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6.2. ПРИКЛАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ  

ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

6.2.1. Процес адгезійного контакту «вуглемасляна речовина – золото» 

Рядом наукових центрів в США, Австралії, Великобританії, Росії ак-

тивно розробляється новий напрямок збагачення тонкодисперсного золота 

та інших гідрофобних пиловидних корисних копалин шляхом селективної 

адгезії олеофільних частинок руди на спеціальних адгезійно активних 

гранульованих носіях. Область застосування цього процесу широка - вона 

включає рудну сировину крупністю від 10 мкм до 0,5 мм, яка характерна 

для ряду золотоносних родовищ України. Процес адгезійного збагачення в 

порівнянні з сучасними технологіями-аналогами вигідно відрізняється ви-

сокою ефективністю та більшою екологічною чистотою [1, 2]. 

                                                 
1
 Нумерація елементів тексту збережена за посібником Нумерація елементів тексту збереже-

на за посібником Білецький В. С., Смирнов В. О., Сергєєв П. В. Моделювання процесів пере-

робки корисних копалин: Посібник / За ред. І. М. Фика. НТУ «Харківський політехнічний ін-
ститут», Львів: «Новий Світ-2000», 2020. — 399 с. 



Елементарним актом процесу адгезійного збагачення тонкодисперс-

ного золота при використанні в якості носіїв вуглемасляних гранул є кон-

такт “вуглемасляна речовина – золото”. Попри лабораторні та стендові 

дослідження процесу в цілому і його промислові апробації, дослідження 

власне елементарного акту адгезійного контакту “адгезив-субстрат” не 

були проведені, що звужує можливості цілеспрямованої корекції вибору 

реагентів-зв’язуючих, температурного режиму процесу адгезійного збага-

чення та оптимізації характеристик гранул-носіїв.  

1. Нами вперше в рамках НДР “Розробка наукових основ процесу 

адгезійного збагачення тонкодисперсного золота” (2000 р., ДР 

0199U001117) досліджено процес адгезійного контакту “вуглемасляна ре-

човина – золото” із застосуванням планування експерименту. Об’єктом 

досліджень була грануляційна речовина, одержана з донецького вугілля 

марки Г крупністю 0-0,1 мм, зольністю 9% і топкового мазуту марки 

М100. Факторами, які варіюються були вибрані: крупність вихідного ву-

гілля (оцінювалася за зовнішньою питомою поверхнею вугілля Sп), темпе-

ратура грануляційної речовини tгр та витрати реагенту-зв’язуючого Qm. 

Експериментальна область факторного простору: Sп = 650-4400 м2/г 

(що відповідає зміні крупності вихідного вугілля від –0,05 мм до 0,2-0,5 

мм), tгр = 10-40 оС, Qm= 25-45 мас.%. Функція відгуку – липкість L золота 

проби 500 до грануляційної речовини. Липкість вимірювалася по запро-

понованій нами методиці [3].  

Для планування використаний план Бокса-Бенкена [4]. Обробка ре-

зультатів експерименту виконана за  комп’ютерною програмою 

“Statgraphics”. 

Одержаний поліном (регресійна модель) має вигляд:  

 

L = 10,3 + 1,7125 Qm + 5,6 Sп  – 7,4125 tгр – 3,8 Qm
2 – 3,275 Qm Sп – 

– 8,8 Qm tгр + 3,775 Sп
2 – 4,675 Sп tгр + 7,4 tгр

2. 

Коефіцієнти моделі наведено в нормованому (кодованому) виді. Як 

показує стандартизований комп’ютерний аналіз, найбільший питомий 

ефект на параметр липкості L справляє температура грануляційної речо-

вини (середовища, в якому здійснюється адгезійний контакт), сукупність 

факторів “витрати реагенту – температура середовища” та крупність вихі-

дного вугілля. Всі коефіцієнти моделі значимі (рис. 1.). Це свідчить, зок-

рема, про правильно обраний факторний простір.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 2. подані розрахункові гіперповерхні L = f (Qm, tгр) , L =  f(Qm, 

Sп), L = f (Sп, tгр). На  рис. 3: а – перетини цих гіперповерхонь по “головних 

ефектах”, які показують вплив на параметр L одного фактора при фіксу-

ванні інших на “0”, та б – ефекти парних взаємодій факторів.  

Гіперповерхні мають неекстремальний складний характер.  

Локальні перетини по “головних ефектах” показують наявність екс-

тремуму-максимуму залежності липкості від витрат реагенту, різке зни-

ження липкості при збільшенні крупності вихідного вугілля та збільшенні 

температури середовища. Фізична суть цих ефектів пояснюється впливом 

обраних факторів на властивості масляних плівок, а також структурованої 

тонкодисперсним вугіллям зв’язуючої речовини.  

Аналіз ефектів парних взаємодій факторів показує, що липкість до-

сягає максимальних значень при поєднанні: а) значеннях витрат реагенту-

зв’язуючого та крупності гранулоутворюючого вугілля близьких до точки 

“0” матриці планування експерименту; б) мінімальної температури сере-

довища і максимальному вмісті масляного реагенту в грануляційній речо-

вині;  в) мінімальної температури середовища і максимального подрібнен-

ня гранулоутворюючого вугілля.  

 

Standardized Pareto Chart for Lipkost
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Рис. 1. Значимість коефіцієнтів моделі (Парето-графік). Вертикальна лінія  відповідає 
95% значимості. 



Одержана модель може бути використана як для поглибленого дос-

лідження впливу на процес адгезійного збагачення тонкодисперсного зо-

лота обраних варіативних факторів, так і для прогнозування липкості гра-

нул-носіїв [5, 6]. 

 

   Рис. 3 – Аналіз гіперповерхні рівняння регресії: 
   а – перетини гіперповерхні по “головним ефектам”; 

   б – ефекти парних взаємодій факторів. 
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                       Рис. 2. Розрахункові гіперповерхні: 

                  L = f (Qm, tгр); 

                  L = f (Qm, Sп); 
                  L = f (Sп, tгр). 

 

 



 
                                 Рис. 3. Контурні криві 
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6.2.2. Процес зневоднення вугільних шламів фільтруванням за допо-

могою латексних флокулянтів 

Ефективність зневоднення вугільних флотоконцентратів вакуумним 

фільтруванням в значній мірі залежить від вмісту у вихідному живленні 

класу менш 63 мкм [1-4]. Під час формування шару осаду на фільтруваль-

ній поверхні тонкі вугільні частинки заповнюють порові простори між 

більш крупними зернами, що різко зменшує швидкість фільтрування і пи-

тому продуктивність процесу. При вмісті класу – 63 мкм більше 50-60 % 

цей негативний вплив призводить практично до припинення процесу фі-

льтрування [4]. В роботах [5-6] запропоновано використання технології 

флокуляції (агрегації) тонких вугільних частинок за допомогою синтетич-

них латексів для підвищення ефективності зневоднення флотоконцентра-

тів. Встановлено, що при витратах латексу 100 - 200 г/т шлама можливе 

зниження вологості осаду на 0,8 –1% при підвищенні питомої продуктив-

ності вакуум-фільтрів. 

Оскільки наведені  в технічній літературі  дані про цей напрямок ви-

користання латексів мають обмежений характер і не дозволяють зробити 

узагальнюючих висновків, нами проведені лабораторні дослідження впли-

ву синтетичних латексів на цей процес. 

 Суть досліджень полягала у встановлені впливу природи та витрат 

згаданих латексів на питомий об’ємний опір осаду (Roc), його вологість 

(Woc)  та питому продуктивність процесу фільтрування по твердому про-

дукту  (q).  

Дослідження проводилися на лабораторній фільтрувальній установці 

за  методикою, наведеною в  роботі [7]. В якості об’єкту  досліджень було 

використано флотоконцентрат вугілля марки Ж ЦЗФ “Київська” зольніс-

тю 9 % і вмістом класу – 63 мкм 40 %. Як флокулянти використовували 

синтетичні латекси БС-30Ф, БС-50 і ПС-100, що       відрізнялися один від 

одного поступовим ростом концентрації стиролу в тому ж ряді (від 30% у 

БС-30Ф до 100% у латексу ПС-100).  

Густина гідросуміші флотоконцентрату в усіх опитах складала 250 

кг/м3. Латексний флокулянт змішувався  з гідросумішшю безпосередньо у 

ємності з мішалкою. Процес фільтрування здійснювався після 60 с пере-

мішування з латексом при вакууметричному тиску 70 кПа. Тривалості на-

бору осаду та його сушки складали 10 с і 20 с відповідно. Ці значення від-

повідають реальним, що характерні для дискових вакуум-фільтрів ДУ 250 

”Сибір“. 

Результати експериментів приведені у табл.1. На рис.1 також наве-

дені залежності Roc = f (Q) та Woc = f (Q), які збудовані на основі даних 

табл.1. 



Таблиця 1. – Результати експериментів 

 

  

Як видно, латексні флокулянти суттєво зменшують  питомий опір 

осаду Roc. Зменшення Roc при введенні в гідросуміш флотоконцентрату 

латексів обумовлено агрегацією тонкодисперсних вугільних часток в мік-

рофлокули. Це суттєво збільшує пористість осаду, знижує його опір, вна-

слідок чого зростає швидкість фільтрації води. Найбільш впливовішим є 

латекс БС-30Ф. При його витратах 150200 г/т величина Roc зменшується в 

десятки разів.  Збільшення концентрації в полімерних ланцюжках латек-

сів БС-50 і ПС-100 стиролу призводить до значного зниження їх впливу на 

Roc.  При витратах латексу ПС-100 200 г/т питомий опір осаду зменшуєть-

ся тільки в 2 рази.  

Аналогічна закономірність спостерігається при вивченні залежності 

Woc = f (Q).  Вплив латексів на зниження вологості осаду Woc  зростає в ря-

ду флокулянтів ПС-100 – БС-50 – БС-30Ф. При витратах останнього 100-

150 г/т вологість осаду зменшується на 1,1 -1,3 %. 

З використанням програмного модуля SigmaPlot нами проведені до-

слідження  з визначення найбільш оптимальних  регресійних моделей, що 

описують знайдені залежності Roc = f (Q) та Woc = f (Q). Встановлено, що в 

обох випадках найбільш високими статистичними характеристиками во-

лодіють експоненті рівняння регресії виду: 

 

                                Roc = Roc
o + a·e-b·Q                                                      (1) 

                               Woc = Woc
o + a·e-b·Q                                                                       (2) 
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5 
24,8 0,32 16,5 24,8 0,32 16,5 24,8 0,32 

фільт-
ра- 

ція без 
латек-
су 

50 5,3 24,1 0,36 8,4 24,4 0,33 12,7 24,6 0,33 
 

 

100 1,6 23,7 0,41 5,2 24,1 0,36 10,1 24,5 0,34 
 
 

150 
0,6

1 
23,5 0,46 3,6 24,0 0,39 9,2 24,4 0,36 

 

 

200 
0,3
4 

23,4 0,49 2,7 23,9 0,42 8,6 24,4 0,37 
 
 



де  Ro
oc  та Wo

oc – деякі початкові значення питомого опору та вологості 

осаду; а и b – параметри рівняння регресії.  

 

Для латексу БС-30Ф рівняння регресії Roc= f (Q) має вигляд: 

 

                                   Roc = 0,1186 +16,3911·e-0,0233·Q                              (3) 

 

Оцінки моделі: коефіцієнт детермінації R2 = 0,99988; стандартна по-

милка оцінки SE = 0,1051. 

Рис. 1  Вплив витрат латексних флокулянтів на: 

а – питомий опір осаду; 

б – вологість осаду. 
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Для того ж латексу рівняння регресії Woc = f (Q) :   
 

                       Woc = 23,267 +1,5354·e-0,0125·Q                                                (4) 

 

Оцінки моделі: коефіцієнт детермінації R2 = 0,99982; стандартна по-

милка оцінки SE = 0,0150. 

Серед технологічних показників осаду, які реально можуть контро-

люватися на фабриці, найбільш суттєво змінюється під впливом добавки 

латексного флокулянта питома продуктивність процесу фільтрування по 

твердому продукту  (q). З даних табл.1 витікає, що обробка латексами гід-

росуміші вугільного флотоконцентрату призводить до значного збільшен-

ня q. Як і у випадку залежностей Roc = f (Q) та Woc = f (Q), зростання цього 

впливу спостерігається в ряду флокулянтів ПС-100 – БС-50 – БС-30Ф.  

При витратах латексу  БС-30Ф 150-200 г/т питома продуктивність q зрос-

тає на 30-50 %. 

Для більш змістовного дослідження впливу на питому продуктив-

ність процесу фільтрування його основних технологічних параметрів реа-

лізовано активний факторний експеримент на основі некомпозиційного 

плану Бокса-Бенкена для трьох факторів: густини гідросуміші (Х1), вели-

чини вакууму (Х2), витрат латексу БС-30Ф (Х3). Рівні варіювання факторів 

наведено у табл.2. 

Таблиця 2 

Фактори та рівні їх варіювання 

Фактори 
Код 

фактору 
Один. 
виміру 

Рівні факторів 

-1 0 +1 

Густина гідросуміші Х1 кг/м3 200 300 400 

Вакууметричний тиск Х2 кПа 40 60 80 

Витрати латексу  Х3 г/т 0 100 200 

 

Дослідження проводи-

лися на тій же лабораторній 

фільтрувальній установці і на 

тому ж самому вугіллі, що і у 

попередніх експериментах. 

Розробка та аналіз рівняння 

регресії здійснювалося за до-

помогою програми Statgrap-

hics Plus. Як видно з парето-

графіка, що наведений на 

рис.2, статистично значими-

ми є більшість коефіцієнтів 

рівняння регресії за винятком 

коефіцієнтів при парній взає-

Standardized Pareto Chart for q
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-
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Рис.2  Парето-карта коефіцієнтів моделі (вертикаль-

на лінія відповідає 95 % - значущості коефіцієнтів);  



модії Х2Х3 та квадратичному члені Х2
2.  

З урахуванням значимості коефіцієнтів рівняння регресії має вигляд: 
 

q = 0,2933 + 0,05∙X1 + 0,0875∙X2 + 0,0775∙X3 + 0,0333∙X1
2 - 

                     -0,015∙X1∙X2 - 0,02∙X1∙X3 +0,0383∙X3
2                                     (5) 

 

Адекватність регресійної моделі підтверджується високим значен-

ням коефіцієнту детермінації R2 = 99,60 %,  та малою величиною стандар-

тної помилки оцінки SE = 0,01065.  

На рис.3 представлені часткові тривимірні перетини гіперповерхні 

цільової функції. Як видно, зростання величини кожного з факторів, що 

досліджуються, призводить до збільшення питомої продуктивності проце-

су фільтрації. Найбільш впливовішим фактором є вакууметричний тиск  

Х2. Зростання вакууметричного тиску з 40 до 80 кПа викликає збільшення 

величини q в середньому на 50-60 %. Значущість коефіцієнту при парній 

взаємодії Х1Х2 свідчить про помітний вплив вакууметричного тиску на ха-

рактер залежності q = f (X1). Дійсно, як видно з тривимірного графіка q = f 

(X1Х2), при великих значеннях вукууметричного тиску (Х2 → +1) зроста-

юча функція q = f (X1) майже нівелюється, тобто густина гідросуміші істо-

тно не впливає на питому продуктивність процесу фільтрації. Це підтвер-

джує відомий факт, що механічні фактори в процесі зневоднення фільтру-

ванням є домінуючими. 
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Рис.3 – Тривимірні перетини поверхні цільової функції 



 

При витратах латексного флокулянта (фактор Х3) 100-200 г/т спосте-

рігається збільшення питомої продуктивності фільтрації q в середньому на 

20-50 %. Значущість коефіцієнту при парній взаємодії  Х1Х3 вказує на сут-

тєвий взаємний вплив цих факторів на цільову функцію q. Зростання ви-

трат флокулянта (значень фактору Х3) значно зменшує вплив густини гід-

росуміші (фактору Х1) на питому продуктивність процесу. Це, імовірно, 

обумовлено певною стабілізацією в’язкості гідросуміші при агрегації ла-

тексом вугільних часток в мікрофлокули. Тому застосування латексів для 

підвищення ефективності вакуумного фільтрування достатньо ефективно 

у широкому діапазоні густини вихідної гідросуміші.  
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6.2.3. Процес зневоднення вуглемасляного агломерату 

центрифугуванням 

 

Підвищення ефективності механічного зневоднення вугілля, що пе-

редається гідравлічним транспортом, можливе шляхом застосування но-

вих комплексних технологій, що поєднують операції механічного зневод-

нення і фізико-хімічної обробки вугільної поверхні, наприклад, технології 

масляної агрегації. Остання забезпечує, по-перше, гідрофобізацію вугіль-

ної поверхні, і, по-друге, структурування тонкодисперсного вугілля у вод-

ному середовищі в агломерати-гранули за допомогою масляних реагентів. 

