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ВПЛИВ НАПРУЖЕНОСТІ МАГНІТНОГО ПОЛЯ І ВМІСТУ  
У РОЗЧИНІ КОАГУЛЯНТУ АНОДНО-РОЗЧИНЕНОГО ЗАЛІЗА  
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЯСНЕННЯ ВОДИ   
 

Розглядається вплив напруженості магнітного поля і вмісту анодно-розчиненого 
заліза на ефективність очищення води. Наведено оптимальні параметри активації розчи-
ну коагулянту залежно від якісних показників води. 
 

Ефективність прояснення води при використанні активованого 
розчина коагулянту залежить у значній ступені від напруженості маг-
нітного поля та вмісту у розчині коагулянту анодно-розчиненого залі-
за. Визначення оптимальних значень цих факторів виконано на моде-
льній воді Харківського водопроводу взимку і влітку та в період вес-
няного паводку. Характерні результати виконаних досліджень наведе-
но на рисунку (режими активації прийняті оптимальні). 

Робота виконана в рамках державної програми охорони навколи-
шнього середовища – 4-й напрямок науково-дослідних робіт Міністер-
ства освіти і науки України. 

Аналіз останніх досліджень [1-3] показав, що при обробці води 
Харківського водопроводу активованим розчином коагулянту в зимо-
вий період 2002 р. вміст завислих речовин складав 100 мг/дм3. Можна 
відмітити, що активований коагулянт має великий вплив на коагуля-
цію зависі з гідравлічною крупністю 0,2 мм/с, що є важливим з точки 
зору обробки води. Оптимальними режимами активації розчина коагу-
лянту є напруженість магнітного поля 120 кА/м, вміст анодно-
розчиненого заліза 1300-1500 мг/дм3 у розчині коагулянту. При оброб-
ці води активованим коагулянтом у період весняного паводку найбі-
льший ефект прояснення також спостерігається при коагулюванні за-
висі з гідравлічною крупністю 0,2 мм/с. Ефект прояснення води при 
коагулюванні зависі з гідравлічною крупністю 1,2 мм/с нижче, що під-
тверджується даними таблиці. Оптична щільність водно-дисперсної 
середи при коагулюванні зависі гідравлічної крупності 0,2 мм/с й 
більш нижче,  чим  для  тих самих  умов  коагульованої  зависі  з гідра-
влічною крупністю 1,2 мм/с і більше, що дозволяє стверджувати про 
більш інтенсивне протікання процесу коагуляції при осадженні зависі 
з гідравлічною крупністю 0,2 мм/с й більше. Оптична щільність зависі 
при обробці води активованим коагулянтом практично для всіх випад-
ків коагуляції нижче, ніж при коагуляції домішок з використанням 
звичайного коагулянту [1]. 
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Вплив магнітно-електричної активації розчина коагулянту на оптичну щільність 
коагульованої зависі при проясненні модельної води Харківського водопроводу  

(зимовий період 2002 р., вміст завислих речовин 100 мг/л) 
 

Параметри активації Оптична щільність (Д) коагульованої зависі 
гідравлічна крупність, мм/с  

1,2 мм/с і більше 0,2 мм/с і більше 
напруже-
ність 

магнітного 
поля, кА/м 

вміст анодно- 
розчиненого 
заліза, мг/дм звичайний 

коагулянт 
активований 
коагулянт 

звичайний 
коагулянт 

активований  
коагулянт 

55,0 950 0,376 0,347 0,255 0,227 
- 1350 0,375 0,341 0,255 0,215 
- 1550 0,376 0,334 0,255 0,219 

80,0 600 0,373 0,351 0,257 0,233 
- 950 0,373 0,341 0,256 0,223 
- 1350 0,374 0,323 0,256 0,207 

105,0 850 0,376 0,352 0,255 0,228 
- 1100 0,376 0,338 0,255 0,209 
- 1350 0,377 0,319 0,254 0,172 
- 1500 0,375 0,318 0,255 0,169 

125,0 600 0,374 0,352 0,256 0,229 
- 950 0,373 0,342 0,255 0,216 
- 1350 0,374 0,323 0,256 0,185 
- 1450 0,374 0,319 0,256 0,183 

 

Отже, на ефективність прояснення води впливає напруженість 
магнітного поля та кількість анодно-розчиненого заліза у розчині коа-
гулянту, оптимальне значення яких значною мірою залежить від якіс-
них показників прояснюваної води [2]. Збільшення параметрів актива-
ції практично не призводить до підвищення  ефективності прояснення 
води. 

Таким чином, найбільший вплив активований розчин коагулянту 
має на гідравлічну крупність коагульованої зависі 0,2 мм/с. Параметри 
магнітно-електричної активації залежать від якісних показників про-
ясненої води. 

Результати дослідів можуть бути використані при розрахунках 
споруд для очищення питної води. 
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