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ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ ЗІТКНЕННЯ ЗАВИСЛОЇ ЧАСТКИ З
ПОВІТРЯНОЮ БУЛЬБАШКОЮ ПРИ ОЧИЩЕНІ ПРИРОДНІХ ВОД
ФЛОТАЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ
Введення. Основою розрахунків флотаційного процесу є закон збереження
маси, який відносно флотації можна сформулювати так: сума вихідних компонентів
повинна дорівнювати сумі виходу незалежно від того, яким змінам вони піддавалися у флотаційній установці [1, 2]. Даний
закон є теоретичною основою рівняння
швидкості флотації, який полягає в тому,
що швидкість виносу часток в піну пропорційно концентрації повітряних бульбашок і твердих часток:

dC
  KN mC n
dt

(1)

де: N - концентрація повітряних бульбашок; C - масова концентрація часток; m і
n - показники порядку флотації за повітрям і твердою речовиною, а їх сума вважається порядком флотаційної системи загалом; К – константа швидкості, що показує
з якою швидкістю йде процес флотації.
Знак у рівнянні показує зменшення
концентрації часток внаслідок виносу їх в
піну.
Якщо вважати, що нестачі вільної поверхні рідина-газ у флотаційній камері немає, то можна знехтувати зміною концентрації повітряних бульбашок (N=1), а найбільш вірогідний випадок – це зіткнення
однієї частки з однією бульбашкою (n=1),
то рівняння (1) буде мати вигляд:

dC
  KС
dt

(2)
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Вченими О.С. Богдановим, Р. Шуманом та К.Ф.Белоглазовим були запропоновані різноманітні варіанти розбиття флотаційного процесу на стадії. Найбільш широке застосування отримав варіант розбиття на дві послідовні стадії: поступове
зближення твердої частки з бульбашкою
та їх злипання [2, 3].

В математичному вигляді цей варіант
можна представити як добуток: ймовірності зіткнення в одиницю часу однієї частки
з будь-якою бульбашкою, що знаходяться в
одиниці об'єму (PCN), ймовірності прилипання частки до бульбашки при зіткненні
(Pa), ймовірності стійкого закріплення частки до виносу в піну (Pe) та ймовірності виходу частки з піни в концентрат (Pf) [2-5]:
K  PCN Pa Pe Pf
(3)
Повна ймовірність зіткнення залежить
від швидкості руху частки та бульбашки,
їх форми та розмірів, густини часток і властивостей рідини (в’язкості та густини).
Швидкість руху потоків та властивостей
середовища визначає характер обтікання.
Мета та завдання. Метою даного дослідження є визначення ймовірності зіткнення в одиницю часу однієї частки з
будь-якою бульбашкою, яка знаходиться в
одиниці об’ємі, при очищені флотаційними методами малокаламутних кольорових вод
Результати дослідження.
Методи розрахунку ймовірності зіткнення частки з бульбашкою можуть бути
подібні до механіки аерозолів. Ця подібність вперше була досліджена вченими
Б.В, Дерягеним та С.С. Духіним. Вони вважали, що найбільш схожим до етапу зіткнення частки з бульбашкою є процес вимивання твердих часток краплями рідини
[2]. В обох випадках вивчається рух дисперсних потоків (частки та бульбашки – у
флотації, частки та краплі рідини – в механіці аерозолів).
Завислі в потоці рідини частки, минаючи перешкоду (бульбашка), під дією інерційних сил відхиляються від ліній руху
рідини і, як наслідок, існує ймовірність зіткнення з цією бульбашкою (рис.1). Таким
чином, з бульбашкою зіткнуться тільки ті
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частки, які рухаються в циліндричній трубці діаметром бульбашки [5].