В основі цих процесів лежить механізм адгезійної взаємодії олеофільної 

вугільної поверхні з маслами, в результаті якого досягається її  селективне 

змочування і агрегатування в турбулентному потоці води [1-6]. 

Ефект зневоднення вугілля при його пелетуванні пояснюється як ре-

зультат адгезійних взаємодій на межі розділу фаз вугілля-зв’язуюче і ау-

тогезійних контактів зерен та мікрогранул по поверхневих плівках 

зв’язуючого, які приводять до витіснення гідратної плівки з вугільної по-

верхні та об’єму гранули. Другу основну операцію процесу масляної гра-

нуляції, – зневоднення агломератів, – здійснюють на відсаджувальних 

центрифугах.  

Зневоднення вугілля із застосуванням процесів центрифугування та 

масляної агрегації, як показали дослідження і практика вуглезбагачення, 



особливо перспективні у схемах підготовки вугілля до коксування (прик-

лад – Губахінський КХЗ) та для вирішення задачі зневоднення гідравлічно 

транспортованого вугілля. Досягнута при цьому вологість – 10-11% є кон-

диційною і практично виключає необхідність термосушіння, яке є одним з 

найбільш дорогих процесів технологічного ланцюга збагачення вугілля, 

крім того, екологічно брудним та пожежонебезпечним [1]. 

Мета цієї роботи – дослідження процесу зневоднення дрібнодисперс-

ного вугілля поєднанням процесів “центрифугування – масляна агломера-

ція” із застосуванням методу планування експерименту та одержання і 

аналіз математичних моделей процесу зневоднення. 

Для одержання регресійної моделі досліджуваного процесу викорис-

тано центрально-композиційний рототабельний план другого порядку для 

чотирьох факторів, вибраних на основі попередніх досліджень: зовнішня 

питома поверхня вугілля Sв, витрата зв’язуючої речовини Qзв, фактор 

Фруда Fr, тривалість центрифугування tц. Фактори та границі їх варіюван-

ня наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1.  

Фактор 
Код  

фактора 

Одиниця 

вимірю-
вань 

Рівні факторів 

-1 0 +1 

Зовнішня питома поверхня вугілля, 

Sв 
X1 см2/г 1000 1500 2000 

Витрата зв’язуючої речовини, Qзв X2 % 2,5 4,0 5,5 

Фактор Фруда, Fr X3  400 700 1000 

Тривалість центрифугування, tц
 X4 с 3 5 7 

 

Об’єктом досліджень була грануляційна речовина, одержана з вугілля 

марки Г крупністю 0-2 мм, зольністю 10,2% і топкового мазуту марки 

М100.  

Експериментальна область факторного простору: Sп = 1000-2000 м2/г 

(що відповідає зміні крупності вихідного вугілля від 6-0 мм до 1-0 мм), 

Qзв= 2,5-5,5 мас.%,  Fr =400-1000, tц =1-5 с. Цільова функція – вологість Wа
r 

зневоднених центрифугуванням 

агрегатів. Розробка плану експе-

рименту, визначення значущос-

ті коефіцієнтів моделі та її ана-

ліз виконані за допомогою ком-

п’ютерної програми Statgra-

phics. Одержано поліном: 

 

W = 18,75 + 4,025·X1 – 1,883·X2 

– 0,5583·X3 – 0,3750·X4 – 

1,185·X1
2 – 0,2229·X2

2 – 

0,2479·X4
2 
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Рис.1  Значимість коефіцієнтів моделі  

(парето-графік). Вертикаль відповідає 95% 

значимості. 



 

Коефіцієнти моделі наведено в нормованому вигляді. Модель адеква-

тна процесу, що досліджується. Про це свідчить високе значення коефіці-

єнта детермінації (R2 = 99,01 %). На рис. 1 подано стандартизований паре-

то-графік, згідно якого коефіцієнти A, B, AA, C, D, ВВ і DD статистично 

значимі. Найбільший вплив на вологість зневодненого продукту має зов-

нішня питома поверхня вугілля Sв. Інші фактори впливають на цільову 

функцію значно менше. 

На парето-графіку показано характер впливу факторів та ефектів їх 

взаємодій на вологість Wв
r. При цьому виділено фактори і ефекти – скла-

дові регресії, які знижують вологість зневодненого вугілля (гістограми зі 

знаком “–“) і збільшують її (гістограми зі знаком “+“).    

 На рис. 2 подані часткові тривимірні перетини гіперповерхні цільової 

функції Wа
r(Sв, Qзв) і Wа

r(Fr, tц). На рис. 3 наведені контурні криві цих гіпе-

рповерхонь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як видно з наведених рис. 2 і 3, зростання зовнішньої питомої повер-

хні вугілля Sв в діапазоні значень факторного простору приводить до сут-

тєвого збільшення вологості зневоднюваних вугільно-масляних агрегатів. 

При цьому спостерігається спочатку різке збільшення Wв
r в діапазоні зна-

чень Sв від –1 до 0,5 (1000-1750 см2/г), подальше збільшення Sв понад 1750 

см2/г значно менше впливає на цільову функцію. Крива Wа
r(Sв)|Sв>2000 ви-

положується. Позитивний ефект від зростання витрат зв’язуючого та збі-

льшення фактору Фруда носить рівномірний неекстремальний характер в 

даному факторному просторі. Час перебування матеріалу у центрифузі 

порівняно менше впливає на його вологість.  

Аналіз ефектів парних взаємодій факторів показує, що вологість дося-

гає мінімальних значень при поєднанні значення витрат реагенту-

зв’язуючого  більше 4 мас.% та зовнішньої поверхні вугілля близької до 

точки “-1” матриці планування експерименту. 
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Рис.2 – Часткові тривимірні перетини гіперповерхні цільової  функції. 
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Висновки 

1. Встановлено, що в 

процесі зневоднення вугле-

масляного агломерату цент-

рифугуванням за значимістю 

впливу на вологість зневод-

неного матеріалу фактори 

розташовуються у такій пос-

лідовності: питома зовнішня 

поверхня вихідного вугілля, 

витрата масла-зв’язуючого в 

процесі агрегації вугілля, фа-

ктор Фруда центрифуги, три-

валість центрифугування. 

2. Одержана математич-

на модель процесу зневод-

нення вугільного агломерату 

може бути використана для 

поглибленого дослідження 

впливу на процес зневоднен-

ня центрифугуванням обра-

них варіативних факторів, а також для прогнозування вологості кеку 

центрифуг при зневодненні вугільного агломерату [7]. 
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6.2.4. Процес зневоднення дрібнодисперсних матеріалів методом зриву 

водної плівки 

Ефективне зневоднення дрібнодисперсних матеріалів є актуальною 

проблемою сучасних технологій збагачення корисних копалин [1-3]. Тра-

диційні методи зневоднення, - центрифугування, фільтрація, зневоднююче 

грохочення, - в ряді випадків не забезпечують потрібного рівня вологості 

кінцевого продукту [3]. 

В роботах [4-10] запропоновано новий високоефективний метод зне-

воднювання дрібного матеріалу зривом водної плівки (метод ЗВП) у шви-

дкісному струмені повітря. Вітчизняними дослідниками опрацьовано ори-

гінальний спосіб реалізації цього методу ежектуванням зневоднюваного 

матеріалу [7, 10]. Разом з тим, до сьогодні процес зневоднення ежектуван-

ням досліджено на первинному емпіричному рівні без системного підходу 

до вивчення факторних взаємозв’язків. Це утруднює розробку теоретич-

них основ і раціональних конструкцій ежекторних установ. 

Суть досліджень полягала у вивченні впливу на вологість Wп зневод-

неного продукту таких факторів: швидкості повітря на зрізі сопла ежекто-

ра (Х1), температури повітря (Х2), середнього діаметра частинок зневод-

нюваного матеріалу (Х3) та зольності вугілля (Х4). В якості останнього 

прийнято вугільний шлам марки ДГ шахти Південно-Донбаська № 1. Рівні 

варіювання факторів наведено у таблиці. 
 

Фактори та рівні їх варіювання 

Фактори Код 
Один. 

виміру 

Інтервал 

варіювання 

Рівні  факторів 

-2 -1 0 +1 +2 

Швидкість повітря 

 (газу) 
Х1 м/с 50 50 100 150 200 250 

Температура 
газу 

Х2 
оС 15 0 15 30 45 60 

Середній діаметр час-

тинок 
Х3 мм 0,8 0,2 1,0 1,8 2,6 3,4 

Зольність  
вугілля 

Х4 % 6 8 14 20 26 32 

 

Процес зневоднення реалізувався на полігонній установці, схема якої 

наведена на рис. 1. Вологість вихідного вугілля складала 18-20 % при збе-

реженні його сипучості. 

Розробка плану експерименту та аналіз одержаного рівняння регресії 

здійснено за допомогою комп’ютерної програми Statgraphics Plus. При 

цьому реалізовано центрально-композиційний рототабельний план типу 24 

з зірковими точками. 



На рис.2 показано парето-графік і графік порівняння розрахункових 

та експериментальних даних. Коефіцієнт детермінації R2 = 98,29 %, пока-

зник втрат узгодженості функції Lack-of-fit P = 0,1989, а стандартна поми-

лка оцінки SE = 0,0707, що свідчить про адекватність регресійної моделі.  

На рис.2б показано взаємозв’язок одержаних і розрахункових даних. 

Основна частина експериментальних точок знаходиться в околиці прямої, 

що ще раз побічно підтверджує висновок про адекватність моделі.  
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         Рис.2  – Статистичні оцінки регресійної моделі: 

         а – парето-графік (вертикальна лінія відповідає 95 % значущості коефіцієнтів);  
         б– графік порівняння експериментальних (observed) і розрахункових 
          (predicted)  значень цільової функції. 
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Рис. 1 – Схема установки зневоднення вугілля механічним зривом водної плів-
ки: бункер вологого вугілля; 2 – компресор; 3 – ресивер;  

4 – ежектор; 5 – збірник; 6 – циклон; 7 – вентилятор. 

 

Зневоднене вугілля 

 Зворотно у процес 

вологе вугілля 



Значущими є більшість коефіцієнтів моделі, за винятком коефіцієнтів 

при парних взаємодіях Х2Х4, Х2Х3, Х3Х4 та коефіцієнтів при Х1
2, Х3

2 та 

Х4
2. 

З урахуванням значущості коефіцієнтів рівняння регресії має вигляд:  

                                

           W = 7,050 - 0,9917∙X1 - 0,4167∙X2 - 0,5083∙X3 + 0,2667∙X4 +  

         0,2208∙X1
2  + 0,3500∙X1∙X2 - 0,2375∙X1∙X3 - 0,2875∙X1∙X4 + 0,2583∙X2

2  
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           Рис.3 Тривимірні перетини цільової функції Wп (Х1, Х2, Х3, Х4) 



Як видно з паретто-графіка (рис.2а) та рівняння регресії, найбільш 

значимим є фактор Х1 – швидкість струменя повітря на зрізі сопла ежек-

тора. Далі за значущістю фактори слідують у такому порядку: Х3, Х2, Х4. 

На рис.3 показано тривимірні перетини цільової функції Wп (Х1, Х2, 

Х3, Х4), а на рис. 4 – контурні криві цих поверхонь. 

Згідно рис. 3 і 4, збільшення значень фактора Х1 однозначно веде до 

суттєвого зниження вологості зневодненого продукту. Разом з тим про-

стежується певне нівелювання впливу механічного фактора Х1 при збіль-

шенні температури повітря Х2. У свою чергу, при малих значеннях факто-

ра Х1 спостерігається спадна залежність Wп (Х2). При збільшенні швидко-
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            Рис.4 – Контурні криві цільової функції Wп (Х1, Х2, Х3, Х4) 
 



сті повітря Х1 вказана залежність Wп (Х2) нівелюється. Отже, механічний 

фактор превалює над тепловим.  

Другим за значущістю впливу на цільову функцію Wп є середній діа-

метр частинок Х3. З його збільшенням спостерігається зниження вологості 

вугілля. Разом з тим, при невеликих значеннях швидкості повітря Х1 за-

лежність Wп (Х3) майже не простежується. А при зростанні Х1 маємо чітко 

виражену спадну функцію Wп (Х3), що свідчить про роботоздатність ме-

тоду ЗВП саме при високих значеннях швидкості повітря Х1. 

Аналогічна картина спостерігається для перетину гіперповерхні Wп 

(Х2, Х3), де чітко видно зменшення вологості вугілля при збільшенні тем-

ператури повітря. 

Найменш суттєво впливає на вологість зневодненого методом ЗВП 

вугілля його зольність. Хоча можна констатувати наявність тенденції до 

збільшення вологості Wп зі зростанням зольності Х4. Водночас при збіль-

шенні кількісних значень факторів Х1 та Х2 вплив фактора Х4 нівелюється. 

 

Висновки: 

1. Аналіз одержаної регресійної моделі дозволяє ранжувати фактори за 

їх впливом на процес зневоднення вугілля зривом водної плівки ежекту-

ванням у такому порядку: швидкість повітря на зрізі сопла ежектора, се-

редній діаметр частинок зневоднюваного матеріалу, температура струме-

ню повітря, зольність вугілля[11]. 

2. Одержана модель може бути застосована при розробці технології 

зневоднення дрібнодисперсного матеріалу ежектуванням, автоматичного 

управління і оптимізації процесу. 
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6.2.5. Процес знесолення вугілля 

 

 Вичерпання запасів високоякісного вугілля обумовлює необхідність 

видобутку і переробки забалансної та низькоякісної паливної сировини. 

До такої, зокрема, належить так зване “солоне” вугілля, родовища якого 

відомі в Німеччині, Польщі, США, Україні, Казахстані, Росії, Чехії, Вели-

кобританії, Австралії та ін. країнах. 

“Солоним” прийнято називати вугілля з аномально підвищеним вмі-

стом лужних металів, в основному, натрію. Критерієм “солоності” біль-

шість дослідників приймають вміст оксиду натрію (Na2O) у вугіллі або 

його золі. В Україні до солоного зараховують вугілля зі вмістом Na2O 
2% в золі або 0,3% на суху масу вугілля [1]. Розвідані запаси солоного 

вугілля в Україні досить істотні – вони складають понад 10 млрд. т. і зосе-

реджені у Богданівському (Луганська область) та Новомосковському 

(Дніпропетровська область) родовищах [2]. 

Основні причини, які обумовлюють віднесення “солоного” вугілля 

до низькоякісної сировини є те, що легкоплавкі сполуки лужних металів, 

особливо натрію, викликають активне шлакування робочих поверхонь ко-

тлів при спалюванні вугілля. Крім того, хлор виступає як основний коро-

дуючий агент, а також активно забруднює довкілля [3]. 

Сьогодні в світі опрацьовано декілька альтернативних варіантів пе-

реробки солоного вугілля – газифікація, спалювання, комплексна переро-

бка, причому найрадикальнішим способом його облагороджування є зне-

солення вугілля промивкою, наприклад, суміщеною з гідротранспортом. 



Основним недоліком цієї технології є виникнення великої кількості тон-

ких фракцій вугілля, які при своїй природній гідрофільності практично не 

піддаються ефективному зневодненню механічними засобами. Для уник-

нення цього недоліку в ДонНТУ опрацьована технологія знесолення ву-

гілля типу “вугілля-агломерація”, яка передбачає його попереднє часткове 

обмаслення, знесолення промивкою у воді і подальшу агломерацію з ви-

користанням активних гідрофобних (обмаслених) ділянок на поверхні ву-

гілля.  

Ця робота є розвитком виконаних раніше досліджень [3] процесу 

знесолення обмасленого вугілля шляхом планування експерименту. Об'єк-

том досліджень служило вугілля пласта С12 Новомосковського родовища 

Західного Донбасу. Вміст Nа2О в цьому вугіллі становив  0,9 %, зольність 

- 20 %. Вугілля перед знесолюванням заздалегідь обмаслювалося по за-

пропонованій нами технології.  

Функція відгуку – залишковий вміст Na2O у вугіллі. Факторами, які 

варіюються на основі результатів досліджень [4, 5] були вибрані: трива-

лість промивки о, режим турбулізації водовугільної суміші (частота обер-

тання імпелера мішалки nм), густина пульпи п (Т:Ж) та і витрата зв'язую-

чого Q1 для обмаслення вугілля. Як обмаслювач використаний компози-

ційний реагент на основі топочного мазуту марки М 100 і флотореагента 

ААР–1.  

Вибрані чинники задовольняють вимогам керованості, однозначнос-

ті, сумісності і незалежності, яким повинні задовольняти варіативні чин-

ники при плануванні  експеримента.  

