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РЕЗЮМЕ
Представя се лабораторен модел на колонна флотационна машина с височина 2 000 mm и диаметър 50 mm с вибрационен диспергатор на газовата фаза. 
Използван е модулен принцип, който дава възможност за определяне на оптималната височина на захранващото устройство; безстепенно регулиране на 
нивото на пулпа и прецизно определяне на необходимото количество допълнителна вода за оросяване на пенния слой. Проведени са изследвания за 
влиянието на честотата и амплитудата на вибрациите върху седиментацията на минерални зърна с различена  плътност . 
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ВЪВЕДЕНИЕ

   Развитието на техниката и технологията на флотация са 
неразривно  свързани  с  усъвършенстването  на  конструк-
циите  на  флотационните  машини.  Създаването  на 
ефективни високопроизводителни флотационни машини е 
основният път, решаващ задачата за интензификацията на 
флотационния процес.

   Съвременните изисквания в  областта на  теорията на 
аерация на пулпа и минерализация на мехурите налагат 
създаване на ново поколение  пневматични флотационни 
машини  от  колонен  тип,  имащи  приложение  при 
флотацията на руди на цветни, благородни, редки, черни 
метали,  въглища  и  други  полезни  изкопаеми,  както  и 
широкото им използване при очистка на отпадни води от 
различни производства.(Черных, 1996)

   Широкото  практическо  внедряване  на  колонната 
флотационна  машина  се  явява  голямо  постижение  в 
последното  десетилетие  в  областта  на  флотационното 
обогатяване.  Към  преимуществата  на  колонната  флота-
ционна  машина  в  сравнение  с  механичната  и  пневмо-
механичната  се  отнасят:  повишената  производителност, 
подобрената хидродинамика,  селективността на процеса, 
получаването  на  концентрат  с  необходимото  качество  с 
минимално количество пречистни и контролни операции, 
съкращаване обема на производствената площ, икономия 
на електроенергия.

   Характерът на движение на частицата и мехурчето е 
важен  фактор,  от  който  зависят  вероятността  на 
образуване  на  флотокомплекса,  степента  на  минерали-

зация,  скоростта  на  флотация и  енергоемкостта  на  про-
цеса (Черных, 1996). В колоната, във връзка с отсъствието 
на  разбъркващи  устройства  и  низката  турбулентност  на 
пулповият  поток,  инерционните  сили,  разрушаващи  ком-
плекса частица-мехурче, са незначителни.

   Повишаването  на  флотоактивността  на  въздушните 
мехури  е  свързано  с  увеличаване  времето  на  тяхното 
кондициониране, т.е.  интервала между момента на обра-
зуване  и  минерализацията  на  мехурчетата.  Вследствие 
значителната височина на колоната продължителността на 
пребиваване на въздушните мехурчета в нея е повече от 
20 сек., т.е. осъществява се процес на минерализация при 
оптимална  флотоактивност  на  мехурчетата.  (Рубинщайн, 
1989)

   Следва да се отбележи и повишената селективност на 
флотация  в  колонните  апарати  поради  ускоряване  на 
процесите на вторична концентрация, протичаща в зоната 
на очистка и в пенния слой, където се подава свежа вода, 
което дава възможност за получаване на висококачествени 
концентрати и опростяване на технологичната схема

   Основната област на изследванията в колонните апарати 
е  флотацията  на  финозърнест  пулп.  Отсъствието  на 
интензивно  смесване  на  пулпа,  зона  на  очистка  на 
продукта,  високото  разположение  на  нивото  на  захран-
ване,  голямата  височина  на  пенния  слой  -  всичко  това 
способства за получаването на концентрат с по-добро ка-
чество, в сравнение с импелерните машини. (Рубинщайн, 
1989)
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   В  колонните  апарати,  в  условията  на  слаба  тур-
булентност,  вероятността  на  закрепване  и  удържане  на 
едрите  частицата  към  мехурчето  е  по-голяма,  поради 
което в някои случаи използването на колонната флота-
ционна  машина  може  да  се  окаже  целесъобразна  и  за 
флотация на едрозърнест материал.(Foot, 1986)

   Ефективността на работа във флотационните машини 
зависи  от  условията  на  диспергиране  на  въздуха. 
Аераторите  трябва  да  осигуряват  максимално  газо-
съдържание  при  оптимална  средна  едрина  на  мехур-
четата.  Към  аераторите  се  предявяват  следните 
изисквания: осигуряване на такъв размер на мехурчетата, 
който  да  осигури  изплуване  на  флотокомплекса, 
минимална  макроциркулация  на  пулпа  в  камерата, 
стабилна аерационна характеристика.

