mer flokkulánsok molekulatömege és töltéssűrűsége, illetve a képződött flokkulumok szétesésre való 

hajlama, és a bekövetkező újranövekedése közötti kapcsolatok tanulmányozására. Igen valószínű, 

hogy a roncsolódó/újraépülő flokkulumok viselkedése nagymértékben függ az aggregátumok képző-

désének mechanizmusától (hídképződés, vagy töltés semlegesítés) [53]. Az ide vonatkozó adatok 

röviden a következőképp foglalhatók össze. 

Amennyiben egy rendszert keverésnek vetünk alá, a kezdetben képződő aggregátumok mére-

tét az alkalmazott nyíróerők nagysága, a részecske koncentráció és az ütközések hatékonysága hatá-

rozza meg [54]. A flokkulumok méretének további növekedését a nyíróerők nagysága határozza meg, 

két tényezőt befolyásolva. A létrejött aggregátumok a roncsoló erők hatására széteshetnek [55], il-

letve a részecskék ütközésének hatékonysága a részecskék méretének növekedésével a keverési zó-

nában csökken [56]. Dinamikus egyensúly alakul ki a flokkulumok keletkezése és roncsolódása között, 

mely időben stabil (steady-state) flokkulumok kialakulásához vezet, ahol a jellemző aggregátum-
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méret az alkalmazott nyíróerő nagyságának függvénye [57]. Általánosan jellemző, hogy a 

flokkulumok az alkalmazott nyíróerő hatására kompaktabbak lesznek [58]. 

Intenzív nyíróerők hatására flokkulált rendszerben az aggregátumok szétesnek. Ez történhet 

úgy, hogy a flokkulumok nagyjából azonos méretű szegmensekre hullnak szét, vagy a flokkulumok 

„eróziója” következtében kisebb részecskék válnak le a felületről [57].  

 

2.5.6.  A flokkuláció mechanizmusai 
 
2.5.6.1. Polimer-híd képződés 

 

A flokkulálás leggyakrabban úgy megy végbe, hogy a polimer-molekula egyidejűleg két vagy 

több részecskéhez kapcsolódik (adszorbeálódik), és ily módon közöttük ún. polimer-hidat hoz létre 

[27, 28, 33, 35, 37, 50, 57, 60, 61]. Ezen elmélet alapján jól értelmezhető a flokkulációs folyamatoknál 

megfigyelt legtöbb törvényszerűség, pl. a nagy térfogatú laza üledékek képződése, a részecskék tölté-

sével egyező töltéselőjelű polielektrolitok flokkuláltató hatása, a flokkuláltató hatás függése a rea-

gens móltömegétől, illetve a polimer és a diszperzió elegyítési módjától [27, 29, 33, 35, 48, 60, 62].  

A hídkötéses mechanizmus különböző lehet, attól függően, hogy a folyamat az adszorpciós po-

limer-réteg egyensúlyi vagy nem-egyensúlyi állapota feltételnél valósul meg. Mint láttuk, a flokkulá-

ció több részfolyamatra bontható, s ezek egymáshoz viszonyított sebessége határozza meg az 

összfolyamat sebességét.  

 

 

11. ábra: A hídkötéses flokkuláció mechanizmusának sematikus ábrázolása. A részecskék köré hú-

zott külső kör jelzi az elektromos kettős réteg vastagságát [50]. 

 

Egyensúlyi flokkuláció akkor valósul meg, ha - a híg szuszpenziókra jellemző feltételeknél - a ré-

szecskék ütközésének gyakorisága kicsi, a polimer-molekulák gyorsan megkötődnek a felületen, van 
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elég idejük szétterülni a felületen, felvenni az adszorpciós réteg egyensúlyi konformációját mielőtt az 

adott részecske találkozik egy másik részecskével. A gyakran előforduló tömény és mérsékelten tö-

mény szuszpenziókban a részecskék gyakori ütközése következtében az adszorbeált makromolekula 

nem képes egy következő ütközés előtt szétterülni a felületen, felvenni egyensúlyi konfigurációját, és 

ily módon, a polimer-hídkötés révén a nem-egyensúlyi flokkuláció valósul meg. A fenti elképzeléseket 

jól illusztrálja a 11. ábra. 

 
2.5.6.2. Felületi töltés- illetve potenciálcsökkenés 

 

A diszperzió részecskéivel ellentétes töltéselőjelű polielektrolitok flokkuláltató hatásának leg-

kézenfekvőbb magyarázata a részecskék felületi töltésének, illetve potenciáljának a poli-ionok ad-

szorpciója miatt bekövetkező csökkenése [27, 33, 35]. 

Gregory [33, 63] szerint az ellentétes töltéselőjelű flokkulánsok nagyszámú kötéssel kötődnek 

a felülethez és azon olyan mozaikszerű hálót képeznek, amelyen a pozitív és negatív töltések száma 

nagyjából egyenlő. Nagyszámú kísérleti anyag alapján Bárány és társai [27, 29, 32, 34, 35, 64] azt a 

következtetést vonták le, hogy a polimer felépítésétől és molekulatömegétől, valamint a közeg pa-

ramétereitől függően egyik vagy másik mechanizmus dominál. A felületi töltés csökkenésének, azaz a 

neutralizációs mechanizmusnak a szerepe nagy töltéssűrűségű, kis móltömegű flokkulánsok eseté-

ben, illetve kis adszorbeált mennyiségeknél számottevő. A móltömeg növekedésével és a makroionok 

töltésének csökkenésével az elektrosztatikus mechanizmus jelentősége csökken a flokkulálás folya-

matában, ezzel egyidejűleg növekszik a hídkötéses flokkuláció szerepe [27, 35, 64]. 

 

2.5.7. Polimer-elegyek általi flokkuláltatás 
 

Az egyedi polimerek adszorpciójáról és flokkuláltató hatásáról rengeteg adat áll rendelkezé-

sünkre. Ugyanakkor a polimer-elegyek alkalmazása gyakran jelentősen megnöveli a diszperziók stabi-

lizálásának vagy flokkulálásának hatékonyságát és sebességét, ami a gyakorlatban is hasznosítható. A 

polimer-elegy adszorpció sokkal összetettebb jelenség, mint az egyedi polimerek adszorpciója egy-

nemű oldószerből. Polimer-elegyek adszorpciója során különféle kölcsönhatásokkal kell számolnunk: 

a komponensek konformációjának megváltozásával mind az oldatban, mind a felületi rétegben; inter-

polimer komplexumok oldatbeli képződésével és ezek vándorlásával a felületre, valamint az egyik 

polimer leszorításával a felületről a másik polimer preferenciális adszorpciója következtében [27]. 

Polimer-elegyek példái: 
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1. heterodiszperz polimerek, melyekben a hosszú láncok preferenciálisan adszorbeálód-

nak a rövidekkel szemben, 

2. két (vagy több), különböző adszorpciós affinitású komponensből álló elegyek, melyek-

ben az erősebben adszorbeálódó komponens kiszorítja a felületről a másikat. 

 

Polimer-elegyekben a kiszorítás sokkal lassabban játszódik le, mint kis móltömegű kiszorító 

anyag esetében. Nyilvánvaló, hogy a kiszorítás sebessége és mértéke nemcsak az energetikai para-

méterek, de a polimer adszorpció kinetikájának is függvénye, melyet más tényezők is befolyásolnak. 

Magyarországon először Csempesz és Rohrsetzer részletesen tanulmányozták neutrális poli-

mer-elegyek adszorpcióját hidrofób szolrészecskéken és ennek hatását diszperziók stabilizálására [4, 

43-46, 65-68]. Megállapították, hogy a polimer-elegyek adszorpciója következtében a részecske felü-

leten adszorbeálódó makromolekulák konformációja megváltozik. A preferenciálisan adszorbeálódó 

szegmensek a részecske felülethez gyengébben kötődő szegmenseket helyettesítik, ennek következ-

tében az előbbiek által képzett hurkoknak és láncvégeknek a hosszúsága megnövekszik. Ez elősegíti a 

részecskék közötti polimer hidak képződését, ezáltal a flokkuláció hatékonyságát. A [69] szerzők ki-

mutatták, hogy a polielektrolit keverékek flokkuláltató hatása a polimer méretének, töltéssűrűségé-

nek és adagolt mennyiségének függvénye. Egyes esetekben az oldatban polimer-polimer komplexek 

képződnek, és ezek adszorpciója „szuper flokkulumok” létrejöttét okozhatja [70]. A polimer-elegyek 

alkalmazásával a legjobb hatás elérése érdekében elsőként nagy töltéssűrűségű kationos polimer 

adagolása célszerű, mely kompakt elsődleges aggregátumok képződését eredményezi a felületi töltés 

semlegesítés következtében. Ezt követően a nagy molekulatömegű, nem ionos vagy anionos polimer 

hozzáadása az előzőleg képződött kisebb flokkulumoknak a nagyobb, másodlagos aggregátumokká 

való alakulását segítik elő [71, 72]. Yoon és Deng agyagásvány részecskék flokkulációját és másodla-

gos flokkulációját tanulmányozták különböző keverési feltételek mellett, és kimutatták, hogy jó flok-

kuláció érhető el megfelelően hatékony polimerhíd képzésével, a flokkulumok roncsolás utáni újra-

képződése azonban csak a szuszpendált részecskék közötti jelentős elektrosztatikus vonzóerők létre-

hozásával érhető el [73]. Alumínium ionok és poliakrilsav szinergetikus hatását tanulmányozta 

Pefferkorn [74] kaolinit részecskék szuszpenziója destabilizálása céljából. Yu és Somasundaran [69] 

kimutatták, hogy a polielektrolit elegyek által kiváltott flokkuláltatás hatékonyságát jelentősen befo-

lyásolják olyan tényezők, mint a makro-molekulák mérete, töltéssűrűsége és a komponensek hozzá-

adásának sorrendje. Novakov és társai [75] biner kationos polimer-elegyek által képzett flokkulumok 

méretét és sűrűségét tanulmányozták. A biner elegyekben megfigyelt szinergetikus effektusokat, az 

ülepedés sebességének gyorsulását az adszorbeált polimer-elegy rétegének kompaktizációjával, duz-

zadásának csökkenésével, és a képződött flokkulumok sűrűségének és szilárdságának növekedésével 

magyarázták. 
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2.5.8. Polimerek alkalmazása a víztisztításban 
 

Ebben a fejezetben az általam vizsgált poliakril-amid kopolimerek és néhány egyéb, az iparban 

fontos szerepet betöltő vízoldható polimer alkalmazási lehetőségeit tárgyalom. 

A poliakril-amidok széles körben felhasznált vízoldható polimerek, az ipar több ágazata is fel-

használja különböző típusaikat [76]. Elsősorban a víztisztításban, ivóvíz előkészítésben, a legkülönbö-

zőbb összetételű szennyvizek kezelésében jelentős a felhasználásuk (alább ezt részletesebben tárgya-

lom). 

 

2.5.8.1. Elsődleges koagulálás a víztisztításban 
 

Az ivóvíz előkészítés során nagy töltéssűrűségű és kis vagy közepes molekulatömegű 

polielektrolitokat alkalmaznak, mint például PDADMAC-t (poli-diallil-dimetil-ammónium-klorid) a 

fémsók helyett elsődleges flokkulálószerként. Az ECH/DMA (epiklór-hidrin és dimetil-amin 

kopolimerei) polimerek egyaránt hatékonyak. Kationos polimerek esetében a töltéssűrűség nagysá-

gának szerepe jelentősebb, mint a molekulatömegé az optimális polielektrolit kiválasztása során. A 

flokkulálás kezdeti szakaszában ugyanis mind gyors, mind lassú keverés mellett ennek a tényezőnek a 

hatása az aggregátum-képzésre jelentős [77, valamint ld. alább]. 

A legtöbb esetben alkalmazott ülepítési módszer a tisztítóüzemekben kinetikáját tekintve álta-

lában nem hatékony. A direkt szűrés alkalmazása, amelyet a flokkulumok optimális méretének eléré-

se érdekében alkalmaznak, nem mindig vezet költségcsökkenéshez [78]. A víztisztításnak ebben a 

szakaszában a polimerek egyértelmű előnnyel bírnak a fémsókkal szemben, melyeket széles körben 

alkalmaznak ezen folyamatokban.  

Az oldott levegős flotálás esetén a tisztított víz egy része újrahasznosul. Ez azt jelenti, hogy át-

halad egy levegővel telített nyomás alatti rendszeren, majd innen a levegővel telített víz visszakerül a 

tisztítandó vízhez [79]. Megfelelő polimerek alkalmazásával a gyorsan mozgó buborékok által szét-

nyírt flokkulumok helyreállíthatók [80]. 

 

2.5.8.2. Iszapsűrítés 
 

Az iszap tulajdonságait az határozza meg, hogy milyen anyagokból tevődik össze, különösen a 

benne lévő szervetlen koagulánsok mennyisége meghatározó. Az egyre jobban elterjedő flokkulánsok 

alkalmazása nagymértékben csökkentheti a lerakásra kerülő iszap térfogatát [81]. 
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Az iszapkezeléshez általában kis vagy közepes töltéssűrűségű és nagy molekulatömegű 

polielektrolitok a legalkalmasabbak, mint például kationos vagy anionos PAM-ok (poliakril-amid), 

ahol a töltéselőjel megválasztása az iszap tulajdonságaitól függ. 

Az iszap keverése vagy szivattyúzása a víztelenítésben nehézségeket jelenthet a flokkulumok 

keverés iránti érzékenysége következtében. Közepes töltéssűrűségű, nagy molekulatömegű anionos 

PAM-ok használata mellett végzett vizsgálatok alumínium gyártás során képződő iszapok kezelésére 

azt mutatja, hogy a keverési időtől és mértékétől egyenlő mértékben függ a víztelenítés hatékonysá-

ga [82]. Az újabb iszapok víztelenítésével kapcsolatos kutatásokban már alkalmaznak könnyen térhá-

lósodó nagy molekulatömegű CPAM-okat (kationos poliakril-amid) [83].  

 

2.5.8.3. Gyakorlati kérdések 
 

A polimerekkel kapcsolatban felmerülő legtöbb probléma (eltekintve az áruktól) a környezetre 

kifejtett hatásukkal, illetve a vízi élővilágra gyakorolt toxikus hatásukkal kapcsolatban jelentkezik. 

Ennek következtében a polimer toxicitás kutatásában fontos a maradék polimer mennyiség meghatá-

rozása a megtisztított vízben, valamint az eltávolított szennyeződésben a polimer lebomlásának vizs-

gálata. Az utóbbi időben aggodalmak merültek fel a maradék polimernek a fertőtlenítőszerekkel vég-

bemenő reakciója során keletkező termékekkel kapcsolatban is [78]. 

A leghatékonyabb polimer kiválasztásakor figyelembe kell venni a polimer struktúráját, töltés-

sűrűségét, dózisát, a keverési módszert, a szennyező mennyiségét és típusát és a szerves anyagok 

jelenlétét [78, 84, 85]. 

 

2.6. Agyagásványok 
 

Kísérleteimhez kaolinit és bentonit agyagásvány-részecskék 1-2 napig stabil szuszpenzióit al-

kalmaztam. 

Az agyagféleségeket kötött-laza törmelékes kőzetek közé sorolják, és agyagnak nevezik azokat 

a kőzeteket, amelyek 25-30%-nál több 1 mikronnál apróbb szemcséket tartalmaznak és a karbonát 

tartalom bennük nem haladja meg a 15%-ot [86]. 

Az agyagásványok szerkezetének főbb vonásai a következők: a szilikát tetraéder (T) elem mére-

tei: 0,456nm x 0,795nm. A szilikát tetraéder rétegeket a közöttük lévő, középpontjukban kationokat 

tartalmazó oktaéderekből (O) álló rétegek kötik össze. Az oktaéderes szerkezetek attól függően, hogy 

két-vegyértékű, vagy három-vegyértékű kation van az oktaéderek középpontjában, lehetnek 

trioktaéderesek, illetve dioktaéderesek. A szerkezet alapelemét tehát a tetraéderes és oktaéderes 

rétegek adják, ahol a tetraéder általában SiO4 tetraéderekből áll, melyben a SiAl (Fe3+) helyettesítés 
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gyakori, míg az oktaéderes rétegekben a kation általában Al, Mg, Fe (Fe2+, Fe3+) ritkábban: Li, Ti, V, Cr, 

Mn, Co, Ni, Cu, Zn; az anion: két ponton OH-, a többiben O2-. A tetraéderek egymással közös O2—

ionon keresztül kapcsolódnak. A T és O rétegek közös O2- ionnal, hexagonális keresztmetszetű szel-

vényt alkotnak. A két-vegyértékű kationok MgO4(OH)2 oktaéderekkel csatlakoznak a szilikát tetraéder 

láncokhoz úgy, hogy az oktaéderek folyamatosan töltik ki az oktaéder-lemezt. Ezek a trioktaéderes 

szerkezetek. Ezzel szemben három-vegyértékű kation esetén a tetraéder- és oktaéder-lemezekben az 

egyensúly úgy alakul ki, hogy a lemezeket alkotó oktaéder láncokban minden harmadik oktaéder 

üres. Az ilyen szerkezeteket nevezzük dioktaéderes szerkezeteknek. Az általános lemezszilikát szerke-

zet tehát tetraéder- és oktaéder-lemezek alternálásával felépített szerkezet. Az ismétlődő szerkeze-

tek tulajdonképpen két típusba sorolhatók: TO és TOT 

A TO(1:1)-szerkezetekben tetraéder- és oktaéder-rétegek váltakoznak egymással. A TOT(2:1) 

típusú szerkezetben két tetraéder-lemez fog közre egy oktaéder-lemezt, és az így kialakuló hármas 

blokk a rács alapegysége. 

Általános sajátságaik: a rácsban a Si:Al és Al:Mg aránya, és ezek helyettesítése váltakozik. Jel-

lemző a rétegközi vízbehelyezkedés, adszorpciós képesség, ioncsere a felszínen és a köztes rétegek-

ben valamint az élek mentén, kis permeábilitás, nagy fajlagos felület, duzzadóképesség. 

 

2.6.1. Felületi töltés kialakulása 
 

A szilárd felületek elvileg két különböző módon hordoznak töltéseket: 

 

• állandó jelleggel: a szilárd szerkezet maga tartalmaz töltéshibahelyeket, 

• változó jelleggel: a felületi funkciós csoportok reakciójában alakul ki (pl. H+ asszociáció 

vagy disszociáció [87]. 

 

Az állandó töltéshordozó részecskék (pl. montmorillonit, illit, zeolit) töltései a kristályrácsban 

rögzített hibahelyek, a felületen állandó töltéssűrűség alakul ki. A szilikátok kristályrácsában az Al3+ és 

a Si4+ ionok nem sztöchiometrikus, izomorf helyettesítéséből származó, a részecskék keletkezésekor 

kialakult töltés deficithez rendelhető töltéshelyek felületi sűrűsége állandó (12. ábra).  

Változó töltések kialakulása (13. ábra) a felületen a szilárd/víz határfelületi rétegben lejátszódó 

kémiai reakciókat takar. Ennélfogva, minden rendszernél az egyedi anyagi jellemzőket, azaz a poten-

ciálisan töltéshordozó szilárd és az oldott anyagok kémiai tulajdonságait egyaránt figyelembe kell 

venni. Változó töltéshordozó részecskék felületén a töltés kialakulás folyamatát nemcsak a felület 

kémiai minősége (pl. aktív helyek minősége és sűrűsége), hanem az oldat összetétele is meghatároz-
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za. Elektromos kettősréteg fejlődik ki a részecskék körül az ionoknak a töltéshordozó szilárd/víz ha-

tárfelület és a vizes fázis közötti egyensúlyi megoszlása miatt.  

 

 

12. ábra: Szilikátokban megvalósuló izomorf helyettesítés sémája [88]. 

 

 

 

13. ábra: Agyagásvány részecskék felületi töltés képződésének mechanizmusa változó töltések ki-

alakulása mellett [88]. 

 
Tombácz és tsai [89, 90, 91] a pH változásának a részecskék felületi töltésére gyakorolt hatását 

montmorillonit 2:1 és kaolin 1:1 szuszpenziók esetében részletesen tanulmányozták. Kimutatták, 

hogy a montmorillonit lamellák élein elhelyezkedő OH csoportok nulla töltéspontja (PZC) pH~6,5-nál 

figyelhető meg. Ez az érték kevésbé bázisos, mint az Al-OH és kevésbé savas, mint a Si-OH csoportok 

esetében a különböző OH csoportokra számított protonációs és deprotonációs reakciók egyensúlyi 

állandója. A montmorillonit élein pHPZCél~6,5, amíg az Al2O3 felületen pHPZC~8 és SiO2 esetén pHPZC<4. 

Ezáltal az agyagásványok élein helyet foglaló Al-OH csoportok protonálódása következtében pH 6,5 

alatt pozitív töltések jelennek meg. Ez alapján arra következtettek [89], hogy ezek a felülettel ellenté-

tes előjelű töltések csak savas közegben jelenhetnek meg, és közelítőleg pH 4 alatt az éleken a pozitív 

töltések száma eléri az összes felületi töltések 1%-át. Kaolinnal összehasonlító vizsgálatokat végező 

[91] szerzők hasonló eredményeket kaptak. Kelessidis és tsai [92] megállapították, hogy a PZC érték 

agyagásvány típusonként eltérő, de jellemzően pH 5 és pH 8 között változik. 
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Kaolin  

A nemesagyag-jellegű kaolin uralkodóan kaolinitből és illitből áll. A kaolinitfélék a fillo- vagy ré-

tegszilikátok alosztályának agyagásványok alcsoportjába tartozó ásványcsoport. Kétrétegű: a tetraé-

deres [Si4O10] szilikátsíkhoz hidrargillit szerkezetű, oktaéderes Al(OH)3 réteg kapcsolódik. Az egymás 

után következő rétegek hidrogénhíd kötéssel (O- és OH-ionokon keresztül) kapcsolódnak, ami a vál-

tozatos egymás fölötti helyzetből adódó szerkezeti variációkhoz vezet (kaolinit, dickit, nakrit).  

 

Bentonit 

Bentonitnak az olyan szilikátos kőzetek mállása során keletkezett ásványokat nevezzük, amely 

legalább 75% montmorillonit csoportba tartozó agyagásványt tartalmaz [86]. A montmorillonit egy 

dioktaedrikus képződmény, amelyben ideális esetben mindegyek három oktaedrikus pozícióból ket-

tőt háromértékű (elsősorban Al3+) kation foglal el, a fennmaradó kompenzálatlan negatív töltést ion-

cserélésre képes kationok foglalják el [86]. Fontos tulajdonságként említhető meg a bentonitok 

szemcsefinomsága, szemcséinek dimenziói. A bentonitok részecskéi kolloid mérettartományúak, azaz 

500 nm és 1 µm közé esnek. A bentonitok kristály- lemezkéinek mérete 30-200 mikron átmérő és 1,5-

100 mikron vastagság között változik. A méretben mutatkozó rendkívüli nagy különbségek magyaráz-

zák a bentonitok alapvető tulajdonságaiban található eltéréseket. Ezért a bentonitok szemcse-

dimenzióinak ismerete igen lényeges a bentonitok minőségi elbírálásánál. 

Az 1. táblázatban tüntettem fel az általam vizsgált agyagásványok legfontosabb jellemzőit. 

 

1. táblázat: Az általam vizsgált agyagásványok jellemző fajlagos felület és átlagos töltésszám értékei. 
Agyagásvány Fajlagos felület (m2/g) Átlagos töltés (cmol(-)/kg) 

bentonit (montmorillonit) 600-800 100 
kaolinit 7-30 10 
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3. RÉSZECSKE-AGGREGÁCIÓ VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZEREI 
 

Aggregatív stabil részecskéket tartalmazó szuszpenziókban az aggregáció megvalósításához a 

részecskék destabilizálása szükséges. Ezt a legtöbb gyakorlati alkalmazás esetén hidrolizáló fémsók 

vagy polimer flokkuláns adagolásával valósítják meg. 

A tipikus aggregációs folyamat ábrája, mely összefoglalja a lehetséges vizsgálati módszereket 

is, a 14. ábrán látható. 

 

 

14. ábra: aggregáció sematikus ábrája, a lehetséges vizsgálati módszerek feltüntetésével  [93]. 

 
A destabilizált részecskék arányának meghatározása lehetséges a részecskék töltésének méré-

sével valamely elektrokinetikai módszer segítségével, amennyiben a részecske elektroforetikus ván-

dorlása állandó. Az (Streaming Current Detector) SCD aránylag gyakran alkalmazott módszer a 

koaguláns dózis optimalizálására a víztisztításban [94]. Ezen technológiák csak akkor alkalmazhatóak, 

ha a töltéssemlegesítés a fő destabilizációs mechanizmus. 

Amikor az egyedi részecskék megfelelő mértékben destabilizálódtak, az egymással történő üt-

közések hatására aggregátum képződés megy végbe. Ezeket az ütközéseket két fő mechanizmus 

idézheti elő: 

 

• Brown-féle mozgás (perikinetikus aggregáció), 

• Fluid mozgás (ortokinetikus aggregáció). 

 

Az aggregáció mértéke függ az ütközések gyakoriságától és az ütközés hatékonysági faktorától. 
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Az aggregáció mértéke több módszerrel mérhető. Aggregátum/flokkulum képződés során az 

aggregátumoknak több tulajdonsága mérhető, ilyen a méret, sűrűség, frakció, szilárdság, ülepedés 

mértéke, szűrhetőség. 

Ülepedés után a leválasztott részecskék aránya meghatározható a szeparált rész maradék za-

varosságának mérésével. Ez az egyik legáltalánosabban alkalmazott módszer a gyakorlatban, miután 

a legtöbb ipari flokkulációs folyamat célja a minél nagyobb mértékű szilárd-folyadék fázis szétválasz-

tás. Ebben a tekintetben célszerű az aggregációs tulajdonságot vizsgáló módszerek megismerésére 

fókuszálni, ezek közül a legtöbb fényszórásos elven működik [93]. 

 

3.1. Aggregátumok fényszórása 
 

Fényszórás és zavarosság: A szilárd részecskék alakja sok esetben gömbszerű, ezeknek a fény-

szórása széles körben tanulmányozott az irodalomban. A módszer a következő elven alapszik: a fény-

sugár megvilágítja a szuszpenzió részecskéit egy megfelelő cellában és a szórt fény intenzitását a be-

eső fénysugárhoz viszonyítva bármilyen szögben elhelyezkedő detektor érzékeli. 

Aggregátumok fényszórása: Az aggregátumok fényszórásának problémája sokkal összetettebb, 

mint az egyszerű szilárd részecskéké, ennek ellenére néhány egyszerűsítés bevezethető konkrét ese-

tekben. 

 

3.2. Részecskék száma, mérete 
 

A legrégebben alkalmazott módszer a részecskék és/vagy aggregátumok számlálása adott in-

tervallumban. Ez történhet közvetlen mikroszkópos megfigyelés útján, vagy automatizált számláló 

berendezéssel. A két berendezés/módszer magában foglal egy érzékelő zónát, mely a rajta áthaladó 

szuszpenzió különálló részecskéit számlálja (és a legtöbb esetben méretezi) [93]. 

 

1. Mikroszkópos módszer: A korai aggregációs méréseket, melyek a képződött aggregá-

tumok méretének és stabilitásának meghatározását célozták, ezzel a módszerrel vé-

gezték. Ezt a módszert több évtizeden át alkalmazták természetes vizek részecskéinek 

aggregációjának tanulmányozására [95]. 

2. Érzékelő zónás technológiák: Automatizált számlálás esetén lehetővé kell tenni, hogy a 

részecskék és aggregátumok egyenként haladjanak át a számláló zónán, melyben a 

megfelelő érzékelő detektálja jelenlétüket. A részecskéknek ezen a zónán való áthala-

dása egy bizonyos fajta pulzációt generál, melyet a berendezés számlál [93]. A gyakor-

latban két módszer terjedt el: elektromos (elektorzóna) és optikai (fényszórásos). 
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• Elektrozónás módszer: Az elektromos érzékelőzónás számlálók az 1940-es években 

a Coulter által kifejlesztett számláló elvén működnek. 