Експериментальна область факторного простору: діапазон варіюван-

ня тривалості промивки о прийнятий 2-10 хв, частота обертання імпелера 

мішалки nм - 1000-2000 хв-1, п - 100-300 г/л, що відповідає рекомендаціям 

ІМР і ВНИИПИГТ [4-6]. Діапазон зміни чинника Q1 вибраний рівним  0,1-

0,4 мас.% на основі виконаних нами раніше експериментів.Фактори та 

границі їх варіювання показано в таблиці . 

Таблиця  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень факторів та інтер-
вал варіювання 

Пара-
метр 

о  хв 

Пара-
метр 

nм хв-1 

Пара-
метр 

п   г/л 

Параметр 

Q1 мас% 

Кодове позначення Х1 Х2 Х3 Х4 

Інтервал варіювання 4 500 100 015 

Нижній рівень 
Хі= -1 

2 1000 100 01 

Основний рівень 

Хі= 0 
6 1500 200 025 

Верхній рівень 
Хі= 1 

10 2000 300 04 



Для планування прийня-

тий ротатабельний централь-

но-композиційний план експе-

рименту, який забезпечує од-

накову точність моделі за всі-

ма напрямками гіперпростору 

при мінімальній кількості екс-

периментів. Обробка результа-

тів експерименту виконана за 

комп'ютерною програмою 

“Statgraphics”. 

 

Як видно з паретто-графіка (див. рис. 1) статистично значимими є ко-

ефіцієнти при лінійних та квадратичних членах рівняння регресії. Тобто 

одержана модель є моделлю другого порядку. Коефіцієнти, які врахову-

ють ефекти парних взаємодій, статистично незначимі. Крім того, з рис. 1 

видно, що найбільш значимими з досліджених параметрів є тривалість 

промивки Х1, далі за значимістю фактори знаходяться в ряду: Х4, Х3, Х2. З 

урахуванням цього одержаний поліном (рівняння регресії) має вигляд: 

 

      Y = 0,4443 – 0,0571X1 – 0,0146X2 + 0,0163X3 + 0,0379X4 – 

- 0,01701X1
2 – 0,0208X2

2 – 0,0146X3
2 – 0,0133X4

2 

 
Рис.1 – Парето-карта коефіцієнтів моделі  (вер-
тикальна лінія відповідає 95% значущості) 
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Рис.2 – Тривимірні перетини гіперповерхні Y(Xn). 



Проаналізуємо одержаний вираз. На рис. 2 та 3 відповідно показано 

тривимірні перетини гіперповерхні Y(Xn) та контурні криві цих повер-

хонь. Як бачимо, при збільшенні тривалості агітації гідросуміші (Х1) та ін-

тенсивності перемішування (Х2) спостерігається зменшення залишкової 

концентрації Na2O у вугіллі.  Залежність цієї концентрації від факторів гу-

стина пульпи (Х3) та і витрат масляного реагенту-зв'язуючого (Х4) пряма – 

зі збільшенням цих параметрів збільшується і залишкова концентрація 

Na2O у вугіллі. Це загалом відповідає описаному в [3] механізму процесу 

знесолення вугілля.  

 

  

Одержана модель може бути використана при розробці промислових 

технологій облагороджування солоного вугілля Західного та Північно-

Східного Донбасу[4]. 
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     Рис.3 – Контурні криві 
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6.2.6. Процес селективного подрібнення руд 

 

Процес селективного подрібнення мінералів руд, який має суттєве 

значення в збагаченні корисних копалин, вивчався на прикладі руд Мазу-

рівського родовища (дослідження проведені за участі К.Л. Шпильового, 

інж., ТОВ «Азов-Мінералтехніка», м.Маріуполь). 

При подрібнені основного різновиду руд Мазурівського родовища 

– маріуполіту, - відбувається суттєвий приріст масової частки пентоксиду 

ніобію в тонких класах. Такий приріст можна використати для фракціоно-

ваного збагачення крупних та дрібних класів після подрібнення. Але таке 

фракціонування має передбачати високу ефективність технології вилу-

чення пентоксиду ніобію з тонких класів. Виходячи з критерію кращого 

розкриття руд, що визначається ступенем розкриття та коефіцієнтом ефек-

тивності рудопідготовки по розкриттю руди, оптимальним для руд Мазу-

рівського родовища є подрібнення у апараті відцентрово-ударного типу. 

          Для обгрунтування раціональних технологічних параметрів селекти-

вного подрібнення руди дослідження проводилися у відцентровому млині 

відцентрово-ударного типу ДЦ-0,36. Млин був оснащений динамічним ві-

дцентровим сепаратором та системою пилеочищення. 

         Вивчалася залежність вмісту класу -0,044  мм у подрібненому проду-

кті від частоти обертання ротора (прискорювача) млина, навантаження на 

млин по вихідній руді та крупності вихідної руди.  

Вплив основних факторів на вміст (C, %) класу -0,044  мм у подріб-

неному продукті вивчали за допомогою активного експерименту. Для 

планування експерименту застосовували ротатабельний центральний ком-

позиційний план другого порядку [1], який дозволяє одержати однакову 

точність поліноміальної моделі у всіх напрямках факторного простору у 

вигляді: 
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 де  Y - функція відгуку; b0 - вільний член; bi, bil, bii  - коефіцієнти при 

змінних, коваріаціях та квадратичних членах; Xi - лінійні ефекти;   XiXl - па-

рні взаємодії;  Xi
2 -   квадратичні члени; k – число незалежних змінних. 



В основі методу лежить факторне планування типу ПФЕ 2n, матриця 

якого доповнюється «зоряними точками» і нульовими (центральними) то-

чками. 

 Ядро плану представлено напівреплікою 23 (1=Х1Х2Х3). Реалізову-

валось 8 дослідів на основних рівнях та ще 6 дослідів в зіркових точках 

(величина зіркового плеча в цьому випадку дорівнює 1,682), і шість дослі-

дів в центрі плану. 

Вибрані фактори задовольняють вимогам керованості, незалежності, 

однозначності, яким повинні задовольняти варіативні чинники при плану-

ванні експерименту. 

          Основні рівні, інтервали варіювання факторів та межі області дослі-

дження, наведені в табл. 1, вибрані на основі апріорної інформації [2] та за 

результатами попередніх експериментів. Матриця планування та резуль-

тати її реалізації наведені у табл.2. 

 

Таблиця 1. – Основні рівні, інтервали варіювання факторів та  

межі області дослідження 

Параметр 

П
о
зн

ач
ен

н
я 

Код 
Одини-
ці вимі-

ру 

Основні рівні 

+1,682               +1 0 -1 -1,682             

Колова  

швидкість ротора 
відцентрового 

млина       

V  Х1 м/с            
        
86,88  
 

80 70 60 53,18           

Крупність вихід-
ної  руди     

d                                Х2 мм  
 
18,7 

 

16 12 8 5,3 

Витрати вихідної  
руди      

Q                            Х3 кг/год       2841 2500 2000 1500 1159 

 

Обробку результатів експериментів та аналіз регресійних моделей 

здійснювали за допомогою модуля „Планування експерименту” статисти-

чної програми Statgraphics 5.1 Plus [3]. 

 

Обробка результатів експерименту (табл. 2) дозволила отримати мо-

дель у вигляді рівняння регресії з врахуванням значущості коефіцієнтів:  

C = 50,409 + 9,71388X1 - 8,01511X2 - 4,98155X3 - 1,97968X1
2 - 0,99625X1X2 

- 0,89375X1X3 +  0,848756X3
2                     (1) 

Коефіцієнти моделі наведено в нормованому (кодованому) вигляді. 



Значущість коефіцієнтів моделі визначали за допомогою Р – рівня і 

наведено на стандартизованому Парето-графіку (рис. 1). Вертикальна лі-

нія на рисунку відповідає 95 % статистичній значущості коефіцієнтів. 

 

Таблиця 2. – Матриця планування і результати її реалізації 

 

              

Як видно з Парето-графіка, статистично значущими є коефіцієнти 

при лінійних членах рівняння регресії, коефіцієнти при X1
2
 та X3

2, та кое-

фіцієнти при парних взаємодіях членів X1 та X2, і  X1 та X3. 

№ X1 X2 X3 Cексп. Срозр. 

1 -1,0 -1,0 -1,0 50,86 50,6663 

2 1,0 -1,0 -1,0 72,85 73,8741 

3 -1,0 1,0 -1,0 35,65 35,9311 

4 1,0 1,0 -1,0 54,05 55,1538 

5 -1,0 -1,0 1,0 41,85 41,7932 

6 1,0 -1,0 1,0 60,66 61,4259 

7 -1,0 1,0 1,0 28,43 28,453 

8 1,0 1,0 1,0 42,86 44,1007 

9 -1,68179 0,0 0,0 28,00 28,4729 

10 1,68179 0,0 0,0 63,10 62,1463 

11 0,0 -1,68179 0,0 63,30 62,8894 

12 0,0 1,68179 0,0 37,00 35,9299 

13 0,0 0,0 -1,68179 62,00 61,1876 

14 0,0 0,0 1,68179 45,10 44,4317 

15 0,0 0,0 0,0 50,50 50,409 

16 0,0 0,0 0,0 50,50 50,409 

17 0,0 0,0 0,0 50,00 50,409 

18 0,0 0,0 0,0 50,80 50,409 

19 0,0 0,0 0,0 50,10 50,409 

20 0,0 0,0 0,0 50,30 50,409 



Значення коефіцієнтів регресії в рівнянні (1) визначають силу впли-

ву відповідних факторів чи їх комбінацій на величину функції відгуку, а 

знак перед коефіцієнтом – характер цього впливу. Як бачимо, на вміст 

класу -0,044 мм у вихідному продукті найбільше впливають колова 

(окружна) швидкість ротора відцентрового млина та крупність вихідної 

руди. Але треба враховувати, що фактори Х1 та Х3 входять до рівняння у 

вигляді квадратичних членів, що призводить до заниження їх впливу на 

функцію відгуку при оцінці за величиною коефіцієнтів регресії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. – Значущість коефіцієнтів моделі (Парето-графік). 

 

          Адекватність одержаних регресійних моделей визначили за високим 

значеннями   коефіцієнту детермінації R-квадрат:   R2 = 99,5 % . 

           Середньоквадратичне відхилення (стандартна похибка)  σ = 1,07 %; 

похибка моделі складає ±2,12 %. 

Аналіз регресійної моделі здійснено за допомогою згаданої статис-

тичної програми «Statgraphics 5.1 Plus».  

На рис. 2 наведено тривимірні поверхні функції відгуку та їх пере-

тини. Аналіз залежностей, наведених на рис. 2, показує, що зростання 

окружної швидкості прискорювача відцентрового млина призводить до 

помітного зростання вмісту класу -0,044 мм у вихідному продукті дроб-

лення. Зростання вмісту класу дещо уповільнюється при зміні окружної 

швидкості прискорювача від 80 до 85-87 м/с. Швидкість 85-87 м/с можна 

вважати оптимальною для цієї моделі млина відцентрово-ударної дії.  

Зростання крупності вихідної руди, що подається на подрібнення, 

приводить до зниження вмісту класу – 0,044 мм. Найвищий вміст цього 

класу спостерігається при подрібненні дрібної руди крупністю  6-4 мм.  

Зростання навантаження на відцентровий млин по вихідній руді та-

кож призводить до зниження вмісту класу -0,044 мм у готовому продукті. 
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                     Рис. 2. – Тривимірні поверхні відгуку та їх перетини  

 

Оптимальним за цим критерієм навантаженням треба прийняти 

1100-1200 кг/год. 

Таким чином, при ударно-відцентровому подрібненні, яке є опти-

мальним способом рудопідготовки рідкіснометалічної руди Мазурівського 

родовища з точки зору мінімізації втрат цінного компоненту – ніобію, з 

шламами, та розкриття мінералів, відбувається вибіркове руйнування як 

рудних, так і нерудних (альбіту, мікрокліну, нефеліну) мінералів. 
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          Розкриття протікає в більш грубому класі – 0,08-0,071 мм. Це сприя-

тиме зростанню показників гравітаційного збагачення. Вихід «технологіч-

ного» (найбільш розкритого) класу при цьому суттєво вищий.  

         Раціональними технологічними параметрами млина ударно-

відцентрової дії є: окружна швидкість ротора – 85-87 м/с, продуктивність 

по вихідній руді – 1100-1200 кг/год, крупність вихідної руди – 4-6 мм. 
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6.2.7. Визначення раціонального складу композиційних  

реагентів-нафтопродуктів для інтенсивного зневоднення вугілля 

фільтруванням 

 

Одним з методів підвищення ефективності механічного зневоднення 

дрібнозернистого вугілля є застосування реагентів-інтенсифікаторів: не-

органічних електролітів, синтетичних і натуральних поверхнево-активних 

речовин (ПАР), полімерів, аполярних органічних рідин [1-3]. На нашу ду-

мку, застосуванню останніх в нашій країні не приділяється достатньої ува-

ги. Промислові випробування показують, що аполярні реагенти нафтового 

походження забезпечують зниження вологості осаду на 5% при витраті 

реагенту до 500 г/т. У разі використання кам'яновугільних масел досяга-

ється зниження вологості осаду на 3% при витраті реагенту 1-1,5 кг/т. При 

цьому продуктивність вакуум-фільтрів зростає в середньому на 10% [1]. 

У зарубіжній практиці як гідрофобізуючу добавку до вугілля перед 

центрифугуванням застосовують водну емульсію бітуму або важкої нафти 

при співвідношенні реагент / вода = 30/70 - так звану «оріемульсію» 

(Orimulsion). Департамент енергетики США розробив спеціальний процес 

зневоднення Granuflow [4]. При крупності вугілля -0,6 мм; -0,2 мм; -0,1 

мм; -0,075 мм і витраті емульсії 2-8% від маси вугілля зниження вологості 

кеку по відношенню до звичайного центрифугування відповідно склало 

37%, 32%, 26%, 26% [5]. Наведені дані свідчать про помилковість виснов-

ків ряду вітчизняних досліджень щодо низької ефективності аполярних 

реагентів для інтенсифікації зневоднення тонких класів вугілля. У зв'язку 

з цим виникає необхідність в розробці теоретичних основ вітчизняної тех-

нології інтенсифікації зневоднення вугілля аполярними реагентами. Ефек-

тивність застосування аполярних реагентів багато в чому залежить від їх 



групового хімічного складу. Однак дослідження цього параметра носять 

випадковий, несистемний характер і не можуть дати чітких теоретичних 

уявлень і практичних рекомендацій щодо раціонального складу цих реа-

гентів. 

Метою цієї роботи є визначення раціонального складу реагенту-

інтенсифікатора процесу зневоднення вугілля різного ступеня зрілості 

(вуглефікації) вакуумним фільтруванням на основі продуктів нафтового 

походження. Ці реагенти широко застосовуються в практиці вуглезбага-

чення і на відміну від продуктів коксохімії в разі оптимального дозування 

істотно не впливають на організм людини і навколишнє середовище. По-

дібні дослідження найбільш доцільно проводити методами симплекс-

решітчастого або симплекс-центроїдного планування для систем "склад-

властивість". У даній роботі використаний симплекс-центроїдний план 

Шеффе, що забезпечує рівномірний розкид експериментальних точок по 

факторному простору [6]. 

Суть досліджень полягала у визначенні впливу складу композицій-

ного реагенту на вологість вугілля W після його зневоднення вакуумним 

фільтруванням. Дослідження проводилися на шламах розміром - 0,5 мм 3 

марок донецького вугілля: 

- марки ДГ (ш. Південно-Донбаська № 1),  
d
иA  = 8,2 % ;  

- марки К (ш. ім. Гайового),  
d
иA = 7,9 %; 

-  марки П (ш. “Комсомолець Донбасу”), 
d
иA = 8,5 %. 

Рівняння регресії розроблялися окремо для кожної марки вугілля. 

В якості вихідних компонентів композиційного реагенту застосову-

валися найбільш широко використовувані у вуглезбагаченні реагенти-

нафтопродукти: освітлювальний гас (Х1), дизельне паливо (Х2) і флота-

ційний реагент ААР-2 (Х3). У всіх експериментах, що реалізують матри-

цю трикомпонентного симплекс-центроїдного плану, витримувалося умо-

ва  

1
3

1


i

iX , де Хi – частинна участь у реагенті  i-го компонента. 

Дослідження проводилися на лабораторній фільтрувальній установці 

при наступних значеннях параметрів фільтрування: величина вакууму 70 

кПа; густина вихідної суспензії 200 кг/м3; час фільтрації 1 хв. Вихідна су-

спензія перед фільтруванням оброблялася композиційним реагентом у ви-

сокошвидкісній імпеллерній мешалці при n = 2500 хв-1. Витрата реагенту у 

всіх експериментах становила 500 г/т. 

