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ФЛОТАЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ МАКУЛАТУРНОЇ МАСИ  
 

Досліджено вплив флокулянтів і речовин, що використовують під час розволокнення маси з макулатури 
марок МС-6Б-3 і МС-7Б-2, на перебіг облагородження, ступінь білості маси та втрати волокна. 
Установлено тривалість флотації та оптимальні дози флокулянтів. 
Ключові слова: облагородження макулатурної маси, розволокнення, флокулянт, білість маси, втрати 
волокна. 
 

Постановка проблеми 
Високоякісні види друкарського і писального паперу виготовляють із целюлози. Проте в композиції 

паперу масового попиту немає необхідності використовувати лише первинну целюлозу. Щоб здешевлити ці 
види паперу, у композицію слід додавати макулатуру. Але для цього необхідно підвищити білість 
макулатурної маси шляхом її облагородження, тобто здійснити низку операцій, що забезпечать 
відокремлення від волокна друкарської фарби й видалення її із суспензії [1]. 

Відокремлення фарби від волокна починається під час розволокнення макулатури. Щоб інтенсифікувати 
процес, у гідророзбивач додають хімічні речовини, а масу нагрівають. 

Під час підготовки маси друкарську фарбу видаляють вибірковим (селективним) флотуванням, що 
ґрунтується на різній змочуваності розділюваних компонентів. Частинки фарби є більш гідрофобнішими, 
аніж целюлозні волокна, тому вони захоплюються бульбашками повітря, що подають в розбавлену масу, і 
піднімаються на поверхню разом із піною, що утворюється. Флотування вимагає агломерації сторонніх 
частинок, тому в масу додають поверхнево-активні речовини (ПАР). Найчастіше це продукти на основі 
жирних кислот, мила, а також напівсинтетичні й синтетичні речовини [2]. 

 
Метою статті є аналіз впливу хімічних речовин, що додають під час розволокнення макулатури й під 

час її облагородження селективним флотуванням, а також умов цих процесів.   
 
Виклад основного матеріалу 
Досліджували макулатуру марок МС-6Б-3 і МС-7Б-2 ДСТУ 3500:2009 і слабокатіонні флокулянти 

FO4190 і FO4240 (виробник SNF.s.a.s., Франція). Розволокнення макулатури здійснювали протягом 15 хв. за 
температури 35 °С і таких витрат хімікатів (від маси абсолютно сухого волокна): варіант 1 – NaOH – 1 %, 
H2O2 – 1 %, Na2SiO3 – 1,5 %, мило – 0,3 %; варіант 2 – Nopcowet ЕNA-4011 – 1 %, H2O2 – 1 % і Na2SiO3 – 1,5 
%. Концентрація маси становила 4 %. 

У виробництві найчастіше застосовують розволокнення за першим варіантом. Їдкий натр створює в масі 
лужне середовище, сприяє омиленню й гідролізу зв’язуючих, а також набуханню волокон, що полегшує 
відокремлення фарби. Пероксид водню використовують як вибілювальний агент, щоб компенсувати ефект 
пожовтіння волокон макулатурної маси від дії їдкого натру. Силікат натрію утворює буферний розчин для 
ефективної дії пероксиду, сприяє покращенню відокремлення фарби від волокна в лужному середовищі, а 
також перешкоджає повторному осіданню фарби на волокна. Мило покращує умови флотування, його 
гідрофільні групи сприяють піноутворенню і зменшують поверхневий натяг, а гідрофобні – реагують із солями 
жорсткості води, утворюючи нерозчинні частинки, що виконують збиральну роль [1]. 

Під час розволокнення за другим варіантом замість лугу й мила використовували хімікат Nopcowet 
ЕNA-4011 (виробник NOPCO, Фінляндія). 

Масу обробляли за температури 35 °С протягом 4, 6 і 8 хв. у флотаційній колонці заввишки 0,36 м 
діаметром 0,03 м Концентрація маси становила 1 %, витрата флокулянтів – 2,75…8,25 мг/дм³. Потім 
визначали білість відливок з очищеної маси, загальні втрати маси й волокна (табл. 1 і 2). 
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Установлено, що найкращим є флотування протягом 6 хв., оскільки із зростанням тривалості 

флотування збільшуються загальні втрати маси (на 2,0…6,5 %) і волокна (на 1,0…5,6 %), тоді як приріст 
білості маси є незначним. Менший приріст білості маси з макулатури марки МС-6Б-3 пояснюється 
наявністю в її складі відходів виробництва та споживання картону всіх видів окрім електроізоляційного, 
покрівельного й взуттєвого з чорно-білим і кольоровим друком і високим вмістом невибіленої целюлози. 