• Optikai módszer: Ebben az esetben a részecskék önállóan haladnak el a fókuszált 

fénysugáron keresztül (általában lézer sugáron), majd a detektor vagy az áthaladó 

vagy a szórt fény intenzitását érzékeli. Többféle számláló és méretező készülék is-

mert melynek működése optikai elven alapszik, ezeket részletesen Lichtenfeld is-

merteti [96]. 

3. Fókuszált sugár visszaverésének mérése (Focused beam reflectance measurement 

FBRM): Ez a részecskék és aggregátumok számlálásának és méretezésének az egyik 

legújabb módszere. 

 

3.3. Diszperziók fényszórása 
 

Az előzőekben bemutatott módszerek a különálló részecskék számlálására és méret meghatá-

rozására alkalmazhatóak. Az alábbiakban olyan módszerek kerülnek bemutatásra, amelyekben a ré-

szecskék, illetve az aggregátumok szabadon áramlanak a fénysugárban és információ nyerhető a tu-

lajdonságaikról. A legtöbb ilyen jellegű módszert széles körben alkalmazzák, habár nem képes olyan 

részletes információt adni a részecske, illetve aggregátum méretről, mint az egyedi részecskeszámláló 

módszerek. 

Az elérhető technológiák magukban foglalják az áthaladó fény (zavarosság) mérését vagy a 

szórt fény mérését a statikus szórt fényhez viszonyított egy vagy több szögből [93]. 

 

3.3.1. Zavarosság módszer 
 

Fény hullámhossztól kisebb részecskék 

A fény hullámhossztól kisebb részecskék esetén a zavarosság növekszik a részecskemérettel, 

ennek megfelelően növekszik a részecskék aggregációjával. Ez gyakran alkalmazott módszer az 

aggregációs folyamatok követésére, mint tapasztalati módszer, a relatív koagulációs sebesség és a 

stabilitás gyors meghatározására. 

 

Zavarosság-hullámhossz spektrum 

Egyszerű kvalitatív módja a híg szuszpenzióból képződő aggregátumok állapotának meghatáro-

zásának, melyet Vincent és társai írtak le 1973-ban [97] és alkalmazták a későbbiekben [98]. Ennek a 

módszernek az alapja, hogy a szuszpenzió specifikus zavarossága a fény hullámhossztól függ. 
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Zavarosság fluktuáció 

Ha megfigyeljük a kolloid szuszpenzió egy kis térfogatát mikroszkópikusan, látható, hogy a 

Brown-féle mozgás következtében a részecskék ki-be mozognak az adott térfogatból, így a megfigyelt 

részecskék száma véletlenszerűen változik. Ezeket a variációkat a Poisson eloszlás jellemzi. 

Fontos következménye a Poisson eloszlásnak, hogy a változás megegyezik a részecskeméret át-

lagértékével, így a standard eltérés az átlagérték négyzetgyökével egyenlő (RMS-root mean-square). 

Pontosan ugyanez az eloszlás jellemző azon részecskékre, melyek kisebb, egyenlő térfogaton-

ként lettek kiemelve a szuszpenzióból. Valójában a nem Brown mozgást végző részecskék is ugyanezt 

az eloszlást mutatják. Bármennyire jól elkevertük azokat, a szuszpenzió mindig mutat valamiféle 

egyenetlenséget egy mikroszkópikus skálán szemlélve, és a Poisson statisztika ezt kitűnően jellemzi. 

Ahelyett, hogy mintákat sorakoztatnánk fel, a szuszpenziót átáramoltatjuk egy megfelelő ké-

szüléken, ami a részecskeméret változását érzékeli. Ez az elv az alapja a zavarosság-fluktuáció érzéke-

léssel működő berendezések működésének. Ezt a módszert Gregory és Nelson fejlesztették ki 1980-

ban [63], ennek elvi hátterét részletesen tárgyalja Gregory a [99] és [100] publikációiban. 

Lényegében a szuszpenzió átfolyik egy optikai cellán (vagy egyszerűen egy átlátszó műanyag 

csövön), miközben ezt egy keskeny fénynyalábbal világítják meg. Az átjutó fény intenzitását egy foto-

dióda érzékeli, majd a kijelző a középérték véletlenszerű variációit mutatja (15. ábra). 

 

 

15. ábra: a zavarosság fluktuációs módszer sematikus illusztrációja [93]. 

 
A fluktuációt a fénysugárban áthaladó részecskék számának (n) és méretének a véletlenszerű 

váltakozása adja. A fotodióda kimenetén a DC átlagérték néhány Volt formájában jelenik meg, míg a 

fluktuáció (AC) mindössze néhány mV-os változásokból adódik. Általános esetben az RMS érték a 

feszültség flukuációból eredő érték melyet osztunk a DC értékkel (AC/DC), így a kapott arány érték az 

úgynevezett R (Ratio). Az eljárást és a műszer leírását a 4.5. fejezetben ismertetem. 
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Ellentétben az egyszerű részecskeszámláló módszerekkel a zavarossági fluktuációs technika ak-

kor is alkalmazható, amikor nagy mennyiségű részecske halad át a fénysugárban és aránylag nagy 

koncentrációval dolgozunk. A gyakorlatban a szuszpenzió zavarossága arányos a koncentrációval, 

ezért az átjutó fénynek mérhetőnek kell lennie. Kis koncentráció esetén bizonyos mértékig zavaró 

tényező lehet a berendezésben jelentkező elektromos zaj, ennek kiküszöbölése érdekében az R ér-

téknek nagyobbnak kell lennie, mint 3∙10-5. Hasonló követelmény a nagyobb részecskék esetében is 

fennáll, ha a fénysugárban kevesebb, mint 1 részecske tartózkodik. Ennek ellenére a Poisson eloszlás 

ezekben az esetekben is érvényes [93]. 

Monodiszperz szuszpenzió esetében az R érték a következő egyenlettel írható le: 

푹 = 푽푹푴푺
푽푫푪

= 풏푳
푨

∙ 풄,  (3) 

ahol:  n: az egy térfogategységre jutó átlagos részecskeszám, 

L: az optikai út hossza, 

A: a fénysugár által átszelt keresztmetszet területe, 

c: a részecskék szóródási keresztmetszete. 

 

Az R érték függése a részecskék koncentrációjának négyzetgyökétől a részecske-koncentráció 

Poisson eloszlásának következménye. A fluktuáló jel RMS értéke analógiát mutat a standard eltérés-

sel, amely a koncentráció négyzetgyökével változik. 

Gyakorlatban kimutatható, hogy az R érték minden esetben növekszik, ha a rendszerben agg-

regátum-képződés van, így a fenti elv alapján egy rendkívül érzékeny észlelő berendezést kapunk 

[93]. Ennek a technikának egyik berendezése a PDA2000 (Rank Brothers UK), amely széles körben 

használt a flokkulációs folyamatok követésére. Ilyenek például a papírgyártási rendszerekben leját-

szódó folyamatok [101], aszfaltén aggregációja [102], baktériumok aggregációja [30], víztisztítási 

eljárások hatékonyságának meghatározása [103], szennyvíztisztítási problémák [104] és flokkulumok 

szilárdságának vizsgálata [105]. Méréseim során a flokkulációs folyamatok követésére magam is ezt a 

berendezést használtam. 

 

3.3.2. Kis szögű fényszórás (Small-angle light scattering SALS) 
 

Az aggregációs kutatások jelentős része foglalkozik fényszórás méréssel a beeső sugár aránylag 

kis szögei mellett. Ezen tanulmányok általános céljai főként a következők: 

 

1. aggregáció mértékének meghatározása, 
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2. aggregátumok méreteloszlásának meghatározása, 

3. aggregátumok fraktál dimenziójának meghatározása. 

 

Ezen kutatások alapelveit már tárgyaltam, így itt csak röviden említek néhány fontos tényezőt [93]: 

 

• Aggregáció mértékének meghatározása SALS módszerrel: a megfelelően kis szögű fény-

szórás arányos a részecske térfogatának négyzetével, a Rayleigh-Gans-Debye elmélet kö-

zelítőleges érvényességét feltételezve. Ezt a jelenséget alkalmazhatjuk az egyedi részecs-

kék optikai számlálásához, de szintén alkalmazható szuszpenziók egyszerű fényszórásos 

vizsgálatához [93]. 

• Aggregátumok méretének meghatározása: az aggregátumok méretének vizsgálata főként 

egyszerű berendezésekkel, mint pl. Malwern Mastersizer alkalmazásával valósítják meg 

[106]. Ezeknek a berendezéseknek jellegzetes tulajdonsága, hogy nagy a detektorválasz-

ték, így a fényszórás különböző szögben szimultán monitorozható. 

• Dinamikus fényszórás: ennek a módszernek az alapja, hogy a mozgó részecskékről szóró-

dó fény frekvenciája kissé eltér a beeső fénytől (mint a jól ismert Doppler Effektus eseté-

ben) [93]. 

 

3.4. Egyéb módszerek 
 

1. Elektro-optikai effektusok: A töltéssel rendelkező részecskék bizonyos mértékig mindig 

anizotrópok, így ezek az elektromos térben orientálódhatnak. Mivel az anizotróp részecske 

fényszórása általában függ a részecskék fénysugárhoz viszonyított elhelyezkedéstől, a ré-

szecskeorientáció változásai könnyen mérhető effektusokat eredményezhetnek a szórt vagy 

áteresztett fényben. A módszert a [107, 108] szerzők tárgyalják. 

2. Ultrahangos módszerek: az ultrahangos módszereket aránylag gyakran használják kolloid 

diszperziók jellemzésére. Az ultrahanghullámok csillapodásának frekvencia-függvénye függ 

a részecske koncentrációtól, mérettől, sűrűségtől és egyéb tulajdonságoktól. Ez a módszer 

koncentrált emulziók és szuszpenziók esetén alkalmazható, ahol az optikai technikák nem 

használhatók, mivel az oldatok nem áttetszőek. 

3. Szedimentáció: a részecskék ülepedési sebessége elsősorban a méretük függvénye, de sze-

repe van még a sűrűségüknek és a folyadék viszkozitásnak is. Ugyanez érvényes az aggregá-

tumokra, bár a probléma ebben az esetben összetettebb. Ennek fő oka, hogy az aggregá-

tumok alakja általában távol áll a gömb közeli formától, illetve, hogy ezek jelentős áteresz-

téssel bírnak. Ezzel a problémával főként úgy birkózhatunk meg, hogy számolunk az empiri-
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kus alaki tényezővel [109]. Az áteresztőképességet számszerűsíteni ettől sokkal bonyolul-

tabb probléma. 

4. Szűrhetőség: a folyadék áramlása egy tömör részecskékből álló rétegen keresztül nagyban 

függ a részecskemérettől. Ha egy szuszpenziót szűrőfelületen szűrünk, a részecskék egy szű-

rőréteget képeznek, amely a szűrés során növekvő ellenállást fejt ki. A kisméretű részecskék 

esetében az áteresztés kicsi, ezért a szűrés nagyon lassú. Általánosan megfigyelt, hogy a ré-

szecskék aggregációja nagymértékben növeli az áteresztőképességet, így a filtráció mérté-

két is. Ez az oka annak, hogy a flokkulációt gyakran alkalmazzák ásványi szennyeződések ke-

letkezésével járó technológiáknál (mint például az alumíniumgyártás során keletkező vörös 

iszap), illetve ásvány kitermelésnél. Ezen iszapok nagymolekulatömegű polimerekkel meg-

valósított flokkulációja általában nagymértékben növeli az áteresztést, így jobb víztelenítési 

fok érhető el, melynek a gyakorlati jelentősége óriási.  

5. A szennyvizek lebegő anyagainak flokkuláltatását általában nagy molekulatömegű polime-

rekkel valósítják meg, melyek javítják az iszap áteresztőképességét és víztelenítését. Ezek a 

tulajdonságok gyakorlati szempontból igen fontosak. Annak ellenére, hogy mennyiségi ana-

lízist is használnak a polimer flokkulánsok hatékonyságának becslésére [110], erre a célra az 

egyik leggyakrabban alkalmazott empirikus módszer a szűrhetőségi vizsgálat. La Mer egyik 

korai munkájában [60] a refiltrációs sebesség mértékének meghatározását végezte. Mód-

szerének lényege, hogy a flokkuláltatott szuszpenziót megfelelő közegen szűrte át, majd a 

szűrleményt újraszűrte állandó nyomás biztosítása mellett. Adott térfogatú folyadék (szusz-

penzió) átáramlási idejét mérve kapta meg az újraszűrhetőségi tényezőt. Ez a módszer az 

optimális flokkulációt befolyásoló tényezőkről ad információt [111]. 
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
 

4.1. Szuszpenziók 
 

A flokkulációs kísérleteim során 0,1-1,5 %-os (tömeg) töménységű, desztillált vízben diszpergált 

bentonit és kaolin szuszpenziót alkalmaztam. Ezeket az anyagokat azért választottam, mert frakcioná-

lással időben stabil szuszpenziót lehet belőlük készíteni, a részecskék tulajdonságai a vizsgálatok alatti 

időben nem változnak és a flokkulációs kísérletek során ezekkel a rendszerekkel jól reprodukálható 

eredmények érhetők el. A bentonit és kaolin az agyagásványok közül a legjelentősebbek, sokoldalúan 

használhatók a modern technológia különböző ágazataiban. Számos szerző alkalmazza ezeket az 

anyagokat a vizekben lévő lebegő anyagok modelljeként. 

Mérések előtt a szuszpenziót, az agyagásvány mozsárban történő morzsolása után, desztillált 

vízben készítettem el. A jól felrázott szuszpenziót 10 percig 22 MHz -es frekvencián ultrahanggal ke-

zeltem, a kapott rendszert 24 órán át ülepedni hagytam, majd a 24 óra alatt nem ülepedő frakciókból 

különböző töménységű szuszpenziókat készítettem. Általában a vizsgált frakció nem ülepedett ki 2-3 

napon keresztül és alkalmas volt reprodukálható eredmények elérésére. A kísérletekhez a kiindulási 

szuszpenziót 20-100 szorosan hígítottam, oly mértékben, hogy a szuszpenzió PDA-2000 műszerrel 

mért R értéke ~0,8-1 körüli legyen (ld. alább). 

Szuszpenziót minden esetben Mádról származó (kereskedelmi forgalomban kapható) bento-

nitból és kaolinból készítettem. Ezek összetételét és ioncserélő kapacitását a függelékben található 1. 

melléklet tartalmazza. 

 

4.2. Polimer flokkulánsok  
 

A felhasznált polimerek a svájci CIBA (előzőleg Allied Colloids Ltd.), illetve a SNF S.A., (Francia-

ország) cégek által gyártott polielektrolitok, elsősorban az akrilamid és ennek kationos, illetve anio-

nos monomerek által módosított kopolimerei. Ezek ismert jellemzőit a 2. táblázatban foglaltam ösz-

sze. 

Az alkalmazni kívánt polimer-oldatot a következőképpen készítettem. A száraz, por alakú poli-

mert kis mennyiségű desztillált vízben 24 óráig duzzasztottam, majd növekvő vízmennyiséget hozzá-

adva fokozatosan feloldottam. 
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2. táblázat: a felhasznált polimerek jellemző tulajdonságai. 

gyártó elnevezés 
molekula-

tömeg 
töltés 
előjel 

töltés sűrű-
ség 

pH 
határviszkozitás 

(dl/g) 

Allied Colloids, 
ma: CIBA 

ZETAG8660 nagy + 60mol% 3,4  

Allied Colloids, 
ma: CIBA 

ZETAG63, ma ZETAG7563 
néven van forgalomban 

közepes + 40mol% 3,5  

Allied Colloids, 
ma: CIBA 

ZETAG89, ma ZETAG7589 
néven van forgalomban 

közepes + 80mol% 3,3  

Allied Colloids, 
ma: CIBA 

„C” jelű polimer: alkil-akrilát-
kvatener-ammónium és 
akrilamid kopolimere[6] 

8-9*106D + 
3,35 

mmol/g 
 10-13 

Allied Colloids, 
ma: CIBA 

„F” jelű polimer: alkil-akrilát-
kvatener-ammónium és 
akrilamid kopolimere[6] 

5-6*106D + 
3,14 

mmol/g 
 7-9 

Allied Colloids, 
ma: CIBA 

PERCOL1697 [6] 0,9-1*106D + 
12,9 

mmol/g 
 1-2 

Allied Colloids, 
ma: CIBA 

MAGNAFLOC1011 nagy -    

Allied Colloids, 
ma: CIBA 

MAGNAFLOC LT25 nagy -  7,3  

SNF SNFFO4115SH 6-8*106D + 5mol%   

SNF SNFFO4125SH 6-8*106D + 6mol%   

SNF SNFFO4350SH 6-8*106D + 25mol%   

SNF 
SNF527, ma SNF FO4440SH 

néven van forgalomban 
6-8*106D + 35mol%   

SNF SNFFO4550SH 6-8*106D + 45mol%   

SNF SNFFO4800SH 6-8*106D + 80mol%   

SNF SNFFO4400SSH 8-9*106D + 30mol%   

SNF SNFAN905SH 8-9*106D - 5mol%   

SNF SNFAN935SH 8-9*106D - 35mol%   

 

A legtöbb esetben a törzsoldat töménysége 0,25-1 g/l (0,025-0,1%) volt, amit a felhasználás 

előtt tovább hígítottam általában 0,01- 0,05 % koncentrációig. A kísérletekhez friss (1 hétnél nem 

öregebb) polimer-oldatot használtam.  

 

4.3.  Hidrolizáló alumínium sók 
 

Részletesen vizsgáltam a víztisztítás folyamataiban széleskörűen alkalmazott alumínium szulfát 

(AS) és az utóbbi években az Ukrán TA Kolloid-és Vízkémiai Intézetében (Kijev) szintetizált bázikus 

alumínium szulfát (BAS), valamint bázikus alumínium klorid (BAC) hidrolízis termékeinek 

aggregációját a tisztítandó víz legfontosabb paramétereinek értéke (pH, hidrokarbonát-ion tartalom, 

ionerősség) és az alkalmazott nyíróerők nagyságának függvényében. Az alkalmazott sók összetételét 

a 3. Táblázat tartalmazza. 
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3. Táblázat: A vizsgált AS, BAS és BAC sók összetétele.  
AS/BAS 

minta száma 
OH/Al mol. 

arány 
Al-oxid 

tartalom,% 
BAC 

minta száma 
OH/Al mol. 

arány 
Al-oxid 

tartalom,% 
1 0 16,73 1 1,0 7,30 

2 0,25 18,00 2 2,0 14,60 
3 0,5 19,33 3 2,5 22,75 

4 0,75 20,93    

5 1,0 23,29    

 

4.4.  Tenzidek 
 

A tenzidekkel folytatott vizsgálataim során hexadecil-piridinium-bromid (HPB) 0,5 m/m%-os 

oldatát használtam.  

 

4.5. Az aggregáció mértékének meghatározása 
 

A részecske aggregálódás időbeni változását átfolyásos rendszerben PDA2000 (Rank Brothers, 

UK) mérőműszer segítségével határoztam meg. A műszer működésének elvét a 3.3.6. fejezetben is-

mertettem. A zavarosság fluktuációs vizsgálatok elvégzéséhez a 16. ábrán látható cirkuláló rendszerű 

mérőkört alkalmaztam, melynek elemei a következők: 

 

• A vizsgálni kívánt diszperzióban a keverési feltételeket a MLW Prüfgerate-Werk (NDK) által 

gyártott MR25 típusú mechanikai keverő, illetve szabályozható fordulatszámú mágneses 

keverő (WiseStir MSH20D Dainah Scientific Co. Ltd.) biztosította, amely lehetővé teszi kü-

lönböző sebességű keverés alkalmazását. Az általában használt keverés sebesség 50 for-

dulat/perc (mechanikai keverővel), illetve 90 f/p (mágneses keverővel) és 500 fordu-

lat/perc (mechanikai keverővel), illetve 890 f/p (mágneses keverővel). Az optimális keve-

rési sebességek meghatározására és a különböző típusú keverőkkel megvalósított keverési 

sebességek egymásnak megfeleltetésére vonatkozó vizsgálataimat az 5.3.5. fejezetben 

ismertetem. Ismerve a keverőlapát D legnagyobb átmérőjét, felhasználva első közelítés-

ben a víz kinematikai  viszkozitását (1,004 mm2/mp), a  

Re=D2/ (4) 

összefüggés alapján kiszámítottam az alkalmazott keverésnek megfelelő (Re)  Reynolds- 

számot, amely 500, illetve 890 fordulat/perc esetén Re=11937, valamint 50, illetve 90 for-

dulat/perc esetén Re=1193- re adódott (részletesebben ld. alább). Ebből következik, hogy 

a lassú keverés (50, illetve 90 fordulat/perc) lamináris, a gyors (500, illetve 890 fordu-

lat/perc) keverés pedig turbulens áramlást hoz létre a szuszpenzióban [9]. 
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16. ábra: PDA-2000 berendezésről készült fénykép. 

 
• A keverés alatt lévő diszperzió flexibilis csőben a sebességszabályzón, illetve perisztalti-

kus pumpán áthaladva cirkulál a PDA-2000 mérőműszer részecskéket detektáló egységén 

keresztül. 

• A szilárd részecskék különböző reagensek hatására bekövetkező aggregációjának mérté-

két a műszerrel a [63, 93, 100] tanulmányokban leírt módon vizsgáltam. 

Az átlátszó flexibilis csövön áthaladó szuszpenzió egy kis térfogatában (jellemzően 1 

mm3) lévő részét egy szűk fény-nyalábbal merőlegesen világítják meg. A szuszpenzión át-

haladó fény-fluxus értékét érzékeny foto-detektor regisztrálja, amely a fényjelet elektro-

mos jellé alakítja át. A fényjel egy nagy, az áthaladó fény átlag-intenzitását, azaz a szusz-

penzió zavarosságát jellemző állandó fluxusból (DC), és egy, a megvilágított zónában 

megjelenő részecskék számát jellemző fluktuáló fluxusból (AC) tevődik össze. Kimutatták 

[63, 93, 100], hogy a fluktuáló jel négyzetes átlaga négyzetgyökének értéke (root-mean-

square - RMS) arányos a részecskék darabszám szerint átlagolt koncentrációjával és mé-

retével. Az RMS értékek jelentősen növekednek az aggregálódás kezdetével és csökken-

nek a folyamat végzetével. A kijövő jel mutatja az RMS és az R=RMS/DC arány értékét is. 

Mindkettő alkalmazható az aggregálódás mértékének jellemzésére. A berendezésről ké-

szült fénykép a 16.ábrán látható. 

keverés 

perisztaltikus pumpa 

 
PDA-2000 

mérőcellája 
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A PDA-2000 műszer korai információval szolgál a rendszerben lejátszódó aggregálódási 

folyamatokról, akár már másodpercek elteltével a reagens szuszpenzióhoz való hozzá-

adása után.  

 

A mérési hibákból eredő pontatlanságok kiküszöbölése érdekében az egyes vizsgálatokat álta-

lában kétszer vagy háromszor ismételtem meg, majd a kapott értékek átlagát ábrázoltam. Ezen hibák 

több forrásból eredhetnek. Ilyen lehet például a mérőműszer jel, illetve adatfeldolgozása közben 

jelentkező pontatlanságok, továbbá az általam vétett, leolvasásból eredő pontatlanságok. Ezen elté-

rések jól megfigyelhetők a 17. ábrán, mely három, ugyanolyan körülmények között elvégzett mérés 

eredményeit, illetve azoknak az átlagértékét mutatja be. A 15 másodpercenként leolvasott R értéke-

ket az eltelt idő függvényében mutatom be SNF4440-es kationos polielektrolit ugyanolyan mennyisé-

gének a szuszpenzióhoz történő hozzáadása esetén 

 

 

17. ábra: 0,35 g/l töménységű bentonit szuszpenzió részecskék aggregálódási mértékének időbeli 

változása 0,25 mg/g kationos FO4400SH polielektrolit jelenlétében három mérési sorozat eredmé-

nyei alapján. 

 
A fenti ábrához kapcsolódóan célszerű megjegyezni, hogy az egyes mérési görbék sokkal in-

kább tendenciát, mint pontos értékeket hivatottak szemléltetni.  

A mérési hibák kapcsán célszerűnek tartok itt megemlíteni néhány problémát, mely a műszer 

egyéb korlátai következtében merült fel. Mint fentebb is említettem, a PDA2000 mérőműszer 0-12,5-

es tartományban képes megjeleníteni az R értékeket. Ezen értékek alakulását több tényező befolyá-

solja (ld. fent). Bizonyos aggregátum méret felett és a szuszpenzió nagy zavarossága esetén a beren-

dezés már nem képes különbséget tenni az R értékekben, így ekkor folyamatosan a maximális (12,5) 
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érték látható a kijelzőn. Ilyen eset többször is előfordult méréseim során, ekkor a többi, ilyen jellegű 

eredménytől nem elkülöníthető a vizsgálat eredménye, így a felfutási szakasz adhat összehasonlításra 

lehetőséget, illetve megállapítható, hogy az aggregátumok mérete elérte a mérhető maximális érté-

ket. További elkülönítésre ad még lehetőséget, ha olyan nagyméretű aggregátumok keletkeznek, 

melyek gyorsan kiülepednek, így a cirkuláló rendszerben már csak desztillált víz kering tovább. Az 

ilyen nagymértékű flokkuláció az R értékek 0-ig való csökkenésében nyilvánul meg. Ebből megállapít-

ható, hogy R≈12,5-hoz viszonyítva lényegesen nagyobb aggregátumok keletkeztek.  

Aggodalomra ad okot az a probléma, hogy mi történik az intenzív keverés alkalmazásakor; az R 

érték időnként megfigyelt növekedését nem okozhatja-e a lassú keverés során kiülepedett aggregá-

tumok “felkeveredése”, mechanikai felrázása, re-szuszpendálása. Ezek az esetek valóban nagy hibák 

keletkezésére adnának lehetőséget, azonban vizsgálataim során, mind a többszöri ismétléssel, mind 

az aggregátumok méretének változásának szemmel való követésével próbáltam kiküszöbölni ezeket a 

hibalehetőségeket. 

 

4.5.1. Az aggregációs kísérletek metodikája 
 

A szuszpenziók aggregáltatását többféle kísérletsorozatban vizsgáltam. Kísérleteim kezdeti sza-

kaszában cirkuláló rendszerben, keverés nélkül, meghatároztam a polimer-koncentráció hatását a 

részecskék aggregálódásának mértékére különböző hígítású szuszpenziókban. E célból 50 ml szusz-

penzióhoz változó mennyiségű- általában 0,1-20 ml - polimer-oldatot és desztillált vizet adagoltam 

oly módon, hogy a rendszer össztérfogata 100 ml legyen. A polimer-oldat hozzáadást követően el-

kezdtem az aggregáció mértékét jellemző R értékek leolvasását, amit 15 mp-ként ismételtem meg. Az 

ábrákon a maximális flokkuláció értékét (ami a kísérlet 2.-ik vagy 3.-ik percében beállt) tüntettem fel 

a polimer-koncentráció függvényében.  

Az ortokinetikus feltételnél végzett mérések során elsőként állandó lassú (50 ford/perc) keve-

rési sebességet alkalmaztam, majd a következő fázisban részletesen vizsgáltam a rendszer különböző 

intenzitású keverésének hatását a flokkuláció lefolyására és a képződő flokkulumok stabilitására. 