Розробка планів експериментів, оцінка значимості коефіцієнтів і 

адекватності регресійних моделей, а також аналіз отриманих рівнянь здій-

снювалися за допомогою модуля "Планування експерименту" програми 

Statgraphics 5.0 Plus.  



 

Таблиця 1. – Результати експериментів та оцінки моделей 

 

Попередня оцінка показала, що серед пропонованих в модулі регре-

сійних моделей сумішей (лінійної, квадратної, кубічної та спеціальної ку-

бічної) найбільш високими статистичними характеристиками володіє спе-

ціальна кубічна модель у вигляді наступного полінома: 

 

 W = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b12X1X2 + b13X1X3 + b23X2X3 + b123X1X2X3 
 

У таблиці 1 наведені матриці планування, експериментальні і розра-

хункові (відповідно до моделі) значення цільової функції, а також основні 

статистичні оцінки рівнянь регресії. Як видно, всі регресійні моделі воло-

Мар-
ка ву-

гілля 

Фактори (компоненти) 

W ,% 
експ. 

W ,% 
розра-

хунк. 

 
Оцінки  моделей 

Х1 Х2 Х3 
Рівень 

значимості 

(р-рівень)  

Коефіцієнт 
детермінації 

R2, % 

ДГ 

 0 0 19,1 19,08 

0,0011 99,81 

0 1 0 19,0 18,98 
0 0 1 21,9 21,94 

0,5 0,5 0 18,7 18,66 
0,5 0 0,5 20,9 29,91 

0 0,5 0,5 21,5 21,52 
0,333333 0,333333 0,333333 19,1 19,10 
0,666667 0,166667 0,166667 18,9 18,98 

0,166667 0,666667 0,166667 19,1 19,15 
0,166667 0,166667 0,666667 21,0 20,89 

К 

1 0 0 22,1 22,11 

0,0010 99,90 

0 1 0 19,5 19,48 
0 0 1 21,0 21,02 

0,5 0,5 0 20,3 20,29 
0,5 0 0,5 21,7 21,73 
0 0,5 0,5 19,5 19,50 

0,333333 0,333333 0,333333 19,8 19,82 
0,666667 0,166667 0,166667 21,0 20,97 
0,166667 0,666667 0,166667 19,3 19,35 

0,166667 0,166667 0,666667 20,4 20,34 

П 

1 0 0 21,0 21,01 

0,0032 99,63 

0 1 0 20,6 20,61 

0 0 1 19,5 19,47 

0,5 0,5 0 20,5 20,53 

0,5 0 0,5 20,9 20,89 

0 0,5 0,5 19,2 19,18 

0,333333 0,333333 0,333333 19,4 19,38 

0,666667 0,166667 0,166667 20,4 20,37 

0,166667 0,666667 0,166667 19,7 19,67 

0,166667 0,166667 0,666667 19,3 19,41 



діють надійними статистичними характеристиками. Про це свідчать висо-

кий рівень значущості (р <0,05) і великі (понад 99%) значення коефіцієнта 

детермінації R2 для всіх без винятку моделей. Це дозволяє вважати ці мо-

делі адекватними досліджуваному процесу. 

Тому всі наступні розрахунки і оцінки здійснювалися на основі цієї  

При обробці реагентами-інтенсифікаторами суспензії вугілля марки К 

ефективність індивідуальних реагентів зменшується в ряді "дизпаливо - 

реагент ААР - гас". Мінімальна вологість кеку (W = 19,3%) досягається на 

трикомпонентній суміші наступного складу: Х1 = 7%; Х2 = 68%; Х3 = 25%. 

У разі обробки суспензії вугілля марки П посилюється зневоднююча 

дія реагенту ААР, який за своєю ефективністю починає перевершувати 

дизпаливо. У цьому випадку мінімальна вологість кеку (W = 19,1%) дося-

гається на суміші наступного складу: Х1 = 8 %; Х2 = 38 %; Х3 = 54 %. 

 
Рис. 1 – Тернарні графіки поверхонь відгуку та їх контурні криві:  а – вугілля марки Д;  

б – вугілля марки К; в – вугілля марки П. 

 

В цілому дослідження показують, що гас є найбільш ефективним 

реагентом-інтенсифікатором в разі переробки малометаморфізованого 



вугілля. По мірі збільшення ступеня хімічної зрілості вугілля зростає 

інтенсифікуючий вплив на процесйого зневоднення фільтруванням дизпа-

лива і реагенту ААР. При цьому участь в композиційному реагенті гасу не 

повинна перевищувати 7-8%. 

Аналіз групового хімічного складу і властивостей цих реагентів по-

казує [7], що в тій же послідовності спостерігається закономірне збіль-

шення густини, в'язкості, молекулярної маси інгредієнтів і  вмісту арома-

тичних сполук. Отже, підвищення кожного з цих показників веде до збі-

льшення зневоднюючого впливу реагенту. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Інтенсифікуючий вплив на процес зневоднення вугілля фільтруван-

ням реагентів-нафтопродуктів і їх композицій є функцією їх групового хі-

мічного складу і властивостей. Він зростає в міру збільшення густини, в'я-

зкості, молекулярної маси індивідуальних сполук, а також вмісту арома-

тичних сполук. 

2. Для малометаморфізованого вугілля найбільш ефективними є ком-

позиції на основі гасу і дизпалива з невеликою часткою (до 10%) реагенту 

ААР. 

3. У разі вугілля середньої і високої стадії метаморфізму найбільш ефе-

ктивні композиції дизпалива і флотореагенту ААР з невеликою добавкою 

(7-8%) гасу. 

 
Список джерел 

1. Каминский В.С., Барбин М.Б., Долина Л.Ф. Интенсификация про-

цессов обезвоживания. – М:Недра,-1982.- 224 с.  

2. Чуянов К.Г., Шемаханов М.М. Обезвоживание, пылеулавливание и 

охрана окружающей среды. – М:Недра,-1987.- 226 с. 

3. Майдуков Г.Л. Технология фильтрования продуктов обогащения 

углей.- М: Недра, 1975.- 144 с. 

4. Новые данные об обогащении углей в США //Геол..изуч. и ис-

польз.недр.- 1999.- № 4-5.- С.32-33.  

5. Wen W.W., Richard P. Killmeyer, Bruce R., Utz. Richard E. Husko. 

Simultaneous Fine Coal Dewatewring and Reconstitution via the U.S. 

Department of Energy In Sity Cake Hardening Process // Proceeding of the 12th 

International Coal Preparation Congress, Cracow, Poland, May 23-27, 1994. 

6. Зедгинидзе И.Г. Планирование эксперимента для исследования 

многокомпонентных систем. – М.: Наука, 1976. – 296 с. 

 7. Саранчук В.І., Ільяшов М.О., Ошовський В.В., Білецький В.С. Ос-

нови хімії і фізики горючих копалин. (Підручник з грифом Мінвузу). – 

Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 640 с. 

 



6.2.8. Процес масляної грануляції бурого вугілля 

 

Буре вугілля займає важливе місце в паливно-енергетичному балансі 
України – його частка складає 6,6%. В нашій країні зосереджено 3,5% сві-
тових запасів бурого вугілля. Його можна використовувати як сировину у 
процесах брикетування, зрідження, газифікації, піролізу. [1] Водночас во-

но має ряд специфічних властивостей, які перешкоджають його масштаб-
ному використанню: висока вологість і гігроскопічність, висока реактивна 
здатність до кисню, дещо занижена теплота згоряння. Ці характеристики 

обумовлюють неможливість його тривалого зберігання, перевезення на 
великі відстані,  велику імовірність самозаймання.  

Актуальним також є питання переробки і облагородження бурого 
вугілля при його гідравлічному транспортуванні. Існує дві принципово рі-

зні технології  гідравлічного транспортування вугілля. Перша технологія – 
транспортування у гідросумішах масовою концентрацією С≈50% з пода-
льшим зневодненням на приймальному терміналі.  Друга технологія гід-
равлічного транспортування вугілля – у вигляді висококонцентрованих 

водо-вугільних суспензій (ВВВС). [2] 
Таким чином існує проблема розробки такої технології первинної 

переробки бурого вугілля, яка б враховувала специфічні властивості вихі-
дного бурого вугілля, умови  процесу гідравлічного транспортування ву-

гілля і вимоги до характеристик вугільної сировини подальших операцій 
по його переробці – піролізу, спалювання, зрідження, брикетування, зне-
воднення. Рішенням цієї проблеми може стати технологія обробки вугілля 

масляними реагентами – масляна агрегація. 
У роботі [3] нами виконано попередні дослідження масляної агломе-

рації (грануляції) бурого вугілля, що дало змогу встановити область раці-
ональних режимних параметрів, вказати найбільш значимі з них – витрати 

зв’язуючого, рН середовища і його температура, швидкість обертання ва-
ла імпелера мішалки-гранулятора.  

Для розробки регресійної моделі процесу масляної грануляції бурого 
вугілля використовується центрально-композиційний ротатабельний план 

другого порядку. Досліджувався вплив на процес масляної грануляції чо-
тирьох головних факторів: витрати зв’язуючого Qзв, температура середо-
вища tс, швидкість обертання вала імпелера мішалки-гранулятора n, пока-
зник рН середовища. Фактори та границі їх варіювання вибрані на основі 

даних [3] наведені в таблиці 1. 
Як вихідне прийняте буре вугілля крупністю 0-1 та 0-3 мм, зольністю 

Аd = 10,65%, а як реагент зв’язуюче прийнято мазут марки М 100. 

Експериментальна область факторного простору: Qзв = 5-25 мас.% від 
вугілля, tс = 15-55 ˚С,  n =600-1900 хв-1,  рН = 5-9. Цільова функція – діа-
метр гранул D. Для розробки плану експерименту та обробки одержаних 
експериментальних даних використовувалася стандартна комп’ютерна 

програма Statgraphics 5.1. 



Таблиця 1.  

Фактори, що впливають на процес масляної грануляції, та границі їх 

варіювання. 

Фактор 
Код фак-

тора 
Одиниця ви-
мірювань 

Рівні факторів 

-2 -1 0 +1 +2 

Витрати 
зв’язуючого, Qзв 

Х1 мас.% 5 10 15 20 25 

Температура сере-
довища, tс 

Х2 ˚С 15 25 35 45 55 

Швидкість обертан-
ня вала, n 

Х3 хв-1 600 1000 1300 1600 1900 

Показник рН сере-

довища 
Х4 - 5 6 7 8 9 

 

При розробці регресійної моделі процесу використано центрально-

композиційний ротатабельний план другого порядку, який забезпечує од-

накову похибку по всьому факторному простору [4, 5].  

Одержаний поліном з урахуванням значущості коефіцієнтів моделі 

має вигляд:  

D = 0,9 + 0,45∙X1 - 0,075∙X2 + 0,116667∙X3 - 0,25∙X4 + 0,24375∙X1
2 + 

0,0∙X1∙X2 - 0,125∙X1∙X3 - 0,175∙X1∙X4 - 0,10625∙X2
2 - 0,0875∙X2∙X3 + 

0,0875∙X2∙X4 - 0,01875∙X3
2 + 0,0125∙X3∙X4 - 0,11875∙X4

2 

Коефіцієнти моделі наведено в нормованому вигляді. Модель адек-

ватна процесу, що досліджується. Про це свідчить високе значення коефі-

цієнта детермінації (R2 = 97,9 %) і низьке значення стандартної похибки 

експерименту SE = 0,143284 коефіцієнти при членах рівняння регресії Х1, 

Х4, X12, X1∙X4, Х3, X1∙X3, X42, X22, X2, X2∙X3, X2∙X4 статистично значимі. 

Найбільше впливають на діаметр гранул витрати зв’язуючого Х1, другий 

за значимістю фактор 

– рН середовища X4. 

Інші фактори вплива-

ють на цільову функ-

цію значно менше. 

Збільшення факторів 

Х1 та X2, приводить до 

збільшення діаметра 

гранул, а збільшення 

факторів X2,X4 – до 

його зменшення. 

На рис. 1 подано 

стандартизований па-

рето-графік, згідно 

 
Рис. 1 – Значимість коефіцієнтів моделі (парето-графік) 



якого На парето-графіку показано характер і ступінь впливу факторів та 

ефектів їх взаємодій на діаметр D. 

На рис. 2 зображений графік порівняння експериментальних 

(observed) і  розрахункових (predicted)  значень цільової функції. Як бачи-

мо, в більшості випадків різниця між цими даними невелика. Більшість 

експериментальних точок знаходиться поблизу прямої лінії. 

На рис. 3. подані часткові тривимірні перетини гіперповерхні цільо-

вої функції D(X1, X2) і D(Х3, Х4).  

 

На рис. 4 наведені контурні криві цих гіперповерхонь. Простежуєть-

ся чітке збільшення діаметра D вуглемасляних агрегатів (гранул) з ростом 

витрат зв’язуючого в області Qзв = 5-25 мас.%. При збільшення Qзв з 10 до 

20 мас.% діаметр D збільшується з 0,7 до 1,7 мм. 

 

 
Рис. 2 – Графік порівняння експериментальних (observed) і  розрахункових (predicted)  

 значень цільової функції. 

 

Рис. 3 – Часткові тривимірні перетини гіперповерхні цільової функції:  
а) D(X1, X2);    б) D(Х3, Х4) 
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Результати оптимізації показують, що максимальна крупність гранул 
складає  D= 3,6 мм. Режимні параметри, які забезпечують досягнення та-
кого результату у перерахування на натуральні значення факторів: Qзв = 
25 мас.%,  tс = 22,5 ˚С, n = 1300 хв-1, pH = 5. 

 
Висновки 
1. За результатами дослідів встановлено, що в процесі грануляції бу-

рого вугілля вплив досліджуваних факторів на діаметр гранул за значиміс-
тю має таку послідовність: витрати зв’язуючого, показник рН середовища, 
швидкість обертання вала, температура середовища [6]. 

2. Одержана математична модель процесу грануляції бурого вугілля 
може бути використана для поглибленого дослідження впливу на процес 
обраних факторів, а також визначення режимних параметрів що забезпе-
чують максимальну крупність гранул. 
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6.2.9. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ  

ФЛОКУЛЯНТА НА ОСНОВІ МАСЛЯНИХ РЕАГЕНТІВ 

6.2.9.1. Визначення оптимального складу флокулянта на основі 

нафтопродуктів 

Як відомо, груповий хімічний склад більшості масляних реагентів 

являє собою суміш різноманітних вуглеводних речовин, співвідношення 

між якими може коливатися в дуже широких межах [1,2]. Тому визначен-

ня раціонального складу масляних флокулянтів є актуальним питанням 

розробки промислової технології селективної флокуляції вугілля маслами.  

Подібні дослідження найбільш доцільно проводити методами симп-

лекс-решітчатого або симплекс-центроїдного планування для систем 

“склад-властивість”. У даній роботі був використаний симплекс-

центроїдний план Шеффе, що забезпечує рівномірний розкид експеримен-

тальних точок у багатомірному просторі [3]. 

Суть досліджень полягала у визначенні впливу складу композицій-

ного флокулянта на показник вилучення вугільних фракцій у концентрат, 

 . Цей параметр виступав як цільова функція і визначався з виразу: 
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де d

oA , d

kA  і d

иA - зольності відходів, концентрату і вихідного вугілля відпо-

відно.  

Дослідження проводилися на шламах крупністю – 0,1 мм таких чоти-

рьох марок донецького вугілля: 

- марки Д (ш. Трудівська),  довгополумʼяне, d
иA  = 34,2 % ;  

- марки Г (ш. Куйбишевська) , газове, d
иA  = 35,7 % ;  

- марки К (ш. ім. Леніна),  коксівне, d
иA = 33,7 %; 

-  марки П (ш. “Комсомолець Донбасу”), пісне, d
иA = 35,1 %. 

Рівняння регресії розроблялися окремо для кожної марки вугілля. 

В перший серії експериментів як вихідні компоненти композиційного 

флокулянта застосовувалися реагенти-нафтопродукти, що найбільш ши-

роко використовуються у вуглезбагаченні: освітлювальний гас ( Х1), дизе-

льне паливо (Х2) і флотаційний реагент ААР-2 (Х3). У всіх експериментах, 

що реалізують матрицю трикомпонентного симплекс-центроїдного плану, 

витримувалась умова 1
3

1


i

iX , де Хi – пайова участь у флокулянті i-го 

компонента. Витрати флокулянта у всіх дослідах складали 1% від маси 

вихідного шламу. 

