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Існуючі інженерні методики до розрахунку 
пиловловлюючого обладнання базуються на на-
півемпіричних рівняннях подібності та інтеграль-
них методах. Використання обчислювальних 
технологій, що реалізуються в спеціалізованих 
обчислювальних пакетах програмного забез-
печення, дозволяє розраховувати з прийнятною 
для практики точністю масообмінні та гідроди-
намічні характеристики в турбулентних просто-
рових стаціонарних та нестаціонарних вихрових 
потоках в областях складної геометрії.

Постановка задачі
З метою уникнення потреби в проведенні 

проміжних натурних випробувань на стадії роз-
робки і проектування промислових пристроїв 
була поставлена задача розробити комп’ю-
терну модель циклофільтра для проведення 
розрахунків аеро-, гідродинаміки апарата та 
досліджень процесів, що протікають в цикло-
фільтрі.

Розробка комп’ютерної моделі цикло-
фільтра. Для розрахунку використовувався 
програмний CFD (Computational Fluid Dynamics– 
обчислювальна гідрогазодинаміка) комплекс 
SolidWorks. Комплекс програм SolidWorks 
призначений для твердотільного тривимірно-
го проектування, а також для оцінки масооб-
мінних, теплових та аеродинамічних процесів. 
Комплекс дозволяє розраховувати просторові 
стаціонарні і нестаціонарні течії рідини і газу, 
ламінарні і турбулентні течії, течії в пористих 
середовищах, конвективний, радіаційний те-
плообмін і теплопровідність, рух дисперсної 
фази в несучому потоці (тверді частинки, кра-
плі), течії з об’ємними силами (гравітаційні й 
електромагнітні поля). У комплексі програм 
реалізовані просторові моделі на базі методів 
обчислювальної гідродинаміки, інтегральні і 
комплексні моделі [1].

Задано геометрію двох конструкцій пи-
ловловлювачів: з внутрішнім жалюзійним еле-
ментом і традиційного типу НДІОГАЗ. На рис. 1  

зображений пиловловлювач з внутрішнім жа-
люзійним елементом та традиційний пилов-
ловлювач конструкції типу НДІОГАЗ. Загальний 
ізометричний вигляд двох пиловловлювачів 
представлений на рис. 2 а, б [2, 3].

Для пиловловлювачів проведена серія 
розрахунків турбулентної течії рідини (газу). 
Розташування відрізків та перерізів по висоті 
апарата, у яких проводилися розрахунки, по-
казані на рис. 2. Для моделювання течії ви-
користовувався програмний комплекс Solid- 
Works, у якому застосовувалася фізична модель 
руху рідини — рівняння Нав’є-Стокса. Триви-
мірна модель і сітка циклонів виконані в пакеті  
COSMOSFloWorks комплексу SolidWorks. Для пи-
ловловлювачів багатоблочна структурована сіт-
ка будувалася шляхом умовного розбиття об’є-
му апаратів за осями Ох — 20-ма, Оz — 20-ма,  
Оу — 60-ма площинами та згущення сітки в 
пристінній зоні та зоні жалюзійного елемен-
та, у результаті чого було отримано 2155238 
та 872967 комірок відповідно для конструкції 
апаратів № 1 та № 2 (рис. 3). Розрахункова 
область являє собою кубічні комірки, у вузлах 
яких проводилися обчислення [4].

У якості граничних умов на вході задава-
лися витрати повітря Q=245,01 м3/год, тем-
пература процесу 20°С, швидкість приведена 
vприв=3 м/с. На виході задавався статичний тиск 
Рст=0,1 МПа.

Характер руху газового потоку в першій 
чверті циліндричної частини циклофільтра 
значно відрізняється від типового циклону 
НДІОГАЗ у зв’язку з наявністю жалюзійного 
елементу, що турбулізує потік. На рис. 4 на-
ведені результати розрахунку статичного тиску 
в циклофільтрі та типовому циклоні у вигляді 
ізоліній у поздовжньому (рис. 4 а, б) та попе-
речному (рис. 4 в, г) перерізах. Поперечний 
переріз розташований на висоті 0,79 м від по-
чатку координат.

УДК 621.928.93  Рецензент: 
 Сокольський О.Л. — к.т.н., старший викладач  
 кафедри хімічного полімерного  
 та силікатного машинобудування  
 Національного технічного університету України  
 “Київський політехнічний інститут”

МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІВ
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Запропоновані комп’ютерні моделі пиловловлювачів — апаратів для сухої очистки газового по-
току від пилу. Наведені результати моделювання та їх аналіз.