Ebben az esetben is különböző mennyiségű polimert tartalmazó, azaz különböző mértékben 

flokkuláltatott diszperziót vizsgáltam. Tanulmányoztam egyforma mennyiségű (optimális flokkulációt 

előidéző) polimert tartalmazó diszperziókban a keverés intenzitásának hatását az aggregátumok kép-

ződésére és roncsolására. Ebből a célból kb. 10 percig mértem az R értékeket a szuszpenzió állandó 0, 

50, 100, 300, 500, 700 ford/perc sebességű keverése mellett. 

Összehasonlító módon vizsgáltam a változó intenzitású keverés hatását a flokkulumok stabili-

tására. Ezekben a sorozatokban leggyakrabban az állandó lassú keverést (50 ford/ perc), 20 vagy 30 

másodpercen át intenzív keverési szakasszal (500 ford/perc) váltottam fel. Az intenzív keverési szaka-
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szok alkalmazását több módon variáltam, így bizonyos esetekben a 0., 3. és 6. percben, míg máskor 

csak a 3. és 6. percben vagy 6. és 12. percben iktattam be. 

 

4.6. Adszorpciós vizsgálatok 
 

A polimeradszorpció a flokkuláltatás első szakasza. Fontos tudni, milyen adszorbeált mennyi-

ségeknél következik be az intenzív flokkuláció. Tájékozódás céljából meghatároztam néhány jellegze-

tes polielektrolit adszorpciós izotermáját bentonit részecskéken. 

Ezt a flokkuláláshoz alkalmazott CIBA Ltd. által szintetizált minták közül az F és C jelű kationos, 

míg az SNF Ltd. által gyártottak közül a kationos FO4800SH és az anionos AN905SH jelű polielektrolit 

esetében végeztem el. 

A polimer adszorbeált mennyiségét (Γ) a polimer-oldat bentonit részecskékkel való érintkezés 

előtti és utáni koncentráció változásából számítottam. Az SNF polielektrolitok koncentrációját ezek 

oxidatív roncsolásához szükséges KOI érték alapján mértem. A C és F jelű polielektrolitok koncentrá-

cióját ezek töltéssűrűségéből számítottam, az utóbbit kolloidtitrálással határoztam meg. E célból a 

polimerek 0,01%-os oldatát polivinil-szulfonát káliumsójának (PVSK) 2,706*10-3 mólos oldatával tit-

ráltam, toluidinkék indikátor jelenlétében. A módszer azon alapszik, hogy az anionos tenzid moleku-

lák adszorbeálódva a kationos polimerlánc felületén semlegesítik az utóbbi töltését. A folyamat végét 

toluidinkék indikátor színváltozásával lehet jelezni. A PVSK-oldat pontos koncentrációját zefir-amin 

(tetra-decil-dimetil-benzil-ammónium-klorid) 0,025 mólos oldatával ellenőriztem.  

Finom szemcséjű bentonitport desztillált vízben diszpergáltam, egy napig szedimentációs mód-

szerrel szemcseméret szerint frakcionáltam, majd a 24 óra alatt nem ülepedő frakcióból különböző 

töménységű szuszpenziókat készítettem. 

Az adszorpciós izoterma felvételekor egyforma edényekbe azonos mennyiségű (30 cm3) szusz-

penziót töltöttem és különböző mennyiségű polielektrolitot adtam hozzá. Az elegyet egy órán át ke-

vertem, majd egy napig ülepedni hagytam. Az üledék feletti részt 30 percig 5000 ford./perc mellett 

centrifugáltam, az így nyert átlátszó oldatban kolloidtitrálással meghatároztam a visszamaradt poli-

mer koncentrációját.  

A kémiai oxigénigényt a veszélyes hulladékok vizsgálatára vonatkozó 21978/14-86-os Magyar 

Szabvány alapján titrimetriás módszerrel határoztam meg.  

Ebben az esetben a centrifugálás után kapott átlátszó oldatban visszamaradó polimer mennyi-

ségét a polielektrolit oxidálható részének oxigénfogyasztása alapján határoztam meg. Oxidálószer-

ként feleslegben kálium-dikromátot alkalmaztam erősen kénsavas közegben, ezüst-szulfát és higany-

szulfát jelenlétében. A feleslegben maradt dikromátot vas(II)-ammónium-szulfát mérőoldattal vissza-

titráltam. 
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A vizsgálat menete: a vizsgálni kívánt oldatot 20 cm3-es csiszolatos gömblombikba mértem, 

majd hozzáadtam 0,4 g higany(II)-szulfátot, 0,4 g ezüst-szulfátot, 10 cm3 dikromát-mérőoldatot és 

forrkövet. Összekevertem, majd hozzáöntöttem 30 cm3 tömény kénsavat. A lombikhoz visszafolyó 

hűtőt kapcsoltam és az elegyet egy órán át egyenletesen forraltam. Ezután a hűtőt kevés desztillált 

vízzel visszaöblíttettem. A lombik tartalmát desztillált vízzel kb. 150 cm3-re kiegészítettem, lehűtöt-

tem, majd a dikromát felesleget Mohr-só mérőoldattal titráltam. A fentieknek megfelelően, 20 cm3 

desztillált vízzel vakpróbát készítettem. Az eredmény kiszámítására a következő egyenletet alkalmaz-

tam: 

푿 = (풂 풃)∙풇∙풉∙ퟐퟎퟎퟎ
푽

,  (5) 

ahol: X: KOI érték 

a: a vakpróba titrálásakor fogyott Mohr-só mérőoldat térfogata, cm3, 

 b: a minta titrálásakor fogyott Mohr-só mérőoldat térfogata, cm3, 

 h: hígítási tényező, 

 f: a Mohr-só mérőoldat faktora, 

 V: a meghatározáshoz használt minta térfogata, cm3, 

2000: az 1 cm3 mérőoldatnak megfelelő oxigénmennyiségből, a mérőoldat koncentrációjából 

és az 1 dm3-re való átszámításból adódó érték. 

 

4.7. Elektrokinetikai vizsgálatok Zeta plus műszerrel 
 

Az adszorbeált polimer által előidézett flokkuláció mértéke és a polimerrel borított részecskék 

elektrokinetikai potenciáljának párhuzamos mérései alapján következtethetünk a flokkuláció mecha-

nizmusára. Az elektrokinetikai vizsgálatokat Zeta Plus (Brookhaven Inc., USA) műszer segítségével 

végeztük a Kassai Műszaki Egyetem Környezetvédelmi Intézetében.  

Ez a berendezés a Doppler effektus elvén működő lézer sugár segítségével szolgáltat adatot az 

egyes részecskék elektrokinetikai mozgékonyságára vonatkozóan. A berendezés működési elve a 

következő: A zéta-potenciál mérése során a vizsgálni kívánt diszperziót elektromos mezőbe helyez-

zük. Ebben a mezőben a részecskék ez ellenkező töltésű elektróda felé vándorolnak bizonyos sebes-

séggel, melynek értéke arányos a részecske zéta-potenciáljával. Ezeknek a mozgó részecskéknek a 

sebessége mérhető a már említett Doppler effektus elvén működő lézersugárral, mivel az elmozduló 

részecskék a beeső lézersugár frekvenciájának az eltolódását okozzák. Ennek az eltolódásnak a mér-

téke konvertálható zéta-potenciál értékké a Schmoulokowski és Hückel összefüggések alapján [7-9, 

112]. 
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5. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK BEMUTATÁSA 
 

5.1. Alumínium sók hidrolízis termékeinek nanorészecskéi és alkalmazásuk a víztisz-
tításban 

 

Az alumínium sókat, mint koaguláltató szereket, széleskörűen alkalmazzák az ivóvíz előkészítés 

és szennyvíztisztítás folyamataiban a vízben fellelhető legkülönbözőbb lebegő és szerves anyagok 

eltávolítására. Hatásukat általában két fő mechanizmussal magyarázzák: a vízben levő jellemzően 

negatív kolloidrészecskék felületi töltésének semlegesítésével a kationos hidrolízis termékek adszorp-

ciója következtében, valamint a szennyezők mechanikai befogásával az amorf alumínium-hidroxid 

üledék részecskéi között (ún. „sepregető”, angolul: „sweep”koaguláció, ld. az irodalmi összefoglalót). 

Ezen mechanizmusok részaránya és jelentősége a szennyezők eltávolításában olyan paraméterek 

függvénye, mint a pH, a hozzáadott koaguláltató szer adagja, a vízben levő elektrolitok összetétele és 

koncentrációja, a víz lúgossága (hidrokarbonát-ionok koncentrációja) stb. Az utóbbi időben alternatív 

koaguláltató szerként az alumínium sok előzetesen hidrolizált formáit is kezdték alkalmazni, ugyanis 

sok esetben (pl. hideg vagy alacsony lúg tartalmú vízben) ezek lényegesen hatékonyabbak, mint a 

hagyományos alumínium-szulfát vagy alumínium-klorid. Ugyanakkor a bázikus sók hatásmechaniz-

musa nem teljesen tisztázott.  

A koaguláló-szerek hatékonyságát a víztisztításban a keverési feltételek nagymértékben befo-

lyásolják. A hozzáadott reagensnek szét kell oszlania a lebegő részecskék között, amit gyors keverés-

sel érhetünk el. Továbbá az aggregációhoz szükséges a részecskék ütközése, amit egyfajta lassú keve-

rés segít elő. A többértékű kationt tartalmazó sók hidrolízise igen gyorsan játszódik le: a folyamat 

sebességét és a képződő aggregátumok nagyságát a keverés feltételei, a részecske-koncentráció és az 

ütközések hatékonysága határozzák meg. Az aggregátumok növekedése, a beindított keverés feltét-

elei mellett, később lelassul. Ennek két oka lehet: a létrejött flokkulumok roncsolása az intenzív keve-

rés által létrehozott “tépő” erők hatására és/vagy a részecskék közötti ütközések hatékonyságának 

csökkenése a részecske-méret növekedésével. Az aggregátum-növekedés és roncsolás közötti dina-

mikus egyensúly egy stabil aggregátum méret eloszláshoz vezet, amiben a méret határértékét a keve-

rés intenzitása határozza meg. Lassú keverés mellett a jelentős nyíróerők hatására elroncsolt aggre-

gátumok részben újraképződnek. A probléma vizsgálata csak az utóbbi időben kezdődött [16, 17, 36]. 

Bázikus alumínium sók hidrolízis termékei szilárdságára vonatkozó adatokat az irodalomban nem 

találtam. Dolgozatomban részletesen tanulmányoztam a keverés feltételeinek hatását alumínium-

szulfát és bázikus- alumínium-szulfátok HTR aggregátumainak képződésére, roncsolására és újrakép-

ződésére a hozzáadott sómennyiség, pH, lúgosság és ionerősség függvényében. Vizsgáltam továbbá 

az alumínium szulfát (AS) és különböző OH- tartalmú bázikus alumínium szulfát (BAS) és bázikus alu-

mínium klorid (BAC) hidrolízis termék részecskéi (HTR) kolloidkémiai tulajdonságai, aggregálódásának 
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mechanizmusa, és az aggregátumok stabilitása közötti összefüggéseket, illetve a fenti sók természe-

tének és koncentrációjának hatását a vizekben levő szennyezők eltávolításának mértékére. Ez a meg-

közelítés lehetővé teszi a koaguláltatási folyamat megtervezett szabályozását a HTR tulajdonságait 

meghatározó fent említett paraméterek megválasztásával. A hidrolízis termékek jellemzésére a ka-

pott eredmények értékelése során felhasználtam az irodalomban ugyanezen rendszerekre fellelhető 

adatokat a részecskék elektrokinetikai potenciáljáról és hidratáció fokáról az említett paraméterek 

függvényében [16, 17, 36].  

A részecskék méretét lézer fény-nyaláb kisszögű szórásából mértem az Ukrán TA Kolloid-és 

Vízkémiai Intézetében (Kijev) kifejlesztett ún. lézer-diagnosztikai műszer segítségével, dr. I. 

Solomentseva közreműködésével. A módszer részletes leírása a [113, 114] publikációkban található 

meg. 

 

5.1.1. A hidrolízis termék-részecskék mérete és fajlagos felülete 
 

A HTR fajlagos felületét metilénkék adszorpció adataiból határoztam meg. A 4. sz. táblázatban 

összegeztem az oldat kiinduló pH0 és lúgosságának hatását a BAC HTR-ből képződött primer részecs-

kék átlag-sugarára (a0) és az aggregáció során bekövetkezett fajlagos felület-csökkenésére (Srel,%). A 

gömb alakú HTR részecskék sugarát ezek meghatározott fajlagos felületéből számítottam. 

 

4. Táblázat: Az oldat pH0 és lúgosságának hatása a BAC hidrolízis termék primer részecskéinek méretére és 

felületének időbeni csökkenésére a só különböző OH/Al arány értékeinél. 

pHo 
Lúgosság 

mmol/l 

OH/Al = 2.5 

ao, nm       ΔSrel,% 

OH/Al = 2.0 

ao, nm       ΔSrel,% 

OH/Al = 1.0 

ao, nm       ΔSrel,% 

7.5 2.33 3.1 18.0 3.8 24.2 5.0 29.6 

8.3 2.33 3.7 22.5 4.3 27.0 5.6 32.0 

9.1 2.33 5.1 28.0 5.7 31.0 6.5 35.5 

10.4 2.33 7.7 32.3 8.0 42.6 8.7 44.4 

9.1 1.17 3.1 27.3 3.9 29.7 4.9 34.5 

9.1 2.33 5.1 28.0 5.7 31.0 6.5 35.5 

9.1 3.50 5.8 31.4 6.3 34.3 7.5 37.6 

9.1 5.35 6.9 34.2 7.4 37.4 8.1 40.3 

 

Látható, hogy a pH0 és lúgosság növekedése, valamint az OH/Al arány csökkenése a molekulá-

ban nagyobb méretű primer részecskék képződéséhez vezet. Az Srel paraméter a HTR képződési 

pillanatában jellemző fajlagos felület és az aggregáció 10-ik percében meghatározott fajlagos felület 



Agyagásvány szuszpenziók flokkuláltatása hidrolizáló sókkal, tenzidekkel, polimerekkel, ezek elegyeivel, és a képződött 
aggregátumok szilárdsága 

55 

közötti különbséget mutatja. A fajlagos felület jelentős csökkenése általában a folyamat első 10 per-

cében figyelhető meg, tehát ennyi idő alatt képződnek nanométer méretű elsődleges részecskékből a 

primer aggregátumok (4. táblázat). Az is kitűnik, hogy a pH0 és a lúgosság növelése az Srel  értékének 

növekedéséhez vezet. Ezek az eredmények jó összhangban vannak a részecskék elektrokinetikai po-

tenciáljának és hidratációjának változásával az említett paraméterek függvényében: a pH növekedése 

csökkenti a részecskék -potenciáljának értékét és növeli hidratációját [16, 36]. A Srel -nek az OH/Al 

arány csökkenésével bekövetkező növekedését valószínűleg a primer aggregátumok sűrűségének 

növekedése idézi elő. Az utóbbit valószínűsíti, hogy a részecskék -potenciálja és hidratációja az erő-

sen bázikus sótól a gyengébb bázikus só felé haladva jelentősen csökken [16, 36]. Ez a kevésbé laza 

aggregátumok képződésének kedvez.  

Hasonló összefüggéseket, azaz a primer részecskék méreteinek növekedését az oldat pH érté-

kének és lúgosságának növekedésével és a só OH/Al arányának csökkenésével, figyeltem meg BAS 

hidrolízise esetében. Jellemzően a BAS hidrolízise során képződött primer részecskék nagyobbak (3, 0 

nm és 11, 8 nm között ingadoznak), mint a BAC-ból képződött egységek (3, 1 nm- 8, 7 nm). 

 
5.1.2.  Hidrolízis termék-részecskék aggregációja 

 

Az alumínium sók hidrolízis-termék részecskék által szórt fény amplitúdó-fluktuációjának mé-

rése (ld fent), ami az aggregáció mértékét jellemezi, azt mutatja, hogy a hidrolizáló só vízhez való 

hozzáadása után az aggregálódás azonnal, másodperceken belül, beindul: a komponensek keverése 

után 30-60 mp-el már nagyszámú 1-2 m sugarú primer aggregátumok jelennek meg. Az aggregátu-

mok számának időbeni függése maximumot mutat (18. ábra). Az ábrán az abcisszán az aggregátumok 

átmérőjét, az ordinátán az adott méret-tartományba eső részecskék százalékos aránya látható.  

A fenti görbéken jellemzően néhány, különböző kiterjedéssel és magassággal jellemezhető ma-

ximum található. Ez ugrásszerű aggregálódási folyamatra utal, amely során minden adott idő-

intervallumban a rendszerben néhány domináns frakció képződik. Ez azt jelenti, hogy a HTR részecs-

kék aggregációja ugrásszerűn valósul meg olymódon, hogy a primer aggregátumokból szekunder 

aggregátumok képződnek, az utóbbiakból a még nagyobb tercier egységek stb., nem pedig részecs-

kék lerakódásával egy korábban képződött magra. Méréseim azt is mutatják, hogy BAS hidrolízis ter-

mék-részecskék aggregátumokban való elrendezése tömörebb, mint a BAC-ból képződött részecskék 

esetében. Az ugrásszerű aggregációs folyamatban később képződött aggregátumok tömörsége (sűrű-

sége) egyre kisebb. Ez a részecskéknek az aggregátumban való nem egyenletes eloszlására utal. 
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18. ábra: Alumínium szulfát HTR méret szerinti eloszlása képződésük különböző ideje alatt  (perc): 

1-1,0; 2-3; 3-10; 4-20 [1]. 

 
A részecskék méret-eloszlási görbéiből derivatív függvényeket szerkesztettem meg, melyek a 

primer aggregátumok domináns frakciója sugarának változását jellemzik az oldat pH-val és lúgossá-

gával, a hozzáadott só dózisával és az ionerősséggel (példa 19. ábra).  

 

 

19. ábra: Az elsődlegesen képződött BAS hidrolízis termék-részecskék aggregátumok sugarának 

függése a hozzáadott koaguláns dózisától és a rendszer lúgosságától. BAS OH/Al mól aránya : 2,5 

(1); 2,0 (2); 1,0 (3) [1, 105]. 

 
A fenti vizsgálatok során kapott és itt csak részben bemutatott eredmények az alábbiakban összegez-

hetők:  
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1. az összes vizsgált esetben - igen nagy koaguláns dózisok kivételével - a BAS-ból képződött 

aggregátumok kisebbek, mint a BAC-ból létrejött aggregátumok,  

2. a BAS koagulánsok OH/Al arányának növelésével a primer és további aggregátumok mé-

rete növekszik, 

3. a víz lúgosságának és pH-nak növelése a hidrolízis termék-aggregátumok méretének nö-

vekedésével párosul, 

4. az ionerősség emelésével a primer aggregátumok domináns frakciójának sugara maxi-

mumot mutató görbe szerint változik, 

5. a koaguláns dózisának növelése a BAS hidrolízis termék aggregátumainak növekedésé-

hez, de a BAC HTR méreteinek csökkenéséhez vezet. Ez a megfigyelés jó összhangban van 

a hidrolízis termék-részecskék elektrokinetikai potenciáljának változásával a reagens dó-

zisának növekedésével [17]: a BAS HTR elektrokinetikai potenciálja a hidrolizáló só kon-

centrációjával csökken, míg a BAC HTR potenciálja pedig növekszik.  

 

Az ismertetett eredmények azt mutatják, hogy korreláció figyelhető meg az alumínium-sók 

hidrolízis termék részecskéi kolloidkémiai paraméterei, többek között zéta-potenciálja, és a HTR 

aggregálódásának mértéke között. 

 

5.1.3.  Nyíróerők hatása az alumínium-sók HTR aggregátumainak szilárdságára 
 

Részletesen tanulmányoztam a keverés feltételeinek hatását alumínium szulfát és bázikus alu-

mínium szulfátok hidrolízis termék-részecskék aggregátumainak képződésére, roncsolására és újra-

képződésére a hozzáadott só-dózis, pH, lúgosság és az ionerősség (I) függvényében. Az aggregációt a 

fent leírt átfolyásos rendszerben ismertetett PDA műszer segítségével vizsgáltam. 

Két modell vízmintát vizsgáltam: I. víz pH 9,3 és 3 mmol/l lúgosság (HCO3
- -ionok koncentráció-

ja) és II. víz pH 7,5 és 1 mmol/l lúgosság értékkel. 

A 20-23. ábrák az alumínium szulfátból képződött HTR aggregátumok méretét jellemző Vrms 

paraméter időbeni változását mutatja a koaguláns különböző dózisainál az I. és II. modell vízben. A 

folyamat indulásától 50 fordulat/perc keverést alkalmaztam, majd ezt időnként (az ábrán nyilakkal 

jelezve) felváltottam 20 mp-es 500 fordulat/perc intenzív keveréssel. Ezután ismét az előző lassú 

keverést alkalmaztam.  

Látható, hogy az alumínium szulfát koncentrációjának növelésével az első és következő maxi-

mumok értéke növekszik és a maximum eléréséhez szükséges idő pedig csökken. A gyors keverés az 

Vrms értékének jelentős csökkenéséhez vezet (20-23. ábra). 
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20. ábra: Alumínium-szulfát hidrolízis termék részecskék aggregátumai méretét jellemző Vrms ér-

tékek időbeni változása. Modell víz I (pH 9,3, lúgosság 3 mmol/l). Ionerősség I=1∙10-3 mol/l. Itt és a 

következő ábrákon a görbék melletti számjegyek a hozzáadott koaguláns dózisát (mg/l), a nyilak az 

intenzív keverési szakasz kezdetét jelzik. 

 

 
21. ábra: Alumínium-szulfát hidrolízis termék részecskék aggregátumai méretének időbeni változá-

sa.  Modell víz I. I=1∙10-2 mol/l. A só dózisa az ábrán jelezve (mg/l). 
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22. ábra: Alumínium-szulfát hidrolízis termék részecskék aggregátumai méretének időbeni változá-

sa. Modell víz I. I=5*10-2 mol/l. A só dózisa az ábrán jelölve (mg/l). 

 

 
23. ábra: Alumínium-szulfát hidrolízis termék részecskék aggregátumai maximális méretének idő-

beni változása. Modell víz II. Ion erősség 10 -3 mol/l, Az alumínium dózisa az ábrán jelölve (mg/l). 

 
Az intenzív keverés megszüntetése után az aggregátumok képződése egy új szinten valósul 

meg: minden újabb gyors keverési szakasz után a következő Vrms érték egyre kisebb lesz, különösen 

kis reagens dózisoknál. Az utóbbi esetben az intenzív keverés elhagyása után az aggregátumok mére-

te ismét, az újabb gyors keverési periódusig, fokozatosan növekszik, míg nagy só-tartalmaknál először 

a Vrms gyors növekedése, majd fokozatos csökkenése figyelhető meg.  

Kimutattam továbbá, hogy a HTR aggregációjának sebessége az ionerősség emelésével nö-

vekszik. Ez követhető a 20-22. ábrákon bemutatott Vrms(t) görbék első emelkedési szakaszainak 
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meredekségéből. Az említett törvényszerűség elsősorban az intenzív keverési szakasz előtt képződött 

aggregátumokra jellemző. 

 

 

24. ábra: Alumínium-szulfát hidrolízis termék részecskék aggregátumait jellemző Vrms értékek 

változásának kinetikája az idő függvényében. Modell víz II (pH 7,5, lúgosság 1 mmol/l). AS dózis 5 

mg/l. I (mol/l) = 1*10-3 (1); 1*10-2 (2); 5*10-2 (3). 

 

A megfigyelt törvényszerűségek a HTR aggregátumok méretének és szerkezetének a víz para-

méteritől és a keverés feltételeitől való erős függésére utalnak. Lassú kiinduló keverésnél a Vrms 

maximális értékei arányosan növekedtek az AS dózisának emelésével, ami azt jelenti, hogy a részecs-

kék elrendeződése az aggregátumokban nagyjából azonos. Más az eredmény, ha a folyamat elején 

intenzív keverést alkalmazunk: a kezdeti 30 mp-es gyors keverés (500 fordulat/perc) nagyméretű, kis 

sűrűségű, laza szerkezetű aggregátumok képződéséhez vezet, ami a részecskék gyakori ütközésének 

következménye. Ez főleg kis AS dózisra (5 mg/l) jellemző, amikor a részecskék közötti távolság vi-

szonylag jelentős. A következő gyors keverési szakaszok során ezek az aggregátumok deformálódnak, 

de nagyméretűek és diffúz-szerkezetűek maradnak. A nagy koaguláns dózisok és lassú keverés mel-

lett képződött aggregátumok méretei nagyobbak, de ezek roncsolás elleni ellenállása sokkal erősebb. 
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25. ábra: Alumínium-szulfát hidrolízis termék részecskék aggregátumait jellemző Vrms értékek 

változásának kinetikája az idő függvényében. Modell víz II. AS dózis 30 mg/l. I (mol/l) = 1*10 -3 (1); 

1*10-2 (2); 5*10-2 (3). 

 
A fentiekhez hasonló összefüggéseket figyeltem meg az alumínium-szulfát HTR aggregátumai-

nak viselkedését illetően a II. modell vízben is (23-25. ábra). Az Vrms(t) görbék emelkedő szakaszának 

meredeksége, azaz HTR aggregátumai képződésének sebessége - hasonlóképpen az I. modell vízben 

megállapítottakhoz - a koaguláns dózisának emelésével jelentősen növekszik és az intenzív keverési 

szakasz beindításával pedig csökken. Ugyanakkor a két rendszer viselkedésében különbségek is mu-

tatkoznak, nevezetesen:  

 

1. a II. modell vízben az aggregáció mértékének növekedése lassabb,  

2. a gyors aggregátum-méret növekedési indukciós szakasz hosszabb és  

3. a lassú keverési periódusban, azaz az intenzív keverés beindításáig regisztrált méretek az 

idővel nem csökkenek, hanem - egyes esetekben ellenkezőleg - még növekednek is.  

 

Ez azt jelenti, hogy a képződött HTR aggregátumok ebben a vízben stabilabbak, jobban ellen-

állnak a nyíróerőknek, mint a nagyobb  pH-val és alkalinitás értékkel jellemzett I. vízben létrejött agg-

regátumok. 

Az alumínium sók hidrolízis termék aggregátumainak képződésére, roncsolására és újraképző-

désre vonatkozó kísérleti adataink értékelésénél figyelembe kell venni, hogy  ezek szilárdsága – mint 

fent ismertettem- a víz pH-nak, alkalinitásának, ionerősségének és a hozzáadott reagens dózisának 

függvénye. A képződött aggregátumok egyensúlyi vagy nem-egyensúlyi állapotban lehetnek. Az agg-
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regátumok az egyensúlyi állapot felé, a keverés feltételeitől függően, különböző sebességgel köze-

lednek. 

Gregory-t követve [129] az aggregátumok szilárdságát, roncsolódásukra és újraképződésükre 

való hajlamát jellemezhetjük az ún. F1 szilárdsági faktorral, amely a képződött aggregátumok roncso-

lódásának mértéke és az ún. F2 újraképződési faktorral, amely az aggregátumok fragmensekből való 

újraképződés iránti képességét jellemzi.  

Ezek értékei az alábbi összefüggésekből számítható [129]: 

F1 = (V2/V1) x 100,      (6) 

F2 = [(V3 – V2)/(V1 – V2)] / 100,     (7) 

ahol V1 a folyamat egy bizonyos fázisában keletkező aggregátumok méretét jellemző Vrms érték ma-

ximuma; V2 – az intenzív keverési szakasz után roncsolódott aggregátumok Vrms értéke; V3 az intenzív 

keverési szakasz után újraépült részecskékre jellemző Vrms érték. 

