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АЕРОМЕХАНІЧНЕ ЗНЕВОДНЕННЯ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Наведені результати теоретичних досліджень нового перспективного процесу 

обезводнення дрібнодисперсних матеріалів шляхом аеромеханічного зриву пове-

рхневих водних плівок. Розглянуто закономірності субпроцесів відриву водної 
плівки від твердої поверхні високошвидкісним потоком повітря, диспергування 

крапель води з утворенням аерозолю, явища конденсації аерозолю і можливого 

повторного зволоження обезводненого матеріалу.  
Ключові слова: аеромеханічне обезводнення, водні плівки, аерозоль, повторне 

зволоження. 

 

 Приведены результаты теоретических исследований нового перспективного про-

цесса обезвоживания мелкодисперсных материалов путем аэромеханического 

срыва поверхностных водных пленок. Рассмотрены закономерности субпроцессов 
отрыва водной пленки от твердой поверхности под действием высокоскоростного 

потока воздуха, диспергирования капель воды с образованием аэрозоля, явления 

конденсации аэрозоля и возможного повторного  увлажнения обезвоженного ма-
териала. 

Ключевые слова: аэромеханическое обезвоживание, водные пленки, аэрозоль, 

повторное увлажнение.  

 

Механічний зрив водної плівки високошвидкісним потоком повітря, 

що реалізується, наприклад, у інжекторі, є порівняно простим і високоефе-

ктивним методом обезводнення зернистих матеріалів [1-3]. В роботі [3] ро-

зкриті закономірності течії води в поверхневих плівках при аеромеханіч-

ному обезводненні, але процеси власне відриву водної плівки від твердої 

поверхні високошвидкісним потоком повітря, диспергування крапель води 

з утворенням аерозолю, явища конденсації аерозолю і можливого повтор-

ного зволоження обезводненого матеріалу залишилися не розглянутими.  

 

Відрив водної плівки від матеріалу, що збезводнюється і 

диспергування водної фази з утворенням аерозолю 

Процес зриву водної плівки з твердої поверхні зерен повітряним пото-

ком візуально вивчений в роботі [4]. З допомогою високошвидкісної кіноз-

йомки виділено три періоди відриву водної плівки: індукції, основної і ма-

лої швидкості вологовидалення. Сумарна тривалість відриву вологи в ос-

новному визначається швидкістю повітряного потоку і не перевищує 0,1 с. 

Найбільш інтенсивний зрив водної плівки спостерігається при значенні 

критерію Вебера We  10-12.  

У індукційний період під дією повітряного потоку на твердій поверхні 

утворюється водяний “валик”, який переміщається. Відрив “валика” від 

поверхні частки супроводжується його дробленням з утворенням фрагмен-

тів об'ємної водної плівки і дрібних крапель води. Характер відриву за да-



ними [5] істотно залежить від кривизни твердої поверхні, тобто від радіуса 

часток твердого матеріалу, що обезводнюється. При малому радіусі часток 

(великій кривизні поверхні) відрив вологи супроводжується виникненням 

турбулентності в кормовій області частки. Очевидно, на крупність крапель 

рідини, що відриваються, впливає масштаб турбулентних пульсацій , 

який представляє собою розмір локальної області рідини, що деформується 

турбулентними пульсаціями:  
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де р - поверхневе натягнення рідини;   - густина рідини; 0v - пульсаційна 

швидкість рідини. При цьому максимальний масштаб турбулентних пуль-

сацій дорівнює геометричному розміру краплі (діаметру) або плівки (тов-

щині). 

Особливий інтерес представляє аналіз залежності крупності крапель 

води, що утворюються, від параметрів процесу аеромеханічного зриву во-

логи, зокрема, швидкості  газового потоку відносно зерен обезводнювано-

го матеріалу W  і крупності цього матеріалу. Питання утворення аерозо-

лю в процесі розпилення рідини газом (повітрям) грунтовно вивчено рані-

ше рядом авторів. Тому доцільно проаналізувати існуючі рівняння і визна-

чити області їх застосовності для умов аеромеханічного обезводнення ву-

гілля. 

Для пневморозпилювачів Нукіямою і Танасавою (1939) одержана ем-

пірична залежність для середнього діаметра капель туману [6]:  
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де Qр /Qп = Кв - об'ємний коефіцієнт інжекції по волозі; параметри p , ч і  

p  мають  розмірність в системі CGS. 

