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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ І ХАРАКТЕРИСТИК 
МІНЕРАЛЬНИХ ТОНКОДИСПЕРСНИХ  

СИСТЕМ «ТВЕРДЕ-РІДИНА» 
 

Викладено результати дослідження стану і характеристик мінеральних тонко-
дисперсних систем «тверде-рідина» з позицій теорії ДЛФО та теорії гетерокоа-
гуляції Встановлено умови при яких дисперсна система мінеральних частинок 
агрегативно нестійка, що спричиняє незворотню коагуляцію частинок і різку 
зміну реологічних характеристик системи. 

Изложены результаты исследования состояния и характеристик минеральных 
тонкодисперсных систем «твердое-жидкость» из позиций теории ДЛФО и теории 
гетерокоагуляции. Установлено условия при которых дисперсная система мине-
ральных частичек агрегативно неустойчивая, что вызывает необратимую коагу-
ляцию частичек и резкое изменение реологических характеристик системы. 

The research results of the condition and characteristics of mineral thin-dispersed 
systems “solid-liquid” based on the theory of DLFO and theory of hetero-
coagulation are presented. The conditions are established under which disperse 
system of mineral particles is aggregate not stable that causes irreversible coagu-
lation of particles and abrupt change of rheological characteristics of the system.  
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