 

Az ily módon kiértékelt eredmények egy részét az 5. és 6. táblázatokban összegeztem. Megál-

lapítható, hogy a legstabilabb aggregátumok mindkét vizsgált rendszerben az intenzív keverési szaka-

szok kezdete előtt jöttek létre. Minden egymást követő keverés után az aggregátumok egyre kevésbé 

stabilak. Az általam megfigyelt maximális különbség a kezdetben képződött aggregátumok mérete, és 

az egymást követő intenzív keverési fázisok után képződött aggregátumok mérete között jelentős 

alumínium-szulfát dózisoknál jelentkezett (10-20 mg/l). Minden tanulmányozott esetben az aggregá-

tumok roncsolási faktora (F1) az első intenzív keverési szakasz után 30-ról 50%-ra növekszik, míg a 

további intenzív keverések után ez az érték 50-ről 80%-ra nő (5. táblázat). Összehasonlításként meg-

említhetem, hogy hasonló törvényszerűségeket figyeltek meg az első intenzív keverés alkalmazása 

után létrejövő heterokoaguláció esetén (kaolin diszperzió aggregálódása alumínium-szulfát és alumí-

nium -oxiklorid hozzáadásával) [100]. 

Az alumínium-szulfát hidrolízis termék részecskék aggregátumainak újraképződési faktora (F2) 

mindkét modell rendszerben hasonlóképpen változik: az F2 értékek az intenzív keverési szakaszok 

után a hozzáadott koaguláns dózisának 10-ről 30 mg/l-ig való növelésével, valamint a II. modellvíz 

paramétereitől az I. modellvíz paraméterei felé haladva csökkennek. Kivételt képeznek a minimális 

alumínium-szulfát dózis (5 mg/l) esetén képződött aggregátumok: ezeknek az F2 faktora ugyanis ki-

sebb, mint a 10 mg/l hozzáadott alumínium-szulfát dózisnál, illetve az F2 minimális értéket vesz fel 

kis ionerősség esetén (5. és 6. táblázat). Érdekességként említem meg, hogy nem fedezhető fel köz-

vetlen kapcsolat az F1 és az F2 faktorok értékei között. Ez azt jelenti, hogy az aggregátumok eléggé 

stabilak lehetnek a széteséssel szemben, ugyanakkor az alkalmazott mechanikai erőhatás (keverés) 

után csökkenhet az újraképződésre való képességük. Ilyen esetek például a keverés megszüntetése 
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esetén és kis mennyiségű (5 mg/l) alumínium szulfátot tartalmazó rendszerekben figyelhetők meg (5. 

és 6. táblázat).  

 
5. táblázat: Különböző AS tartalmú vizek HTR aggregátumainak szilárdsági faktora (F1) az 

aggregációs és dezaggregációs folyamat különböző szakaszaiban. 

Roncsolási faktor (%) I=5∙10-2 mol/l , különböző AS (mg/l) dózisoknál 
 5 10 20 30 5 10 20 30 

maximumok 
száma a 

VRMS(t) gör-
bén 

I.vízminta II.vízminta 

1.maximum 54 43 33 33 50 51 42 41 
2.maximum 65 56 64 65 67 57 66 63 

3.maximum 67 60 69 70 80 60 71 78 

4.maximum 70 74 78 77 82 66 79 77 

 

6. táblázat: Különböző AS tartalmú vizek HTR aggregátumainak újraképződési faktora (F2) az 

aggregációs és dezaggregációs folyamat különböző szakaszaiban. 

Újraképződési faktor (%) I=5∙10-2 mol/l , különböző AS (mg/l) dózisoknál 

 5 10 20 30 5 10 20 30 
maximumok 

száma a 
VRMS(t) gör-

bén 

I.vízminta II.vízminta 

1.maximum 58 28 14 10 50 74 29 37 

Újraképződési faktor (%) I=10-3 mol/l , AS (mg/l) dózisoknál 
 I.vízminta II.vízminta 

1.maximum 40 25 21 21 32 53 40 40 

 

A hidrolízistermék aggregátumainak mérete és szilárdsága az alkotó részecskék kolloidkémiai 

paramétereinek és aggregálódásuk mechanizmusának függvénye. Ennek tisztázásához segítséget 

nyújt az alumínium sók HTR általam mért és ugyanarra a rendszerre vonatkozó irodalmi adatokból 

merített [16,17,115, 116] paramétereinek összevetése és értékelése. Példaképpen egy, ugyanolyan 

feltételeknél vizsgált rendszerre jellemző paramétereket a 7. Táblázatban mutatok be.   

A táblázat adataiból látható, hogy az I. vízben képződött alumínium szulfát hidrolízis -termék 

primer részecskék lényegesen nagyobbak (r = 10-11 nm), kisebb zéta- potenciállal (16-19 mV) rendel-

keznek és felületük hidratáltsága nagyobb, mint a II. vízben létrejött, nagyobb zéta- potenciállal jel-

lemezhető (26-29 mV) és kisebb mértékben hidratált hidrolízis-termék részecskék (r=6-7 nm). A fenti 

paraméterekből kiindulva, a klasszikus DLVO elmélet összefüggései alkalmazásával kiszámítottuk a 

primer részecskék kölcsönhatásának potenciális görbéit, első közelítésként feltételezve, hogy a ré-

szecskék elektrosztatikus kölcsönhatását ezek zéta- potenciálja határozza meg és hogy a hidratált 
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HTR vonzása a mikroszkopikus elmélet képleteivel számolható. A számítások azt mutatják, hogy az 

alumínium- szulfát hidrolízis-termék primer részecskéi az I. modell vízben valószínűleg a másodlagos 

minimumban aggregálódnak, melynek mélysége 8-10 kT, ugyanakkor a potenciálgát értéke elhanya-

golhatóan kicsi. A II. modell víz esetében a HTR kölcsönhatása mind az elsődleges, mind a másodlagos 

minimumban valószínűsíthető. Nagyobb méretű aggregátumok képződése az I. vízben azt jelenti, 

hogy ezek valószínűleg lazábbak (kevesebb részecskét tartalmaznak egységnyi térfogatban), mint a II. 

vízben létrejött egységek. 

 

7. Táblázat: Alumínium szulfát HTR  kolloid-kémiai paraméterei, a részecskék kölcsönhatását  és  a képződött 

aggregátumok  szilárdságát jellemző paraméterek két modell vízben. 

 

A mért/számított  paraméter 
víz I 

pH 9,3, lúgos-
ság 3 mmol 

Víz II 
pH 7,5, 

lúgosság 1 
mmol/l 

1. A primer részecske sugara (nm) 10-11 6-7 

2. HTR aggregátumok zéta-potenciálja (mV) 16-19 23-26 
3. 1/T1 (msec-1 )    * 0,4-0,5 0,01-0,02 

4. A kölcsönhatási energia görbéken a  potenciálgát ma-
ximum értéke (kT) 

0 1,5-2 

5. Az aggregátumok kölcsönhatási energia görbéinek má-
sodlagos minimuma  mélysége (kT) 

8-10 1-2 

6. az aggregátumok méretét jellemző Vrms paraméter 
legnagyobb értéke. I=1.10-3 mól/l, AS dózis 20 mg/l 

1,2 0,6 

7. F1, % 35 40 
8. F2, % 20 40 

*T1 –  a HTR felületének hidratációját jellemző, a felületen immobilizált vízréteg protonjainak T1 

spin-spin relaxációjának (NMR relaxációs módszerrel mért) ideje. A 1/T1 paraméter növekedése a 

részecskék hidratációjának növekedését jelzi. A 3. sor adatait a konzulensem és tsai publikációjából 

[16, 17] idéztem. 

 

A jelentős hidrokarbonát-tartalmú és pH értékű I. vízben képződött, viszonylag nagyméretű és 

kis töltéssel rendelkező részecskék aggregálódása a másodlagos minimumban gyorsan játszódik le: a 

Vrms 200-250 másodperc alatt eléri a maximális értékét. Feltételezhető, hogy ezeknek a nagy aggre-

gátumoknak a szerkezete véletlenszerű, távoli az egyensúlyi struktúrától. A lassú keverés időtarta-

mának növekedésével ezek az aggregátumok nem esnek szét, hanem inkább „elkopnak”, majd foko-

zatosan újraalakulnak, elérve egy energetikailag kedvezőbb szerkezetet. Az aggregátumok szétesése 

csak az egymást követő intenzív keverési szakaszok (500 ford/perc) után következik be. Ezeknek az 

aggregátumoknak kismértékű „kopása”, és belőlük egy stabilabb struktúra képződése valószínűleg a 

primer és később létrejött szekunder stb. aggregátumok közötti, másodlagos minimumban megvaló-
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suló kölcsönhatásoknak köszönhető. Ennek az átrendezésnek köszönhetően az aggregátumok lazáb-

bá válnak és közelednek egy energetikailag kedvezőbb állapothoz.  

Minél kisebb a részecske-koncentráció, annál lassabban alakul ki az aggregátumok szerkezete 

és ez annál közelebb van az egyensúlyi állapothoz. Ennek következtében a Vrms maximumának meg-

felelő max érték az AS dózisának csökkenésével növekszik. Egyidejűleg a képződött aggregátumok 

„kopásának” mértéke csökken és 5 mg/l dózisnál már meg sem figyelhető. 

A HTR aggregátumok képződése azonos feltételek mellett a II. modell vízben (pH=7,5, lúgosság 

1 mmol/l) feltehetőleg másképpen valósul meg. A kisebb méretű, kevésbé hidratált és nagyobb töl-

téssel rendelkező hidrolízis-termék részecskék (7. táblázat) sokkal lassabban aggregálódnak 

(max=1,000-1,200 s) a közöttük lévő jelentős mértékű taszító erőknek köszönhetően. Ez valószínűsíti 

az egyensúlyi állapothoz közeli aggregátumok létrejöttét. Ezeknek az átmérője valamivel kisebb, mint 

az I. modell vízben képződött aggregátumoké és „kopásuk” is elhanyagolható.  

A fenti adatokat és elképzeléseket figyelembe véve valószinüsithető, hogy az II. modell vízben 

képződő aggregátumokban a részecskék közötti kötések aránylag gyengék, ami érzékennyé teszi az 

aggregátumokat a mérsékelt intenzitású, huzamosabb keveréssel szemben.  

Az intenzív keverés mindkét esetben előidézheti a részecskék közötti kötések elszakadását, ami 

a Vrms értékek nagymértékű csökkenésében nyilvánul meg (20.-22. és 24.-25. ábra). Ugyanakkor a II. 

modell vízben képződött aggregátumok az intenzív keverési szakasz kezdete előtt lényegesen nem 

deformálódnak. Ez azt jelentheti, hogy az első esetben az intenzív keverés mindössze az aggregátu-

mokban bekövetkező – a lassú keverés által már előidézett – változások gyorsulását okozhatja, míg a 

második esetben a változást maga az intenzív keverés idézi elő. Megfigyelhető, hogy az aggregátu-

mok roncsolási faktora az I. vízben kisebb, mint a II. vízben (5. és 6. táblázat). Ez a hidrolízis termék-

részecskék felületének különböző mértékű hidratáltságával magyarázható: az első esetben a részecs-

kék sokkal hidratáltabbak, mint a másodikban (7. táblázat). Ez elősegíti az aggregátumok átrendező-

désének folyamatát.  

Az 5. és 6. táblázat adataiból az is látható, hogy  az aggregátumok keverés hatására bekövetke-

zett roncsolódása (különösen a II. vízben) jelentős mértékben reverzibilis,  ezek újraépülése, rekonst-

rukciója  ebben a vízben eléri a 40-50 %-ot (7. táblázat). 

A konzulensem és munkatársai korábbi kutatásaiból [16, 17] következik, hogy a pH növelésével 

az alumínium-szulfát HTR elektrokinetikai potenciálja csökken, ugyanakkor a felületük hidratációja és 

a primer részecskék mérete pedig növekszik. Ez növeli a részecskékből képződött aggregátumok sű-

rűségét. Az ionerősség és a lúgosság emelése szintén az aggregátumok sűrűségének növekedéséhez 

vezet.  

Az irodalmi adatok és saját kutatásom eredményei összehasonlítása alapján összegezéseként 

elmondhatom, hogy az alumínium szulfát hidrolízis termékeinek aggregátumai szilárdak és intenzív 
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keverés hatására bekövetkező roncsolás után könnyen képződnek újra, ha olyan vízben (pH 7,5, lú-

gosság 1 mmol/l) jönnek létre, ami elősegíti a kisméretű, nagytöltésű és nagy elektrokinetikai poten-

ciállal rendelkező, alacsony hidratáltság-fokú, főleg primer minimumban aggregálódó részecskék 

képződését. A pH 9,3 és 3 mmol/l lúgosság-tartalmú vízben létrejött, az előzőhöz képest kisebb tölté-

sű és nagyobb hidratáltság-fokú nagyméretű, szekunder minimumban aggregálódó részecskék olyan 

aggregátumok képződéséhez vezetnek, amelyek keverés hatására könnyebben roncsolódnak és ne-

hezebben rekonstruálhatók. 

 

5.1.4. Diszpergált részecskék eltávolítása 
 

Kaolin szuszpenzió alumínium szulfáttal pH 7-nél történő koagulálásának vizsgálata (26. ábra) 

azt mutatja, hogy a reagens optimális dózisa megfelel a részecskék zéta-potenciál nulla érték eléré-

séhez szükséges dózisának. Ez arra utal, hogy az agyagásvány részecskék destabilizációja a felületi 

töltés-semlegesítés mechanizmusa szerint valósul meg. Ebben az esetben sztöchiometrikus aránynak 

kell lenni a részecske-koncentráció és optimális reagens-dózis között, ami kis részecske tartalmaknál 

kis dózisokat jelent. Ezeknél a feltételeknél a koaguláció sebessége kicsi, ami problémát okozhat a 

víztisztításban. Egy másik gyakorlati nehézséget az okoz, hogy az optimális koaguláns dózis-

intervallum eléggé szűk, ami igen pontos adagolást igényel.  

 

26. ábra: Kaolin szuszpenzió (50 mg/l) részecskék elektroforetikai mozgékonysága (EM) és zavaros-

sága a hozzáadott alumínium szulfát mennyiségének függvényében, pH=7,0. 

 
Az említett nehézségek leküzdhetők, ha pH 7 körüli tartományban (ahol az alumínium-hidroxid 

oldhatósága a legkisebb) nagy koaguláns dózisokat alkalmazunk, amikor intenzív a hidroxid kicsapó-
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dás, azaz létrejönnek a “sepregető” koaguláció feltételei. Ez a mechanizmus általában hatékonyabb 

részecske eltávolítást eredményez, mint a töltés-semlegesítésen alapuló (neutralizációs) koagulálás. 

A fent vázolt mechanizmusok alapján négy koaguláns-dózis zónát különböztethetünk meg, ami 

negatív részecskék esetében a következőkhöz vezet: 

 

1. nagyon kis koaguláns dózisok, a részecskék negatívak és továbbra is stabilak, 

2. a dózis elég nagy ahhoz, hogy semlegesítse a felületi töltést és koagulálást idézzen elő, 

3. a további dózis növelés a részecskék áttöltéséhez és újbóli stabilizációjához vezet, 

4. még nagyobb dózisoknál hidroxid- kicsapódás és “sepregető” koaguláció figyelhető 

meg. 

 

5.2. Kationos tenzidek jelenlétében képződött aggregátumok stabilitása 
 

A tenzid hatására képződő aggregátumok stabilitására vonatkozó irodalmi adatokat nem talál-

tam. Ez irányú kutatási eredményeimet röviden az alábbiakban ismertetem. A kísérleteket a polimer-

rel előidézett flokkuláltatás szerint leírtakhoz (ld. alább) hasonlóan végeztem, nevezetesen: 10 ml 

bentonit szuszpenzióhoz változó mennyiségű vizet, majd növekvő mennyiségű hexadecil-piridinium 

bromid (HPB) oldatot adtam oly módon, hogy az össztérfogat állandó (100 ml) legyen. A komponen-

sek elegyítése után a diszperziót perisztaltikus pumpa segítségével azonnal áramoltatni kezdtem a 

PDA-2000 műszer mérőcelláján keresztül. A 27. ábra a 0,06%-os szuszpenzió 10, 15, 25, 35, 50 mg/g 

HPB hozzáadásával történő koaguláltatásának kinetikáját mutatja be 50 ford/perc intenzitású folya-

matos mechanikai keverés mellett.  

 

 

27. ábra: 0,06%-os bentonit szuszpenzió 10, 15, 25, 35, 50 mg/g HPB hozzáadásával történő 

koaguláltatásának kinetikája 50 ford/perc intenzitású folyamatos mechanikai keverés mellett.  
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Látható, hogy a HPB legkisebb alkalmazott dózisa (10 mg/g) aránylag kismértékű aggregációt 

idéz elő, az R értéke kb. 4-5-ig növekszik és a vizsgált időtartamig nagyjából állandó marad. A dózis 

másfélszeres növelése (15 mg/g) a keverés 2.-3.-ik percétől a koaguláció ugrásszerű növekedéséhez 

vezet és kb. 6 perc múlva az R eléri a legnagyobb mért értékeket (R 12,5). A hozzáadott tenzid- 

mennyiség további növelése jelentősen meggyorsítja a folyamatot (az R =f(t) görbék felfutása igen 

meredek) és nagyméretű aggregátumok képződéséhez vezet. A legnagyobb alkalmazott dózis (50 

mg/g) esetében az aggregátumok olyan nagyméretűek, hogy szemmel láthatóan gyorsan kiüleped-

nek, ami az R értékek csaknem 0-ig való csökkenésben nyilvánul meg.  

A 28. ábra az állandó és változó intenzitású keverés hatását mutatja be a szuszpenzió 5 mg/g 

HPB kationos tenziddel való koaguláltatásának sebességére és az aggregáció mértékére.  

 

 
28. ábra: 0,06%-os bentonit szuszpenzió részecskék aggegátumai méretének időbeni változása 5 

mg/g HPB kationos tenzid jelenlétében a rendszer változó intenzitású keverése mellett (mechanikai 

keverő). A nyilak az intenzív keverési szakaszok kezdetét jelölik. 

 
Látható, hogy az 50 ford/perc-től 500 ford/perc-ig növelt keverési sebesség mellett az R=f(t) 

görbék felfutása nagyjából azonos, azaz a kis tenzid-ionokkal történő koagulálás sebessége gyengén 

függ az alkalmazott nyíróerő nagyságától. Ez a kis ionok- a makromolekuláktól eltérő- gyors diffúzió-

jával magyarázható, amit nem befolyásol jelentősen a keverés intenzitása. Lassú (50 ford/perc) keve-

rés mellett csak kisméretű (R=4) aggregátumok képződnek, amelyek mérete a keverés folytatásával 

valamelyest csökken. A keverés intenzitásának növelése az aggregátumok méretének növekedéséhez 

vezet, ezek nagysága 500 ford/perc állandó keverésnél elérik maximális méretüket, melyet a 

PDA2000 mérőberendezés érzékelni képes (R= 12,5). Ez a viselkedés eltér a polimerek által képzett, 

makromolekuláris hidakat tartalmazó aggregátumok viselkedésétől, amelyek méretei és stabilitása a 

keverés sebességének függvényében maximumot mutatnak. Nyilvánvaló, hogy ez a tenzidek és poli-

0

2

4

6

8

10

12

14

0 3 6 9

R

t (min)

kombnált keverés

50 f/p

100 f/p

300 f/p

500 f/p



Agyagásvány szuszpenziók flokkuláltatása hidrolizáló sókkal, tenzidekkel, polimerekkel, ezek elegyeivel, és a képződött 
aggregátumok szilárdsága 

69 

merek által megvalósított koaguláció, ill. flokkuláció különböző mechanizmusával magyarázható: az 

első esetben ez neutralizációs (töltés-semlegesítési) koaguláció, ami során aránylag szilárd, kompakt, 

nehezen roncsolható aggregátumok keletkeznek, míg a második esetben létrejött flokkulum-

részecskék közötti polimerhíd-láncok jelentős nyíróerők hatására elszakadnak, előidézve az aggregá-

tum roncsolását. 

Vizsgáltam továbbá a változó intenzitású keverés hatását a koaguláció mértékére. A 28. ábra 

adataiból az is látható, hogy az 50 ford/perc sebességű lassú keverés megszakítása a folyamat 3.-ik és 

6.-ik percében egy 20 mp-es intenzív keverési periódussal az aggregátumok méretének ugrásszerű, 

illetve később mérsékeltebb növekedéséhez vezet. Az első maximum utáni R csökkenés sokkal ki-

sebb, mint polimert-tartalmazó aggregátumok esetében, ugyanakkor a második intenzív keverési 

szakasz beiktatása időben állandósítja az elért jelentős aggregációs fokot: a 6.-ik perc után az R (12) 

értéke állandó marad. Tehát, mint azt a polimer adalékok esetében is tapasztaltam (ld. alább), a lassú 

keverés felváltása egy gyors keverési szakasszal meggyorsítja az aggregációt és növeli ennek mérté-

két, de- a polimert tartalmazó rendszertől eltérően- nem idéz elő számottevő aggregátum-roncsolást. 

 

5.3. Agyagásvány szuszpenziók individuális polimerekkel történő flokkuláltatásának 
törvényszerűségei és mechanizmusa 

 
5.3.1. Adszorpciós mérések eredményei és értékelésük 

 

Mint kifejtettem, a flokkuláció mértékét az adszorbeált polimer mennyisége és az adszorpciós 

réteg szerkezete határozza meg. Ezért fontos volt meghatározni néhány jellegzetes, általam 

flokkulánsként alkalmazott polielektrolit adszorpcióját (ld. alább) és annak hatását az agyagásvány 

részecskék elektrokinetikai potenciáljára (5.3.7. fejezet). A 29. és 30. ábrán a C és F, illetve SNF 

FO4115SH, FO4800SH kationos és AN905SH jelű anionos polielektrolitok (jellemzőit ld. 2. táblázat) 

bentonit szuszpenzióban felvett adszorpciós izotermáját mutatom be. A 29. ábrán feltüntetett ab-

szorbeált mennyiségeket kolloidtitrálás, míg a 30. ábrán bemutatottakat KOI mérés módszerével 

határoztam meg (ld. fent). 

Látható, hogy az adszorbeált mennyiség a polielektrolit oldat egyensúlyi koncentrációjának nö-

vekedésével először meredeken emelkedik, majd az izotermák felfutásának meredeksége csökken és 

telítettségi (C és FO4115SH minták) vagy közel telítettségi (F és FO4800SH minták) értéket érnek el. 

Az adszorpciós izotermák nagy affinitás típusúak, azaz kis töménységeknél a polielektrolit teljes vagy 

csaknem teljes adszorpciójával jellemezhetők. A nagyobb töltéssűrűségű C polielektrolit a bentonit 

részecskék felületén hamarabb eléri az adszorpció a telítési értéket. Ez arra utal, hogy az adszorpció 

mechanizmusában döntő szerepet játszanak a negatív töltésű felület és a pozitív töltéselőjelű 
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makroionok között fellépő elektrosztatikus kölcsönhatások. Ugyanakkor, mint irodalmi adatokból 

ismeretes [6, 27, 47], a nagy molekulatömegű polielektrolitok adszorpciója során igen jelentős a mo-

lekulatömeg szerepe is, ami egyes esetekben túlkompenzál(hat)ja az elektrosztatikus erők szerepét. 

Ez a jelenség ebben az esetben az F polielektrolit nagyobb mennyiségű adszorpciójában nyilvánul 

meg. Az FO4115SH és FO4800SH jelzésű polielektrolitok molekulatömege hasonló, így közöttük csak 

a töltéssűrűség-különbség okoz eltérést az adszorpció mértékében. Valószínűleg ebben az esetben a 

makroionok és a felület között fellépő elektrosztatikus kölcsönhatások jelennek meg erőteljesebben, 

míg a molekulatömeg szerepe elhanyagolható. 

 

 
29. ábra: C és F jelű polielektrolitok bentonit szuszpenzióban felvett adszorpciós izotermája. 

 

 

30. ábra: SNFFO4800SH, FO4115SH és AN905SH jelű polielektrolitok bentonit szuszpenzióban fel-

vett adszorpciós izotermája. 
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Az AN905SH jelű anionos polielektrolit viselkedése jelentősen eltér a kationos polimerek visel-

kedésétől, nevezetesen az a polimer a negatív töltésű bentonit részecskéken csak kis mértékben ad-

szorbeálódik (Γ≈ 1 mg/g) és az izoterma igen hamar telítési szakaszt mutat. 

A kationos polimernek telítettségi adszorpciója 12-14 mg/g, az anionosé 1 mg/g. Ezek az érté-

kek csaknem nagyságrendekkel nagyobbak, mint az optimális flokkulációnak megfelelő hozzáadott 

mennyiség. Ez azt jelenti, hogy a flokkuláltatás körülményei között a szuszpenzióba bevitt összes po-

limer mennyiség adszorbeálódott, tehát nincs a vízben maradék polimer koncentráció, ami veszélyes 

lehetne az élővilágra. 

 

5.3.2. A polimer- és részecske-koncentráció hatása a flokkuláltatás mértékére 
 

Először a bevitt polimer mennyiségének hatását vizsgáltam az agyagásvány- részecskék 

aggregálódásának mértékére. A 31.-32. ábrákon bemutatom a bentonit és kaolin szuszpenzió 

flokkulálása mértékét jellemző R értékek változását néhány kationos polimer koncentrációjának 

függvényében. A különböző szilárd anyag tartalmú szuszpenziók összehasonlíthatósága céljából a 

hozzáadott polimer mennyiséget a szilárd részecskék egységnyi tömegére vonatkoztattam. Ezeket a 

kísérleteket perikinetikus feltételek mellett (keverés nélkül) végeztem. Az ábra a szuszpenzió és poli-

mer-oldat egyszerű összerázása utáni 2.-ik percben leolvasott R értékeket mutatja be. 

 

 
31. ábra: Különböző töménységű bentonit szuszpenzió flokkuláltatásának függése a bevitt Zetag 

8660 polimer mennyiségétől. Az ábra mellett a szuszpenzió szilárd-anyag tartalma van feltüntetve, 

tömeg % (m/m%). 
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32. ábra: Különböző töménységű kaolin szuszpenzió flokkuláltatásának függése a bevitt Zetag 7589 

polimer mennyiségétől. Az ábra mellett a szuszpenzió szilárd-anyag tartalma van feltüntetve, tö-

meg % (m/m%). 

 
Látható, hogy híg (kaolin, illetve bentonit) szuszpenziókban a hozzáadott reagens mennyiségé-

nek növelésével az aggregáció mértéke (R értéke) először növekszik, majd csökken, azaz a híg disz-

perziókra jellemző klasszikus viselkedés figyelhető meg: kis koncentrációknál a nagy molekulatömegű 

flokkuláns érzékenyítő, jelentős mennyiségekben pedig stabilizáló hatást fejt ki. A legnagyobb méretű 

aggregátumok képződése néhány tized miligramm/g részecske reagens – koncentrációknál figyelhető 

meg, ami összhangban van más szuszpenziókban mért optimális flokkulációt előidéző polimer kon-

centrációkkal [6, 14, 27, 35].  

Minőségileg más törvényszerűségeket figyeltem meg koncentrált vagy mérsékelten koncent-

rált (0,5-2%) szuszpenziók esetében (31. és 32. ábra). Kimutattam, hogy a részecskeszám csökkené-

sével a flokkuláció mértéke csökken. Tehát, minél nagyobb a szilárd fázis koncentrációja, annál kisebb 

egységnyi szilárdfázis tömegre vonatkoztatott makromolekula-mennyiség (és feltehetően adszorbeált 

polimer-mennyiség) szükséges a hatékony aggregáció eléréséhez. Pl. a bentonit-szuszpenzió tömény-

ségének nyolcszoros növekedése (0, 25%-ról 2 %-ig) az optimális kationos polimer-mennyiség csak 

kb. 2-3-szoros növekedéséhez vezet. Hasonló megfigyeléseik találhatók az irodalomban polisztirol-

latex és más szervetlen szuszpenziók flokkuláltatásának vizsgálata során kationos és nemionos poli-

merekkel [14, 27, 35].  