Таблиця 1 – Вплив умов оброблення на показники макулатурної маси марки МС-6Б-3 

Білість маси, % Втрати, % 
до  після 

Варіант 
розволокнен

ня 

Тривалість 
флотування, хв 

Флокулянт 
(витрата 

5,5 мг/дм³) флотування 
загальні волокна 

1 4 – 51,0 51,9 3,43 1,11 



FO4190 52,7 6,12 3,40 
FO4240 53,5 10,33 5,73 

– 52,7 5,93 1,93 
FO4190 53,4 11,59 8,14 6 
FO4240 53,9 11,46 5,80 

– 53,1 7,54 2,56 
FO4190 53,9 11,96 8,95 

 
 

8 
FO4240 54,1 12,28 7,88 

– 53,7 8,38 4,19 
FO4190 54,6 9,78 5,32 4 
FO4240 54,6 14,30 7,92 

– 54,1 10,05 5,01 
FO4190 55,0 13,40 7,99 6 
FO4240 54,8 16,07 9,05 

– 54,2 10,64 5,33 
FO4190 55,3 14,09 9,23 

2 

8 
FO4240 

52,6 
 

55,0 16,85 9,88 

Таблиця 2 – Вплив умов оброблення на показники макулатурної маси марки МС-7Б-2 

Білість маси, % Втрати, % 
до  після 

Варіант 
розволокнен

ня 

Тривалість 
флотування, хв 

Флокулянт 
(витрата 

5,5 мг/дм³) флотування 
загальні волокна 

– 54,1 28,82 11,72 
FO4190 55,2 34,42 14,61 4 
FO4240 55,5 34,61 16,62 

– 54,9 30,94 13,65 
FO4190 55,9 35,48 16,35 6 
FO4240 56,4 35,89 16,99 

– 55,2 32,37 19,81 
FO4190 56,1 36,10 20,24 

1 

8 
FO4240 

47,5 
 

56,9 37,24 18,38 
– 58,8 18,10 8,13 

FO4190 64,4 27,53 11,57 
 
4 

FO4240 65,2 27,83 16,38 
– 61,3 21,45 10,42 

FO4190 65,3 28,18 13,15 6 
FO4240 66,0 30,57 14,48 

– 62,5 24,24 12,97 
FO4190 65,7 30,27 14,23 

2 

8 
FO4240 

50,3 
 

66,3 31,59 13,11 

Найменшу білість мали відливки після розволокнення макулатури за першим варіантом, найбільшу – за 
другим після флотування з флокулянтами FO4190 і FO4240 (рис. 1, а).  

Оптимальною дозою флокулянтів є 5,5 мг/дм³, оскільки підвищення витрати майже не збільшує білість 
маси. 

Найпридатнішою для флотування є макулатура марки МС-7Б-2 (журнали, проспекти, плакати та інші 
види продукції з чорно-білим чи кольоровим друком на білому папері). Оскільки це, зазвичай, крейдований 
чи суперкаландрований папір, ця продукція містить проміжний шар крейдувального покриття, що надає їй 
щільності та гладкості. Типографська фарба не має прямого контакту з волокном, тому легко видаляється 
разом із наповнювачем [3]. Висока зольність макулатури, спричинена наявністю в ній великої кількості 
наповнювача, забезпечує гарне піноутворення. Результат – значний приріст білості маси після флотування 
(рис. 1, б). 



 
 а  б 

� – варіант 1, FO4190; � – варіант 2, FO4190; ▲ – варіант 1, FO4240; × – варіант 2, FO4240 

Рис. 1 – Вплив флокулянтів на білість макулатурної маси марки МС-6Б-3 (а) і МС-7Б-2 (б)  

Використання Nopcowet ЕNA-4011 замість лугу і мила під час розволокнення підвищує білість 
макулатурної маси залежно від марки на 1,5…3,0 %. Оптимальною витратою флокулянтів також є 5,5 
мг/дм³. 

Установлено, що зі збільшенням витрати флокулянтів зростають загальні втрати маси й волокна (див. 
табл. 1 і 2). Через високу зольність (30…35 %) загальні втрати маси з макулатури марки МС-7Б-2 більші, 
аніж для марки МС-6Б-3. Приблизно половина цих втрат припадає на волокно. Проте, під час флотування 
маси з макулатури марки МС-6Б-3 із піною втрачається суттєва кількість волокна, оскільки ця марка має 
менший вміст наповнювачів. 