Конструкциите аератори,  разработени с  взетите предвид 
изисквания, могат да се обединят по принцип на действие 
в  следните групи:  пневматични,  хидравлични (струйни) и 
пневмохидравлични.

   Към  най-разпространените  пневматични  аератори  се 
отнасят  перфорирани  тръби  или  пластини,  в  които  под 
налягане  се  подава  въздух.  В  колонната  флотационна 
машина  се  използват  и  тъканни  аератори.  Към  преиму-
ществата им се отнасят: ниската цена и възстановяването 
им след обогатяване, а като недостатък – неравномерната 
аерация,  появата  на  едри  мехурчета  (до  3  mm)  и 
възможността  за  попадане  на  течността  във  въздушния 
път. (Finch, 1990) Тъканните аератори са изработени във 
вид на дискова рамка, решетъчни, във вид на калъф на 
перфорирана тръба и др. Използват се също и аератори 
във вид на въздухоразпределителна решетка с различна 
форма.

   Аератори  от  тефлон,  пореста  керамика  и  метало-
керамика  не  се  използват  вследствие  високата  им 
стойност,  задръстване  на  отворите  им  от  частици  и 
сложната им регенерация. (Рубинщайн, 1989)

   Основният  тип  аератор  в  колонната  флотационна 
машина  си остава тръбното устройство. За подобряване 
на  аерационните  характеристики  е  предложен  аератор 
представляващ сам по себе си набор от кухи пръстени от 
порест  (вата  или  порест  полиетилен)  или  еластичен 
(каучук) материал, стегнат пакетно. Дисперсният състав на 
мехурчетата  се  регулира  от  изменение  степента  на 
стягане на пакета. Аналогична конструкция има шайбовият 
аератор,  в  който  оста  на  пръстена  е  разположена 
вертикално, а нейният диаметър се увеличава от горе на 
долу.  Шайбовият  аератор  АШ-15  за  подаване  до  15м3/ч 
въздух  под  налягане  0.15  МРа  има  диаметър  14см  и 
височина 13.5см. (Рубинщайн, 1989)

   Към  отделно  направление  трябва  да  отбележим 
създаването  на  вибрационни  пневматични  флотационни 
машини. Принципът  им  на  действие  е  основан  на 
диспергиране на въздуха чрез вибрации при подаването 
му в аерационната камера. Създаването на вибрационно 
турболентно движение на пулпа се засилва при протичане 
на течността през специални решетки.

8



ВИБРАЦИОННА КОЛОННА ФЛОТАЦИОННА МАШИНА

   В лабораторията по “Виброакустична интензификация на 
технологичните  процеси”  към  катедра  “Минерални 
технологии”  на  Минно-геоложки  университет  “Св.  Иван 
Рилски” е конструиран лабораторен модел на вибрационна 
колонна  флотационна  машина  с  височина  2  000mm  и 
диаметър  50mm с вибрационен диспергатор на газовата 
фаза.  Реализиран  е  на  модулен  принцип,  който  дава 
възможност  за  определяне  на  оптималната  височина  на 
захранващото  устройство,  безстепенно  регулиране  на 
нивото на пулпа и прецизно определяне на необходимото 
количество  допълнителна  вода  за  оросяване  на  пенния 
слой.  Основните  елементи  на  колонната  вибрационна 
флотационна машина са датчик (фиг.1-1), вибратор (фиг.1-
2), диспергатор на въздух (фиг.1-3), модул за създаване на 
единични  газови  мехурчета  (фиг.1-4),  захранващо 
устройство (фиг.1-5), камера на машината (фиг.1-6).
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Фигура 1. Колонна вибрационна флотационна машина -  
принципна схема

   Вибрационният  диспергатор  дава  възможност  за 
изследване  на  определени  технологични  параметри: 
промяна на едрината на газовите мехурчета, изменението 
скоростта на изплуване на газовите мехурчета и скоростта 
на  седиментация  на  твърдата  фаза,  влияние  върху 
възможността за прикрепване на минералните частици към 
въздушните  мехурчета,  очистване  на  пенния  слой  от 
увлечени скални частици.

