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         Традиційні методи механічного зневоднення зернистих 
матеріалів – дренування, грохочення, фільтрація, 
центрифугування, осадження у воді з ущільненням осаду – 
сьогодні в основному вичерпали себе. Їх розвиток іде головним 
чином екстенсивно – за рахунок збільшення відцентрової сили, 
вакууму, конструктивних вдосконалень тощо. Разом з тим для 
досягнення кондиційної вологості значні обсяги перероблюваної 
гірничої сировини піддаються термічній сушці, яка є одним з 
найбільш дорогих процесів технологічного ланцюга збагачення 
вугілля, крім того, екологічно брудним та пожежонебезпечним. 
Для здешевлення і більш глибокого зневоднювання дрібних 
продуктів збагачення вугілля вишукують різні способи 
інтенсифікації, включаючи фізико-хімічні впливи (поверхнево-
активні речовини, водяна пара, вібраційні і відцентрові сили, 
температура газів і т.д.) [1-6], застосовують селективну 
флокуляцію і агломера-цію [7-10]. 
         Серед перспективних методів механічного зневоднення 
дрібнодисперсних матеріалів особливої уваги заслуговує метод 
аеромеханічного зриву водної плівки, вперше запропонований і 
попередньо досліджений авторами [11-15]. По-дальший 
розвиток ці дослідження одержали в роботах [8, 16-18]. При 
цьому В.С.Білецьким вперше було запропоновано дослідно-
промислове технічне рішення аеромеханічного зриву водної 
плівки шляхом ежектування зневоднюваного матеріалу, 
А.Кхелуфі застосовано це рішення при знесоленні «солоного 
вугілля», В.М.Скибенко В.С.Білецьким, П.В.Сергєєвим 
встановлені закономірності течії води в поверхневих плівках при 
аеромеханічному зневодненні дисперсних матеріалів. 
         Мета цієї роботи – подальший розвиток досліджень 
процесу зневоднення дрібнодисперсного вугілля ежектуванням, 
зокрема одержання регресійних моделей і їх аналіз. Крім того, 
автори ставлять за мету зафіксувати фотографічно моменти 
зриву водної плівки. 
         Для одержання регресійної моделі досліджуваного процесу 
використано центрально-композицийний рототабельний план 
другого порядку для трьох факторів, вибраних на основі 
попередніх досліджень: швидкості струменя повітря Vп на зрізі 



сопла, середнього діаметра вугільних зерен dс, зольності вугілля 
Ав

d. Фактори та границі їх варіювання наведені в таблиці. 
         В якості вихідного прийнято донецьке вугілля марки Г. 
Схема стендової установки, на якій виконано планований 
експеримент, наведена на рис. 1. 

 

 
         Цільова функція – вологість Wв

r зневодненого 
ежектуванням вугілля. Розробка плану експерименту, 
визначення значущості коефіцієнтів моделі та її аналіз виконані 
за допомогою комп’ютерної програми Statgraphics. Одержаний 
поліном має вигляд: 
W = 8,52 – 3,29*V – 3,25*d + 0,27*A – 1,69*V*d – 0,46*V*A + 
0,41*d*A + 2,06*V2 + 1,86*d2 
         Коефіцієнти моделі наведено в нормованому вигляді. 
Модель адекватна процесу, що досліджується. Про це свідчить 
високе значення коефіцієнту детермінації.(R2 = 96,87 %). На 
рис. 2 подано стандартизований паретографік, згідно якого всі 
коефіцієнти окрім одного С2 статистично значимі. Найбільший 
вплив на вологість зневодненого продукту має швидкість повітря 
Vп на зрізі сопла. 



         Майже такий 
же за значимістю 
параметр середньої 
крупності вугілля dс. 
Значно менше на 
цільову функцію 
впливає зольність 
вихідного вугільного 
шламу. На парето-
графіку показано 
характер впливу 
факторів та ефектів 
їх взаємодій на 
вологість Wв

r. При 
цьому виділено фактори і ефекти – складові регресії, які 
знижують вологість зневодненого вугілля (гістограми зі знаком 
“–“) і збільшують її (гістограми зі знаком “+“). 
         На рис. 3. подані часткові тривимірні перетини 
гіперповерхні цільової функції Wв

r(Vп, dс), Wв
r(Vп, Ав

d), Wв
r(dс, 

Ав
d). На рис. 4. наведені контурні криві цих гіперповерхонь. Як 

видно з наведених рис. 3 і 4 зростання швидкості струменя 
повітря (Vп і середнього діаметра зерен dс в діапазоні значень 
факторного простору (табл. 1) приводить до суттєвого 

зменшення 
вологості 

зневоднюваног
о вугільного 
шламу. 
При цьому 
спостерігається 
спочатку різке 
зниження Wв

r в 
діапазоні 

значень Vп від 
–1 до 0 (50-150 
м/с), подальше 

збільшення 
швидкості 

Vп понад 100 
м/с дає значно 
менщий ефект 

впливу на цільову функцію. Крива Wв
r(Vп)|dc>1,2 виположується. 