Флокулянти FO4190 і FO4240 є слабокатіонними і за однакових умов дають схожі результати для обох 
марок макулатури. Різниця в білості маси після флотування з флокулянтами FO4190 і FO4240 становить в 
середньому 0,4 %. Відмінності у втратах волокна також є несуттєвими. Отже обидва флокулянти є 
рівноцінними за властивостями і впливом на флотування макулатурної маси. 

На основі лабораторних досліджень розроблено багатофакторні моделі. Як параметри оптимізації 
обрано білість відливків y1, втрату маси y2 і волокна y3, %. Враховувалося, що дослідження мають 
відбуватися в широкому діапазоні зміни вхідних факторів (табл. 3). 

Таблиця 3 – Матриця експерименту 

Значення фактора 
витрата 

NaOH x1 H2O2 х2 Na2SiO3 х3 мила х4 ЕNA-4011 х5 FO4190 х6 FO4240 х7 

Діапазон 
варіювання 
фактора 

% 

тривалість 
флотуванн
я х8, хв 

Нижній 0,0 0,5 0,75 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
Верхній 1,0 1,0 1,5 0,3 1,0 8,25 8,25 8,0 

 
Одержано такі залежності для макулатури марки МС-6Б-3: 

y1 = 52,52 + 0,351x8cos2x1sinx2 + 0,292x7cos2x2cosx5 + 0,091x6cosx1 + 0,51x1cos2x7sinx8 + 0,0479x7; 

y2  = 1,11 + 2,15x2x8cosx1 + 0,975x7sinx3cos2x4 + 0,221x6x8cosx2cosx5 – 0,119x8
2cosx1sinx2 + 0,431x8cos3x3; 

y3 = –3,22 + 1,65x3x8cosx2cosx4 + 0,695x2x7cosx1sinx3 + 0,0849x6x8cosx1 – 1,91cosx1sinx3cosx4sinx8 + 
+ 1,23x7cosx3cos2x5. 

Для макулатури марки МС-7Б-2: 

y1 = 49,92 + 7,30x2cos2x1sinx2 + 0,364x8cos2x4 + 0,321x2x7cosx1sinx2 + 0,289x2x6cos2x1 + 0,198x2x7cos2x1; 

y2 = 14,70 + 0,221x2sinx2cosx4cosx5 + 0,0159x6
2x8cosx2 + 0,151x7x8cosx1sinx2 +  

+ 0,702x2x6cosx1cosx2 + 1,37x2cos2x7sinx8; 

y3 = 7,22 + 1,61x8sinx2cosx5 + 9,64 · 10–3x6
3cosx5 + 0,0881x7

3cosx1sinx2 + 0,0393x6x8cosx1cosx2 – 0,273x1x2x7sinx8. 

Максимальна похибка розроблення математичного опису для макулатури марки МС-6Б-3 не перевищує 
11,9; для марки МС-7Б-2 – 5,9%. 



 
Висновки 

1. Найпридатнішою для флотування є маса з макулатури марки МС-7Б-2, що дає найбільший приріст 
білості, оскільки містить значну частку вибіленого целюлозного волокна. Проте під час її флотування 
через високу зольність втрачається велика кількість цієї маси.  

2. Флокулянти FO4190 і FO4240 забезпечують майже однаковий приріст білості маси. Її найвищого 
значення можна досягти після флотування маси з такою витратою хімікатів (від маси абсолютно сухого 
волокна): Nopcowet ЕNA-4011 – 1 %, H2O2 – 1 % і Na2SiO3 – 1,5 %. 

3. Оптимальною дозою кожного з флокулянтів є 5,5 мг/дм³, а оптимальною тривалістю флотування – 6 хв. 
Збільшення цих показників майже не підвищує білість маси. 

4. Одержано залежності, за якими можна визначити білість маси з макулатури марок МС-6Б-3 і МС-7Б-2, 
втрати маси й волокна. 
 
Перспективи подальших досліджень 
У подальшому планується дослідити придатність до облагородження інших марок макулатури, а також 

дію інших флокулянтів під час флотування маси з витратою хімікатів: Nopcowet ЕNA-4011 – 1 %, H2O2 – 1 
% і Na2SiO3 – 1,5 %.  
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The impacts of chemicals that are used in the process of repulping of waste paper and flocculants for ennobling the 
masses from waste paper grade МС-6Б-3 and МС-7Б-2 by selective flotation are investigated. The optimal dosage 
of flocculants, the duration of the flotation are determinated. The impacts of this parameter on whiteness of masse, 
the fiber loss and masse loss are shown. 

Keywords: repulping, flocculant, waste paper, whiteness, expense, fiber loss. 