Kimutattam továbbá, hogy tömény szuszpenziókban a polimer-koncentráció növelésével az 

aggregáció mértéke (R értékek) folyamatosan növekszik, illetve állandó értéket ér el, azaz nem fi-

gyelhető meg nagy polimer-tartalmaknál a másodlagos (sztérikus) stabilizáció zónája. Ezeknek a 
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szuszpenzióknak a híg diszperzióktól eltérő viselkedése (31.-32. ábra) kinetikai tényezők hatására 

vezethető vissza. Mint ismertettem (l. irodalmi részt), ebben az esetben a részecskék ütközése gyako-

ri és az ütközések közötti rövid időszakban a makromolekulák nem képesek felvenni a felületen az 

egyensúlyi konformációt, ezáltal kevésbé deformált makromolekulák idézik elő a flokkulációt. A ré-

szecskék körüli védő polimer-burok kialakulására nincs elegendő idő, így nagy polimer-

koncentrációknál is flokkuláció és nem újbóli stabilizáció figyelhető meg.  

 

5.3.3. Az elektrolit-koncentráció hatása 
 

Az elektrolitok hatását bentonit-szuszpenzió F-jelzésű (5-6∙106D molekulatömegű, 3,14 mmol/g 

töltéssűrűségű) kationos polielektrolit általi flokkuláltatásának adataival szemléltetem (33. ábra). 

Minőségileg hasonló összefüggéseket figyeltem meg más kationos polimerekkel és más szuszpenzi-

ókban megvalósított flokkuláltatás esetében is. Jó összhangban az irodalmi adatokkal [14, 27, 30] és 

elméleti elvárásokkal, megfigyeltem, hogy elektrolitok hozzáadása jelentősen növeli a polielektrolitok 

flokkuláltató hatását.  

Mint a 33. ábra adataiból látható, 10-3  és 5.10-3 mól/l nátrium nitrát oldatokban 0,35 g/l tö-

ménységű bentonit szuszpenzió-részecskék kationos F-jelzésű polielektrolit által kiváltott 

aggregációja (aggregátumok mérete) többszörösen megnövekszik. Ezt a szuszpenzió aggregatív stabi-

litásának csökkenésével magyarázhatjuk elektrolit jelenlétében: a zsugorított elektromos kettősréteg 

jelenlétében a részecskék közelebb kerülhetnek egymáshoz és így megnövekszik a polimer-hídkötés 

lehetősége a szomszédos részecskék között. Figyelembe kell venni azt is, hogy az elektrolit töltései 

leárnyékolják a polielektrolit töltéseit és elektrolit oldatokban a polielektrolit egyre inkább a nem-

ionos polimer-lánc tulajdonságait és viselkedését veszi fel. 

 

 
33. ábra: 0,35 g/l töménységű bentonit szuszpenzió R értékének függése a bevitt kationos F meny-

nyiségétől különböző elektrolit-tartalmú vizekben. 
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5.3.4. A flokkuláció mechanizmusa 
 

A flokkuláció mechanizmusára vonatkozóan elképzelést nyerhetünk, ha összehasonlítjuk a po-

limer adszorpció hatását a részecske aggregáció mértékével és elektrokinetikai potenciáljával, melyet 

hasonló körülmények között mértünk. Az általam kapott adatok, melyeknek egy részét a 8. táblázat-

ban összegeztem, arról tanúskodik, hogy a vizsgált rendszerekben intenzív flokkuláció sokkal kisebb 

kationos polimer mennyiségnél következik be, mint amennyi szükséges a részecske izoelektromos 

pontjának eléréséhez. Az aggregáció a részecskék áttöltése után jelentős pozitív zéta-potenciál érté-

keknél is folytatódik, kisebb-nagyobb méretű flokkulumok képződésével. Tehát a részecskék töltés 

előjelének megváltozása után nem figyelhető meg a részecskék újbóli elektrosztatikus stabilizációja, 

mint ez megvalósul pl. tenzid ionok adagolása esetén. Ez azt jelenti, hogy a jelentős töltéssel rendel-

kező kationos polielektrolitok jelenlétében a flokkuláció a részecskék elektrokinetikai potenciáljának 

széles intervallumában valósul meg és nem csak az izoelektromos állapotban, mint ezt feltételezi a 

flokkuláció tisztán neutralizációs mechanizmusa. Általában létezik a flokkuláns koncentrációjának egy 

aránylag széles intervalluma, melyben a rendszer instabil. Ugyanakkor a bentonit és kaolin részecskék 

polielektrolitok által kiváltott aggregációja jelentős zéta-potenciál értékek mellett arról tanúskodik, 

hogy a flokkuláció mechanizmusában a polimer híd képződés jelentős szerepet kap. 

 

8. táblázat: Bentonit részecskék elektrokinetikai potenciálja és stabilitása különböző mennyiségű kationos 

polimer jelenlétében. 

polimer dózis mg/g 

kationos ZETAG 7589 
közepes molekulatömeg, 80 mol%-os 

töltéssűrűség 

kationos SNF 527 
közepes molekulatömeg, 35 mol%-os 

töltéssűrűség 

ζ potenciál (mV) megfigyelés ζ potenciál (mV) megfigyelés 

0 -26,7 nincs kicsapódás -26,7 nincs kicsapódás 

0,24 -19,9 
közepes 

flokkulumok 
-13,5 nagy flokkulumok 

0,48 54,7 nagy flokkulumok 56,3 kis flokkulumok 

1,2 79,0 kis flokkulumok 62,9 kis flokkulumok 
2,4 80,3 kis flokkulumok 65,2 nincs flokkuláció 

4,8 79,6 kis flokkulumok 77,6 nincs flokkuláció 

 
Hasonló törvényszerűségeket figyeltem meg a nagy töltéssűrűségű Percol 1697 jelzésű katio-

nos polielektrolit esetében, melynek adszorpciós affinitása a negatív töltésű felülethez valószínűleg a 

legnagyobb. Ez a polimer már 0,1-0,2 mg/g mennyiségben is jelentős flokkulációt idéz elő. Hatékony 

flokkuláló szernek bizonyultak a közepes (40 mol%) töltéssűrűségű Zetag 7563 és Zetag 7589 katio-

nos polielektrolitok, valamint az SNF FO jelzésű kationos polimerek (ld. alább). Nyilvánvaló, hogy a 

kationos polimerek flokkulációs képessége elsősorban a makroionok pozitív és az agyagrészecske 



Agyagásvány szuszpenziók flokkuláltatása hidrolizáló sókkal, tenzidekkel, polimerekkel, ezek elegyeivel, és a képződött 
aggregátumok szilárdsága 

75 

felületének negatív töltései között fellépő jelentős elektrosztatikus kölcsönhatások következtében 

fellépő adszorpcióval van összefüggésben. Az adszorpciós mérések (ld. fent), összhangban az irodalmi 

adatokkal [27, 29, 35] azt mutatják, hogy intenzív flokkuláció feltételnél a bevitt kationos polimer 

mennyiség teljes mértékben adszorbeálódik a részecskék felületén. Ugyanakkor az aggregáció me-

chanizmusa ellentétes töltéselőjelű polielektrolitokkal nem feltétlenül tisztán elektrosztatikus, azaz 

nem csak a felületi töltések semlegesítésének eredménye [14, 27, 29]. Nagy molekulatömegű poli-

merek esetében az említett tényező mellett – mint fenti is láttuk – jelentős szerepet játszhat a flokku-

láció hídkötéses mechanizmusa is, mint ezt megfigyelték pl. E. coli szuszpenziók merev- vázú 

poliszaharidokkal (kitozán és származékai) történő flokkuláltatása során [30, 64].  

 

5.3.5. Hidrodinamikai erők szerepe a flokkulációs folyamatokban 
 

A gyakorlatban a polimer flokkulánsokat olyan szuszpenziókban alkalmazzák, amelyek keve-

résnek, szállításnak és különböző külső erők hatásának lehetnek kitéve. Ennek következtében nagyon 

fontos, hogy összefüggést állapítsunk meg a flokkulumok szilárdsága, roncsolódására, újraépülésére 

való képességük és a rendszer keverési intenzitása között. 

Az alább ismertetett kutatásom célja polimerek kaolin és bentonit szuszpenziókra kifejtett 

flokkuláltató hatását befolyásoló nyíróerők vizsgálata. Ezen belül meg kívántam határozni a rendszer 

keverésének optimális feltételeit, annak intenzitását és módját a polielektrolitokkal megvalósított 

fázisszétválasztás hatékonyságának növelésére és szilárd aggregátumok képzése céljából. 

 

5.3.5.1. A keverő típus hatása 
 

Mint fent említettem, a polimer flokkulánsokat a gyakorlatban legtöbbször keverés feltétele 

mellett alkalmazzák. Nehéz létrehozni egyforma, jól reprodukálható feltételeket a kísérlet megvalósí-

tása során, amely egyértelműen lehetővé teszi a hidrodinamikai erők hatásának vizsgálatát az aggre-

gátumok képződésére, roncsolódására. A keverés hatékonysága több tényező függvénye, itt elsősor-

ban meg kell említeni a szuszpenzió komponenseinek fizikai tulajdonságait, ennek koncentrációját, a 

diszpergált részecskék sűrűségét és méretét, a közeg reológiai tulajdonságait. Munkámban kétféle 

típusú keverő berendezést alkalmaztam: mechanikai keverőt, melynek maximális lapát átmérője 4 

cm, és mágneses keverőt, amely maximális átmérője 3 cm. Fontos volt meghatározni, hogy milyen 

kritérium alapján hasonlíthatók össze a két keverővel kevert szuszpenzióban megvalósított flokkulá-

ció eredményei. Célszerűnek tűnt elsősorban a Reynold’s szám alapján végezni a keverő típusok ha-

tékonyságának összehasonlítását. 
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5.3.5.1.1. Keverő berendezések hatékonyságának összehasonlítása a Reynold’s szám 
alapján  

 

Ebben a kísérletsorozatban kationos SNF FO4440SH jelzésű (M=6-8∙106D, CD=35 mol%) poli-

mer-oldatát 0,05 g/l-es hígításban és mádi kaolin szuszpenziót (0,1 g/l-es töménységű, a mért R kiin-

duló értéke 0,8) alkalmaztam. 

A kísérleteket mindkét keverővel ugyanazon feltételek mellett valósítottam meg, így a két be-

rendezés használata során kapott eredmények összehasonlíthatók. 

A Reynold’s számok meghatározását az alábbi egyenlet segítségével végeztem [123]: 

푹풆 = 푫ퟐ × 흎
휸

 , (8) 

ahol: D, a keverőlapát legnagyobb átmérője, mm; 

ω, szögsebesség, ford/perc; 

γ, a víz kinematikai viszkozitása, 1,004 mm2/sec. 

 

Elsőként a legtöbb kísérletben használt mechanikus keverő berendezés keverőlapátjának leg-

nagyobb szélességét (4 cm) alapul véve számítottam ki a keverés intenzitásának megfelelő Reynold’s 

számot. A fenti egyenletbe helyettesítve, 50 ford/perc-es keverési sebesség esetén a következő érték 

adódott: 

푹풆 = ퟒퟎퟐ ×
ퟓퟎ
ퟔퟎ

ퟏ,ퟎퟎퟒ
= ퟏퟑퟐퟖ     (9) 

A rendelkezésre álló mágneses keverők hosszanti mérete: 1,5; 3 és 5 cm volt. Mivel 4 cm-es 

mágneses keverő nem állt rendelkezésemre, először meghatároztam, melyik keverő közelíti meg 

leginkább a mechanikai keverő hatékonyságát. Ezt a vizsgálatot az előzőhöz hasonlóan a Reynold’s 

számok meghatározása segítségével végeztem. A fenti keverési sebességre az alábbi értékeket kap-

tam: 

 

9. táblázat: A mágneses keverő legnagyobb lapátszélességeihez tartozó Reynold’s számok. 
legnagyobb lapátszélesség Re szám 

1,5 cm 186 

3 cm 747 
5 cm 2074 

 
A Re értékek összehasonlítása alapján a 3 cm szélességű mágneses keverőre érvényes Re szám 

közelítette leginkább a mechanikai keverő esetén kapott értéket. 

A kiválasztott 3 cm szélességű mágneses és a 4 cm széles keverőlapát ford/perc értékek egy-

másnak való megfeleltetése során a következő számításokat végeztem: 
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A keverőlapát Re értékét alapul véve, az első egyenletbe visszahelyettesítettem: 

ퟏퟑퟐퟖ = ퟑퟎퟐ ×
풙

ퟔퟎ
ퟏ,ퟎퟎퟒ

  (10) 

ahol X=88 ford/perc, ami azt jelenti, hogy a lapátos keverő berendezés 50 ford/perces keverési se-

bessége esetén azonos Reynold’s számot a mágneses keverővel akkor kapunk, ha ennek keverési 

sebessége 88 ford/perc. Ezen módszer segítségével, más keverési sebességeket is átszámítva a kö-

vetkező egymásnak megfelelő fordulatszámokat kaptam (10. táblázat). 

 
10. táblázat: Mágneses és lapátos keverő berendezés egyforma Re számnak megfelelő fordulatszámai. 

keverőlapát 4 cm (ford/perc) mágneses 3 cm (ford/perc) 

50 88 

300 533 

500 888 

 

A 10. táblázatban bemutatott fordulatszám értékeket alkalmazva az alábbi méréseket végez-

tem el. 

A képződött aggregátumok méretének időbeni változását 0,25 mg/g és 1 mg/g (SNF FO4400SH 

kationos, M=8-9∙106D, CD=30 mol%) polimer jelenlétében vizsgáltam. A 34. és 35. ábrák jelöléseinek 

magyarázata a következő; „L” a mechanikai (lapátos) keverő alkalmazását, míg az „M” a mágneses 

keverőt jelöli. Az alkalmazott keverési módszereket és a hozzáadott mennyiségeket az ábráknál kü-

lön-külön ismertetem. Elsőként a kétféle típusú keverő hatékonyságát állandó lassú keverés mellett 

hasonlítottam össze. A mérések során a táblázatban feltüntetett értékeket alkalmaztam az egyes 

berendezések ford/perc értékének beállításakor.  

 

 

34. ábra: 0,1 g/l kaolin szuszpenzió részecskéiből képződött aggregátumok méretének időbeni 

változása, állandó lassú (50, illetve 88 f/p) keverésnél, a hozzáadott FO4400SH mennyiség 0,25 

mg/g és 1 mg/g. 
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35. ábra: 0,1 g/l kaolin szuszpenzió részecskéiből képződött aggregátumok méretének időbeni 

változása kombinált keverés feltételnél. Polimerkoncentráció 0,25 mg/g. 

 
Jelölések magyarázata: 

1. kezdeti gyors (500 f/p) keverés mechanikai keverővel 30 mp-ig, majd állandó lassú ke-

verés (50 f/p), 

2. ugyanilyen keverési mód mágneses keverővel, megfelelően 910 f/p és 90 f/p sebes-

séggel, 

3. kezdeti lassú keverés mechanikai keverővel, amelyet a folyamat első perce után 30 

másodpercig gyors keverés vált fel, majd visszatértem az lassú keveréshez, 

4. ugyanilyen keverési mód mágneses keverővel, 

5. kezdeti lassú keverés mechanikai keverővel, amelyet a folyamat harmadik perce után 

30 másodpercig gyors keverés vált fel, majd visszatértem az lassú keveréshez, 

6. ugyanilyen keverési mód mágneses keverővel. 

 

A kapott eredmények azt mutatják, hogy minden esetben a rövid intenzív keverés, függetlenül 

ennek kezdeti idejétől, nagyméretű flokkulumok gyors képződéséhez vezet, amelyek megőrzik mére-

tüket aránylag hosszú, lassú keverési feltételek mellett. Ez azt jelenti, hogy a képződött flokkulumok 

eléggé szilárdak. Az is látható, hogy a mechanikai keverés hatékonyabb, mint a mágneses keverővel 

megvalósított keverés: az első esetben az aggregátumok méretének növekedése a folyamat korábbi 

stádiumában kezdődik és gyorsabban valósul meg azonos Re értékek mellett. 
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Fontos, új információt jelentett számunkra a görbék felfutása közötti eltérés. Minden esetben 

megfigyelhető, hogy a lapátos keverő alkalmazása során az aggregátumok mérete ugyanabban az 

időpontban minden esetben nagyobb, mint a mágneses keverő alkalmazása esetében. A két 

különböző típusú keverővel nyert eltérő eredményeket főként a lapátgeometria eltérése okozhatja. 

Különböző geometriával rendelkező keverőberendezéseket ugyanis a Reynold’s szám alapján nem 

lehet teljes mértékben összehasonlítani. Az áramlási rendszerek néhány alapvető 

törvényszerűségének tanulmányozása alapján a legegyszerűbb és leggyorsabb eljárásnak a két 

keverési módszer tapasztalati úton való összehasonlítása bizonyult.  

 

5.3.5.1.2. Mágneses és lapátos keverőberendezés hatásának tapasztalati úton való 
összehasonlítása 

 

A különböző keverő típusok hatékonyságának empirikus összehasonlítását az alábbi módon va-

lósítottam meg.  

Két egyforma térfogatú szuszpenzióhoz ugyanolyan mennyiségű flokkulánst adagoltam, ebből 

az egyiket a mechanikai keverővel kevertem és meghatároztam a flokkulumok méretének időbeni 

változását. Ezt az eljárást különböző keverési sebességnél megismételtem. A második szuszpenzióban 

a flokkuláció időbeni változását különböző sebességnél mágneses keverés mellett mértem, a keverő 

fordulatszámát szakaszosan emelve addig, amíg az R(t) görbék nem közelítették meg az előző kísérlet 

megfelelő R(t) görbéit. A vizsgálatokat 0,25 g/l-es bentonit szuszpenzióval végeztem 0,25 mg/g 

FO4440SH kationos polimer jelenlétében. Ezen kísérletek átlagosított eredményei azt a következte-

tést engedik levonni, hogy ugyanolyan mértékű aggregáció (R érték) eléréséhez  a mágneses keverő 

csaknem kétszer nagyobb fordulatszámára van szükség, a mechanikai keverőhöz viszonyítva. Az 

eredményeket ld. összefoglalva a 11. táblázatban. 

A mérési adatokat felhasználva, Microsoft Excel program segítségével, lineáris regressziós 

módszerrel egyenest illesztettem az egybevágó R(t) görbék ford/perc értékeihez. Az ily módon kapott 

összefüggés a mechanikai (L) és mágneses (M) keverőnek az aggregátumok méretére kifejtett hatásá-

ra vonatkozóan az alábbi egyenlettel adható meg: 

M=1,807∙L+11,153  (11) 

A kapott egyenlet segítségével a lapátos keverő bizonyos fordulatszámainak megfelelő 

mágneses keverőre vonatkozó értéket számítottam ki. Ezeket az adatokat, illetve a Reynold’s szám 

meghatározása során kapott értékeket a következő táblázat szemlélteti. 
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11. táblázat: A keverő berendezések egyforma teljesítményének tapasztalati és Reynold’s szám meghatározá-

sával történt összehasonlításának eredményei.  

mechanikai keverő 
(f/p) 

mágneses keverő 

regresszióval kapott (f/p) Reynolds számított (f/p) 
előző két módszer eredményei 

közötti eltérés (f/p) 

50 101,5 88,0 13,5 

100 191,9 177,0 14,9 

200 372,7 355,0 17,7 

300 553,5 533,0 20,5 

400 734,0 711,0 23,0 

500 914,7 888,0 26,7 

 

A fenti adatok alapján megfigyelhető, hogy a regressziós módszerrel meghatározott 

fordulatszám és a Reynold’s szám alapján számított fordulatszám közötti eltérés nem jelentős. Kisebb 

keverési sebességek esetén a két módszer alkalmazásával hasonló értékeket kapunk. Az eltérés 

fordulatszámokban kifejezett mértéke a keverési sebességgel növekszik (de a sebességhez 

viszonyított relatív értéke csökken). Ez valószínűleg abból adódik, hogy a geometriai eltérésekből 

származó különbségek az intenzív keverés esetén jobban érvényesülnek, mint a lassú keverésnél. 

A 36. ábrán a lapátos és mágneses keverő alkalmazása során, 50 for/perc keverési sebességnek 

megfelelő erővonalakat mutatom be, melyeket a Fluent 6.3-as áramlástani modellező program 

segítségével készültek. A fent megfigyelteket alátámasztja, hogy ugyanolyan keverési sebesség 

mellett, a keverési folyamat ugyanazon időpillanatában a mechanikai keverő által előidézett 

áramvonalak sokkal erőteljesebbek, mint a mágneses keverő esetében. 

      

    
36. ábra: Mechanikai- és mágneses keverővel végzett keverésnek megfelelő erővonalak (Fluent 6.3. 

programmal végzett modellezési vizsgálatok). 
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5.3.5.2. Állandó intenzitású keverés hatása 
 

A folyamatos állandó keverés intenzitásának hatását a bentonit szuszpenzió flokkulációjának 

mértékére 0,5 mg/g kationos Zetag8660 jelzésű (CD=60 mol%) polimer jelenlétében vizsgáltam (37. 

ábra). Az előzetes kísérletek alapján ez a mennyiség intenzív aggregálódást idézett elő.  

A flokkuláció sebességét a R=f(t) görbék felfutásának meredekségével jellemezhetjük. Látható, 

hogy egy rövid- kb. 20-30 mp-es - indukciós szakasz után (ami a flokkulációt előidéző adszorbeálódott 

mennyiség eléréséhez szükséges) a folyamat sebessége ugrásszerűen növekszik és ez a sebesség-

növekedés a keverés intenzitásának 50-tól 700 ford/perc való emelésével kismértékben nő. Lassú (50 

ford/perc) állandó keverésénél az aggregáció mértéke valamelyest emelkedik, majd csökken és egy 

állandó alacsony értéken marad. A keverés sebességének növelése 50 ford/perc-től 300 ford/perc-ig 

az aggregációs fok (R érték) jelentős növekedéséhez, majd további emelése 700 ford/perc-ig ennek 

csökkenéséhez vezet. Az R-nek a keverés sebességétől 300 ford/perc-nél maximumot mutató, a fo-

lyamat 2.-ik percére jellemző függvényét jól szemlélteti a 37. ábra adatai alapján megszerkesztett 

derivatív görbe (38. ábra). Ezek az eredmények azt jelentik, hogy a keverés intenzitásának növelése, 

ami meggyorsítja a makromolekulák eloszlását a részecskék között és növeli ütközésüknek gyakorisá-

gát, jelentősen emeli az aggregáció- fokát: az R értéke a keverő optimális fordulatszámánál 0,5-től kb. 

egy perc elteltével 7-7,5 –ig fut fel, majd a folyamat 5.-ik percéig csak kismértékben csökken. A keve-

rés intenzitásának további emelése (500 és 700 ford/perc) valószínűleg már olyan szakítóerőket 

eredményez, amelynek hatására elkezdődik a képződött aggregátumok roncsolódása. 

 

 

37. ábra: 0,06 %-os bentonit szuszpenzió részecskék aggregátumai méretének időbeni függése 0,5 

mg/g Zetag8660 jelzésű kationos polimer jelenlétében különböző keverési sebességek mellett (me-

chanikai keverés). 
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38. ábra: A fenti rendszer keverése 2.-ik percében elért R értékek a keverőlapát fordulatszámának 

függvényében. 

 
A leírtakhoz hasonló kutatást végeztem SNFFO kationos polielektrolit mintákkal (39. ábra) 

annak a tisztázása céljából, hogy milyen mértékben függ az aggregátum-képződés kinetikája és ezek 

szilárdsága a hozzáadott polimer szerkezetétől/töltéssűrűségétől. A hozzáadott mennyiségek az in-

tenzív aggregáció kezdetéhez szükséges dózisoknak felel meg. A legtöbb kísérletet a mágneses (M) 

keverő alábbi fordulatszámai mellett végeztem el, melyek a regressziós egyenlettel összhangban a 

megegyeznek a mechanikai (L) keverő alábbi fordulatszámaival: 

 
M 50 110 250 370 560 730 910 

L 20 50 100 200 300 500 700 

 

 

39. ábra: Különböző típusú polielektrolitok alkalmazása esetén képződő aggregátumok mérete a 

keverés intenzitásának függvényében a folyamat 2. percében 0,06%-os bentonit szuszpenzióban. Az 

alkalmazott polimer típusa és mennyisége az ábra aláíráson látható. 
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A fent ismertetett eredményekhez hasonlóan megfigyelhető, hogy a keverési sebesség növelé-

se először az R érték jelentős növekedéséhez, majd ennek csökkenéséhez vezet. Tehát létezik egy 

optimális keverési sebesség, amely mellett a legnagyobb mértékű aggregáció figyelhető meg. Ez a 

keverés meggyorsítja a makromolekula transzportot a felülethez és elősegíti az aggregációt, de más-

felől még nem olyan intenzív ahhoz, hogy roncsolja a képződött aggregátumokat. Ezeket a törvény-

szerűségek jól illusztrálhatók a flokkulumok maximális méretének a keverés intenzitásától való össze-

függéssel (39. ábra). Látható, hogy a legnagyobb aggregátumok a különböző polimerek esetében 

különböző keverési sebesség mellett képződnek. Például, a FO4125SH kationos polimer-től az 

FO4440SH és FO4800SH-hoz való áttérés, azaz a polielektrolitok töltéssűrűsége növekedése során a 

mágneses keverővel való optimális keverési sebesség (melynél maximális méretű flokkulumok kép-

ződnek) 400 f/p - 580 f/p, illetve 750 f/p -ig növekszik. Ezek az adatok azt is bizonyítják, hogy a hozzá-

adott kationos polielektrolit töltésének növekedésével az aggregátumok növekednek és szilárdságuk 

is növekszik. Nyilvánvaló, hogy a keverés optimális sebessége az adszorbeált makromolekulák felüle-

ten felvett konformációjának és a felülethez való adszorpciós kötődés energiájának függvénye. Eze-

ket a paramétereket a makromolekulák kémiai szerkezete, tömege, töltéssűrűsége, a hozzáadott 

flokkuláns mennyisége, a részecskekoncentráció és egyéb tényezők határozzák meg.  

 

5.3.5.3. Változó intenzitású keverés hatása 
 

Vegyük szemügyre, hogyan befolyásolja az aggregátumok képződésének és roncsolódásának 

törvényszerűségeit a rendszer kombinált keverésének módja és intenzitása. Ennek jellegzetes példá-

ját illusztrálja a 40. ábra, melyen bentonit-szuszpenzió kationos Zetag7563 polielektrolit hozzáadásá-

val történő flokkuláltatás időbeli lefolyását mutatja be különböző intenzitású keverés feltételeinél.  

 

40. ábra: 0,06 %-os bentonit-szuszpenzió 1 mg/g Zetag 7563 hozzáadásával történő flokkuláltatás 

időbeli lefolyása különböző intenzitású keverés feltételeinél (mechanikai keverő). 
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40. ábra jelöléseinek magyarázata: 

1. állandó lassú keverés 50 ford/perc, 

2. állandó gyors keverés 500 ford /perc, 

3. a folyamat elejétől a 6.-ik percig 50 fordulat/perc, a 6.-ik és 12.-ik percben 20 másodpercig 

500 fordulat/perc, majd visszatérés az 50 fordulat/perc rezsimhez. 

 

Mindhárom esetben egy rövid indukciós szakasz után az aggregátumok gyors növekedése fi-

gyelhető meg. A legkisebb aggregátumok állandó lassú keverésnél képződnek. Ebben az esetben az R 

értékek elsődleges emelkedése, majd csökkenése után állandó, viszonylag alacsony R értékek (kb. 2) 

állnak be, amelyek a folyamat későbbi szakaszában lényegesen már nem változnak. A rendszer 500 

fordulat/perc keverésénél az aggregátumok méretének növekedése sokkal gyorsabban következik 

be, a R értékek elérik a 4,5-t, majd ezután kezdődik a flokkulumok méretének folyamatos csökkené-

se. Kb. 20 perc elteltével az R értéke 3-ig csökken le. 