Слід зазначити, що у випадку дрібного шламу (dс>=0,5-0,4 мм) 
такого суттєвого впливу швидкості повітряного потоку на 



вологість зневодненого матеріалу не спостерігається. Це 
пояснюється злипанням дрібних вугільних часточок в агрегати, 
які часто не роз’єднуються в газовому потоці і зберігають 
внутрішню агрегатну вологу (плівкову, капілярну, гравітаційну і 
т.д.). 
         Характер кривої Wв

r(dс) схожий 
з описаним для Wв

r(Vп)|. В діапазоні 
значень dс>=(0,2-0,4)-1,2 мм і 
великих швидкостях струменя повітря 
Vп = 150-250 м/с спостерігається різке 
зменшення вологості зневоднюваного 
шламу. Для більш крупних частинок, 
особливо в зоні dс>=1,5-2,2 мм крива 
Wв

r(dс)| Vп = 150-250 м/с 
виположується. Відмічений характер 
кривої спостерігається тільки при 
Vп>150-200 м/с. При менших 
значеннях швидкості вплив крупності 
вугільних зерен на їх вологість дещо 
менш значний. 
         Таким чином, найбільша 
ефективність методу зневоднення 
дрібнодисперсного вугілля 
ежектуванням спостерігається на 
більш зернистому матеріалі та 
підвищених швидкостях струменя 
повітря і ці параметри мають свої границі найбільшого впливу. 
         Як видно з рис. 2 і 3 зольність вугілля – найменш значимий 
фактор процесу. Її збільшення веде до деякого (незначного) 
зростання вологості. При цьому зростання крупності шламу і 
збільшення швидкості повітряного потоку нівелює вплив 
зольності (рис. 3, б, в). 
         Наявність замкнених ліній на контурних кривих (рис. 4) 
показує принципову можливість оптимізації процесу зневоднення 
ежектуванням по параметру вологості кінцевого (зневодненого) 
вугілля. 



 
         На рис. 5 показано одержані в лабораторних умовах з 
використанням стробоскопічного ефекту мікрофотографії 
моменту зриву водної краплі струменем повітря зі зразка вугілля 
(швидкість струменя Vп=100 м/с, зольність зразка вугілля марки 
Г – 10,5%). Як видно з одержаних фото, при зриві краплі 
одержується полідисперсна водна фаза, в якій присутні як 
крапельки води крупністю до 1,5-2 мм, так і водний аерозоль з 
краплями порядка десятків мкм. Слід очікувати, що більш крупні 
краплі води в турбулентному потоці повітря в трубці 4 ежектора 
(рис. 1) будуть далі подрібнюватися (вторинна диспергація). Про 
це свідчать і візуальні спостереження продукту, який надходить 
у бункер-збірник зневодненого шламу: водний аерозоль і 
зневоднене дрібнодисперсне вугілля. Механізм процесу зриву 
водної плівки потоком повітря, та механізм конденсації аерозолю 
на зневодненому матеріалі (який суттєво залежить від крупності 
крапель аерозолю) – перспективні напрямки подальших 
досліджень процесу. 
         Висновки: 

1. Виконані дослідження зневоднення 
дрібнодисперсного вугілля методом механічного 
зриву водної плівки швидкісним потоком повітря 
підтверджують високі технологічні можливості 
цього методу. 

2. Розроблена регресійна модель процесу 
зневоднення дрібнодисперсного вугілля 
ежектуванням дозволяє прогнозувати вологість 
зневодненого матеріалу, показує характер та 
ступінь впливу на процес основних технологічних 
факторів, які за своєю значимістю 
розташовуються в такому ряду: швидкість 
повітряного струменя на зрізі сопла ежектора – 



середня крупність вугільного шламу – зольність 
шламу. 

3. Визначені раціональні границі двох найбільш 
суттєвих факторів процесу: 
- швидкості повітряного струменя Vп>=100 м/с 
м/с; 
- середньої крупності зневоднюваного вугілля 
dс >0,4-0,5 мм. 
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