Рис. 1. Схема зіткнення твердої частки з бульбашкою

Найбільший перетин трубки, де всі частки зіткнуться з повітряною бульбашкою,
називаються перетином зіткнення:

   l2

(4)

або:

  R 2 (1   ) 2 E

(5)
де l – максимальний радіус трубки; R – радіус бульбашки; δ – відношення радіусу
твердої частки до радіусу бульбашки; E –
коефіцієнт захоплення.
Отже, з'являється нова складова (коефіцієнт захоплення), яка визначає відношення числа часток, що досягають бульбашки, до числа часток, які потрапили б на
поверхню бульбашки, якби вони рухалися
прямолінійно, а не по лініях струму.
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Якщо прийняти, що коефіцієнт захоплення це функція параметрів числа Рейнольдса бульбашки (ReD) та Стокса (Stk), то
залежність прийме вигляд:
E  (Re D , Stk )
(7)
Число Рейнольдса бульбашки розраховується:
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u R



(8)

де u∞ - початкова швидкість руху бульбашки.
В літературі [2-4] безрозмірний параметр Стокса визначається за наступною
залежністю:

2
2 r 2u p / 2 Re D p p r
Stk 

9 R
9 p0 R 2

(9)

де r – радіус частки; p/ – різниця густини
частки (pp) та рідини (p0).
Від розміру залежить швидкість підняття бульбашки та сила прилипання її до
частки, а також траєкторія руху. Так бульбашки, з розмірами менш ніж 0,2 мм, знаходяться в ламінарній області режимів і
можуть розраховуватися за законом Стокса. При збільшенні бульбашок до 2 мм,
швидкість спливання бульбашок ще відповідає закону Стокса. У бульбашках величиною приблизно 1 мм і більше може встановитися внутрішня циркуляція, що викликає значне збільшення швидкості підйому [6-8].
Для знаходження коефіцієнта захоплення користуємося залежністю І.Ленгмюра для в’язкого обтікання (ReD ≤ 1):
ln 2Stk
E  1  0.75
(10)
Stk  Stkкритич
де Stkкритич – критичний значення параметру Стокса.
Розрахунки Ленгмюра показали, що
існує критичне значення Стокса. Для всіх
Stk< Stkкритич коефіцієнт захоплення дорівнює 0, для в’язкого обтікання Е ≈ 1,214 та
для потенційного безвідривного обтікання
(ReD ≥ 1) це значення дорівнює 0,0833. Існування критичного значення параметру
Стокса означає, що зіткнення твердої частки з бульбашкою за рахунок одних інерційних сил неможлива. Захоплення здійснюється за допомогою інших факторів [9].
Введення гідродинамічних факторів
при визначенні ймовірності зіткнення
твердої частки з бульбашкою дозволило
Ю.Б. Рубінштейну та Ю.О. Філіпову стверджувати, що уявлення про збільшення
коефіцієнта захоплення при збільшенні
розмірів твердої частки та бульбашки хибні (рис. 2). Доки розмір бульбашки наближається до розміру частки (R→r) ймовірність зіткнення визначається лише гідродинамічними полем бульбашки, що
спливає.
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Рис. 2. Графік залежності коефіцієнта захоплення E від відношення радіусів твердої частки (r) та бульбашки (R)

Зі зростанням відношення розмірів
твердої частки та бульбашки коефіціент
захоплення збільшується, але при досягнені критичної величини (r/R = 0,71) стрімко зменшується.
На нашу думку для отримання високої
ймовірності зіткнення однієї частки з бульбашкою необхідно щоб коефіцієнт захоплення був більш одиниці (E>1). Це можливо при відношенні розмірів частки та
бульбашки в межах 0,49 – 0,88.
Крупність часток ж забруднення, які
обумовлюють каламутність та кольоровість, знаходиться в межах 10-6 - 10-3 м [10,
11]. Отже, для того щоб усі бульбашки
приєднали хоча б одну тверду частку, їх
розмір повинен бути більш ніж 2×10-6 м.
Таким чином, подальша наша робота
буде спрямована на визначені оптимального розміру повітряної бульбашки, а також граничної траєкторії руху частки до
бульбашки в рідині. Це дозволить отримати високу ймовірність зіткнення частки
з бульбашкою та міцне з’єднання між
ними до виносу на поверхню.
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