A szuszpenzióban a legnagyobb aggregátumok a rendszer változó keverési sebességek alkal-

mazása során keletkeznek. Itt lépcsőzetes változások figyelhetők meg: az R érték gyors növekedése a 

kezdeti gyors (500 fordulat/perc) keverés mellett, az elért aggregáció - mérték állandósága a további 

lassú keverés feltételeinél, az R kismértékű csökkenése a második és harmadik intenzív keverési peri-

ódus után, majd kismértékű növekedése a lassú keverés alkalmazása feltételnél. Látható, hogy min-

den gyors és ezt követő lassú keverés után következő "lépcső" alacsonyabb aggregációs mértéknek 

(kisebb R-nek) felel meg. Megjegyzendő, hogy minőségileg hasonló törvényszerűségeket figyeltem 

meg alumínium-szulfát hidrolízis termékei aggregátumainak képződése és roncsolódása vizsgálata 

során hasonló keverési feltételek mellett (ld. fent).  

A 41. ábra az FO4440SH (M=6-8∙106D, CD=35 mol%) kationos polimer hatására képződött ben-

tonit-részecske aggregátumuk méreteinek időbeni változását mutatja be a rendszer különböző inten-

zitású keverése feltételeinél. A két ábra adatainak összehasonlítása azt mutatja, hogy bizonyos ha-

sonlóságok mutatkoznak a két polimer által képzett flokkulumok viselkedése között: az állandó lassú 

keverés mellett létrejött aggregátumok kicsik, a keverés intenzitásának növelése az aggregátumok 

méretének növekedéséhez vezet, míg a lassú és gyors keverési rezsimek váltakozása során jönnek 

létre a legnagyobb méretű aggregátumok. Az utóbbi feltételnél az R=f(t) függvény lépcsőzetes. 

Ugyanakkor a két rendszer között különbségek is felfedezhetők. Először is a Zetag7589 adagolása 

esetében a diszperzió állandó gyors keverése az R értékének gyors növekedéséhez, majd csökkené-

séhez és egy telítési szakasz felé közelítéséhez vezet, míg az FO4440SH polimer esetében az R kezdeti 

felfutás után nagyjából állandó értéken marad. Másodszor, az első polimer esetében a 6-ik és 12-ik 

percben alkalmazott gyors keverés az aggregátumok méretének csökkenését idézi elő, majd ezek a 

méretek valamelyest ismét növekednek, de nem érik el a kiinduló értéket.  
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41. ábra: 0,06 %-os bentonit-szuszpenzió 1 mg/g FO4440 jelzésű kationos polimer hozzáadásával 

történő flokkuláltatásának időbeli lefolyása különböző intenzitású keverés feltételeinél (mechanikai 

keverő). A keverési feltételek megfelelnek a 40. ábrán leírtaknak. 

 

A második vizsgált polimer esetében hasonló körülmények mellett a gyors keverés nem vezet 

az aggregátumok méretének csökkenéséhez, hanem, fordítva, az R értékek először növekednek, majd 

kismértékben csökkennek. Minden újabb, gyors keverést követő lépcső után az aggregátumok egyre 

nagyobbá válnak, illetve alig változnak. A két vizsgált polimer hatására keletkezett aggregátumok 

különböző szilárdsága a makromolekuláknak a részecske felületen felvett különböző konformációval 

hozható összefüggésbe (ld. alább). 

 

5.3.5.4. A polimer töltéssűrűségének hatása 
 

A polielektrolitok adszorpciós rétegének vastagsága és szerkezete a részecskefelületen nagy-

mértékben függ a makroionok töltéssűrűségétől. Az utóbbi növekedése a makromolekulák szegmen-

sei és a részecskefelület közti elektrosztatikus vonzás erősödéséhez vezet, amely elsősorban az ad-

szorpció növekedését okozza. Ugyanakkor a töltéssűrűség további növekedése az adszorpció csökke-

néséhez vezet. Ennek oka a felület áttöltése, ami meggátolja a makroionok további adszorpcióját 

[47]. A töltéssel rendelkező funkciós csoportok számának növekedése a polimerlánc kinyúlásához és 

merevségének növekedéséhez vezet az elektrosztatikus taszító hatás növekedése következtében. 

Ennek eredményeként részben csökken az adszorbeált mennyiség, illetve megnövekszik az adszorp-

ciós réteg vastagsága. Figyelembe kell továbbá venni azt is, hogy a flokkuláns töltésének jelentős 

változása a flokkuláció mechanizmusának a változását is okozhatja. Számos munkában kimutatták 

[27, 35, 64, 127], hogy a jelentős töltéssel rendelkező, ellentétes töltéselőjelű polielektrolitok 
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flokkuláltató hatását elsősorban a részecske felületi töltésének csökkenése okozza, míg a gyengén 

töltött polielektrolitok esetén a hídképzéses flokkulációs mechanizmus játszik jelentős szerepet.  

Munkámban részletesen vizsgáltam bentonit és kaolin szuszpenziók flokkulációjának kinetiká-

ját, 4 eltérő töltéssűrűségű, SNF jelű (FO4115SH 5 mol%, FO4350SH 25 mol%, FO4550SH 45 mol%, 

FO4800SH 80 mol%), de azonos molekulatömegű csoportba (6-8*106D) tartozó kationos 

polielektrolitok jelenlétében 3,84 mg/g hozzáadott mennyiség esetén. Az előzetes mérések során ez 

a mennyiség már gyors aggregációt idéz elő a rendszerben. A kívánt keverési sebesség eléréséhez 

minden esetben mágneses keverő berendezést használtam (42. és 43. ábra). 

 

a)       b) 

 

   c)       d) 

42. ábra: 1,3 g/l bentonit szuszpenzió részecskéi flokkuláltatásának időbeli lefolyása 3,85 mg/g 

kationos polimer jelenlétében különböző keverési feltételek mellett (mágneses keverő). A hozzá-

adott polimer-minták a.) FO4115SH, b,) FO4350SH, c,) FO4550SH, d,) FO4800SH.  

 
kék vonal állandó lassú keverés (90 f/p), 

piros vonal kombinált keverés (0. percben 30 mp-ig gyors keverés: 890 f/p), majd a to-

vábbiakban áll lassú keverés, ld. előző), 

zöld vonal állandó gyors keverés (890 f/p).  
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43. ábra: 1,3 g/l bentonit szuszpenzió részecskéi flokkuláltatásának időbeli lefolyása 3,85 mg/g 

kationos polimer jelenlétében mágneses keverővel megvalósított állandó lassú keverésnél (90 f/p). 

 
A 42. ábraként jelölt ábracsoporton az R értékek időbeli változását mutatom be, a szuszpenzió 

különböző keverési feltételei mellett. Látható, hogy a reagens hozzáadásakor a szokásos rövid induk-

ciós szakasz után az intenzív keverésnek alávetett szuszpenzióban az aggregátumok gyors növekedé-

se figyelhető meg. Ekkor az R eléri a maximális, 12,5-es értéket. Az aggregáció kinetikájának lefutásá-

ban és a flokkulumok méretében eltérés csak a szuszpenzió lassú keverésénél figyelhető meg. Így 

például a kis töltéssűrűségű FO4115SH minta jelenlétében az aggregáció csak kismértékű (R~2); ami 

az adott polielektrolit aránylag kismértékű adszorpciójával magyarázható, a polimer szegmensek és a 

felületi töltések gyenge elektrosztatikus vonzásának következményeként.  

A flokkuláns töltéssűrűségének növekedése (15-80 mol% -ig) meggyorsítja az aggregációt és 

egyidejűleg az aggregátumok méretének növekedéséhez vezet. A nagy töltéssűrűségű minták eseté-

ben az aggregátumok mérete eléri azokat az értékeket, amelyek a rendszer intenzív keverése során 

figyelhetők meg. Ez valószínűleg a polielektrolit töltés-növekedésével bekövetkező elektroadszorpció 

mértékének növekedésével magyarázható.  

Az R értékek jelentős csökkenése a legnagyobb töltéssűrűségű FO4800SH minta (43. ábra, 4. 

görbe) a folyamat 2,5 perce után, nagyméretű aggregátumok képződésével és azok szedimentációjá-

val magyarázható. Az elektrosztatikus effektusok hatása, a különböző töltéssűrűségű minták esetén, 

a rendszer lassú keverési feltétele mellett jól látható az R értékek időbeli változásaiból (43. ábra).  

Az előző ábrák adataiból levonhatjuk azt a következtetést, hogy a flokkuláció kinetikája és a 

képződő flokkulumok mérete nemcsak a reagens dózisának, valamint a rendszer keverési feltételei-

nek a függvénye, hanem ezt jelentősen befolyásolja a polielektrolitok töltéssűrűsége is, ami végső 

soron meghatározza a makromolekuláknak a felülethez való affinitását. 
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5.3.5.5. A keverésnek a keletkezett flokkulumok méretére és szilárdságára kifejtett 
hatásával kapcsolatos eredmények értékelése 

 

A kapott eredmények értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a fent leírt R(t) görbék sok pa-

ramétertől függő több folyamat együttes lefolyását tükrözik. Ezek közé tartoznak: a polimer-

adszorpció a részecskék felületén, az adszorbeált makromolekulák időbeni átrendeződése, konfor-

máció-változása a felületen, a polimert-tartalmazó részecskék egymás közötti kölcsönhatása, amit 

szintén önmagában több tényező befolyásol (felületi borítottság, a polimer-rétegben lévő szegmen-

sek térbeni eloszlása, első megközelítésben a réteg-vastagsága stb.). Ezeket a folyamatokat lényege-

sen befolyásolja a diszperzióban lévő részecskék koncentrációja, a hozzáadott polimer mennyisége, 

az alkalmazott nyíróerők nagysága, azaz a rendszer keverésének intenzitása.  

Ismeretes [6, 27, 34, 35, 50], hogy a flokkuláció a legtöbb esetben a makromolekulák nem-

egyensúlyi adszorpciója feltételnél valósul meg. Vannak adatok az egyensúlyi flokkuláció létrejöttéről 

is, amely az adszorbeált polimer egyensúlyi állapota beállta körülményeknél realizálódik [6, 50]. Le-

hetséges, hogy a fent leírt esetekben (41. ábra) a flokkuláció időbeni lefolyása az első és második 

határeset közötti átmenet körülményei között valósul meg. Valóban, a polimer szuszpenzióhoz való 

hozzáadása után a R=f(t) görbéken megfigyelhető első ugrásszerű növekedés a rendszerben megje-

lenő egyenetlenségekre utal, ami a részecskék közötti polimer-hidak által létrehozott aggregátumok 

megjelenésével magyarázható. Ez a kezdeti, polimer-hidak által létrehozott kapcsolódás véletlensze-

rű, a makromolekuláris hidak valószínűleg kiterjedtek, ennek az a következménye, hogy a keverés 1-2 

percében nagyméretű diffúz, laza aggregátumok jönnek létre. Ez az állapot távol van az egyensúlyi 

állapottól, a képződött aggregátumok élettartalma rövid, ezek idővel zsugorodnak, méreteikben 

csökkennek, amit a R értékek a keverés 3-4 percében bekövetkező jelentős csökkenése jelez. Ez a 

csökkenés minden polimer-tartalomnál megfigyelhető. Ezek a változások, azaz a görbéken megjelenő 

első csúcsok a diszperzió lassú (50 fordulat/perc) keverésénél figyelhetők meg (40. ábra), aminél nem 

valószínű az aggregátumok szétesése. Ezért feltételezhető, hogy az R értékek későbbi csökkenése 

nem a flokkulumok roncsolásával, hanem ezek méreteinek csökkenésével, zsugorodásával vannak 

összefüggésbe, ami a polimer-hidak rövidülésének, a makromolekulák felületen való szétterülésének, 

a polimer-szegmensek és felület között nagyobb számú kötés létrejöttének következménye. Az ad-

szorpciós réteg szerkezetének ilyen átrendeződése során kisebb, tömörebb flokkulumok képződnek. 

Valószínűleg az adszorpciós réteg ezekben az aggregátumokban közel van az egyensúlyi állapothoz, 

amit az is jelez, hogy a további állandó sebességű keverés nem változtatja meg a flokkulumok mére-

teit. Hasonlóképpen, a polimer hatására lényegében változatlan méretű és szerkezetű aggregátumok 

képződnek 50 fordulat/perc keverésnél a hígabb (0,06%) diszperzióban is azzal a különbséggel, hogy 

ebben az esetben az első csúcsok nem figyelhetők meg (41. ábra). Feltehetőleg, ez a híg rendszerben 



Agyagásvány szuszpenziók flokkuláltatása hidrolizáló sókkal, tenzidekkel, polimerekkel, ezek elegyeivel, és a képződött 
aggregátumok szilárdsága 

89 

lévő részecskék közötti jelentős távolsággal magyarázható, aminek egyenes következménye a ré-

szecskék ütközésének kis gyakorisága, az aggregátumok képződésének lassúsága. Ez ahhoz vezet, 

hogy már az első pillanatokban képződő aggregátumok szerkezete közeli az egyensúlyi szerkezethez. 

Az így képződött flokkulumok kisebbek, mint a töményebb szuszpenzióban létrejött aggregátumok. 

A reagens dózisának növekedésével növekszik az aggregátumok képződésének sebessége, egy-

idejűleg növekednek ezek méretei. Ennek oka lehet az egyre hosszabb polimer-hidak képződése a 

folyamat első pillanataiban, ami laza, diffúz aggregátumok megjelenését eredményezi. Érdekes, hogy 

lényeges különbség a flokkulumok méretei között- melyek különböző polimer dózisoknál keletkeznek 

- az intenzív keverés megkezdéséig nem figyelhető meg. Elképzelhető, hogy ez a makromolekulák 

közel hasonló konformációjával van összefüggésben. 

Mint láttuk, az intenzív keverés megindítása számos esetben nemcsak nem roncsolja a képző-

dött aggregátumokat, hanem megnöveli méretüket. Ez arról tanúskodik, hogy az intenzív keverés 

kezdetéig az aggregátumok már egyensúlyi vagy ahhoz közeli állapotban kerültek, eléggé tömör és 

erős szerkezettel. Valószínűleg a gyors keverés ebben az esetben megnöveli a már keletkezett kisebb 

aggregátumok közötti kölcsönhatásokat és ezekből nagyobb egységek képződéséhez vezet. A másod-

szori intenzív keverés már lényegesen nem változtatja meg a másodlagos aggregátumok méreteit. 

Más feltételek mellett képződnek az aggregátumok állandó gyors (500 fordulat/perc) keverés 

mellett (40. és 41. ábra, 2. görbék). Hasonló szilárd anyag-tartalom és polimer koncentráció mellett 

az elsődleges R növekedés ebben az esetben sokkal nagyobb, mint a lassú keverés feltételeinél. A 

keverés folytatása az aggregátumok méretének fokozatos kismértékű csökkenéséhez, majd állandó 

érték beállásához vezet. Az állandó magasabb R értékek a lényegesen nagyobb méretű aggregátumok 

képződésére utalnak. A folyamat első szakaszában létrejött tömör és nagyméretű, rövid polimer-

hidakkal összekötött flokkulumok már alig változnak a további keverés során.  

Végül, változó lassú és gyors keverés feltételei mellett képződnek a legnagyobb méretű, meg-

lehetősen tömör aggregátumok. Ebben az esetben az első 20 mp-es intenzív keverés elhagyása után, 

további lassú keverés mellett a képződött aggregátumok méretei már nem változnak, illetve egy ki-

csit még növekednek is. A későbbi két gyors keverési ciklus után ezek méretei számos esetben kis-

mértékben lépcsőzetesen csökkennek, majd újból valamelyest növekednek és egy alacsonyabb R 

értéken állapodnak meg. Hasonló aggregátum méret-változásokat figyeltek meg a [124, 125] szerzők 

kaolin diszperziók nagy molekulatömegű polimerek által előidézett flokkuláltatása során. Nézetem 

szerint, figyelembe véve a fent leírtakat- ellentétben az említett szerzők véleményével- a változó 

intenzitású keverésnél megfigyelt változásokat nem az aggregátumok roncsolása és újbóli képződése, 

hanem ezeknek a mechanikai erők által előidézett összenyomódása, az adszorbeált polimer-

molekulák átrendeződése okozza. A részecskékhez kötődő nagyszámú polimer-szegmens egyidejű 
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elszakadása a felületről, ami feltétele a flokkulumokba tömörült részecskék szétválásának, nem tűnik 

számomra valószínűnek. 

 

5.3.6. Flokkuláltatás anionos polimerekkel 
 

Az ivóvíz előkészítés során flokkulánsként a legtöbb esetben anionos polielektrolitokat alkal-

maznak, többek között azért, mert az utóbbiak kevésbé toxikusak, mint a kationos polimerek. Ezért 

összehasonlítás céljából érdekes volt megvizsgálni a részecskék töltésével megegyező töltésjelű (an-

ionos) polimerek hozzáadása által megvalósított flokkuláció kinetikáját és a képződött aggregátumok 

stabilitását. Mint ismeretes [27, 47], ha a polimer-lánc eléggé hosszú, akkor a hidrofób láncrész és 

felület közötti hidrofób kölcsönhatások (vonzás) túlkompenzálják a felület és azonos töltésjelű szeg-

mensek elektrosztatikus taszítását és megvalósulhat a polimer-adszorpció. Az adszorpciót elősegítik a 

rendszerbe bevitt elektrolitok (ezek leárnyékolják a polielektrolit töltését) és különösen a többértékű 

ionok, melyek elektrosztatikus kölcsönhatása a polimer és felület funkciós csoportjaival összetett 

„részecske - többértékű kation - adszorbeált anionos polimer” típusú adszorpciós réteg képződéséhez 

is vezethet. Mint látni fogjuk, ezek az elképzelések segítik megérteni az anionos poliektrolittal törté-

nő flokkuláltatás törvényszerűségeit. Kis pH értéknél az agyagásvány felületén pozitív funkciós cso-

portok képződhetnek aránylag kis mennyiségben, így az anionos polimer elektrosztatikus vonzása a 

felülethez csak kisszámú kötés létrejöttét eredményezi [47, 128]. 

Kísérleteimben híg (0,045 %-os) bentonit szuszpenziót flokkuláltattam különböző mennyiségű 

nagymolekulatömegű anionos Magnafloc 1011 adagolásával a diszperzió lassú állandó, 50 ford/perc 

(44. és 45. ábra) és változó intenzitású (46. és 47. ábra) keverése mellett. Látható, hogy anionos po-

limer hozzáadása önmagában nem váltja ki a negatív töltésjelű bentonit-részecskék aggregációját 

(44. ábra alsó görbe). A helyzet gyökeresen megváltozik, ha a polielektrolit mellett CaCl2 vagy még 

inkább AlCl3 oldatot is adagolunk a rendszerhez. 2 mg/g Magnafloc, majd 0,01 mmol/l CaCl2 hozzá-

adása a szuszpenzióhoz az aggregációs-fok növekedéséhez (R= 5-6), majd időbeni kismértékű csökke-

néséhez vezet (44. ábra). Ha a CaCl2 só mennyiségét 0,03 mmol/l, illetve 0,05 mmol/l-ig növelem, az 

aggregáció mértéke jelentősen növekszik, az R megfelelően eléri a 10-11, illetve 12 értéket. A fenti-

ekhez hasonló mennyiségű AlCl3 hozzáadása a polimer-oldathoz a bentonit-részecskék aggregációja 

sebességének és mértékének ugrásszerű növekedéséhez vezet: a szuszpenzió R értéke állandó 50 

ford/perc intenzitású keverés mellett kevesebb, mint egy perc alatt eléri a mérhető maximális 

(R=12,5) értéket. 
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44. ábra: 0,045%-os bentonit szuszpenzió flokkuláltatásának időbeli lefolyása különböző mennyisé-

gű anionos Magnafloc 1011 és CaCl2 hozzáadásával. Állandó lassú (50 ford/perc) mechanikai keve-

rés (A jelmagyarázatban az első szám a hozzáadott polimer (mg/g), a második az CaCl 2 (mmol/l) 

mennyiségét jelöli). 

 

45. ábra: 0,045 %-os bentonit szuszpenzió flokkuláltatásának időbeli lefolyása különböző mennyi-

ségű anionos Magnafloc 1011 és AlCl3 hozzáadásával. Állandó lassú (50 ford/perc) mechanikai ke-

verés. (A jelmagyarázatban az első szám a hozzáadott polimer (mg/g), a második az AlCl 3 (mmol/l) 

mennyiségét jelöli). 

 
A fenti adatok tehát azt tanúsítják, hogy a vizsgált anionos polielektrolit a kísérlet körülményei 

között önmagában nem flokkulálja a bentonit-szuszpenziót, de többértékű ellenion jelenlétében igen 

hatékony flokkuláló szernek bizonyult. Nagy valószínűséggel ennek az oka a részecskék között össze-

tett „részecske-anionos polimer-többértékű kation- anionos polimer-részecske” típusú polimer-hidak 
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képződésére. Hasonló mechanizmussal magyarázták más szervetlen és baktérium szuszpenziók haté-

kony flokkuláltatását anionos polimer és többértékű kationt tartalmazó só elegyek jelenlétében [14, 

27, 31].  

 

 

46. ábra: 0,045%-os bentonit szuszpenzió flokkuláltatásának időbeni változása 0,5 mg/g anionos 

Magnafloc 1011 és 0,02 mmol/l CaCl2 hozzáadásával a diszperzió különböző intenzitású mechanikai 

keverése mellett. 

 

47. ábra: 0,045%-os bentonit szuszpenzió flokkuláltatásának függése a keverési sebességtől 0,5 

mg/g anionos Magnafloc 1011 és 0,02 mmol/l CaCl2 jelenlétében a folyamat 2. percében. 

 
A fentiekhez hasonlóan (38. ábra) részletesen vizsgáltam az állandó keverés intenzitásának ha-

tását a flokkulumok időbeni képződésére (46. és 47. ábrák). Látható, hogy anionos polimer jelenlét-
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ében a flokkulumok sokkal kisebb keverési intenzitásnál képződnek, ill. esnek szét, mint kationos 

polimer alkalmazásakor (38. ábra); az utóbbiaknál megfigyelt 300-500 f/p között jellemző a maximális 

aggregátum méret, amíg az anionos polimer esetén ez már 100 f/p-nél megjelent, és a keverési in-

tenzitásnak a további növelése az aggregátumok roncsolásához vezet. Az anionos polimer jelenlét-

ében képződött aggregátumok aránylag kis szilárdsága a flokkulációt előidéző összetett hidak (komp-

lex hidak) aránylag könnyű szétszakíthatóságával, kis stabilitásával hozhatjuk összefüggésbe. 

 

5.3.7. Anionos és kationos polielektrolitok hatása a bentonit és kaolin részecskék 
elektrokinetikai potenciáljára 

 

Az elektrokinetikai vizsgálatok során kapott adatok információval szolgálnak az adszorbeált po-

limereknek az elektromos kettősrétegre kifejtett hatásáról és számos esetben magáról a polimer 

rétegnek a szerkezetéről, illetve a flokkulációs vizsgálatok eredményeivel összevetve, következtetést 

enged levonni a flokkuláció mechanizmusára vonatkozóan [27, 29, 32, 35]. 

Dolgozatomban vizsgáltam nagy (FO4800SH) és közepes (FO4350SH) töltéssűrűségű kationos, 

illetve közepes (AN935SH) és kis (AN905SH) töltéssűrűségű anionos polimerek hatását bentonit és 

kaolin részecskék elektrokinetikai potenciáljára (48.-49. ábra). Ezek kiválasztását többek között az 

indokolta, hogy ezen kationos polimer-anionos polimer biner elegyeiben nem képződnek rosszul 

oldódó interpolimer komplexumok (ld. alább), ugyanakkor lehetővé teszik a makromolekulák töltés-

sűrűségének vizsgálatát a zéta-potenciál értékre. 

A kationos polielektrolitok kaolinit és bentonit részecskék elektrokinetikai potenciál értékére 

kifejtett hatását az 48. és 49. ábrán az 1 és 2-es jelű görbék mutatják. 

 

 
48. ábra: Bentonit részecskék elektrokinetikai potenciáljának függése a hozzáadott FO4800SH (1) 

és FO4350SH (2) kationos, illetve AN905SH (3) és AN 935SH (4) anionos polielektrolit mennyiségé-

től. 
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49. ábra: Kaolinit részecskék elektrokinetikai potenciáljának függése a hozzáadott FO4800SH (1) és 

FO4350SH (2) kationos, illetve AN905SH (3) és AN 935SH (4) anionos polielektrolit mennyiségétől. 

 

A vártaknak megfelelően, növekvő mennyiségű, a felülettel ellentétes töltéselőjelű 

polielektrolit adagolása a szuszpenzióhoz a részecskék zéta-potenciálja abszolút értékének csökkené-

séhez, majd előjelének megváltozásához vezet. A zéta-potenciál értékek változása a nagyobb töltés-

sűrűségű FO4800 alkalmazásánál (1. görbe) jelentősebb, mint a kisebb töltéssűrűségű FO4350 (2. 

görbe) esetén. Hasonló viselkedés figyelhető meg kaolin részecskéknél (49. ábra), azonban ebben a 

szuszpenzióban a ζ(Cp) görbék lefutása a nagy és közepes töltéssűrűségű mintáknál hasonló.  

Anionos polielektrolit 0,5-7 mg/g-os mennyiségének adagolása mind bentonit, mind kaolin ré-

szecskék negatív zéta-potenciál értékei közel kétszeres növekedéséhez vezet (-23 és -19 mV-tól -40 

mV-ig) (48. és 49. ábra, 3. és 4. görbe). Feltételezhető, hogy az anionos polielektrolit adszorpcióját 

kaolin és bentonit részecskéken semleges pH értékeknél (7,2-7,5) főként a felület és a szénhidrogén-

láncok ismétlődő egységei közötti hidrofób kölcsönhatások határozzák meg, ezen a pH értéken 

ugyanis az agyagásványok felületén pozitív töltések nincsenek jelen (ld. irodalmi összefoglalóban). 

 

5.4. Anionos és kationos polielektrolit elegyek flokkuláltató hatása 

 

Vízoldékony polimerek adagolása a fázis-szétválasztás meggyorsításának és hatékonyság- nö-

velésének egyik legmodernebb módszere. E problémakörön belül alig tanulmányozott a polimer-

elegyek hatása (ld. irodalmi részt). Ugyanakkor az elegyek, a számos rendszerben megvalósuló 

szinergetikus hatás révén jelentősen tovább növelhetik a szilárd és lebegő részecskék vizekből való 

eltávolításának hatékonyságát. Ennek kapcsán vizsgáltam kationos és anionos polimerek elegyeinek 

hatását a vizekben jellemzően előforduló részecskék elektrokinetikai potenciáljára, aggregálódásának 

kinetikájára, a képződött aggregátumok szilárdságára a hozzáadott polimer mennyiség, a 
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polielektrolit töltéssűrűség, a biner elegy összetétele, a rendszer keverésének intenzitása és módja 

függvényében. Feladatom továbbá a különböző töltéselőjelű polielektrolit elegyek flokkuláltató hatá-

sának összehasonlítása és a fázis-szétválasztás gyorsítására való alkalmazásuk feltételeinek (paramé-

tereinek) optimalizálása. 