   Вибраторът  е  електродинамичен  с  мощност  40  W  и 
възможност  за  промяна  на  честотата  и  амплитудата  на 
вибрациите в широки граници, покриващи предполагаемия 
диапазон  на  вибрационни  параметри,  необходими  за 
изследването.

   Диспергаторът  на  въздух  е  конструиран  в  две 
модификации – за вертикални и хоризонтални вибрации. 
Диспергаторът  за  вертикални  вибрации  (фиг.2-1-въздух) 
диспергира  въздуха  чрез  преминаването  му  през 
пръстеновиден  процеп,  което  дава  възможност  за 
регулиране на дебита в определен диапазон и получаване 
на газови мехурчета с определена едрина чрез регулиране 
на честотата и амплитудата на вибрациите. 

1

Фигура 2. Диспергатор на въздух при вертикални  
вибрации

   Паралелно със създаването на мехурчетата, вертикал-
ните  колебания създават  виброакустично  поле,  което  се 
разпространява по височината на колоната. Диспергаторът 
за  хоризонтални  вибрации  (фиг.3-1-въздух)  дава 
възможност за създаване на газови мехурчета чрез кръгли 
отвори,  перпендикулярно  на  посоката  на  вектора  на 
вибрационното поле.
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Фигура 3. Диспергатор на въздух при хоризонтални  
вибрации

   Захранващият модул дава възможност за подаване на 
пулп  във  флотационната  машина  и  равномерното  му 
разпределение по сечението на колоната, а също така и за 
пълнене  с  вода  при  виброакустичните  измервания. 
Модулът за създаване на единични газови мехурчета дава 
възможност  за  микрометрично  подаване  на  въздух  през 
сменяеми  дюзи  с  определен  диаметър  на  отвора  за 
получаване  на  газови  мехурчета  с  определен  начален 
диаметър.  Нивото  на  пулпа  се  регулира  безстепенно  на 
принципа  на  скачените  съдове.  На  фиг.  4  е  показан 
диспергаторът на въздух 1, част от камерата на машината 
2  и  вибратор  3.  Камерният  продукт  се  отвежда  чрез 
тръбопровод  и  вентил  4  към  резервоар  5  за  едрата 
фракция,  а  ситната  фракция  от  камерния  продукт  се 
събира в допълнителен съд. Преливник чрез преместване 
във вертикална посока осигурява, необходимото ниво на 
пулпа в колоната. 

Фигура 4. Вибрационна колонна флотационна машина – 
основни елементи

ВЛИЯНИЕ НА ВИБРАЦИИТЕ ВЪРХУ ТВЪРДАТА ФАЗА

   Проведени са изследвания за влиянието на честотата и 
амплитудата  на  вибрациите  върху  скоростта  на 
седиментация на минерални зърна с различна плътност. 
Известно  е,  че  с  увеличаване  на  интензивността  на 
колебание  скоростта  на  седиментация  намалява,  обаче 
остава открит въпросът какво е влиянието на този ефект 
върху диаметърът и относителното тегло на частиците. За 
тази цел са извършени серия от експерименти, при което 
бяха използвани единични минерални зърна с диаметър от 
0,09 до 0, 155 mm и плътности на различните зърна 2,65; 
5,1 и 7,6 g/cm3 .  Честотата на колебание се променя от 20 
до 70 Hz, а амплитудата – от 1,5 до 3,0 mm. Осреднените 
резултати от проведените опити са дадени в таблица 1.