 



Таблиця 1. 
Результати експериментів та оцінки моделей 

Марка 

вугілля 

Фактори (компоненти) 

  
  
  

  
 

,%
 

е
к
с
п

. 

 
,%

 

р
о

зр
. 

 

Оцінки  моделей 

 

Х1         Х2       Х3 
Рівень значу-

щості 

 (р-рівень) 

Коефіцієнт де-
термінації 

R
2
 % 

     Д 

1 0 0 89 89,34 

0,0239 92,31 

0 1 0 85 84,80 

0 0 1 83 82,52 

0,5 0,5 0 83 83,09 

0,5 0 0,5 82 81,81 

0 0,5 0,5 80 79,27 

0,333 0,3333 0,3333 81 80,00 

0,6667 0,1667 0,1667 84 83,36 

0,1667 0,6667 0,1667 80 80,99 

0,1667 0,1667 0,6667 78 78,81 

Г 

 

1 

 

0 

 

0 

 

74 

 

74,06 

0,0090 98,57 

0 1 0 90 90,24 

0 0 1 87 87,14 

0,5 0,5 0 78 78,04 

0,5 0 0,5 79 78,95 

0 0,5 0,5 82 82,13 

0,3333 0,3333 0,3333 77 78,33 

0,6667 0,1667 0,1667 76 75,54 

0,1667 0,6667 0,1667 83 82,10 

0,1667 0,1667 0,6667 82 

 

81,37 

 

К 

 

1 

 

0 

 

0 

 

74 

 

73,59 

0,0015 95,76 

0 1 0 82 82,41 

0 0 1 87 87,13 

0,5 0,5 0 78 77,98 

0,5 0 0,5 79 78,71 

0 0,5 0,5 89 89,52 

0,3333 0,3333 0,3333 82 82,42 

0,6667 0,1667 0,1667 76 77,10 

0,1667 0,6667 0,1667 85 83,65 

0,1667 0,1667 0,6667 86 
 

85,47 
 

П 

 
1 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72,68 

0,0071 90,75 

0 1 0 77 77,32 

0 0 1 90 89,86 

0,5 0,5 0 77 76,52 

0,5 0 0,5 87 86,06 

0 0,5 0,5 89 87,70 

0,3333 0,3333 0,3333 82 84,58 

0,6667 0,1667 0,1667 81 79,58 

0,1667 0,6667 0,1667 82 81,67 

0,1667 0,1667 0,6667 88 89,03 



Дослідження проводилися на лабораторній установці, що включає ви-

сокошвидкісний імпелерний змішувач з камерою обсягом 750 см3 і лабо-

раторну флотомашину ФЛ-1 з таким же обсягом камери. Вихідна водову-

гільна суспензія густиною 150 кг/м3 оброблялася в змішувачі флокулян-

том, склад якого відповідав необхідному згідно плану експерименту. Піс-

ля турбулентного перемішування протягом 60 с при частоті n = 2500 хв-1 

зфлокульований продукт піддавався наступному флотаційному поділу за 

рахунок аероефекту в камері флотомашини без подачі додаткових реаген-

тів. Продукти поділу висушувалися і піддавалися аналізу на зольність. За 

даними аналізів згідно рівняння (1) розраховувалися значення цільової 

функції – вилучення ε. 

Розробка планів експериментів, оцінка значимості коефіцієнтів і адек-

ватності  регресійних моделей у цілому, а також аналіз отриманих рівнянь 

здійснювалися за допомогою модуля “Планування експерименту” програ-

ми Statgraphics  Plus.  

Попередня оцінка показала, що серед пропонованих у модулі регре-

сійних моделей сумішей (лінійною, квадратичною, кубічною і спеціаль-

ною кубічною) найбільш високими статистичними характеристиками во-

лодіє модель другого порядку, що описується поліномом:                        
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1 ji
jiij

i
iiр xxbxb                                           (2) 

Тому всі наступні розрахунки й оцінки здійснювалися на основі цієї 

моделі. У таблиці приведені матриці планування, експериментальні і роз-

рахункові (відповідно до моделі) значення цільової функції, а  також ос-

новні статистичні оцінки рівнянь регресії. Як видно, усі регресійні моделі 

статистично значимі. Про це свідчать високий рівень значимості (р < 0,05) 

і великі (понад 90 %) значення коефіцієнта детермінації R-квадрат для 

усіх без винятку моделей. Це дозволяє вважати ці моделі адекватними до-

сліджуваному процесові. 

Отримані остаточні рівняння регресії для різних марок  вугілля мають 

такий вигляд: 

 

Д:    = 89,34Х1 + 84,80Х2 + 82,53Х3 –15,94Х1Х2  – 16,48Х1Х3 – 17,58Х2Х3 

Г:    = 74,06Х1 + 90,24Х2 + 87,15Х3 –16,44Х1Х2 – 6,63Х1Х3 – 26,26Х2Х3 

К:    = 73,59Х1 + 82,41Х2 + 87,14Х3 –0,07Х1Х2 – 6,62Х1Х3 + 19,02Х2Х3 

П:    = 72,68Х1 + 77,32Х2 + 89,86Х3 + 6,07Х1Х2 + 19,16Х1Х3 + 16,43Х2Х3 



Для аналізу отриманих моделей були використані графічні можливо-

сті програми Statgraphics. На рис. 1 представлені тернарні тривимірні гра-

фіки поверхонь відгуку, а на рис.2 – контурні криві (карти ліній рівня) цих 

поверхонь. На основі представлених графіків виконаємо оцінку впливу 

складу композиційних реагентів на їх флокулюючу здатність. 

          Рис.1 – Тернарні графіки поверхонь відгуку 
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У випадку флокуляції вугілля марки Д однокомпонентними (індиві-

дуальними) реагентами їх флокулююча здатність знижується в ряді “гас – 

дизпаливо – реагент  ААР ”.  

Розрахунки по визначенню  екстремуму-максимуму  рівняння  ре-

гресії показують, що максимальне значення  вилучення  досягається при 

Х1 = 1,0, тобто при використанні у якості флокулянта тільки гасу. Також 

можливе застосування двокомпонентного флокулянта на базі гасу з неве-

ликою добавкою (не більш 10-12 %) дизельного палива. Трикомпонентні 

суміші у випадку флокуляції вугілля марки Д малоефективні. 

При обробці вугілля марки Г флокулююча здатність індивідуальних 

реагентів  зменшується  в ряді “дизпаливо – реагент ААР – гас”. Цільова 

функція досягає максимальних значень при Х2 = 1,0. Двокомпонентні су-

міші ефективні тільки на основі дизпалива при пайовій участі реагенту 

ААР у межах 0 – 10 %. Як і в попередньому випадку, флокуляція вугілля 

марки Г трикомпонентними сумішами малоефективна. 

При селективній флокуляції вугілля марок К і П ситуація істотно 

змінюється. Найбільш ефективними стають двокомпонентні суміші на ос-

нові дизпалива і реагенту ААР. У випадку вугілля марки К оптимальним є 

співвідношення: Х2 = 38 %;   Х3 = 62 %. Для вугілля марки П маємо: Х2 = 
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      Рис.2 Контурні криві поверхонь відгуку  
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12 %;   Х3 = 88 %. Трикомпонентні суміші можливі на базі дизпалива і ре-

агенту ААР з невеликою добавкою (до 10%) гасу.  

У цілому аналіз показує, що гас є найбільш ефективним флокулян-

том у випадку переробки вугілля малого ступеня вуглефікації. По мірі збі-

льшення ступеня хімічної зрілості вугілля найбільш ефективним стає спо-

чатку дизпаливо, а потім двокомпонентні суміші “дизпаливо - реагент 

ААР”, з поступовим ростом частки реагенту ААР при переході від вугілля 

середнього до вугілля високого ступеня зрілості. 

 Звідси випливає, що флокулююча здатність розглянутих нафтопро-

дуктів у міру збільшення ступеня хімічної зрілості вугілля зростає в ряді  

“гас - дизпаливо - реагент ААР”. Аналіз групового хімічного складу і вла-

стивостей цих реагентів показує [1], що в тій же послідовності спостеріга-

ється закономірне збільшення густини, в'язкості, молекулярної маси інг-

редієнтів і вмісту ароматичних сполук. Отже, підвищення кожного з цих 

показників веде до збільшення флокулюючої здатності реагентів. 

 Таким чином,  флокулююча здатність реагентів-нафтопродуктів та їх 

композицій є функцією їх групового хімічного складу і властивостей. Во-

на зростає в міру збільшення густини, в'язкості,  молекулярної маси інди-

відуальних сполук, а також вмісту ароматичних сполук. 

 Для вугілля низької стадії метаморфізму найбільш ефективними  є 

індивідуальні флокулянти на основі гасу і дизпалива, а також їх компози-

ції. У випадку вугілля середньої і високої стадії метаморфізму найбільш 

ефективні композиції дизпалива і флотаційного реагенту ААР. 

 

6.2.9.2. Визначення оптимального складу флокулянта на основі  

продуктів коксохімії 

 

 Розглянемо тепер визначення оптимального складу масляних реаге-

нтів на основі продуктів переробки кам’яновугільної смоли коксохімічно-

го виробництва. Як вихідні компоненти композиційного флокулянта в 

наших експериментах застосовувалися (табл.): вбирне масло (Х1), друга 

антраценова фракція (Х2) і пековий дистилят (Х3). 

Дослідження виконувалися на тому ж вугіллі, на тій самій установці 

і при тих же режимних параметрах флокуляції, що і в попередній серії ек-

спериментів. Для розробки і аналізу рівнянь регресії також застосовувала-

ся програма Statgraphics, в  якості цільової функції  –  вилучення вугілля в 

концентрат ε (%).  

Встановлено, що у випадку композиційних флокулянтів на основі 

продуктів коксохімії найбільш високими статистичними характеристика-

ми володіє спеціальна кубічна модель у вигляді наступного полінома: 

ε = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b12X1X2 + b13X1X3 + b23X2X3 + b123X1X2X3 

Всі наступні розрахунки й оцінки здійснювалися на основі цієї моделі. 



Таблиця 2. 

Результати експериментів та оцінки моделей 

У таблиці 2 наведені матриці планування, експериментальні і розра-

хункові (відповідно до моделі) значення цільової функції, а також основні 

статистичні оцінки рівнянь регресії. Як видно, усі регресійні моделі воло-

Марка 

вугілля 

Фактори (компоненти) 

 ,% 
експ. 

 ,% 
розр. 

 
Оцінки  моделей 

 

Х1 Х2 Х3 

Рівень зна-

чущості 
(р-рівень)  

Коефіцієнт 

детермінації 
R2, % 

Д 

1 0 0 91,3 91,12 

0,0042 99,02 

0 1 0 88,0 88,20 

0 0 1 81,0 80,95 
0,5 0,5 0 90,9 90,92 

0,5 0 0,5 88,0 87,74 
0 0,5 0,5 87,8 87,95 

0,333 0,3333 0,3333 89,5 89,41 

0,6667 0,1667 0,1667 90,0 90,56 
0,1667 0,6667 0,1667 90,2 89,64 

0,1667 0,1667 0,6667 86,0 86,18 

Г 

1 0 0 88,5 88,48 

0,0005 99,77 

0 1 0 88,0 88,10 

0 0 1 81,0 80,94 
0,5 0,5 0 91,2 91,28 
0,5 0 0,5 88,0 87,92 

0 0,5 0,5 87,8 87,84 
0,3333 0,3333 0,3333 89,5 89,56 

0,6667 0,1667 0,1667 90,0 90,03 
0,1667 0,6667 0,1667 90,2 89,88 
0,1667 0,1667 0,6667 86,2 86,37 

К 

1 0 0 88,3 88,42 

0,0016 99,48 

0 1 0 90,8 90,84 
0 0 1 81,0 80,84 

0,5 0,5 0 90,6 90,57 
0,5 0 0,5 87,0 86,95 
0 0,5 0,5 87,8 87,67 

0,3333 0,3333 0,3333 90,6 90,57 
0,6667 0,1667 0,1667 90,4 90,06 

0,1667 0,6667 0,1667 91,2 91,10 
0,1667 0,1667 0,6667 86,0 86,50 

П 

1 0 0 88,3 88,35 

0,0001 99,94 

0 1 0 90,8 90,77 
0 0 1 81,0 80,97 

0,5 0,5 0 90,6 90,62 

0,5 0 0,5 89,0 89,02 
0 0,5 0,5 89,8 89,74 

0,3333 0,3333 0,3333 90,6 90,59 
0,6667 0,1667 0,1667 90,4 90,25 
0,1667 0,6667 0,1667 91,2 91,29 

0,1667 0,1667 0,6667 87,4 87,49 



діють надійними статистичними характеристиками. Про це свідчать висо-

кий рівень значимості (р < 0,05) і великі (більш 90 %) значення коефіцієн-

та детермінації R-квадрат для усіх без винятку моделей. Це дозволяє вва-

жати ці моделі адекватними досліджуваному процесові. 

Отримані  рівняння регресії для різних марок  вугілля мають такий 

вигляд: 

 

марка Д: ε = 91,1235∙X1 + 88,1962∙X2 + 80,9508∙X3 + 5,03952∙X1∙X2 + 

+ 6,94861∙X1∙X3 + 13,4941∙X2∙X3 - 4,76443∙X1∙X2∙X3 

марка Г: ε = 88,4826∙X1 + 88,1008∙X2 + 80,9372∙X3 + 11,9668∙X1∙X2 + 

+12,8395∙X1∙X3 + 13,2759∙X2∙X3 - 13,7644∙X1∙X2∙X3 

марка К: ε = 88,4178∙X1 + 90,836∙X2 + 80,836∙X3 + 4,50744∙X1∙X2 + 

+ 9,30744∙X1∙X3 + 7,3438∙X2∙X3 + 41,0827∙X1∙X2∙X3 

марка П: ε = 88,3531∙X1 + 90,7712∙X2 + 80,9712∙X3 + 4,24861∙X1∙X2 + 

+ 17,4486∙X1∙X3 + 15,485∙X2∙X3 - 6,56441∙X1∙X2∙X3 

На рис. 3 представлені тернарні тривимірні графіки поверхонь відгу-

ку, а на рис. 4 – контурні криві (карти ліній рівня) цих поверхонь. На ос-

нові представлених графіків виконаємо оцінку впливу складу композицій-

них реагентів на їх флокулюючу здатність. 

Як видно с рисунків та рівняння регресії, у випадку флокуляції ву-

гілля марки Д однокомпонентними флокулянтами їх ефективність зростає 

в ряду “пековий дистилят (Х3) – друга антраценова фракція (Х2) – вбирне 

масло (Х3)”. Найбільш високою ефективністю володіють двокомпонентні 

суміші на основі вбирного масла і другої антраценової фракції. Оптималь-

ний склад двокомпонентного флокулянта має таке співвідношення скла-

дових: Х1 = 80 %, Х2 = 20 %. 

У випадку вугілля марки Г відзначені вище особливості в основному 

зберігаються. Але слід відмітити значне зростання частки другої антраце-

нової фракції (Х2) в двокомпонентному флокулянті. В цьому разі оптима-

льний склад флокулянта такий: Х1 = 52 %, Х2 = 48 %. 

При селективній флокуляції вугілля марки К однокомпонентними 

флокулянтами їх ефективність зростає в ряду “ пековий дистилят (Х3) - 

вбирне масло (Х1) - друга антраценова фракція (Х2) - ”. Таким чином, се-

ред інших індивідуальних реагентів найбільш високу флокулюючу здат-

ність на вугіллі К має  друга антраценова фракція. В разі композиційних 

флокулянтів найбільш ефективна трикомпозиційна суміш такого складу: 

Х1 = 33 %; Х2 = 54 %; Х3 = 13 %. 
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Рис. 3 – Тернарні графіки поверхонь відгуку 
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Рис. 4 – Контурні криві поверхонь відгуку 
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Флокуляція індивідуальними і композиційними флокулянтами вугілля 

марки П (пісне) має ті ж самі тенденції, що і у випадку вугілля марки К – 

висока флокулююча здатність другої антраценової фракції, найбільша 

ефективність трикомпонентних флокулянтів. Оптимальний склад флоку-

лянта такий: Х1 = 8 %; Х2 = 75 %; Х3 = 17 %. Особливістю в даному випад-

ку можна вважати зростання частки у композиційному флокулянті другої 

антраценової фракції та пекового дистиляту. 

Узагальнюючи одержані результати, можна зазначити такі особливос-

ті селективної флокуляції вугілля широкого метаморфічного ряду компо-

зиційними флокулянтами на основі коксохімічних продуктів. По-перше, у 

випадку флокуляції вугілля малого ступеня вуглефікації (марок Д і Г)  

найбільшою ефективністю володіють двокомпонентні реагенти на основі 

вбирного масла і другої антраценової фракції. По-друге, при флокуляції 

вугілля середньої і високої стадії вуглефікації найбільш ефективними 

стають трикомпонентні суміші з додатком пекового дистиляту.  