 

5.4.1. Polielektrolit elegyek flokkuláltató hatása 

 

A flokkulációs vizsgálatok megkezdése előtt előzetes kísérleteket végeztem, mely a 

polielektrolitok között oldatban fellépő lehetséges kölcsönhatások feltárására irányult. Ennek során 

különböző töltéssűrűségű és töltéselőjelű polielektrolitokból készítettem 0,25 g/l-es oldatokat, majd 

ezek közül az anionos és kationos oldatokat páronként növekvő koncentrációban elegyítettem. A 

vizsgálat során azon oldatpárokat, melyek az elegyítés hatására kicsapódtak, a további vizsgálatok 

elvégzésére alkalmatlannak minősítettem, hiszen ezen esetekben a két polielektrolit között erős köl-

csönhatás lépett fel. Ilyen polielektrolitoknak a nagy töltéssűrűségű SNF FO és SNFAN minták bizo-

nyultak. További vizsgálatok elvégzésére a kis és részben közepes töltéssűrűségű polielektrolit párok 

esetén volt lehetőség, ezeknél ugyanis nem figyeltem meg kölcsönhatást. 

Az alábbi ábrán összesítve mutatom be az állandó lassú keverés hatására képződő flokkulumok 

méretének időbeli változását az FO4115SH kationos (M≈6-8*106D, CD≈5 mol%) és az AN905SH anio-

nos (M≈8-9∙106D, CD≈5 mol%) polielektrolitok és ezek 1:1 biner elegyei jelenlétében a polimeroldat 

különböző adagolási módja feltételénél. 

 
50. ábra: Állandó lassú keverés (50 f/p) hatására képződő flokkulumok méretének időbeli változása 

polielektrolit elegyek különböző adagolási módja esetén 1,3 g/l töménységű bentonit szuszpenzió-

ban, 1,53 mg/g hozzáadott FO4115SH és 1,53 mg/g AN905SH jelenlétében (adagolás módját ld. a 

jelmagyarázatban). 
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Jelölések: 

1. kationos polielektrolit oldat hozzáadása a folyamat kezdeti pillanatában, 

2. anionos polielektrolit oldat hozzáadása a folyamat kezdeti pillanatában, 

3. kationos és anionos polielektrolit oldat egyidejű hozzáadása a folyamat kezdeti pillanatá-

ban, 

4. kationos polielektrolit oldat hozzáadása a folyamat kezdeti pillanatában, majd 30 mp el-

teltével anionos polielektrolit oldat adagolása (késleltetett adagolás) 

5. anionos polielektrolit oldat hozzáadása a folyamat kezdeti pillanatában, majd 30 mp el-

teltével kationos polielektrolit oldat adagolása (késleltetett adagolás) 

 

Az 50. ábra adataiból látható, hogy az alkalmazott anionos polimer kis mennyiségben önmagá-

ban (2. kísérlet) csak kismértékben flokkuláltatja a vizsgált szuszpenziót (az R maximális értéke kb. 2-

2,5), míg a kationos polimer ugyanolyan hozzáadott mennyiségben (1. kísérlet) már nagyobb méretű 

flokkulumok képződéséhez vezet (R~3-4). A két polimer-oldat egyidejű hozzáadása esetén (3. kísér-

let) nagyobb méretű aggregátumok képződtek, mint az első és második kísérleteknél. A mérések 

kezdetén kationos polimer, majd 30 mp elteltével ugyanolyan mennyiségű anionos polimer hozzá-

adása a rendszerhez (4. kísérlet) az aggregátumok méretének ugrásszerű, majd későbbi folyamatos 

növekedéséhez vezet (R eléri a 12 értéket). Ezzel ellentétben a vizsgált anionos polimer-oldat 0. idő-

pillanatban való adagolása, majd 30 mp elteltével ugyanolyan mennyiségű kationos polimer-oldat 

hozzáadása a rendszerhez az aggregátumok méretének lassú növekedését eredményezi. A nagyobb 

méretű aggregátumuk képződésének időigénye kb. olyan, mint az előző esetben volt (l. fent). 

A polimerelegyben megfigyelt szinergetikus hatás azzal magyarázható, hogy a nagyobb affini-

tású kationos polielektrolit sok kötésponttal kapcsolódva a felülethez vékony adszorpciós réteget 

képez, míg az adszorbeált anionos polielektrolit kevés kötésponttal kapcsolódik a felülethez, ami 

jelentős hosszúságú hurkok, ill. láncvégek megjelenéséhez vezet. Ez megnöveli a polimerelegy „híd-

kötésre” való hajlamát, azaz a flokkuláltatás mértékét. A flokkuláltatást nagymértékben elősegíti a 

kationos polimer szegmensek adszorpciója során bekövetkező felületi töltés- és potenciál csökkenés 

is. Ehhez viszonyítva a 4. kísérlet feltételeinél (kationos polielektrolit oldat hozzáadása a kezdeti pilla-

natban, majd 30 mp elteltével az anionos polielektrolit oldat adagolása) lényegesen nagyobb aggre-

gátumok, gyorsabban képződnek. Ebben az esetben az aránylag nagy molekulatömegű kationos 

polimeroldat kerül előbb a rendszerbe, amely önmagában is felületi (zeta-) potenciál csökkenés és 

polimer hídkötés együttes hatására jelentős aggregációt idéz elő, melynek mértékét tovább növeli a 

vastag polimer rétegeket képző anionos polimer további (másodlagos) aggregáltató hatása. Végül az 

5. kísérleti feltételeknél (anionos polielektrolit oldat hozzáadása a kezdeti pillanatban, majd a katio-
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nos polielektrolit oldat késleltetett adagolása), az aggregátumok méretében csak a folyamat kezdeti 

szakaszában látható eltérés.  

Az 51. ábrán összesítve mutatom be a lassú és gyors keverés váltakozása (kombinált keverés) 

hatására képződő flokkulumok méretének időbeli változását bentonit szuszpenzióban az anionos és 

kationos polielektrolitok és ezek 1:1 biner elegyei hatására a polimeroldat különböző adagolási mód-

ja feltételénél. 

 
51. ábra: kombinált keverés (induló 500 f/p keverés 0-60 mp-ben, majd állandó lassú 50 f/p keve-

rés) hatására 1,3 g/l töménységű bentonit szuszpenzióban képződő flokkulumok méretének időbeli 

változása a polielektrolit elegy különböző adagolási módja esetén 1,53 mg/g kationos FO4115SH és 

1,53 mg/g anionos AN905SH jelenlétében (adagolás módját ld. a jelmagyarázatban). 

 
Jelölések: 

1. kationos polielektrolit hozzáadása a folyamat kezdeti pillanatában, majd 30 mp elteltével 

ugyanolyan mennyiségű anionos polielektrolit adagolása, 

2. anionos polielektrolit hozzáadása a folyamat kezdeti pillanatában, majd 30 mp elteltével 

ugyanolyan mennyiségű kationos polielektrolit adagolása, 

3. kationos és anionos polielektrolit egyidejű hozzáadása a folyamat kezdeti pillanatában. 

 

Az 51. ábra azt mutatja, hogy a kezdeti intenzív keverés (500 f/p) hatására a rendszerben az 

anionos és kationos polimer-oldatok egyidejű hozzáadása után (3. kísérlet) nagyméretű aggregátu-

mok gyors képződése jellemző (R≈12,5). Kationos polimer-oldat adagolása a 0. időpillanatban, majd 

30 mp elteltével a szuszpenzióhoz ugyanolyan mennyiségű anionos polimeroldat hozzáadása (1. kí-

sérlet) a 60 mp-es intenzív keverés mellett az aggregátumok méreteinek ugrásszerű növekedéséhez 

vezet, amely következtében az R eléri a maximális (12,5) értéket. Ezután a keverés folytatása 50 f/p 
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sebességgel már nem idézi elő a részecskeméret változását. Anionos polimer-oldatot adagolva a 0. 

időpillanatban, majd 30 mp elteltével ugyanolyan mennyiségű kationos polimeroldat hozzáadása a 

rendszerhez (2. kísérlet) a fentivel megegyező keverési feltétel mellett az aggregátumok méretének 

ugrásszerű növekedéséhez (R~7-ig) vezet, majd a 6. perc végéig további lassú növekedés figyelhető 

meg (R~12,5).  

Az eredmények azt mutatják, hogy intenzív keverés alkalmazása a folyamat kezdeti szakaszá-

ban az aggregáció gyorsabb lefolyását idézi elő és nagyobb méretű flokkulumok képződését eredmé-

nyezi, mint a lassú keverés. Ez értelemszerűen a keverési sebességnek a részecskék ütközési gyakori-

ságára kifejtett szerepére utal. 

Az is megállapítható, hogy a különböző töltéselőjelű polimer-oldatok egyidejű adagolása illetve 

az anionos polielektrolittal kezdett késleltetett adagolás esetén a keverés intenzitása és módozata 

nagymértékben befolyásolja a keletkezett aggregátumok méretét. Ezzel ellentétben kationos poli-

mer-oldattal megkezdett késleltetett adagolásnál a keverési módszer lényegesen nem változtatja 

meg a képződő flokkulumok méretét. 

Összegzésként megállapíthatom, hogy mind az anionos, mind a kationos polielektrolit önma-

gában az általam alkalmazott kis mennyiségben (1,53 mg/g) nem vagy csak kis mértékben 

flokkuláltatja a bentonit szuszpenzió részecskéit. Ezeknek együttes adagolása nagymértékben meg-

növeli az aggregáció mértékét. További aggregátum növelés a keverési sebesség változtatásával ér-

hető el.  

 

5.4.2. Polimer-elegyek hatása a részecskék elektrokinetikai potenciáljára 
 

Kationos és anionos polimer-elegyek hatását diszperz részecskék elektrokinetikai potenciáljára 

tudomásom szerint eddig nem vizsgálták. Az ilyen típusú adatokból következtetéseket lehet levonni a 

polimerelegy rétegek felületen felvett szerkezetéről és a diszperziók flokkuláltatásának mechanizmu-

sáról. Részletesen tanulmányoztam különböző töltéssűrűségű anionos és kationos polielektrolit-

elegyek hatását kaolinit és bentonit részecskék elektrokinetikai potenciáljára a hozzáadott dózis és 

adagolás sorrendjének függvényében (52.-54. ábrák). 

Az 52. ábra a bentonit részecskék zéta-potenciáljának függését szemlélteti a hozzáadott anio-

nos és kationos polielektrolit és ezek biner elegyeinek mennyiségétől. 
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52. ábra: Bentonit részecskék zéta-potenciáljának függése a hozzáadott polielektrolit és polimer-

elegy mennyiségétől és az adagolás módjától (ld. jelölések).  

Jelölések: 

1. nagy töltéssűrűségű FO4800SH kationos polimer, 

2. közepes töltéssűrűségű AN935SH anionos polimer, 

3. változó mennyiségű anionos polimert tartalmazó bentonit részecskékhez további 0,65 

mg/g kationos polimer hozzáadása, 

4. változó mennyiségű kationos polimert tartalmazó bentonit részecskékhez további 0,65 

mg/g anionos polimer hozzáadása, 

5. 1:1 tömegarányú anionos és kationos polielektrolit elegy adagolása. 

 

Látható, hogy a polimer-elegyek jelenlétében, függetlenül az alkotó komponensek adagolási 

sorrendjétől, a részecskék olyan zéta-potenciál értékeket vesznek fel, melyek az anionos polimerrel 

borított részecskékre jellemzők. Pl.: 0,65 mg/g AN 935 anionos (30 mol%) polimer adagolása túlkom-

penzálja tízszeres mennyiségű nagy töltéssűrűségű (80 mol%) kationos polimernek a zéta-potenciálra 

kifejtett hatását.  

Hasonló viselkedés figyelhető meg bentonit részecskéken előadszorbeált kis töltéssűrűségű an-

ionos AN905SH, vagy közepes töltéssűrűségű kationos FO4350SH polielektrolitok esetén (53. ábra). A 

részecskék zéta-potenciál értéke, melyeken előre elkészített 1:1 tömeg arányú anionos és kationos 

polielektrolit elegyet adszorbeáltattam, szintén a csak anionos polielektrolittal borított részecskék 

elektrokinetikai potenciáljához hasonló értéket mutatnak. Ez azt jelenti, hogy azokban a rendszerek-

ben, melyekben a részecskéket összetett adszorpciós réteg borítja, az elektrokinetikai potenciál elő-

jelét és értékét az anionos polielektrolit határozza meg.  
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53. ábra: Bentonit részecskék zéta-potenciáljának függése a hozzáadott polielektrolit és polimer-

elegy mennyiségtől és az adagolás módjától (ld. jelölések). 

 
Jelölések: 

1. közepes tötléssűrűségű FO4350SH kationos polimer, 

2. közepes töltéssűrűségű AN935SH anionos polimer, 

3. változó mennyiségű anionos polimert tartalmazó bentonit részecskékhez további 0,65 

mg/g kationos polimer hozzáadása, 

4. változó mennyiségű kationos polimert tartalmazó bentonit részecskékhez további 0,65 

mg/g anionos polimer hozzáadása, 

5. 1:1 tömegarányú anionos és kationos polielektrolit elegy adagolása. 

 
Kaolin részecskéken elsőként anionos, majd kationos polielektrolitot adszorbeáltatva (vagy 

fordítva) hasonló eredményeket kaptam (54. ábra); ebben az esetben is a zéta-potenciál előjelét és 

értékét a felületen elhelyezkedő anionos polimer mennyisége határozza meg. 

 
54. ábra: Kaolin részecskék zéta-potenciáljának függése a hozzáadott polielektrolit és polimer-

elegy mennyiségtől és az adagolás módjától (ld. jelölések). 
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Jelölések: 

1. 1:1 tömegarányú anionos és kationos polielektrolit elegy adagolása,  

2. változó mennyiségű kationos polimert tartalmazó bentonit részecskékhez további 0,65 

mg/g anionos polimer hozzáadása, 

3. közepes töltéssűrűségű AN935SH anionos polimer. 

 

A megfigyelt törvényszerűség érvényes hasonló mennyiségű anionos és kationos polimert tar-

talmazó kaolin részecskék esetében is. Az 54. ábrából látható, hogy növekvő mennyiségű AN905SH 

anionos polielektrolitot tartalmazó kaolin részecskéknek (3. görbe) közelítőleg hasonló a zéta-

potenciálja (-35 és -40 mV között), melyek azon részecskékre jellemzők, amelyekhez előzőleg változó 

mennyiségben kationos polimert (2. görbe), majd 0,65 mg/g anionos polimert adagoltam, illetve a 

polielektrolitok előre elkészített elegyét adszorbeáltattam (1. görbe). A kaolin részecskék pozitív 

elektrokinetikai potenciál értékeket csak olyan elegyben vesznek fel, amelyekben a kationos polimer 

mennyisége (3,3 mg/g) legalább ötszörösen meghaladja az anionos polimer mennyiségét. Az utóbbi 

tulajdonság az egyetlen különbség a kaolin és bentonit részecskék között, ugyanis az utóbbi, anionos-

kationos polimerelegyekben soha sem vesz fel pozitív zéta-potenciál értékeket. 

Összegezve a fent bemutatott eredményeket, elmondható, hogy a részecskék negatív töltésű 

felületén adszorbeálódott kationos polielektrolit az anionos polimert nem képes kiszorítani. Úgy tű-

nik, a felülethez sok kötésponttal kapcsolódó, vékony kationos polimer rétegek elrejtve maradnak a 

kiterjedt anionos polimer rétegek mögött, ezért az utóbbiak határozzák meg a felületükön biner 

polimerelegyeket adszorbeált részecskék zéta-potenciáljának előjelét és értékét.  

 

5.4.2.1. A pH hatása 
 

A bentonit és kaolin részecskék felületi töltésének előjele és sűrűsége az intermicelláris folya-

dék pH-jának függvénye [89, 90, 91]. A bentonit és kaolin részecskék felületén pH 6,5 és pH 7 pH alatt 

kis mennyiségű pozitív töltés képződik a felületi Si-OH és Al-OH csoportok protonizációja következté-

ben. Tehát a pH változtatásával a polielektrolitok adszorpciós viselkedése és az adszorpciós rétegek 

szerkezete is befolyásolható, ami a polimert tartalmazó részecskék zéta-potenciál értékének változá-

sában is megnyilvánul. Elsőként tanulmányoztam a pH változásának adszorbeált polielektrolit elegyet 

tartalmazó agyagásvány részecskék elektrokinetikai potenciálra kifejtett hatását. Az 55. ábrán bento-

nit részecskék zéta potenciáljának változásait különböző mennyiségű anionos AN935SH (M≈8-9∙106D, 

CD≈35 mol%) adagolása esetén, pH 4; 5; és 7,5 értékeknél mutatom be. Növekvő mennyiségű 

AN935SH anionos polielektrolitot tartalmazó részecskékhez 0,65 mg/g FO4400SH kationos (M≈8-
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9∙106D, CD≈30 mol%) polimert adagoltam. Ugyanezeket a kísérleteket fordított sorrendben is megva-

lósítottam (56. ábra). 

 

 
55. ábra: Bentonit részecskék elektrokinetikai potenciáljának függése a hozzáadott anionos 

AN935SH (1,2,5) polimer mennyiségétől, illetve az ugyanezen minták zéta-potenciálja 0,65 mg/g 

FO4400 kationos polimer hozzáadása után (3,4,6), pH 7,5 (5,6), pH 5 (2,4), pH 4 (1,3) értékeknél. 

 
56. ábra: Bentonit részecskék elektrokinetikai potenciáljának függése a hozzáadott kationos 

FO4400 (1,2,3) polimer mennyiségétől, illetve ugyanezen minták zéta-potenciálja 0,65 mg/g AN935 

anionos polimer hozzáadása után (4,5,6), pH 7,5 (3,6), pH 5 (1,5), pH 4 (2,4) értékeknél . 

 
Látható, hogy a zéta-potenciál legnagyobb abszolút értéke pH 7,5-nél jelentkezik, ahol a ré-

szecskefelület „tisztán” negatív töltésekkel rendelkezik. Ebben az esetben az anionos polielektrolit 

láncai a legkiterjedtebbek, mivel azok a legkevesebb kapcsolatot ekkor létesítik a felülettel. A pH 

csökkentésével a részecskék negatív zéta-potenciálja csökken. Ezt az agyagásványok felületén (kis 

mennyiségű) pozitív töltések megjelenésével magyarázhatjuk, melynek velejárója, hogy egyre na-

gyobb mennyiségű negatív töltésű polielektrolit csoporttal képez kötést a felülethez, ami az adszorp-

ciós réteg vékonyodásával, a felülethez való tömörülésével párosul. Az előző megfigyelésekkel meg-

egyezően, a kationos polielektrolit adagolása csak kis hatással van a felületükön anionos polimert 

tartalmazó részecskék elektrokinetikai potenciáljára, bármely alkalmazott pH esetén ez az érték ne-
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gatív marad, melyet az adszorbeált anionos polimer mennyisége határoz meg. A zéta-potenciál válto-

zása a kationos polielektrolit adszorpciójának növekedésével pH 4 és pH 5-nél az előző viselkedést 

követi. Kisebb növekedés volt megfigyelhető a pozitív zéta értékekben pH 7,5-nél jelentős hozzáadott 

polimer mennyiség esetén. 

 

5.4.3. A polielektrolit adszorpciós réteg szerkezete 

 

A kationos és anionos polielektrolitokat adszorbeált bentonit és kaolin részecskék 

elektrokinetikai viselkedésének megértéséhez fontos a részecskék felületi töltése heterogenitásának 

figyelembevétele. Meg kell különböztetni az agyagásvány lapjain képződő negatív töltéseket, illetve 

az éleken kialakult negatív vagy (pH 5 alatt) pozitív töltéseket. Az agyagásványok szilícium tetraéder-

esés, alumínium oktaéderes rétegekből épülnek fel, ezeknek a szerkezeteknek a fő jellemzőit az 

agyagásványokat bemutató fejezetben tárgyalom. Az itt ismertetett megfigyelések alapján feltéte-

lezhető, hogy pH 5 felett az anionos polielektrolitok negatív töltésű szegmensei főként hidrofób köl-

csönhatások, illetve funkciós csoportjaiknak a felületi OH csoportokkal létesített hidrogén kötések 

kölcsönhatás révén kapcsolódnak a felülethez. Ezek a kölcsönhatások túlkompenzálják a negatív töl-

tésű felület és az anionos szegmensek elektrosztatikus taszítását. Valószínűsíthető, hogy csak kisszá-

mú kötés alakul ki a részecskefelület és a polimer láncok között, így az adszorbeálódó makromoleku-

lák a felületen hosszú hurkokat és láncvégeket képeznek. Ugyanakkor a kationos polielektrolitok pozi-

tív szegmensei nagyszámú kötéspontot létesítve a negatív töltésű felületen, vékony adszorpciós réte-

get képeznek. Ebből az következik, hogy a polielektrolit elegy adszorpciója esetében a kationos poli-

mer réteg „elrejtve marad” a sokkal kiterjedtebb anionos polimer láncai mögött. Ennek következté-

ben az utóbbiak határozzák meg az adszorpciós réteg periférikus tartományának töltését és a poli-

mer-eleggyel borított részecskék elektrokinetikai potenciáljának értékét, jó összhangan a méréseim 

eredményeivel. Az agyagásvány lapokon pH 7,5-nél a kationos polimer láncai vékony réteget alkotnak 

(sok kötésponttal kapcsolódnak a részecske felülethez), míg az anionos polimer-réteg sokkal kiterjed-

tebb. Az éleken pH<5-nél a negatív töltések mellett  pozitív töltések képződésével is kell számolnunk. 

Az anionos polimer elektrosztatikus kölcsönhatása a pozitív töltésű felületrészekkel több kötéspont 

létrejöttéhez, a réteg vastagságának csökkenéséhez vezet. Ugyanakkor a kationos polimer kötéspont-

száma csökken, ennek a réteg -vastagsága pedig növekszik.  Ez magyarázza az anionos polimerrel 

borított részecskék zéta-potenciáljának csökkenését pH 4 és pH 5-nél, a pH 7,5-re jellemző értékhez 

viszonyítva. A polielektrolit-láncok agyagásványok felületén felvett lehetséges konformációját külön-

böző pH értékeknél az 57.-58. ábra sematikusan szemlélteti. 
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57. ábra: Agyagásvány részecskék lapjainak felületén adszorbeált kationos és anionos polielektrolitok, illetve ezek elegyei által felvett konformáció pH 

7,5 értéknél. 

 

58. ábra: Agyagásvány részecskék élein adszorbeált anionos polielektrolit, illetve ennek kationos polimerrel a lkotott elegye által felvett konformáció pH 4 

értéknél. 

 



Agyagásvány szuszpenziók flokkuláltatása hidrolizáló sókkal, tenzidekkel, polimerekkel, ezek elegyeivel, és a képződött 
aggregátumok szilárdsága 

105 

 

6. ÖSSZEFOGLALÁS, TÉZISEK 
 

Dolgozatom célja a természetes és ipari szennyvizekben előforduló agyagásvány részecskék 

hidrolizáló alumínium sók, tenzidek, polielektrolitok és ezek elegyeik által előidézett aggregációja 

törvényszerűségeinek, kinetikájának és mechanizmusának, valamint a képződött aggregátumok szi-

lárdságának vizsgálata, ami elengedhetetlen a vízben lévő lebegő anyagok eltávolítása hatékonysá-

gának növelése szempontjából. A fenti célkitűzések megvalósítása során átfolyásos rendszerben 

fényszórásos módszerrel megvalósított aggregáció, elektroforézis, polimer-adszorpció, fajlagos felü-

let-meghatározás és egyéb vizsgálatok alapján az alábbi új eredményekre és következtetésekre jutot-

tam. 

1. Meghatároztam alumínium szulfát (AS), alumínium klorid (AC), bázikus alumínium szulfát (BAS) 

és részben bázikus alumínium klorid (BAC) hidrolízise során képződött hidrolízis termékek 

nano-részecskéi aggregációjának kinetikáját és mértékét a só-koncentráció, a hozzáadott dózis, 

a víz pH-ja és alkalinitása, az ionerősség, a bázikus só Al/OH mólaránya és az alkalmazott keve-

rés intenzitása, azaz a víztisztítás szempontjából legfontosabb paraméterek függvényében.  

Megállapítottam, hogy az alumínium sók hidrolízis termék-részecskéi (HTR) aggregációjának 

időbeli lefolyása diszkrét módon, egyes domináns méretű frakciók képződésével valósul meg, 

azaz a primer aggregátumokból szekunder aggregátumok, az utóbbiakból még nagyobb tercier 

egységek stb. képződnek, nem pedig részecskék lerakódásával egy korábban képződött magra. 

Meghatároztam a BAS és BAC normális és elő-hidrolizált sóiból képződött HTR aggregátumok 

domináns frakcióinak méretét a fent említett paraméterek függvényében. 

 

2. Vizsgáltam különböző intenzitású mechanikai keverés hatását az alumínium-sók HTR aggregá-

tumainak képződésére, roncsolására és újraképződésére. Kimutattam, hogy a vizsgált sók hid-

rolízis termékeinek aggregátumai szilárdak és az intenzív keverés hatására bekövetkező ron-

csolás után könnyen képződnek újra, ha olyan vízben (pH 7,5, lúgosság 1 mmol/l) jönnek létre, 

ami elősegíti a kisméretű, jelentős elektrokinetikai potenciállal rendelkező, alacsony hidratált-

ság-fokú, főleg primer minimumban aggregálódó részecskék képződését. Nagyobb pH-val (9 fe-

lett) rendelkező és nagyobb lúgosság-tartalmú (3 mmol/l) vízben létrejött, az előzőhöz képest 

kisebb töltésű és nagyobb hidratáltság-fokú, nagyméretű, szekunder minimumban 

aggregálódó részecskék olyan aggregátumok képződéséhez vezetnek, amelyek keverés hatásá-

ra könnyebben roncsolódnak és nehezebben rekonstruálhatók. 
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3. Elsőként vizsgáltam kationos tenzidek hatását bentonit-részecskék aggregációjának kinetikájá-

ra a reagens-dózis és keverés intenzitásának függvényében. Kimutattam, hogy a meghatározott 

optimális tenzid- mennyiség jelenlétében képződő nagyméretű aggregátumok szilárdsága és a 

koagulálás sebessége - ellentétben a polimerekkel történő flokkuláltatással csak kismértékben 

függ az alkalmazott nyíróerő nagyságától. A keverés intenzitásának növelése az aggregátumok 

méretének növekedéséhez vezet. A megfigyelt törvényszerűségeket azzal magyaráztam, hogy 

kationos tenzid jelenlétében megvalósuló neutralizációs koaguláció szilárd, kompakt, nehezen 

roncsolható aggregátumokat eredményez. 

 

4. Kimutattam, hogy híg agyagásvány szuszpenziókban a hozzáadott kationos polielektrolitok 

mennyiségének növelésével az aggregáció mértéke először növekszik, majd csökken, míg tö-

mény szuszpenziókban a polimer-koncentráció növekedésével a flokkuláció mértéke folyama-

tosan növekszik. A megfigyelt törvényszerűséget az adszorbeált polimer egyensúlyi állapotának 

a szilárd fázis koncentrációja növekedésével bekövetkező változásaival magyaráztam. Közepes 

és jelentős töltéssűrűségű kationos polielektrolitok hozzáadásával a flokkuláltatás a kaolin és 

bentonit részecskék elektrokinetikai potenciáljának széles intervallumában  valósul meg, ami 

arra utal, hogy a flokkuláció mechanizmusában a felületi töltés-semlegesítés mellett a polimer 

híd-képződés is jelentős szerepet kap. 

 

5. Részletesen vizsgáltam kaolin- és bentonit-szuszpenziók kationos polimerek által megvalósított 

flokkuláltatásának kinetikáját és a képződött flokkulumok szilárdságát a hozzáadott polimer 

töltéssűrűségének és mennyiségének, valamint az alkalmazott nyíróerők intenzitásának (me-

chanikai és mágneses keverés) függvényében.  