   Проведените  експериментални  изследвания  дават 
възможност да се направи извод, че вибриращата среда 
създава допълнителна сила на съпротивление, приложена 
към минералната частица, която предизвиква намаляване 
на скоростта на падане. Тази сила е функция не само на 
интензивността на вибрациите като комплексна величина 
за вибрационно въздействие, но е и функция на честотата 
на приложените вибрации – фиг. 5, където намаляването 
на  скоростта  има  ясно  изразени  експериментални 
стойности  в  зависимост  от  плътността  на  частиците. 
Визуално се наблюдава,  че когато частичката не забавя 
значително  скоростта  си  /при  определени  вибрационни 
параметри/,  нейната  амплитуда  на  колебание  е 
приблизително  равна  на  амплитудата  на  колебание  на 
течността.  Когато  скоростта  на  падане  на  частичката 
значително намалява, нейната амплитуда забележимо се 
увеличава.
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Таблица  1.  Намаляване  скоростта  на  седиментация  в 
зависимост от плътността на частиците

Честота, 
f[Hz] Амплитуда 2 mm, d=0.12 mm

Намаляване на V  в % при плътност g/cm3
2.65 5.1 7.8
% % %

20 1.54
30 3.39 5.38 4.1
40 1.34 7.6 9.73
50 4.54 6.59 7.68
60 5.6 6 8.77
70 4.22 9.6 12.16

0
2
4
6
8

10
12
14

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2.65 5.1 7.8

V [%]

f [Hz]
g/cm 3

Фигура 5. Намаляване на скоростта на седиментация в  
зависимост от честотата на вибрациите и 

плътността на частиците

   Такава  зависимост  между  скоростта  на  падане  на 
минералните  зърна  в  течна  вибрираща  среда  и  пара-
метрите на вибрационното поле може да се обясни като 
взаимодействие  между  две  колебателни  движения  –  на 
минералните зърна и приложените вибрации.

   При по-ниски честоти на вибрациите намаляването на 
скоростта  е  по-малко  поради  по-малката  вибрационна 
скорост. При частици с по-висока плътност намаляването 
на  скоростта  на  седиментация  е  по-голямо  поради  по-
високата скорост, с която те срещат пулсиращата среда.
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ABSTRACT
A laboratory model of column flotation machine with height 2000 mm and diameter 50 mm with vibratory – acoustic powder disperser of gas phase is presented. A  
module principle, which gives an opportunity  for  determination an optimum height  of  the supply device is used,  regulation without  rate at  the level of pulp and 
precisely determination of the necessary quantity of additional water which is need for irrigation of the foam layer. Research of effect of frequency and amplitude of 
vibrations on precipitation of mineral granules with different density are done. 

Key words:column flotation, vibratory – acoustic powder disperser of gas phase

INTRODUCTION

   The flotation technique and technology developments are 
closely  connected  with  the  improvement  of  the  flotation 
machines design. The main road solving the task for flotation 
process  intensification  is  the  creation  of  high  –  productive 
flotation machines. 

   The contemporary requirements in the field of pulp aeration 
and  bubble  mineralization  theories  impose  the  design  of 
pneumatic  flotation  machines  of  column  type  that  find 
application at the  flotation of ores of non-ferous , noble, rare 
and ferrous metals, coal and other mineral resources as well 
as  wide  use  at  purification  of  waste  water  from  different 
productions. (Черных, 1996)

   The  column  flotation  machine  wide  practical  introduction 
appears  to  be  an  important  achievement  during  the  last 
decade in the field of flotation concentration. The advantages 
of  the  column  flotation  machine  in  comparison  with  the 
mechanical  and  pneumomechanical  are  the  following: 
increased productivity improved hydrodynamics, of concentrate 
with  the  required  quality  at  minimal  quantity  purifying  and 
control operations, production area decrease and economy of 
electric power. 

   The movement nature of the particle and the bubble is an 
important factor,  which determines the probability of flotation 
complex formation, mineralization rate, flotation speed and the 
process  power  consumption.  (Черных,  1996) The  inertial 
forces which destroy the particle – bubbles complex in column 
are  insignificant.  This  is  connected  with  the  absence  of  a 
stirring device and the pulp flow low turbulence. 

   The increase of the air bubbles flotation activity is connected 
with  the  increase  of  their  conditioning  time,  i.e.  the  interval 
between the formation moment and the bubble mineralization. 
In consequence of the column considerable height the sojourn 
duration of the air bubbles in it is not longer than 20s, i.e. a 
mineralization  process  at  optimal  flotation  activity  of  the 
bubbles is realized. (Рубинщайн, 1989).

Here should be mentioned the increased flotation selectivity in 
he column devices due to acceleration of the processes of the 
secondary  concentration,  which  is  going  in  the  purification 
zone of  the froth  layer,  where  fresh  water  is  supplied.  This 
affords an opportunity  for high-quality concentrates obtaining 
and simplifies the technological scheme.