В цілому слід відмітити, що по мірі зростання хімічної зрілості вугіл-

ля для його ефективної флокуляції потрібно знижувати частку в компози-

ційному реагенті вбирного масла та поступово підвищувати частку другої 

антраценової фракції і пекового дистиляту. Для групового хімічного скла-

ду цих реагентів характерне зростання ступеня ароматичності в такому 

ряді: - вбирне масло - друга антраценова фракція - пековий дистилят.  

Очевидно, специфічні особливості будови ароматичних кілець (ком-

планарність, ненасиченість С-С зв’язків) обумовлюють високу активність 

кам’яновугільних масел до вугільної поверхні. Ця активність набуває ви-

рішального значення у випадку флокуляції більш хімічно зрілого вугілля, 

оскільки його структурна одиниця – макромолекула – також відрізняється 

максимальною ароматичністю за рахунок домінування ядерної частини 

над периферійною. 
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6.2.10. Процес селективної флокуляції вугілля маслами 

 

Розробка промислової технології селективної флокуляції вугілля ма-

слами вимагає попереднього глибокого дослідження характеру та ступеню 

впливу на процес найважливіших технологічних параметрів. 

Ефективність селективної флокуляції маслами багато в чому визна-

чається фізико-хімічними властивостями контактуючих фаз, гідродинамі-

чними умовами перемішування. Попередні дослідження дозволили одер-

жати апріорну інформацію про найбільш значимі технологічні параметри 

процесу. До них відносяться: витрати флокулянта, зольність вихідного ма-

теріалу, інтенсивність і час перемішування, густина суспензії, витрати ре-

гулятора середовища (їдкого натру) [1]. Подальші дослідження характеру і 

ступеня впливу на процес зазначених параметрів здійснювалися на основі 

аналізу регресійних моделей процесу, отриманих за результатами актив-

ного факторного експерименту.  

При розробці статистичної моделі процесу був реалізований симет-

ричний некомпозиційний трьохрівневий план Бокса-Бенкена для шести 

факторів, що представляє собою сполучення дворівневого (-1,+1) повного 

факторного експерименту з неповноблочним збалансованим планом [2]. 

Ці плани по ряду статистичних характеристик перевершують широко за-

стосовувані в даний час центрально-композиційні ортогональні і ротата-

бельні плани. План Бокса-Бенкена для шести факторів включає 48 основ-

них і 6 дослідів на нульовому рівні. Всього здійснено дві серії експериме-

нтів і відповідно одержано дві регресійні моделі – на шламах коксівного і 

шламах енергетичного вугілля.  
Коксівне вугілля. У перший серії за вихідну сировину використову-

вали шлами вугілля марки Ж мулонакопичувача ЦЗФ “Київська”. Дослі-

дження проводилися на спеціальному лабораторному турбулізаторі з мі-

шалкою лопатевого типу. Відділення концентрату від мінералізованої су-

спензії здійснювалося в камері лабораторної флотомашини. У якості фло-

кулянта застосовувалася композиція із двох нафтопродуктів – дизельного 

палива та флотореагента ААР. Співвідношення між цими компонентами 

відповідало оптимальному: 

- дизельне паливо – 38 %; 

- флотореагент ААР – 62 %. 

 

В якості цільової функції було обрано показник вилучення вугільних 

фракцій в концентрат, ε (%). 

Умови експериментів були обрані на основі апріорної інформації 

про процес, що дозволило визначити координати центра експерименту в 

багатофакторному просторі у відносній близькості від області оптимуму 

(максимуму). 



Фактори і рівні їхнього варіювання представлені в таблиці 1.  

 

Таблиця 1.  

Фактори і рівні їх варіювання 

Фактори Код 
Один. 

виміру 

Інтервал 

варіювання 

Рівні факторів 

Нижній 
рівень 

-1 

Основний 
рівень 

0 

Верхній 
рівень 

+1 

Витрати 
флокулянта 

Х1 % 0,5 0,5 1,0 1,5 

Зольність вихідно-
го шламу 

Х2 % 10 30 40 50 

Окружна швидкість 
імпелера 

Х3 м/с 1,6 1,6 3,2 4,8 

Час  

флокуляції 
Х4 с 30 30 60 90 

Густина  
суспензії 

Х5 кг/м3 50 50 100 150 

Витрати їдкого на-

тру 
Х6 % 0,01 0 0,01 0,02 

 

 Розробка і аналіз регресійної моделі здійснювалися з використанням 

статистичного модуля “Планування експерименту” програми Statgraphics 

Plus.  

Як видно з парето-графіка, що наведений на рис.1 а, статистично 

значимими є більшість коефіцієнтів за винятком коефіцієнтів при парних 

взаємодіях Х3Х5, Х5Х6 та квадратичних членах рівняння регресії Х3
2 , Х4

2 і 

Х6
2.  

 

 
Рис. 1 – Статистичні оцінки регресійної моделі ( шлам марки Ж): 

а – парето-графік (вертикальна лінія відповідає 95 % значущості коефіцієнтів); 

б – графік порівняння експериментальних (observed) і розрахункових (predicted) значень ц і-
льової функції. 

 

 



З урахуванням значимості коефіцієнтів рівняння регресії має вигляд: 
 

ε = 83,9867 + 3,58125·X1 + 4,12375·X2 + 0,180833·X3 + 0,309583·X4 + 

+ 4,21417·X5 + 0,280417·X6 - 1,80181·X1
2 - 1,6675·X1·X2 – 0,61·X1·X3 - 

-0,184375·X1·X4 - 1,95125·X1·X5  + 0,205·X1·X6 - 1,16556·X2
2 -0,8475·X2·X3-     

- 0,44·X2·X4 - 2,28313·X2·X5 + 0,47625·X2·X6 - 0,5025·X3·X4- 0,345·X3·X6 + 

+ 0,32625·X4·X5  + 0,25·X4·X6 - 1,48931·X5
2                                                  (1)  

 

Високе значення коефіцієнта детермінації (R2 = 99,8308 %) свідчить 

про адекватність отриманої регресійної моделі досліджуваному процесові. 

На рис. 1б проілюстровано порівняння одержаних (observed) і розрахун-

кових (predicted) даних. Як видно, у більшості випадків різниця між цими 

даними невелика. Значна кількість експериментальних точок знаходяться 

в околиці прямої.  

На рис. 2 представлені найбільш  характерні часткові  тривимірні 

перетини гіперповерхні цільової функції та її контурні криві.  Графіки 

було получено при фіксації значень факторів на оптимальних рівнях. 

Точками  на контурних кривих позначені координати оптимуму цільової 

функції у факторному просторі. 

 
Рис. 2.  Тривимірні перетини поверхні цільової функції та її контурні криві (шлам марки Ж).  



Як видно з парето-графіка (див. рис. 1, а) і рівняння регресії (1), най-

більш істотними факторами є густина вихідної суспензії (X5), зольність 

шламів (Х2) та  витрати масляного флокулянта (Х1). Збільшення кожного з 

них приводить до помітного росту вилучення вугільних фракцій в концен-

трат ε (див. рис. 2). При цьому залежність ε = f (X1) є екстремальною при 

оптимальному значенні фактору Х1 = 0,1. В натуральному виражені опти-

мальні витрати масляного флокулянта становлять 1,05 %. Також екстре-

мальною є залежність ε = f (X5) з екстремумом-максимумом Х1 = 0,8 (140 

кг/м3 в натуральному вираженні).  Як видно з рис. 2, оптимальне значення 

зольності шламу складає Х2 = 1,0, або 50 % в натуральному масштабі. 

З графіків залежностей ε = f (X3, Х4) витікає, що в рамках вибраного 

факторного простору зростання інтенсивності турбулентного перемішу-

вання (фактор Х3) призводить до помітного зменшення цільової функції ε. 

Це свідчить про можливість зниження окружної швидкості обертання ім-

пелера до мінімального значення  Х3 = -1,0 (1,6 м/с). В цьому випадку 

зростання часу флокуляції Х4 до максимального значення Х4 = 1,0 (90 с) 

дозволяє значно підвищити вилучення ε. В той же час при максимальних 

значеннях параметра Х3 вплив фактора “час флокуляції” на цільову функ-

цію майже відсутній. Отже, оптимальні значення факторів Х3  та Х4 від-

повідно становлять: Х3 = -1,0 (1,6 м/с); Х4 = 1,0 (90с). 

Як показують попередні дослідження, ступінь впливу на процес ви-

трат їдкого натру (Х6) може бути різним в залежності від мінерального 

складу досліджуваних шламів. У випадку масляної флокуляції вугільних 

шламів марки “Ж” ЦЗФ “Київська” зростання витрат їдкого натру до Х6 = 

1,0 (0,02 %) дещо підвищує значення цільової функції ε. 

Таким чином, при селективній флокуляції маслом вугільних шламів 

марки Ж у межах заданого в експерименті факторного простору екстре-

мум-максимум цільової функції ε характеризується наступними оптима-

льними значеннями параметрів: 

                                X1 = 1,05 %;        X2 = 50 %; 

                                X3 = 1,6 м/с;        X4 = 90 с; 

                                X5 = 140 кг/м3;    X6 = 0,02 %. 

 

Прогнозоване значення цільової функції в точці екстремуму складає 

ε = 90,0841 %. В результаті реалізації досліду в точці екстремуму вилу-

чення вугілля в концентрат складало 90,21 %. Близькість експерименталь-

них і розрахункових значень цільової функції в точці екстремуму є ще од-

ним підтвердженням адекватності отриманого рівняння регресії. 
Енергетичне вугілля. Аналогічні дослідження проведенні на шла-

мах енергетичного вугілля. В якості об’єкту масляної селекції було обрано 

вугільні шлами марки Д мулонакопичувача ЦЗФ “Україна”. Експерименти 

здійснювалися на тій же самій лабораторній установці, що і в попередніх 



дослідженнях. Фактори та  область їх варіювання також відповідали да-

ним, наведеним в табл.1. В якості цільової функції також було прийняте 

вилучення вугільних фракцій в концентрат, ε. 

 Відмінність полягала в тому, що у якості флокулянта застосовувався 

освітлювальний гас, який забезпечує максимальну ефективність процесу 

на вугіллі низького ступеня вуглефікації [1]. 

 Розробка і аналіз регресійної моделі здійснювалися з використанням 

того ж статистичного модуля “Планування експерименту” програми 

Statgraphics Plus.  

Як видно з парето-графіка, що наведений на рис. 3, статистично зна-

чимими є більшість коефіцієнтів за винятком коефіцієнтів при парних вза-

ємодіях Х1Х5, Х1Х6, Х1Х6 та Х4Х5. З урахуванням значимості коефіцієнтів 

рівняння регресії має вигляд: 

 

ε = 72,545 + 6,75333·X1 + 7,10958·X2 + 1,52708·X3 + 0,58125·X4 + 

+ 7,86458·X5 + 1,63708·X6 - 2,61861·X1
2 - 1,08875·X1·X2 - 1,425·X1·X3 +          

+ 0,34125·X1·X4 - 1,69778·X2
2 +3,25·X2·X3 - 0,67875·X2·X4 - 1,6325·X2·X5 +   

+0,555556·X3
2 - 1,42375·X3·X4 - 2,0725·X3·X5 + 0,963125·X3·X6 

+0,660139·X4
2 –1,63125·X4·X6 - 2,49028·X5

2 +1,97·X5·X6 - 1,08444·X6
2 

 

Високе значення коефіцієнта детермінації (R2 = 99,7721 %) свідчить 

про адекватність отриманої регресійної моделі досліджуваному процесові. 

На рис. 3, б проілюстровано порівняння одержаних (observed) і розрахун-

кових (predicted) даних. Як видно, у більшості випадків різниця між цими 

даними невелика. Значна кількість експериментальних точок знаходяться 

в околиці прямої. 
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Рис. 3. – Статистичні оцінки регресійної моделі (шлам марки Д): 

а – парето-графік (вертикальна лінія відповідає 95 % значущості коефіцієнтів); 

б – графік порівняння експериментальних (observed) і розрахункових (predicted) 

значень цільової функції. 



На рис. 4 представлені найбільш характерні часткові тривимірні пе-

ретини гіперповерхні цільової функції та її контурні криві. Тенденції, про-

стежені по моделі (1) для вугілля марки Ж, зберігаються і у випадку моде-

лі (2) для вугілля марки Д. Відмінність полягає у більшому ступені впливу 

факторів. Про це свідчать більші абсолютні значення коефіцієнтів моделі 

(2) та більш “крутий” характер гіперповерхонь. Більш активний вплив на 

процес технологічних факторів, напевне, обумовлено значною хімічною 

активністю вугілля низького ступеня вуглефікації. 

 
Рис. 4. – Тривимірні перетини поверхні цільової функції та її контурні криві 

(шлам марки Д). 

 

Найбільш істотними факторами є густина вихідної суспензії (X5), зо-

льність шламів (Х2), витрати масляного флокулянта (Х1) та їдкого натру 



(Х6). Збільшення кожного з них приводить до помітного росту вилучення 

вугільних фракцій в концентрат ε.  

На відміну від коксівного вугілля, ефективність флокуляції вугілля 

марки Д суттєво зростає при більш високій інтенсивності турбулентного 

перемішування (зростанні фактору Х3) та мінімальному часі флокуляції 

(Х4). Зростання тривалості флокуляції приводить до зменшення ефектив-

ності процесу. Це обумовлено тим фактом, що з ростом тривалості флоку-

ляції підвищується імовірність механічного “захвату” у флокули мінера-

льних часток, що, в свою чергу, знижує селективність процесу. При неве-

ликих значеннях окружної швидкості обертання (фактору Х3) цей ефект не 

спостерігається, а при підвищенні значень (Х3) залежність ε = f(Х4) стає 

убуваючою. 

Екстремум-максимум цільової функції ε характеризується такими 

оптимальними  значеннями досліджуваних факторів: X1 = 0,6; X2 = 1,0 %; 

X3 = 1,0;    X4 = -1,0; X5 = 1,0; X6 = 1,0. В перерахунку на натуральні зна-

чення оптимальний режим селективної флокуляції вугілля марки Д має 

такі показники: 

X1 = 1,3 %;         X2 = 50 %; 

X3 = 4,8 м/с;        X4 = 30 с; 

X5 = 150 кг/м3;    X6 = 0,02 %. 

Прогнозоване згідно моделі значення цільової функції в точці екст-

ремуму складає ε = 92,7675 %.  В результаті реалізації досліду в точці екс-

тремуму вилучення вугілля в концентрат складало 92,57  %. Близькість 

експериментальних і розрахункових значень цільової функції в точці екс-

тремуму підтверджує адекватність отриманого рівняння регресії. 

Таким чином, розроблені регресійні  моделі адекватні вивчаємому 

процесу селективної флокуляції вугілля масляними реагентами. Вони до-

зволяють оцінити характер та ступінь впливу на процес флокуляції най-

важливіших технологічних параметрів. Незалежно від ступеня хімічної 

зрілості вугілля зростання його зольності та витрат реагента-регулятора 

рН середовища (їдкого натру) призводить до помітного підвищення вилу-

чення вугільних фракцій в концентрат, ε. 

Залежності вилучення ε від витрат масла та густини суспензії є екст-
ремальними. Оптимальні значення витрат масляного флокулянту та гус-
тини суспензії складають 1,05 – 1,3 % і 140-150 кг/м3 відповідно. 

Селективна флокуляція молодого вугілля потребує більш інтенсив-
ного режиму перемішування водовугільної суспензії, ніж це потрібно при 
переробці більш зрілого вугілля. В першому випадку оптимальне значення 

окружної швидкості імпелера змішувача складає 4,8 м/с, в другому – 1,6 
м/с.  

Оптимальний час флокуляції маслами молодого вугілля складає 30 с. 

Подальше зростання тривалості флокуляції приводить до зменшення ефе-



ктивності процесу, імовірно за рахунок механічного “захвату” у флокули 

мінеральних часток. В разі хімічно зрілого вугілля негативний вплив мі-

неральної компоненти зменшується і оптимальний час флокуляції складає 

біля 90 с. 

Одержані результати доцільно використати при розробці дослідно-

промислової технології селективної флокуляції вугільних шламів масла-

ми. 
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6.2.11. Процес селективної флокуляції вугілля латексами 

 

Селективна флокуляція латексами – складний, багатоступеневий 

процес, що визначається цілим рядом технологічних факторів. Аналіз по-

казує, що основними вхідними та вихідними параметрами процесу є такі:  

- фізико-хімічні властивості (в) та зольність ( d

вA ) вугілля ; 

- густина ( с ), температура (Тс ) і  рН суспензії; 

- фізико-хімічні властивості (л), концентрація  (сл)  і витрати (Qл)  ла-
тексу ; 

- тривалість (ф), інтенсивність (nф) турбулентного перемішування; 

-  температура суспензії під час флокуляції (Тф) ; 

- вихід (к) та зольність ( d

кA ) концентрату ; 

- вихід (о) та зольність ( d

оA ) відходів.  