5.1 Kimutattam, hogy az intenzív flokkuláltatás beindulásához szükséges polimer-mennyiség 

mellett a keverés intenzitásának növelése (50-700 ford/perc mechanikai keverővel) elő-

ször az aggregátumok méretének növekedéséhez, majd csökkenéséhez vezet.  A maxi-

mális méret eléréséhez szükséges keverési sebesség a hozzáadott polielektrolit szerkeze-

tének,  mennyiségének és töltéssűrűségének függvénye.  

5.2. Megállapítottam, hogy lassú (50 ford/perc) keverés alkalmazása kationos polimer-

oldatokkal előidézett flokkulálás során minden esetben először meggyorsítja az aggregá-

tumok képződését és ezek méretei a flokkuláns és a szilárd fázis mennyiségének emelé-

sével növekednek, majd idővel csökkennek. Egy rövid intenzív (500 ford/perc) keverési 

szakasz beiktatása az aggregátumok méreteinek jelentős növekedéséhez vezet, amelyek 

a további huzamosabb lassú keverés feltételei mellett alig változnak. Optimális polimer 

mennyiség hozzáadása esetén a legnagyobb méretű és legszilárdabb flokkulumok kép-
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ződése a lassú és gyors keverés kombinálása révén érhető el. A megfigyelt törvényszerű-

ségeket az adszorbeált polimer-láncok konformációjának a keverés hatására bekövetke-

ző változásaival és a részecskéknek az aggregátumokban való különböző elrendeződésé-

vel magyaráztam.  

5.3. Megállapítottam, hogy a különböző mennyiségű polielektrolitot tartalmazó aggregátu-

mok eltérően viselkednek a nyíróerők intenzitásának növekedésével, nevezetesen: (a) a 

flokkuláció beindulásához szükséges minimális mennyiségű polielektrolitot tartalmazó 

szuszpenziókban, a keverés intenzitásának növelése először az aggregáció növekedésé-

hez, majd csökkenéséhez vezet és (b) a flokkulációhoz szükséges optimális polielektrolit 

mennyiség többszörösének hozzáadása esetén a keverés sebességének növelése a kép-

ződött flokkulumok méretének jelentős növekedésével párosul, melyek a rendszer hu-

zamosabb állandó intenzív keverésekor is csak kis mértékben roncsolódnak.  

5.4. Kimutattam, hogy a kationos polielektrolit töltéssűrűségének hatása a flokkuláció kineti-

kájára elsősorban a szuszpenzió lassú keverésénél mutatkozik. A keverés intenzitásának 

növelésével a különböző töltéssűrűségű polielektrolitok jelenlétében képződött aggregá-

tumok méretei közötti különbségek csökkennek. A kationos polielektrolit töltéssűrűsé-

gének növelésével a flokkulumok mérete és szilárdsága növekszik, ami a makroionok fe-

lülethez való affinitásának növekedésével magyarázható. 

 

6. Kimutattam, hogy kis mennyiségű, nagy molekulatömegű anionos polimer önmagában nem 

flokkuláltatja a bentonit-szuszpenzió negatív részecskéit, de ennek kalcium vagy alumínium 

sókkal képzett elegyei igen hatékony flokkuláló szereknek bizonyulnak. Jelenlétükben az 

aggregáció, nagyméretű flokkulumok képződésével igen gyorsan játszódik le, melyek lassú ke-

verés hatására nem roncsolódnak. Ugyanakkor anionos polimer jelenlétében a flokkulumok 

sokkal kisebb keverési intenzitásnál képződnek, ill. esnek szét, mint kationos polimer alkalma-

zása esetében, amit a flokkulációt előidéző többértékű fém-ionokkal összekapcsolt polimer-

hidak aránylag könnyű szétszakíthatóságával, kis szilárdságával hoztam összefüggésbe. 

 

7. Empirikus módszert dolgoztam ki a polimerek által előidézett flokkuláció hatékonyságának 

összehasonlítására különböző típusú (mágneses és mechanikai) keverőkkel kevert szuszpenzi-

ókban. Az alkalmazott keverő berendezéseknek a képződő aggregátumok méretére kifejtett 

hatása közötti összefüggést kationos polielektrolitot tartalmazó bentonit szuszpenziókban az 

alábbi regressziós egyenlettel határoztam meg  

M=1,8∙L+11,1 

ahol: M a mágneses, L a mechanikai keverő berendezésre jellemző fordulat/perc érték. 
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A fenti egyenlet segítségével meghatározhatóak azok a keverési sebesség-értékek, melyek al-

kalmazása esetén mindkét keverő berendezésnek a képződő aggregátumokra kifejtett hatása 

hasonló, azaz nagyjából egyforma méretű és szilárdságú flokkulumok képződése érhető el. 

 

8. Meghatároztam anionos és kationos polimerek biner elegyeinek hatását kaolin és bentonit 

részecskék aggregálódásának kinetikájára, a képződött aggregátumok méretére és szilárdságá-

ra a hozzáadott polimer mennyisége, töltéssűrűsége, az elegy összetétele és a szuszpenzió ke-

verésének intenzitása függvényében.  Kis és közepes töltéssűrűségű polielektrolit-elegyek 

flokkuláltató hatásában szinergizmust figyeltem meg, melynek mértéke az elegy komponensei 

adagolási sorrendjének függvénye: a legnagyobb méretű aggregátumok a kationos polimer, 

majd az anionos polimer késleltetett adagolása feltételnél képződnek.  Kezdeti rövid intenzív 

keverés alkalmazása jelentősen meggyorsítja az aggregátumok képződését és növeli ezek mé-

retét függetlenül a komponensek hozzáadásának sorrendjétől. Egy kezdeti gyors keverés utáni 

huzamos lassú keverési szakaszban a képződött flokkulumok méretei tovább nem változnak, 

ami ezek jelentős szilárdságára utal. A megfigyelt törvényszerűségeket a polielektrolit-elegyek 

adszorpciós rétegének konformációjával  magyaráztam (l. alább). 

 

9. Meghatároztam különböző töltéssűrűségű anionos és kationos polielektrolit- elegyek hatását 

agyagásvány-részecskék elektrokinetikai potenciáljára, a közeg pH értéke, a hozzáadott dózis 

és adagolás sorrendjének függvényében. Megállapítottam, hogy az elegyekben a részecskék 

(minden esetben negatív) elektrokinetikai potenciál értékét a hozzáadott anionos polimer 

mennyisége határozza meg, függetlenül a minta töltéssűrűségétől, az elegy összetételétől és a 

komponensek hozzáadásának sorrendjétől. A megfigyelt törvényszerűségek jól értelmezhetők, 

ha feltételezzük, hogy a polimer-elegyben  a kationos polielektrolit nagyszámú, főleg elektro-

sztatikus kötéssel kapcsolódik a felülethez, ezen vékony adszorpciós réteget képezve, míg az 

anionos polimer szegmensei csak kisszámú kötéspontot létesítenek a negatív töltésű  felület-

tel, hosszú hurkok és láncvégek, azaz vastag réteg képződésével, melyben a kationos polimer-

réteg elrejtve marad. Ezzel magyarázható, hogy a részecskék zéta-potenciál értékét és 

aggregálódásra való képességét a periférikus anionos szegmensek határozzák meg. 
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7. SUMMARY 
 

Aggregation of dispersed particles plays an important role during phase separation processes, 

in particular in the course of water conditioning and treatment. Typically, these processes are 

initiated or enhanced by adding hydrolysing salts or high molecular polymeric flocculants to the 

water to be treated. Efficiency of these processes depends on a big number of factors; some laws, 

kinetics and mechanisms of coagulation by hydrolysing salts/flocculation by polymers are well 

known, others need further clarifying.  

 

The aim of my study was: 

 to elucidate the kinetics, degree and mechanisms of aggregation of (mainly used in 

water treatment) normal and basic aluminium salts hydrolysis product particles 

(HPP), as well as the strenght of aggregates formed as a function of the water 

parameters and surface characteristics of the HPP;  

 to establish the effect of cationic and anionic polyelectrolytes and their binary 

mixtures on the electrokinetic potential, kinetics, degree and mechanisms of 

flocculation of kaolin and bentonite particles (models of suspended matter in waters) 

vs. polymers dose, charge density of added polyelectroyte, solid content, type and 

concentration of  electrolytes in suspension; 

 to establish the effect of shear conditions (mixing with different mode and rate) on 

the strength of flocs, their formation, destruction and ability for reconstruction in the 

presence of different amounts of cationic and anionic polyelectrolytes and their 

binary mixtures; 

 to develop efficient water treatment methods using hydrolysing aluminium salts and 

polymeric flocculants.  

 

To solve these problems, I have performed a complex study including measurements of the 

aluminium salts HPP surface area, electrokinetic potential (by microelectrophoresis) and size of 

aggregates (by intensity fluctuations of the transmitted light and  small-angle light scattering) formed 

from HPP or clay mineral particles as well as determination of polymer adsorption on solid surfaces 

(by colloid titration or COD measurements). 

 

The major results of the study can be summarized as follows: 

1. The size, surface area, electrokinetic potential, rate of aggregation, stability and break-up of 

aggregates formed from aluminium sulphate,  basic aluminium chlorides and sulphates hy-
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drolysis product particles (HPP)  as a function of the salt dosage, pH, alkalinity and ionic 

strength of the water, OH/Al ratio in the basic salt molecule as well as shear conditions (inten-

sity of stirring) of the system has been determined. A relationship between the particles size, 

degree of their hydration and electrokinetic potential, and degree and mechanisms of HPP ag-

gregation/stability of aggregates is established. The efficiency of aluminium salts HPP in re-

moval of dispersed particles (kaolin) from water is demonstrated.  It has been shown that at 

sufficiently high coagulant  doses the efficiency of colloids removal by "sweep" coagulation is 

much higher than the  purification by charge neutralisation mechanism that is characteristic 

for low salt doses. The investigations performed testify that aluminium sulphate HPP 

aggregates formed in a model water with parameters that facilitate appearance of small 

particles  with relatively high charge and zeta-potential values, low degree of hydration and 

with interaction of particles predominantly in the primary minimum, are stronger and more 

easily re-formed after their breakage during intensive stirring, than aggregates built of 

particles with lower charge, higher initial particle size and hydration, aggregating in the 

secondary minimum. 

2. It has been shown that at optimum cationic surfactant dose, the rate of coagulation of clay 

mineral particles  and strength of aggregates are practically independent of the intensity of 

stirring the system.  An increase of the stirring rate is accompanied  by an increase of the size 

of aggregates.  The regularities established are explained by neutralization coagulation  of sus-

pensions which results in formation of strong, compact aggregates  hardly destructed by  in-

tensive shear. 

3. It has been shown that in dilute suspensions the degree of particles aggregation vs. added 

amount of flocculants reveals a maximum, whereas in concentrated suspensions it contine-

ously increases. This was explained by changes in the equilibrium state of adsorbed macro-

molecules on the surface. Flocculation of kaolin and bentonite suspensions by cationic polye-

lectrolytes occurs in a broad interval of (negative and positive) electrokinetic potential of parti-

cles which indicates, alongside with the surface charge neutralization, the important role of 

polymer bridges formation in the mechanism of aggregation.  

4. The effect of Zetag and SNF FO grade cationic polyelectrolytes on the kinetics of aggregation 

and size of flocs in bentonite and kaolin suspensions has been studied as a function of the 

polymer dose, its charge density, intensity and regimes of stirring the system, the type of stir-

rer (mechanic and magnetic). It is shown that an optimum stirring regime exists – alternating 

the slow and fast stirring- at which the biggest and most stable flocs are formed. The rate of 

aggregation and the flocs size increases with increasing the polyelectrolyte dose (in floccula-

tion regime concentration zone) and its charge density independently of the intensity of shear.  
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The effect of the reagent charge  density on the kinetics of flocculation   is  revealed at  low 

stirring rates, and with increasing its  intensity the differences between size of aggregates for 

polymers of different charge are nivelling.  An empirical method is developed to compare the 

flocculation capacity of polymers in suspensions subjected to stirring with stirrers of different 

type. 

5. Small amounts of high-molecular anionic polymers have no effect on the stability of clay min-

eral suspensions but their mixtures with calcium or aluminium salts turned to be very efficient 

flocculating agents. Addition of such mixtures results in quick formation of big aggregates at 

relatively slow mixing conditions that can be easely destructed by moderate stirring the sys-

tem.  This can be explained by low strength of complex bridges between particles containing 

both polyelectrolyte and multivalent cations. 

6. The effect of binary mixtures of cationic and anionic electrolytes on the kinetics of aggregation, 

size and strength of flocs formed from kaolin and bentonite particles as a function of the 

polymer dose, its charge density, sequence of the components addition and the intensity of 

stirring the system has been studied in detail. A synergism in the flocculation capacity in mix-

tures of moderate and weakly charged polyelectrolytes was observed; the biggest aggregates 

have been fixed at condition of adding first the cationic polymer then the anionic one. An ini-

tial intensive short stirring the suspension accelerates the aggregation process and increases 

the size of flocs independently of the sequence of addition of the polymers.  It has been also 

shown that in mixtures of cationic and anionic polyelectrolytes, the ζ-potential of particles is 

determined by the adsorbed amount of anionic polymer independently of the charge density 

of polyelectrolyte and way of addition of the mixture components to the suspension. The regu-

larity observed was explained by features of polyelectrolytes conformation in adsorbed mixed 

polymer layers. 
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11.1. számú melléklet 
 

A bentonit szuszpenzió jellemzői, mért adatai a következők: 

 

Bentonit és kaolin szuszpenzió általam mért adatai 

 bentonit kaolin 

töménység: 1,3 g/l 1,4 g/l 

pH: 
(23 C-on) 

7,8 6,4 

Elektromos vezetés: 93,9 mS/cm 2,54 mS/cm 

A mád környéki bentonitokra a következő adatok jellemzők [1] 

Szín okker 

Kémiai összetétel 140 oC-on szárított állapotban % 

SiO2 62,53 

Al2O3 25,23 

Fe2O3 1,5-2,34 

TiO2 0,23 

CaO 1,57 

MgO 1,77 

Na2O 0,54 

K2O 1,09 

Izz.veszt. 8,15 

kationcsereképesség mg-ekviv/100 g 

Ca2+ 37,5 

Mg2+ 24,3 

Na+ 3 

K+ 2,7 

H+ 1,7 

 

Mád környéki kaolinokra jellemző adatok [1]  

Szín fehér 

Kémiai összetétel 140 oC-on szárított állapotban % 

SiO2 72,23 

Al2O3 18,53 

Fe2O3 1,2 

TiO2 0,19 

CaO 1,37 

MgO 1,22 

Na2O 0,37 

K2O 0,62 

Izz.veszt. 0,13 
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Kereskedelmi forgalomban kapható mádi bentonit szemcseméret integrális eloszlása, ahol F(x) a 

tömeghányad szerinti eloszlást jellemzi [2] 

 
Az ábra alapján megfigyelhető, hogy a bentonit szemcsemérete 1-től 100 mikrométerig terjed, 

ennek túlnyomó többsége 5-100 mikrométeres tartományban van. Méréseim során megközelítőleg 

10-50 mikrométer nagyságú bentonitrészecskékből készített szuszpenziót alkalmaztam. 
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11.2. számú melléklet 
 
 
Alkalmazás élővízi iszapok sűrítésére 

 

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának Eljárástechnikai Tanszékén „Élővi-

zek iszap-mentesítése hidromechanizációval, komplex iszapkezelés” című project keretében 

2006-ban nyílt lehetőségem olyan kisüzemi méretű technológia/ berendezés kifejlesztésében részt 

venni, amellyel az élővizekből kitermelt kis koncentrációjú iszap sűríthető; ez az iszap szállítását, ill. a 

feldolgozását és hasznosítását is lehetővé teszi. A fenti projekt keretében laboratóriumi kísérleteket 

végeztem polielektrolitok, alumínium sók és ezek biner elegyei iszapkezelésre (sűrítésre) való fel-

használása témakörben. 

 

Magnafloc LT 25 és 27 anionos polielektrolitok alkalmazása az iszapsűrítésre 

 

Feladatom a munkában a tokaji és részben a siófoki iszapminta sűrítése volt. Előzetes vizsgála-

tok alapján a tokaji minta szemcséi bizonyultak a legfinomabbnak, Így ez a minta tekinthető a leg-

problémásabbnak az ülepedési sebesség szempontjából. Az iszapok sűrítésére kísérleteimben a LT25 

és LT27 anionos polimereket vizsgáltam. 

Az általam elsősorban alkalmazott LT27 alacsony toxicitású poliakrilamid alapú anionos 

flokkulánst a CIBA SPECIALTY CHEMICALS WATER TREATMENTS Ltd. budapesti kirendeltségre bocsá-

totta rendelkezésünkre. Ezt az agyagot több országban alkalmazzák az ivóvíz előkészítés folyamatai-

ban. Szakszerű tárolás és rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs veszélyes bomlásterméke. Égés-

kor szénmonoxid és/vagy széndioxid keletkezhet.  

A polimer az alkalmazás során (figyelembe véve a polimer-adszorpció sajátosságait, elsősorban 

azt, hogy flokkulációs feltételeknél általában az összes bevitt polimer megkötődik a szilárd felületen) 

a kiülepedett iszappal eltávolításra kerül, így az élővízbe még kis mennyiségben sem kerülhet be. 

Amennyiben egy esetlegesen fellépő üzemzavar folytán az anyag mégis élővízbe jutna, akkor sem 

jelentene a környezetre komolyabb veszélyt, amint ez következik a gyártó által megadott, a termék 

biztonsági adatlapján feltüntetett toxicitás értékekből. 

Mivel kísérleteim alapján a Magnafloc LT 27 iszapsűrítésre alkalmas optimális koncentrációja 

0,1-0,15 mg/g, így teljes mértékben kizárható a környezet károsodása még az esetleges üzemzavarok 

esetében is. 

 

Vizsgálatok menete 
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A Magnafloc LT 27-es polimerrel végzett vizsgálataim eredményét ismertetem, ti. ez a minta 

bizonyult a leghatékonyabbnak. A méréseket elsősorban a tokaji és részben siófoki mintákkal végez-

tem.  

A polimerből 0,5 g/l-es töménységű oldatot készítettem. A flokkulációs kísérleteket négy kü-

lönböző szilárd anyag tartalmú iszappal végeztem, nevezetesen: 25 g/l, 60 g/l, 70 g/l és 100 g/l. Ezek-

ből a 25 g/l és a 100 g/l-es minták vizsgálati eredményei értékelhetetlennek bizonyultak, mivel ezek-

ben az ülepedés szemmel nem volt követhető a túl nagy, illetve a túl kis szemcsetartalmú szuszpenzi-

ók igen nagy időtartamú ülepedése következtében. Így a továbbiakban csak a 60 és 70 g/l- es minták 

vizsgálatával foglalkoztam. Mindkét esetben egy adott térfogatú iszaphoz különböző mennyiségű 

polimer-oldatot adagoltam és  

 

1) mértem a hozzáadás utáni 1 perc elteltével leülepedő szilárd anyag mennyiséget, to-

vábbá 

2) a mintákat 50 ml-es rovátkázott hengerben ülepítettem és meghatároztam az ülepe-

dés sebességét, az utóbbi mértékéül a „zavaros szuszpenzió-áttetsző folyadék” ha-

tárvonal süllyedésének mértéke szolgált, amit 10 másodpercenként jegyeztem le.  

 

A kapott eredményeket az alábbi diagrammokon szemléltetem. A függőleges tengelyen a ml 

érték azt a mennyiséget jelenti, amit az adott pillanatban a mérőhenger oldalán olvastam le (l. követ-

kező fotó) 
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A mérőhenger oldalán az adott pillanatban leolvasható érték. 

 

 

Iszapréteg térfogatának (hengerben elfoglalt magasságának) változása az idő függvényében; szem-

csekoncentráció 60 g/l. 
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Iszapréteg térfogatának (hengerben elfoglalt magasságának) változása az idő függvényében; szem-

csekoncentráció 70 g/l. 

 

A fent bemutatott eredményekből következik, hogy a leggyorsabb ülepedés 0,07 mg/g hozzá-

adott polimer-mennyiségnél figyelhető meg. Az összes elvégzett (de itt csak részben ismertetett) 

kísérlet alapján a legjobban sűríthetőnek a 0,07-0,08 mg/g (0,25 mg/l hozzáadott polimer) Magnafloc 

LT 27 polimert tartalmazó 60-70 g/l szemcsekoncentrációjú iszap bizonyult. Ebben az esetben 5 mg 

Magnafloc LT 27 hozzáadása szükséges 1 l 60-70 g/l-es töménységű iszap szuszpenzióhoz. Ez a poli-

mer-mennyiség nem közelíti meg a polimert tartalmazó víz veszélyesnek meghatározott toxicitás 

értékét.  
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Kommunális szennyvíz tisztítása 

 

“Kis méretű szennyvíztisztító és víz újrahasznosító berendezés fejlesztése” című project kere-

tében 2009-től lehetőségem nyílt különböző típusú flokkuláló és koagulálószerek hatásának szenny-

víziszapokra gyakorolt hatásának vizsgálatára. A projektmunka egy kisméretű lokális komplex 

víztisztítórendszer kiépítését tűzi kicélul, a munka több alfeladatból tevődik össze, ezek közül az 

“Ülepítő/koagulációs rendszer kiépítése, mérése“ című alprojektben dolgozom. 

A munka fő célkitűzése egy kisméretű, JDL-MBR-50E típusú szennyvíztisztító berendezés tel-

jesítményének fokozása. A szennyvíz szerves anyagoktól és N-tartalmú vegyületektől való tisztítását 

aerob- és anaerob-baktériumokkal, majd a bomlásterméket (fölösiszap) és lebegőanyagokat memb-

rán szűréssel valósítják meg. A membrán szűrés hatékonysága növelhető, ha a vízben lévő lebegő 

anyagok, illetve szerves komponensek egy jelentős részét előülepítőben 

koaguláltatással/flokkuláltatással választjuk le. A tisztítási hatásfok növelése céljából vizsgáltuk 

hidrolizáló vas-és alumínium sók, ezek elegyei, valamint nagy-molekulatömegű kationos polimer ha-

tását a sajóbábonyi és sajószentpéteri kommunális szennyvizekben fellelhető szerves és lebegő anya-

gok eltávolításának mértékére. A tisztítás hatásfokát a víz ammónia-N, összes foszfor és KOI változá-

sával (csökkenésével) jellemeztük.  

Vizsgálataink vas (III)-klorid, alumínium-szulfát, vas (III)-szulfát, nátrium -aluminát,, poli-

alumínium-klorid (SNF, Franciaország, által gyártott), ZETAG7563 kationos polielektrolit (CIBA, Svájc, 

által gyártott) reagensek különböző származási helyű és típusú (két sajóbábonyi és egy 

sajószentpéteri vízminta) szennyvizekre gyakorolt hatásának tanulmányozására terjedtek ki. A vizsgá-

latok során változók voltak a pH, a hozzáadott só koncentrációja és (elegyek esetében) a só-elegy 

összetétele. A mellékelt táblázat a két szennyvíz koagulánsokkal megvalósított tisztításának legígére-

tesebb eredményeit foglalja össze. Látható, hogy mindkét vízminta tisztítása egyszerűen és hatéko-

nyan kismennyiségű (5o mg/l) FeCl3, adagolásával érhető el pH 8,6, illetve pH 9 érték beállítása mel-

lett (az utóbbit mésztej adagolásával valósítottuk meg). Még jobb a tisztítás hatásfoka, ha koaguláló 

szerként FeCl3 + Al2(SO4)3, elegyet alkalmazunk. A II. számú sajóbábonyi szennyvíz KOI értéke az 

eleggyel végzett koaguláltatás után a kiinduló érték egyharmadára csökkent (Táblázat). A fenti három 

esetben a hozzáadott koaguláló szer hatására a szennyvíz szilárd anyag tartalmának jelentős része 

kiülepedett. A víztisztítás hatékonyságát a KOI, ammónia és össz-foszfor mennyiségének a kiinduló 

értékhez viszonyított jelentős csökkenése is bizonyítja. Fontos kiemelni, hogy minden esetben a vas-

kloriddal, illetve annak alumínium-szulfáttal képzett elegyével végzett kísérletek esetében figyeltük 

meg a leghatékonyabb tisztítást. Ezeket a megfigyeléseinket a laboratóriumi mérések is alátámaszt-

ják.  

A szennyvízben a hidrolizáló vas- klorid, illetve vas-klorid+ alumínium szulfát elegy oldatából 
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képződött hidroxid csapadék 15-17 perc alatt kiülepszik és az üledék további tömörülése (zsugorodá-

sa), a legkisebb térfogatú csapadék képződése a folyamat 30. percéig lényegében befejeződik. Ez azt 

jelenti, hogy a kezelendő víz minimális tartózkodási ideje a tervezett ülepítőben kb. 30 percre becsül-

hető.  

A membránszűrésre kerülő szennyvíz előkezelése ülepítőben vas-klorid általi koaguláltatás el-

járással az alábbi séma szerint valósítható meg (l. mellékelt folyamatábrát).   
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Az alábbi táblázat a legsikeresebbnek ítélt kísérletsorozatok körülményeit és az ezekben az esetekben meghatározott, a tisztítás hatásfokát jellemző ammó-

nia-N, összes foszfor és KOI értékeket foglalják össze. 

 

Minta szárma-
zási helye 

kísérl 
száma 

Vizsgált 
víz tér-
fogat 
(cm3) 

hozzá-
adott 

Ca(OH)2 
mennyi-
sége (g) 

pH 
koagulálószer 

típusa 

koagulálószer 
koncentrációja 

(g/l) 

koagulálószer 
mennyisége 

(ml) 

szennyvízhez 
adagolt 

koag.szer 
mennyiség 

g/l szvíz 

ammó-
nia-N 
(mg/l) 

össz. 
foszfor 
(mg/l) 

KOI 
(mg/l) 

Sajóbábony 1 250 - 7,4 - - - - 28,1 5,51 507,2 

Sajóbábony 7 250 0,18 8,6 FeCl3 2,5 5 0,05 26,2 0,47 331,8 

SajóbábonyII 1 250 - 7,4 - - - - 71,6 10,1 473 

SajóbábonyII 3 250 - - 
FeCl3+ 

Al2(SO4)3 
2,5+10 2+4 0,02+0,16 70,9 1,1 162 

Sajószentpéter 1 250 - - - - - - 72,5 8,9 496,6 

Sajószentpéter 8 250 0,06 9 FeCl3 2,5 5 0,05 71,2 0,89 166,4 

1- a kiinduló vízre jellemző értékek 



Agyagásvány szuszpenziók flokkuláltatása hidrolizáló sókkal, tenzidekkel, polimerekkel, ezek elegyeivel, és a képződött 
aggregátumok szilárdsága 

11 

Csigás rácsszerű 
berendezés

Tároló, homogenizáló 
medence

Koaguláló keverős 
tartály

Ülepítő tartály

Anox biológiai reaktor 
szakasz

Aerob biológiai reaktor 
szakasz

szűrőmembrános 
szilárdanyag 
leválasztás

Iszapkezelés, stabilizálás
anaerob biológiai kezelés  és/

vagy kémiai oxidálás

szennyvíz

rácsszemét

V~ 100 m3

központi 
szennyvíztisztító

~ 50 m3/nap koagulálószer

nyersiszap

fölösiszap
szennyvíz 
recirkuláció

tisztított víz 
befogadóba

energia stabilizált iszap
O

O

Tisztított víz szakasz

O: mintavételi hely Dr. Emmer J. 
részére

Vh ~ 0,8 m3

Koagulálószer 
oldó, adagoló

Javaslat a kisberendezéssel megvalósítható optimális szennyvíztisztításra 

Függelékben felhasznált irodalom: 

1 Varjú G.: Ásványtelepeink Földtana 8. fejezet. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1966. 
2 Gombkötő I.: Ultra nagy koncentrációjú zagyok csővezetékben történő szállításának vizsgálata, paszta 

technológia, doktori értekezés, 1. melléklet 6. ábra, 2008. 