   The basic research field in column devices is the fine-grained 
pulp flotation. The absence of intensive pulp mixing, product 
purification zone,  high position  of  the feeding level,  and the 
thick froth layer contribute to the obtaining of concentrate of 
better quality in comparison with the impellers. .(Рубинщайн, 
1989).  

There is a bigger probability of capture and withstanding of the 
coarse particle  to  the bubble  so in  some cases the column 
flotation machine use could turn out to be expedient for coarse 
– grained material flotation, as well. (Foot, 1986)

   The flotation machines work effectiveness depends on the 
conditions of the air dispersion. The aerators must provide a 
maximum gas content at an optimal average massiveness of 
the  bubbles.  The  following  claims  are  demanded  to  the 
aerators:  providing for  such a bubbles size that assures the 
flotation complex emerging, minimal  pulp  macrocirculation in 
the chamber, stable aeration characteristic.  
   The  aerators  designs  developed  in  accordance  with  the 
requirements  could  be  combined  by  the  action  principle  as 
follows:  pneumatic,  hydraulic  (swift  –  flowing)  and 
pneumohydraulic.

   The  perforated  pipes  or  plates  through  which  the 
compressed air passes are assigned to the most widespread 
pneumatic  aerators.  Textile  aerators  are  also  used  at  the 
column flotation machine. Their advantages are the low price 
and restoration after concentration while the unsteady aeration, 
the  coarse  bubbles  (up  to  3  mm)  appearance  and  the 
possibility  of  liquid  fall  into  the airway are  considered to  be 
disadvantages. (Finch, 1990) The textile aerators are in shape 
of  disk  frame,  jacket,  perforated pipes,  lattice,  etc.  Aerators 
differently shaped as air distributive lattices are used as well.
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   Aerators made from Teflon, porous and metal ceramics are 
out  of  use  because  of  the  great  value,  holes  blocking  by 
particles and complicated regeneration. (Рубинщайн, 1989)

O

O 18

20

1

2

3

4

5

6

Figure 1. Vibratory column flotation machine – scheme of  
principle

  The basic aerator type in the column flotation machine is the 
pipe device. An aerator representing a set of tightens in group 
hollow  rings  from  porous  (wool  or  porous  polyethylene)  or 
elastic  (raw  rubber)  material  is  proposed  for  the  aeration 
characteristics  improvement.  Changing  the  group  tightening 
extent  regulates  the  bubbles  dispersive  composition.  The 
pulley aerator design is analogous. The ring pivot is vertically 
situated and the diameter increases from top to bottom. The 
diameter and the height of the pulley aerator АШ - 15 for air 
feeding  up  to  15  m3/h  with  compression  of  0,15  MPa  are 
respectively 14 cm and 13,5 cm. (Рубинщайн, 1989)

   As a separate  tendency the vibrating pneumatic  flotation 
machines design should be mentioned. Their action principle is 
based  on  air  dispersion  by  vibrations  at  its  feeding  to  the 

aeration  chamber.  The  pulp  vibrating  turbulent  movement 
creation reinforces at the liquid flow through special lattices.

VIBRATORY COLUMN FLOTATION MACHINE

   A laboratory model of a vibratory column flotation machine – 
2000  mm  in  height  with  diameter  50  mm  and  gas  phase 
vibrating  disperser  is  developed  at  the  laboratory  of 
“Vibroacoustic Intensification of the Technological Processes” 
at the department of “Mineral Technologies” of the University of 
Mining and Geology “St. Ivan Rilski”. It is realized on a modular 
principle, which provides a possibility for determination of the 
feeding device optimal height infinitely – variable regulation of 
the  pulp  level  and  precise  determination  of  the  necessary 
quantity  of  extra  water  for  the  froth  layer  irrigation.  The 
vibratory column flotation machine basic elements are sensor 
(fig. 1-1), vibrator (fig. 1-2), air disperser (fig. 1-3), module for 
creation of single gas bubbles (fig. 1-4), feeding device (fig. 1-
5), machine chamber (fig. 1-6).

   The vibratory disperser provides the opportunity of certain 
technological  parameters  research:  gas bubble  size  change, 
change of the gas bubbles emerging speed and solid phase 
sedimentation  speed,  the  influence  on  the  opportunity  of 
mineral particles attachment to the air bubbles, purifying of the 
froth layer from rock particles.