Дослідимо рівняння (2) застосовно до умов аеромеханічного обезвод-

нення вугілля. Для визначення областей значущості першого і другого до-

данків цього рівняння побудуємо графічну залежність крd  ( Qп /Qр) при 

наступних значеннях параметрів: p = 73 дин/см; ч = 1,8 г/см
3
 ( для антра-

циту);  р = 0,01 Пз; W = 50 – 450 м/с.                                                        



Отримані криві представлені на рис.1. Вони показують, що відношен-

ня  Qп /Qр = 1 / Кв ( і, отже, другий доданок рівняння (2) ) впливає істотним 

чином на крупність крапель аерозолю при Qп /Qр < 1000 - 750.  

 

Отримавши рівняння зв'язку коефіцієнтів інжекції  по твердому Кі і по 

волозі Кв з вологістю матеріалу W
r
: 
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знаходимо, що область   Qп /Qр < 1000 - 750 відповідає області значень Кі  

4,1 - 5,4.  

Таким чином, перший доданок рівняння (2) в основному визначає се-

редню крупність крапель аерозолю при коефіцієнтах інжекції по твердому 

менших 4,1 - 5,4 і малій вологості матеріалу, тобто в області значень тех-

нологічних параметрів процесу аеромеханічного обезводнення. Цей ви-

сновок підтверджується даними, отриманими Філіпповим у роботі 4. Тут 

для середньої крупності крапель води, що утворилися при зриві вологи з 

вугільних часток, запропонована наступна емпірична залежність: 
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де dч -  діаметр твердої частки. 

Порівняння рівнянь (2) і (4) показує їх близькість при Qр /Qп  0, тоб-

то при малих значеннях другого доданку рівняння (2). Достоїнством рів-

няння  Філіппова   є  врахування  в  ньому   крупності  зерен обезвод-

Рис.1 Залежність 
крd  ( Qп /Qр) 

при різних  значеннях відносної 

швидкості  W : 
 
      1- 50 м/с; 2 – 150 м/с; 3 – 450 м/с.  

 



нюваного вугілля. Розрахунок крd , виконаний нами за рівнянням (4) і 

першому доданку рівняння (2) при dч = 1 мм дає близький результат (від-

повідно 37 і 20 мкм). 

Отже, при менших значеннях коефіцієнта  Кі  і відносно невеликих рі-

внях вогкості матеріалу  ( W
r
  20 – 25%) для визначення  крd  доцільно 

використовувати рівняння Філіппова (4), а при  Кі > 4-5 і твердому матері-

алі з високою вологістю  рівняння Нукіями-Танасави (2).  

Проаналізуємо рівняння Філіппова з метою визначення характеру і 

міри впливу на середню крупність крапель води крупності часток матеріа-

лу, що збезводнюється і різниці швидкостей W. Як видно із залежності  

крd (dч),  представлених на рис.2, збільшення крупності вугільних часток 

супроводжується збільшенням середнього діаметра крапель води, що від-

риваються від твердої поверхні у всьому діапазоні прийнятих значень W. 

Отже,  кривизна твердої поверхні істотно впливає не тільки на характер ві-

дриву, але і на крупність крапель, що утворюються. Напевно, турбулентне 

збурення води в кормовій області часток малої крупності сприяє інтенси-

фікації диспергування вологи з утворенням більш дрібних крапель аерозо-

лю.  

 

Як витікає з рівняння Філіппова, збільшення відносної швидкості W 

з 50 до 450 м/с приводить до зворотно пропорційного зменшення в 8-10 

раз величини крd  (див. рис. 2). Таким чином, збільшення швидкості повіт-

ряного потоку однозначно супроводжується зменшенням середньої круп-

ності крапель аерозолю, який утворюється в процесі аеромеханічного обе-

зводнення дисперсного матеріалу в інжекторі. 

Рис. 2  Залежність 
крd (dч) при різних  

значеннях   відносної швидкості W: 

 
 1 – 50 м/с; 2 – 100 м/с; 3 – 200 м/с; 4 – 450 м/с. 

 



Таким чином, результати виконаного нами аналізу показують, що на 

процес відриву водної плівки і її первинного дроблення впливають не 

тільки характеристики повітряного потоку, але і параметри твердого мате-

ріалу (кривизна поверхні зерен, кількість вологи у вихідному), а також по-

верхневий натяг на межі розділу фаз “вода-газ”. 

Як указано в роботах 4,6 можливий повторний розпад крапель аеро-

золю в повітряному потоці. За Хінце 6 критерієм повторного розпаду во-

дних крапель аерозолю є критерій Вебера: 
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де Fзс - зсувне зусилля в повітряному потоці; Wкр -  швидкість крапель рі-

дини.  