На основі апріорної інформації, одержаної з технічної літератури та 

попередніх досліджень [1], було визначено, що при застосуванні бутадієн-
стирольних латексів у звичайних умовах збагачувальних фабрик найбільш 

важливими вхідними параметрами є витрати флокулянту, густина водову-
гільної суспензії, зольність вугілля та тривалість флокуляції. Для вивчення 
характеру та ступеня впливу цих факторів на процес флокуляції нами було 

розроблено математичну регресійну модель з використанням повного фа-
кторного експерименту типу 24. При цьому реалізовано центрально-

композиційний ротатабельний план другого порядку [2].  
Дослідження проведені на шламах ЦЗФ “Київська”, яка переробляє 

вугілля марки Ж шахти ім. Засядько. Крупність шламу 0-0,5 мм, темпера-

тура та рН суспензії 18-20 оС і 7,4 відповідно. Як флокулянт використано 
синтетичний латекс БС-30Ф. Селективна флокуляція здійснювалася у тур-



булізаторі-змішувачі, що представляв собою модернізовану лабораторну 
флотомашину з демонтованим статором й імпелерною мішалкою лопате-
вого типу з діаметром імпелера 60 мм, що має регульовану частоту обер-

тання. Частота обертання імпелера змішувача складала  29 с-1. 
  

Відділення флокульованного продукту від мінералізованої суспензії 
проводилося в камері лабораторної флотомашини типу ФЛ-1 з обсягом 
камери 750 см3. Режим флотаційного поділу у всіх експериментах був по-

стійним: 
- витрати реагента-збирача (гасу) – 1200 г/т шламу; 

- витрати реагента-вспінювача ("Оксаль") – 75 г/т шламу; 
- час кондиціонування суспензії з реагентами – 30 с; 
- частота обертання імпелера – 1750 хв-1; 

- питомі витрати повітря – 2 м3/(год·м2) ; 
- час флотації – 2 хвилини. 

 Фактори та умови їх кодування наведені у табл. 1.  
 Таблиця 1. 

Фактори та умови їх кодування 

Фактори 
Код 

фактору 

Одини- 
ці вимі-

ру 

Інтер- 
вал 

змін 

Нижній 

рівень 

Основ- 
ний 

рівень 

Верх- 
ній 

рівень 

Витрати латексу  Х1 г/т 40 80 120 160 

Густина суспензії Х2 г/л 40 80 120 160 

Зольність вугілля Х3 % 5 15 20 25 

Тривалість флокуляції Х4 с 20 40 60 80 

 

Прийнятий факторний простір для параметрів Х2 і Х3 відповідає дій-

сним змінам цих факторів в умовах фабрик. Інтервали факторів Х1  і Х4 

встановлено за апріорною інформацією.  

Цільовою функцією прийнято вилучення вугільних фракцій у конце-

нтрат  . Матрицю планування та значення цільової функції в експеримен-
тах наведено в табл. 2.  

Обробка та аналіз даних експерименту виконані на ПК з використан-

ням статистичного програмного модулю Statgraphics. Як видно з парето-

графіка, наведеного на рис. 1 а , статистично значимими є більшість кое-

фіцієнтів моделі за винятком коефіцієнтів при парних взаємодіях Х1Х4,  

Х2Х4 та Х2Х3. 

Одержане рівняння регресії з урахуванням значущості коефіцієнтів має 

вигляд: 

 

ε = 95,3286 + 0,204167·X1 + 0,4625·X2 - 0,1125·X3 + 0,0541667·X4 +  

      + 0,260565·X1
2 + 0,08125·X1·X2 + 0,29375·X1·X3 - 0,0644345·X2

2 +      

      + 0,185565·X3
2 - 0,11875·X3·X4 + 0,198065·X4

2   

                                                                                                                   (1) 



Таблиця 2. 

Матриця планування та результати експериментів 

 
Адекватність регресійної моделі підтверджується високим значенням 

коефіцієнту детермінації R2 = 98,15 %. На рис. 1 б,  проілюстровано порі-

вняння одержаних (observed) і розрахункових (predicted) даних. Як видно, 

у більшості випадків різниця між цими даними невелика. Значна кількість 

експериментальних точок знаходяться в околиці прямої. 

На рис. 1, в приведено тривимірні перетини гіперповерхні моделі, а на 

рис. 1,  г – контурні криві цих поверхонь. Як видно з рівняння регресії та 

наведених графіків, зростання значень факторів Х1, Х2 та Х4 приводить до 

відповідного росту функції відгуку  . В той же час підвищення зольності 

вугілля (Х3) супроводжується зниженням . Найбільш впливовими факто-

рами є витрати латексу (Х1) та густина суспензії (Х2). 

 



 

Можна зробити висновок, що залежність  = f(Qл) має екстремальний 

характер і підвищення витрат латексу в діапазоні 40-80 г/т приводить  

до деякого зниження  . Це можна пояснити, якщо припустити, що в да-
ному інтервалі витрат відстань між вугільними частинками, що зв’язані 

полімерними ланцюжками, не перевищує подвійного радіусу дії електрос-

татичних сил відштовхування між ними. Як відзначалося, ці сили знижу-

ють міцність флокул. В результаті частина вугільних зерен відокремлю-

ється від флокул, що супроводжується зменшенням вилучення вугілля в 

концентрат. Подальше зростання довжини латексних ланцюжків за раху-

 
Рис. 1. – Результати аналізу рівняння регресії (1): 

а – парето-графік (вертикальна лінія відповідає 95% значущості коефіцієнтів моделі); 
б – графік порівняння розрахункових (predicted) і експериментальних (observed) даних; 

в – тривимірні перетини функції відгуку; 
г – контурні криві поверхні відгуку. 



нок підвищення витрат латексу унеможливлює негативний вплив на вилу-

чення електростатичних сил відштовхування. 

Аналіз наведених поверхонь вказує на значне зниження   при агре-
гації вугілля з високим вмістом золи (зростання параметра Х3). Особливо 

чітко ця тенденція проявляється при тривалості флокуляції 60 секунд і бі-

льше. Це обумовлено вже згаданим вище негативним впливом мінераль-

ної компоненти на формування латексних ланцюжків та їх закріплення на 

вугільних частках. Крім того, з ростом тривалості флокуляції підвищуєть-

ся імовірність механічного “захоплення” у флокули мінеральних часток, 

що знижує селективність наступної флотації. При невеликій зольності ву-

гілля цей ефект не спостерігається, тому залежність  =f (X4) є зростаю-

чою, а при підвищенні зольності вугілля (Х3) вона поступово змінюється 

на протилежну. 

Таким чином, розроблена регресійна модель підтверджує висунуті 

вище теоретичні положення, дозволяє прогнозувати результати процесу і 

може бути використана при розробці технологічних режимів селективної 

флокуляції вугілля латексами  для  промислових потреб. 
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6.2.12. Флокуляційно-флотаційний процес збагачення  

вугілля 
 

Особливий інтерес викликає розробка регресійних моделей флокуля-

ційно-флотаційного способу збагачення вугільних шламів[1]. Ці моделі 

повинні включати параметри власне флотаційного процесу. Тому в якості 

вхідних було обрано три параметри: витрати латексу (Х1), витрати реаген-

ту-збирача (Х2) і витрати реагенту-спінювача (Х3). Застосовувалися ті ж 

самі реагенти, що і в попередній серії експериментів. 

Дослідження проводилися на тій же лабораторній установці з вико-

ристанням суспензії вугільних шламів шахти ім. Засядько густиною 150 

кг/м3 і зольністю 26 %. Параметри режиму селективної флокуляції латек-

сом: витрати латексу - згідно плану експерименту; тривалість перемішу-

вання (флокуляції) – 80 с; частота обертання імпелера змішувача - 29 с-1. 

Режим флотаційного поділу флокульованого продукту: 

- витрати реагенту-збирача (гасу) – згідно плану ескперименту; 



- витрати реагенту-спінювача ("Оксаль") – згідно плану ескперименту; 

- час кондиціонування суспензії з реагентами – 30 с; 

- частота обертання імпелера – 1750 хв-1; 

- питомі витрати повітря – 2 м3/(год·м2) ; 

- час флотації – 2 хвилини. 

При розробці статистичної моделі флокуляційно-флотаційного  про-

цесу був реалізований симетричний некомпозиційний трирівневий план 

Бокса-Бенкена, що представляє собою сполучення дворівневого (-1,+1) 

повного факторного експерименту з неповноблочним збалансованим пла-

ном [2]. Ці плани по ряду статистичних характеристик перевершують 

центрально-композиційні ортогональні і ротатабельні плани, що найбільш 

широко використовуються в наш час[3].  

Як і у попередньому випадку, у якості відгуку був обраний показник 

вилучення вугільних фракцій в концентрат ε (%).  

Рівні факторів та інтервали їх варіювання приведені у таблиці 1, а 

матриця планування і результати експерименту - в таблиці 2. 

Розробка та аналіз регресійної моделі здійснювалися за допомогою тієї ж 

самої статистичної програми Statgraphics. Результати приведені на рис. 1.  

Таблиця 1.  

Область експериментування 

Фактор 
Код  

фактора 

Один. 

виміру 

Інтервал 

змін 

Нижн. 

рівень 

Основн. 

рівень 

Верхн. 

рівень 

Витрати латексу Х1 г/т 50 150 200 250 

Витрати збирача Х2 г/т 500 500 1000 1500 

Витрати спінювача Х3 г/т 50 50 100 150 

 

Таблиця  2. 

Матриця планування експерименту та результати дослідів 

№ дослідів Х1 Х2 Х3 
ε експ 
 % 

1 -1 -1 0 85,3 

2 +1 -1 0 87,3 

3 -1 +1 0 94,4 

4 +1 +1 0 95,6 

5 -1 0 -1 87,0 

6 +1 0 -1 90,7 

7 -1 0 +1 94,4 

8 +1 0 +1 95,2 

9 0 -1 -1 79,1 

10 0 +1 -1 91,2 

11 0 -1 +1 89,1 

12 0 +1 +1 95,5 

13 0 0 0 95,0 

14 0 0 0 95,1 

15 0 0 0 95,1 



Як видно з парето-графіка (див. рис.1, а), статистично значимими в 

цій моделі є всі коефіцієнти за винятком коефіцієнта при парній взаємодії 

Х1Х2. З урахуванням цього рівняння регресії має вигляд: 

   ε = 95,0667 + 0,9625·X1 + 4,4875·X2 + 3,275·Х3 - 0,658333·X1
2 – 

    - 0,725·X1·X3 - 3,75833·X2
2 - 1,425·X2·X3 - 2,58333·X3

2                              
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Рис.1. Аналіз регресійної моделі процесу флокуляційно-флотаційного 
збагачення вугільних шламів:  а – парето-графік (вертикальна лінія відповідає 95% 

значущості коефіцієнтів моделі); б – графік порівняння розрахункових (predicted) і 
експериментальних (observed) даних; в – тривимірні перетини функції відгуку; г – 

контурні криві поверхні відгуку. 

 в) 

 г) 

 а)  б) 



Графік порівняння розрахункових і експериментальних даних 

(рис. 1,б) показує, що в більшості випадків різниця між ними мінімальна. 

Адекватність моделі процесу, що досліджується, підтверджується великим 

значенням коефіцієнту детермінації R2 = 99,68 %. 

З наведених даних витікає, що значущість досліджуваних факторів 

зростає в ряду Х1→Х3→Х2. Залежність функції відгуку ε від всіх цих фак-

торів має екстремальний характер з чітко визначеним екстремумом -

максимумом. Це свідчить  про можливість оптимізації процесу по всіх 

трьох факторах. Ця оптимізація була виконана засобами програми 

Statgraphics.  

В межах факторного простору, що був заданий в експерименті, екст-

ремум-максимум функції відгуку ε характеризується такими оптимальни-

ми значеннями факторів (в нормованому виді): X1 = 0,4138; X2 = -0,5030; 

X3 = 0,4373. Координати екстремуму позначені точками на контурних 

кривих поверхні відгуку (див.рис. 1, г) В перерахунку на натуральні зна-

чення маємо:  

- витрати латексу X1 = 230 г/т ;   

- витрати реагенту-збирача (гасу) X2 = 1250 г/т ; 

- витрати реагенту-спінювача (Оксаль) X3 = 130 г/т. 

Значення цільової функції, що передбачене регресійною моделлю в 

точці екстремуму, складає  ε = 97,1 %. Експериментально знайдене зна-

чення в цій точці ε = 96,9 %. Близькість експериментальних і розрахунко-

вих значень цільової функції в точці екстремуму є ще одним підтверджен-

ням адекватності одержаного рівняння регресії. 
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6.2.13. Суміщений процес «селективна масляна  

агрегація – гідротранспорт вугілля» 

 

Актуальною проблемою сучасного вуглезбагачення є ефективна пе-

реробка шламів мулонакопичувачів і шламовідстійників. При вуглезбага-



чувальних фабриках України станом на 2007 р. знаходилося 35 мулонако-

пичувачів загальним об’ємом 129 млн куб. м, які містили 114 млн т шла-

мів, переважно відходів флотації зольністю 45-75 % [1]. 

Для переробки лежалих шламів використовують гравітаційні методи 

збагачення (гідросайзер, ґвинтові сепаратори тощо). Разом з тим, недолі-

ком гравітаційних технологій переробки є їх низька ефективність на кла-

сах –0,1 мм. Це робить актуальним пошук і впровадження комплексних 

технологій збагачення шламів включно з тонкими класами. 

Нами пропонується для збагачення вугілля кл. –0,1 мм застосовувати 

технологію селективної масляної агрегації [2]. Але її вузьким місцем є ві-

дносно великі витрати аполярних реагентів, що суттєво обмежує можли-

вість використання цієї технології для енергетичного вугілля. Доцільніше 

застосування селективної масляної агрегації для коксівного вугілля з ви-

користанням в якості реагенту продуктів коксохімічного виробництва (які 

у цьому випадку повертаються у процес коксування разом з вугіллям). 

Для реалізації процесу селективної масляної агрегації використову-

ють різноманітні мішалки [3], але водночас процес може відбуватися у 

будь-якому турбулентному потоці води, наприклад, під час гідравлічного 

транспортування вугільних шламів з мулонакопичувача до вуглепідготов-

чого цеху коксохімзаводу. 

Мета цієї роботи – дослідження суміщеного процесу “Селективна ма-

сляна агрегація – гідротранспорт вугілля” методом планового експериме-

нту з одержанням регресійної моделі процесу. 

Суть дослідження полягала у виявленні характеру залежності зольно-

сті концентрату селективної масляної агрегації від трьох факторів: витрат 

реагенту (Х1), дальності гідравлічного транспортування водо-вугільно-

реагентної суміші (Х2) та її концентрації (Х3). Схема експерименту: підго-

товка водо-вугільної суміші до гідротранспорту, добавка реагенту згідно 

плану експеримента, гідравлічне транспортування суміші на стенді при 

швидкості V = 1,1Vкр, зневоднення вугільного шламу на відсаджувальній 

центрифузі при Fr = 1000. Кек центрифуги являє собою концентрат проце-

су селективної масляної агрегації, а твердий осад фугату – відходи. Засто-

совувалися стенди НВО “Хаймек” та обладнання кафедри “Збагачення ко-

рисних копалин” Донецького національного технічного університету. Як 

вихідний матеріал взято шлами мулонакопичувача Ясинівського КХЗ, 

збагачений гвинтовою сепарацією до зольності 30 %. Крупність шламів 

складала 3-0 мм, вміст кл. – 0,1 мм – 26 %. 

Для планування експерименту вибрано некомпозиційний трирівневий 

план Бокса-Бенкена для трьох факторів, який згідно [4] за своїми характе-

ристиками переважає центрально-композиційний план.  

Фактори та границі їх варіювання наведені в таблиці 1. 

 



   Таблиця 1. 

Фактори та границі їх варіювання. 
Фактор Код фак-

тора 

Одиниця ви-

мірювань 

Рівні факторів 

-1 0 +1 

Витрати реагента Х1 мас.% 0,5 1,5 2,5 

Дальність транспор-
тування 

Х2 м 600 3000 5400 

Концентрація гідро-
суміші 

Х3 мас.% 10 30 50 

 

Обробка результатів експерименту здійснювалася за комп’ютерною 

програмою “Statgraphics”. 