   The  vibrator  is  electrodynamic  type,  power  40  W and a 
possibility of  a wide range frequency and amplitude change, 
overlapping  the  supposed  range  of  vibratory  parameters, 
required by the research.

Two modifications of the air- dispersing unit were constructed- 
for vertical and horizontal vibrations. The air-dispersing unit for 
vertical  vibrations  (fig.2-1-air)  disperses  air  by  its  transition 
through  an  annular  slot,  which  allows  rate  regulation  within 
certain range and production of gas bubbles of certain size by 
regulation  of  vibrations  frequency  and  amplitude. 
Simultaneously,  with  the  bubbles  production,  the  vertical 
oscillations  create  a  vibroacoustic  field,  which  is  distributed 
along the column height.
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1
Figure 2. The air-dispersing unit for vertical vibrations

   The air-dispersing unit for horizontal vibrations (fig.3-1-air) 
produces gas bubbles through round holes, perpendicular to 
the direction of the vibratory field vector.  

Figure 3. The air-dispersing unit for horizontal vibrations

   The feeding modulus allows pulp supply into the flotation 
machine and even distribution of pulp along the column section 
as well as filling with water for vibroacoustic measurements. 

   The  module  for  gas  bubbles  production  provides  the 
opportunity of  air  micrometric supply through changeable air 
nozzles of certain initial diameter. The pulp level is infinitely – 
variable regulated by the communicating vessels method. . Fig 
4 shows the air disperser 1, apart of the machine chamber 2 
and  a  vibrator  3.  The  chamber  product  is  removed  by  a 
pipeline and valve 4 to the tank 5 for the coarse fraction and 
the fine fraction is collected in an extra vessel. The spillway 
movement in vertical direction provides the required pulp level 
in the column.

Figure 4. Vibratory column flotation machine – basic parts

THE VIBRATIONS INFLUENCE ON THE SOLID PHASE

   Researches were carried out for the effect of frequency and 
amplitude  of  vibrations  on  speed  of  precipitation  of  mineral 
grains  of  different  density.  It  was  known  that  speed  of 
precipitation  decreases  with  the  increase  of  intensity  of 
oscillating,  however  the  question  of  effect  of  diameter  and 
relative weight of particles was still  open. For that purpose a 
series  of  experiments  were  carried  out  with  single  mineral 
grains  of  a  diameter  from  0,09  to  0,155  and  densities  of 
different  grains  2,65;  5,1  and  7,6  g/cm3.  Frequency  of 
oscillation changes from 20 to 70 Hz, and amplitude – from 1,5 
to 3,0 mm. Average results of experiments were presented in 
tables 1. Experimental researches involved the conclusion that 
vibrating media provided additional force of resistance, applied 
to the mineral particle, which provoked decrease of the speed 
of falling down. This force is a function not only of frequency of 
applied vibrations – fig. 5, where experimental values showed 
decrease of speed depending on density of  particles. It  was 
visually  observed  that  when  the  particle  did  not  reduce 
significantly  its  speed  /for  certain  vibration  parameters/,  its 
amplitude of oscillation is approximately equal to the amplitude 
of oscillation of the liquid. When speed of a particle reduces 
significantly its amplitude increases visibly.

   This dependency between speed of falling down of mineral 
grains  into  a  liquid  vibrating  medium  and  parameters  of 
vibrating field may be explained as an interaction between two 
oscillation motions – motion of mineral grains and motion of 
applied vibrations.
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Table 1. Decrease of the speed of precipitation in dependence 
of density of particles

Frequency Amplitude 2 mm, d=0.12 mm
f [Hz] Reduction of V [%] for density g/cm3

2.65 5.1 7.8
% % %

20 1.54
30 3.39 5.38 4.1
40 1.34 7.6 9.73
50 4.54 6.59 7.68
60 5.6 6 8.77
70 4.22 9.6 12.16

   For lower frequencies of vibration reduction of speed is lower 
due to lower vibration speed. For  particles of  higher density 
reduction is higher due to higher speed, with which they meet 
the pulsing medium.
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Figure 5. Decrease of speed of precipitation in dependence of  
frequency of vibrations and density of particles
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