Умовою розпаду первинних крапель є нерівність We  1. Визначимо 

область значень параметрів  )WW( крп   и dкр, що задовольняють цій умові. 

На рис. 3  представлена розрахункова залежність 
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і показана область повторного диспергування крапель аерозолю. Як видно 

з отриманого нами графіка, із збільшенням розміру первинних крапель dкр 

необхідна для їх розпаду різниця швидкостей (Wп – Wкр) зменшується. 

Рис.3   Залежність (Wп – Wкр)  

            = f ( dкр)  



 

Виходячи з даних [6] типовий діапазон розподілу часток повітряного 

аерозолю за крупністю становить 5-30 мкм, що може бути прийнято як ба-

зис в подальших дослідженнях. 

Стійкість водного аерозолю і повторне зволоження 

твердого матеріалу 

Стійкість водних аерозолів, утворених в процесі аеромеханічного во-

логовидалення, суттєво впливає на ефективність обезводнення загалом.  

Висока стійкість аерозолів запобігає повторному зволоженню матеріалу, 

що зневоднюється як в повітряному потоці, так і в насипному вигляді. 

Як відомо, водні аерозолі являють собою мікрогетерогенні системи, в 

яких як дисперсне середовище виступає повітря (в загальному випадку - 

газ), а як дисперсна фаза - краплі води. Потрібно розрізнювати агрегативну 

і седиментаційну стійкість аерозолів. Перша зумовлена броуновським ру-

хом крапель аерозолю і збурюючими повітряними потоками, друга - сила-

ми тяжіння. Низька седиментаційна стійкість характерна для грубодиспер-

сних аерозолів і окремих великих крапель.  

При втраті агрегативної стійкості відбуваються процеси коалесценції 

водних крапель і дифузія крапель аерозолю до твердих поверхонь. Якщо 

частки аерозолю малі, то дифузія і коалесценція переважають, якщо вони 

великі, то переважає седиментація. Найбільшу стійкість мають краплі 

проміжних розмірів. Маса цих крапель за [7] визначається з рівняння: 

 

                                        gR/kTmкp 4     

                                

де k - постійна Больцмана; Т - абсолютна температура середовища; g  -  

прискорення вільного падіння;   R - половина максимального розміру єм-

кості, в якій знаходиться аерозоль. 

Приймаючи сферичну форму водних часток аерозолю, для діаметра 

найбільш стійких крапель маємо: 
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Прийнявши R = 2 м,  Т = 290 К, знаходимо D = 12 нм. Таким чином, 

аерозолі, що утворюються в результаті аеромеханічного обезводнення 

( крD = 5-30 мкм) належать до розряду нестійких, причому переважає се-

диментаційна нестійкість. 

Швидкість седиментації можна визначити з рівняння [6]: 
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Приймаючи  крd  = 5-30 мкм по (7) для інтервалу можливих значень 

швидкостей седиментації знаходимо 
cv = 7,56 10

-4
…2,710

-3
 м/с. Це відпо-

відає часу осадження крапель аерозолю при висоті 2 м до поверхні матері-

алу, що збезводнюється, рівному 42-12 хв.  Отже, при своєчасному вида-

ленні аерозолю, наприклад, приточно-витяжною вентиляцією, повторного 

зволоження матеріалу, що збезводнюється не відбувається. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Для умов аеромеханічного обезводнення вугілля визначені області 

застосовності відомих емпіричних рівнянь диспергування водної фази в 

повітряному потоці з утворенням аерозолю. Зокрема, встановлено, що при 

коефіцієнтах інжекції Кі < 4 і вологості матеріалу, що обезводнюється W
r
   

20-25% доцільно використовувати рівняння Філіппова, а при Кі > 4-5 і ви-

соковологих вихідних матеріалах рівняння Нукіями-Танасави.  

2. На основі аналізу виразів критерію Вебера в координатах «діаметр 

первинних крапель аерозолю - відносна швидкість крапель в повітряному 

потоці» визначена область розпаду первинних крапель аерозолю. При 

цьому встановлено, що зі збільшенням діаметра первинних крапель аеро-

золю необхідна для їх розпаду відносна швидкість в повітряному потоці 

зменшується.  

3. Встановлено, що аерозолі, які утворюються в процесі аеромеханіч-

ного обезводнення належать до розряду нестійких, в яких переважає седи-

ментаційна нестійкість. При цьому отримані розрахункові значення часу 

осідання крапель аерозолю в промислових установках знаходяться в діапа-

зоні 12-42 хв. Отже, організація приточно-витяжної вентиляції дозволить 

уникнути повторного зволоження збезводненого матеріалу. 
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