Аналіз значущості коефіцієнтів моделі виконано на основі Паретто-

графіка (рис.1а). Як видно, значущими є коефіцієнти при Х1, Х2, Х3, при 

квадратичному члені Х1
2 та члені, що відображає парну взаємодію Х1Х3. 

Ці коефіцієнти знаходяться праворуч вертикальної лінії на Паретто-

графіку, що відповідає 95 % значущості.  

 
Рис.1 – Характеристики регресійної моделі 

З урахуванням значущості коефіцієнті рівняння регресії має вигляд:  

 

Ash = 15,4667 - 3,8625·X1 - 1,4375·X2 - 1,625·X3 + 2,46667·X1
2 –        (1) 

-0,475·X1·X3 

Адекватність моделі в цілому підтверджується високим значенням 

коефіцієнта детермінації R-кв = 99,53 % і тим, що критерій Lack-of-fit 

(втрати узгодженності функцій) складає 0,0804, що перевищує критичне 

значення (0,05). На рис. 1б показана відповідність експериментальних да-

них (observed) і розрахункових (predicted). На рис. 2 подані тривимірні пе-

ретини гіперповерхні цільової функції та їх контурні криві (лінії рівня).  

Гіперповерхні мають неекстремальний характер. Як видно з рис. 1 і 2, 

зростання кожного з факторів (Х1, Х2, Х3) призводить до покращення яко-

сті концентрату (зниження його зольності), але найбільш впливає на золь-

ність концентрату селективної масляної агрегації фактор Х1 – витрати реа-

генту. Фактори Х2, Х3 практично рівнозначні за своїм впливом на цільову 

функцію. На контурних кривих (рис. 2) точками показані оптимальні зна-

чення факторів Х1, Х2, Х3, що відповідають мінімальному значенню золь-

ності концентрату.  



 
Рис.2 – Тривимірні перетини гіперповерхні цільової функції та їх контурні криві 

 

Значення факторів, що відповідають оптимуму (Ак
d = 10,85 %), у ко-

дованому і натуральному вираженні подані в таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Оптимальні значення факторів 
Фактор 

Low High 
Оптимальне значення 

кодоване натуральне 

X1 -1,0 1,0 0,843772 2,1 % 

X2 -1,0 1,0 1,0 5400 м 

X3 -1,0 1,0 0,999135 50 % 

 

Зольність відходів селективної масляної агрегації складала 69-76 %. 

Одержані результати дозволяють зробити такі висновки.  

1.Суміщений процес “Селективна масляна агрегація – гідротранспорт 

вугілля” дозволяє ефективно збагачувати тонкодисперсні фракції шламів 

коксівного вугілля з одержанням відносно низькозольних концентратів, 

які можуть бути присаджені до шихти. 

2. Мінімальне значення зольності концентрату одержують при витра-

тах реагенту близько 2 %, дальності гідравлічного транспортування 5,5 км 

і концентрації гідросуміші 50 %. 
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6.2.14 Процес осадження твердої фази хвостів флотації  

рідкіснометалічних руд 

 

Інтенсифікація процесу осадження твердої фази за рахунок застосу-

вання синтетичних високополімерних флокулянтів дозволяє не вдаючись 

до спорудження додаткових апаратів суттєво підвищити продуктивність 

згущувачів на існуючих збагачувальних фабриках та обмежитися меншою 

кількістю згущувачів на фабриках, що проектуються.  При цьому з'явля-

ється можливість досягти значної економії на капітальних витратах та 

стійких параметрів згущеного продукту і зливу згущувачів [1,2]. 

Такий ефект досягається тим, що під дією флокулянтів змінюються 

поверхневі властивості твердої фази, що за сприятливих умов призводить 

до злипання часток твердої фази у великі агрегаті, які, як відомо, осаджу-

ються з більшою швидкістю [3]. В залежності від фізико-хімічних умов 

знаходження твердої фази в пульпі її поверхневі властивості можуть змі-

нюватися.  Інколи це призводить до зниження швидкості осадження твер-

дої фази [4].  Науковою та практичною проблемою є вивчення цих умов та 

управління ними, що дозволить визначити раціональні режими процесу та 

оптимізувати витрати флокулянту, забезпечити найвищу швидкість оса-

дження твердої фази. 

Державною програмою розвитку кольорової металургії України на 

період до 2010 року передбачено створення вітчизняної сировинної бази 

рідкіснометалевої галузі за рахунок першочергового освоєння Мазурівсь-

кого родовища цирконій-тантало-ніобієвих руд (маріуполітів) [5]. Рідкіс-

нометалеві руди характеризуються низьким вмістом корисних компонен-

тів та дуже дрібним зерном. Збагачення таких руд відбувається в середо-

вищі, що вміщує до 80-94% води за об'ємом, вимагає більш тонкого под-

рібнення, більших об'ємів води та більших витрат на процеси зневоднення 

твердого матеріалу. Більшого значення сьогодні набувають також питання 

регенерації води, очистки водного середовища від шкідливих сполук та 

твердих речовин. 



Інтенсифікація осадження твердої фази за рахунок застосування син-
тетичних флокулянтів дозволить обмежитися меншою кількістю згущува-
чів на збагачувальній фабриці, що проектується для Маріупольського ме-
талургійного комбінату ім. Ілліча. При цьому з'являється можливість до-

сягти стійких параметрів згущеного продукту та зливу згущувачів за міні-
мальних втрат досить дорогих флокулянтів [6]. 

Проблема оптимізації режиму осадження твердої фази та витрат 

флокулянту розглядалася та частково вирішена для окремих типів мінера-
льної сировини [7-10]. Разом з тим, сучасний рівень вивченості механізму 
флокуляції хоч і дає якісну характеристику процесу, та не дає кількісних 
залежностей, які для конкретного типу промислової пульпи характеризу-

вали б вплив основних технологічних її параметрів на швидкість оса-
дження твердої фази, дозволяли визначити раціональні режими процесу і 
розрахувати оптимальні витрати флокулянту, що забезпечують найвищу 
швидкість осадження. При недостатньому дозуванні флокулянту злипання 

частинок не відбувається через малу товщину покриття частинок твердої 
фази; при передозуванні флокуляція не відбувається через стабілізацію 
пульпи. Звичайно оптимальні витрати флокулянту визначають в залежно-
сті від витрат твердої фази пульпи живлення згущувача.  Але  відомо, що 

ступінь флокуляції суттєво залежить від електрокінетичного потенціалу 
на поверхні частинок твердої фази, який визначається концентрацією іонів 
водню в рідкій фазі пульпи [11]. Тому вибір флокулянту та його витрат 

має бути узгодженим з мінералогічним та гранулометричним складом 
твердої фази, а також іонним складом рідкої фази пульпи. Цей  вибір може 
бути обґрунтований лабораторними дослідами осадження пульп.  

Метою даної роботи є дослідження впливу основних параметрів 

процесу осадження нефелін-польовошпатових (польовоскалинцевих?) 
хвостів основної флотації цирконій-тантало-ніобієвої руди  на швидкість 
осадження твердої фазі та одержання математичної моделі у вигляді рів-
няння регресії, придатної для визначення раціональних режимів процесу і 

розробки системи автоматичного дозування флокулянту.  
Аналіз відомих аналітичних залежностей [12] та експериментальних 

даних показав, що найбільш суттєвими параметрами процесу осадження є: 
питомі витрати флокулянту, концентрація іонів водню в рідкій фазі (рН 

середовища), дисперсність твердої фази пульпи та її концентрація у пуль-
пі, а також температура пульпи, від якої залежить в’язкість і густина 
пульпи. 

 Завдання вирішували методом активного експерименту в лаборато-
рних умовах хіміко-металургійної фабрики ММК ім. Ілліча. Лабораторні 
дослідження проводили за відомою методикою [13] в скляному циліндрі 
ємністю 500см3. Об’єктом дослідження були штучні пульпи, які готували 

з сухих порошків нефелін-польовошпатових хвостів колишньої збагачува-
льної фабрики, що переробляла руду Мазурівського родовища.  

        



При плануванні експерименту за незалежні фактори приймали : 
Qф – питомі витрати флокулянту, см3/дм3 пульпи; 

рН – концентрація іонів водню, од.; 

C – концентрація твердої фази в пульпі, %; 

d – вміст класу мінус 0,063 мм в твердій фазі, %; 

t – температура пульпи, 0С; 

рН пульпи доводили до завданого значення розчином соди (Na2CO3). 

Як флокулянт застосовували 0,1%-ий водний розчин поліакриламіду 

(ПАА), який вводили в скляний циліндр піпеткою.  

В якості цільової функції (Y, мм/с) прийнято швидкість осадження, 

яка визначалася згідно загальноприйнятих рекомендацій [13]. При прове-

денні експерименту слідкували за опусканням межі розподілу фаз в цилі-

ндрі. Час, за який межа розподілу фаз досягала контрольної позначки на 

шкалі циліндра, реєстрували за допомогою секундоміру. Швидкість оса-

дження визначали за зміною часу проходження межею розподілу фаз кон-

трольної позначки.   

 Експеримент поставлено за програмою центрального композиційно-

го ротатабельного плану другого порядку Бокса-Хантера [14]. Ядро плану 

представлено напівреплікою 25-1 (1=Х1Х2Х3Х4Х5). Реалізовані 16 дослідів 

на основних рівнях доповнені ще 10 дослідами в зіркових точках (величи-

на зіркового плеча в цьому випадку дорівнює 2) та шістьома дослідами в 

центрі плану. 

 Основні рівні, інтервали варіювання факторів та межі області дослі-

дження вибрані за результатами попередніх експериментів і на основі ап-

ріорної інформації (табл.1). 

Таблиця 1. – Основні рівні, інтервали варіювання факторів  

та межі області дослідження 

Параметр 
 

Позна-
чення 

 

Код 
 

Одини-
ця вимі-

ру 

Інтер-
вал 

 

Основні рівні 

+2 +1 0 -1 -2 

Витрати фло-

кулянту 
Qф Х1 см3/дм3 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 

Концентрація 
іонів водню 

рН Х2 од. 0,80 10,0 9,20 8,40 7,60 6,80 

Вміст класу мі-

нус 0,063 мм в 
твердій фазі 

d Х3 % 5,00 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 

Концентрація 

твердої фази в 
пульпі 

C Х4 % 5,00 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 

Температура 
пульпи 

t Х5 оС 5,00 26,0 21,0 16,0 11,0 6,00 

 Область зміни незалежних факторів відповідає діапазону змін техно-

логічних параметрів в промислових умовах згідно розробленого техноло-

гічного регламенту.  



 У табл.2 наведена матриця планування і результати її реалізації. 

Таблиця 2 

Матриця планування і результати її реалізації 
№ дос-

ліду 
X1 X2 X3 X4 X5 Yекс. Yрозрах. 

1 +1 +1 +1 +1 +1 4,52 4,40 

2 -1 +1 +1 +1 -1 2,50 2,18 

3 +1 -1 +1 +1 -1 3,46 3,07 

4 -1 -1 +1 +1 +1 4,41 4,18 

5 +1 +1 -1 +1 -1 5,00 4,71 

6 -1 +1 -1 +1 +1 4,62 4,48 

7 +1 -1 -1 +1 +1 6,40 6,19 

8 -1 -1 -1 +1 -1 4,88 4,47 

9 +1 +1 +1 -1 -1 7,48 7,62 

10 -1 +1 +1 -1 +1 7,91 8,20 

11 +1 -1 +1 -1 +1 9,40 9,63 

12 -1 -1 +1 -1 -1 7,44 7,46 

13 +1 +1 -1 -1 +1 13,77 14,09 

14 -1 +1 -1 -1 -1 8,70 8,82 

15 +1 -1 -1 -1 -1 11,00 11,05 

16 -1 -1 -1 -1 +1 13,70 13,91 

17 -2 0 0 0 0 3,95 4,09 

18 +2 0 0 0 0 5,80 5,85 

19 0 -2 0 0 0 5,30 5,57 

20 0 +2 0 0 0 4,30 4,21 

21 0 0 -2 0 0 10,25 10,34 

22 0 0 +2 0 0 5,00 4,71 

23 0 0 0 -2 0 17,10 16,33 

24 0 0 0 +2 0 3,60 4,56 

25 0 0 0 0 -2 5,48 5,93 

26 0 0 0 0 +2 10,13 9,86 

27 0 0 0 0 0 7,30 7,30 

28 0 0 0 0 0 7,55 7,30 

29 0 0 0 0 0 7,10 7,30 

30 0 0 0 0 0 6,93 7,30 

31 0 0 0 0 0 7,49 7,30 

32 0 0 0 0 0 7,60 7,30 

 

           Функція відгуків апроксимована поліномом другого порядку виду: 

 

Y = b0 + ∑biXi + ∑bilXiXl + ∑biiXi
2,  

                                           1≤i≤k        ≤i,l≤k              1≤i≤k 

 де k – число незалежних змінних. 



Обробка результатів експерименту та аналіз регресійної моделі здій-

снено за допомогою модуля „Планування експерименту” статистичної 

програми Statgraphics 3.0 Plus.   

Значущість коефіцієнтів моделі визначалася за допомогою Р-рівня і 

наведено на стандартизованому Парето-графіку (рис.1). Вертикальна лінія 

на рис.1 відповідає 95% статистичній значущості коефіцієнтів. 

Рівняння регресії з урахуванням значущості коефіцієнтів отримало ви-

гляд: 

Y = 7,30 +0,44X1 – 0,34X2 – 1,31Х3 – 2,94Х4 + 0,98Х5 – 0,58Х1
2 + 

+ 0,45X1
X2 – 0,60X2

2 + 0,56Х3
Х4 + 0,79Х4

2 – 0,38Х4
Х5 

  Коефіцієнти моделі наведено в нормованому (кодованому) виді.  

Адекватність одержаної регресійної моделі підтверджується великим 

значенням коефіцієнту детермінації R-квадрат, який складав 99,044 %.  

 На рис.2-3 наведені найбільш характерні тривимірні перетини  пове-

рхні цільової функції та контурні криві цих поверхонь. Зупинимось на них 

докладніше. 

Рисунок 2 – Поверхня Y = f (X1,X2) та її контурні криві. 
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Рисунок 1 – Значущість коефіцієнтів моделі (Парето-графік) 
 



Залежність Y = f (X1,X2) має екстремальний характер з екстремумом-

максимумом в області Х1 = - 0,2...0,9;   Х2 = - 0,8...0,5 (в кодованому ви-

гляді ). 

            Екстремальна залежність швидкості осадження від витрат флоку-

лянту може бути пояснена тим, що при недостатніх витратах флокулянту 

на поверхні частинок твердої фази утворюється плівка замалої товщини, а 

при передозуванні флокулянту наступає стабілізація пульпи [3]. 

            Екстремальний характер залежності швидкості осадження від ве-

личини рН середовища пов’язаний, на нашу думку, із загальновизнаним 

механізмом дії електроліту на подвійний електричний шар (ПЕШ) на по-

верхні частинок. Спочатку, зі збільшенням рН спостерігається стиснення 

дифузної частинки ПЕШ за рахунок переходу протиіонів у внутрішню об-

кладинку. Це, очевидно, полегшує закріплення і флокулюючу дію реаген-

ту. Подальше  збільшення  рН  

 
Рисунок 3 – Графіки поверхонь Y = f (X1,X5)  та Y = f (X3,X4) 

 

 

супроводжується перезарядкою поверхні частинки. При цьому умови за-

кріплення реагенту погіршуються і ефект флокуляції дещо знижується. 

На рис.3а проілюстровано вплив температури пульпи на процес оса-

дження. З підвищенням температури у всьому визначеному діапазоні фак-

торного простору спостерігається збільшення швидкості осідання твердої 

фази, що обумовлено, на нашу думку, зниженням в’язкості суспензії та її 

густини. 

            Як видно з рис.3б   зростання вмісту класу мінус 0,063мм у твердій 

фазі вихідного матеріалу та зростання концентрації твердої фази приво-

дить до зниження швидкості осадження твердої фази. 
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Висновки: 

 

1. В результаті проведених досліджень розроблено регресійну матема-

тичну модель, яка адекватна процесу осадження нефелін-

польовошпатових хвостів збагачення рідкіснометалевих руд Мазурівсько-

го родовища. 

2.  Встановлено, що залежність швидкості осадження твердої фази в 

згущувачі від питомих витрат флокулянту – поліакриламіду, - та концент-

рації іонів водню (рН) в пульпі носить екстремальний характер. 

3. Одержана модель дозволяє визначити раціональні параметри най-

більш значущих факторів процесу – витрат флокулянту та рН середовища. 

4. Модель може бути застосована при розробці промислової технології 

та засобів управління процесом осадження пульпи у радіальному згущу-

вачі. 
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