Предложены компьютерные модели пылеуловителей — аппаратов для сухой очистки газового 
потока от пыли. Приведены результаты моделирования и их анализ.
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Рис. 1. Геометричні розміри циклонів: а — конструкція № 1 — циклон з внутрішнім жалюзійним елементом 
та зовнішнім бункером; б — конструкція № 2 — традиційний циклон конструкції типу НДІОГАЗ

a б

З наведеного рисунка бачимо, що в цикло-
фільтрі довжина повітряного джгута на 25% 
більша, а ніж у циклоні, що свідчить про більш 
інтенсивне обертання потоку в зоні вихлопної 
труби. Однак з вигляду зверху (рис. 4 в) можна 
побачити, що в циклофільтрі в поперечному 
перерізі має місце більш рівномірно розподі-
лений статичний тиск, на відміну від аналогіч-
ного в циклоні (рис. 4 г). Середнє значення 
статичного тиску в наведеному перерізі для 

циклофільтра складає приблизно 102204 Па, 
а в циклоні помітно зони підвищеного тиску 
в третій та четвертій чвертях діаметра цилін-
дричної частини апарата. Перепад значень 
статичного тиску в наведеній площині для ци-
клону досягає 200 Па. Відносну усталеність 
статичного тиску в циклофільтрі можна пояс-
нити наявністю більшої площі поперечного пе-
рерізу апарата, по якій відбувається розподіл  
тиску.
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Результати розрахунків тангенційних та 
аксіальних швидкостей потоку в циліндричній 
частині циклофільтра та циклону наведені на 
рис. 5 і 6. Розрахунки проводилися вздовж від-
різків 1, 2, 3 (рис. 2 в, г), що розташовані в 
двох перерізах (рис. 2 а, б) на висоті Y=0,79 м  
та Y=0,73 м від початку координат. Ці перерізи 
обиралися, виходячи з висоти вхідного патруб-
ка, а відрізки, вздовж яких розраховувалися 
швидкості, відповідали початку, середині та 
кінцю жалюзійного елементу. На наведених 
графіках по осі Y відкладена швидкість, а по 
осі Х — безрозмірна відстань r/R, де R — від-
стань від зовнішньої межі вихлопної труби до 
периферійної стінки циклону; r — поточна від-
стань від зовнішній межі вихлопної труби. Під 
час розрахунків аксіальних швидкостей (рис. 5 
б, г, е та рис. 6 б, г, е) додатнім напрямом було 
прийнято рух вгору вздовж осі Y. Метою роз-
рахунків було визначення загальної картини та 
профілю швидкостей для конкретизації впливу 
жалюзійного елементу на процес вловлювання 
твердих часток пилу в цілому.

З наведених результатів розрахунків  
(рис. 5 а та рис. 6 а) видно, що профіль танген-
ційної швидкості на початку жалюзійного еле-
менту в циклофільтрі (відрізок 1) аналогічний 
профілю тангенційної швидкості в типовому 
циклоні в обох наведених перерізах. Однак від-
різок 2, що відповідає середині жалюзійного 
елемента в циклофільтрі, має профіль танген-
ційної швидкості, що значно відрізняється від 
аналогічної ділянки в типовому циклоні. У ци-
клофільтрі спостерігається стрімке зростання 
тангенційної швидкості від 10 до 30 м/с, у той 
час як у типовому циклоні спостерігається пе-
реважно зниження наведеної швидкості по до-
вжині відрізків 2 та 3 (рис. 5 в, д та рис. 6 в, д) 
у наведених перерізах. Точки перетину графі-
ків розподілення тангенційних швидкостей, що 
знаходяться посередині відрізків 2 та 3, можна 
пояснити наявністю вихрових зон, які виника-
ють біля жалюзійних вікон у циклофільтрі. Ви-
вчення інтенсивності вихорів та турбулентних 
характеристик цих вихорів потребує виконання 
додаткових досліджень. Однак вплив наведе-

0,79 м

0,73 м

Y

XZ

a

0,79 м

0,73 м

Y

XZ
б в

в

1

1

3

3

2

1

Рис. 2. Загальний ізометричний вигляд пиловловлювачів: а — конструкція № 1 — розташування перерізів;  
б — конструкція № 2 — розташування перерізів; в — конструкція № 1 — розташування відрізків; г — кон-
струкція № 2 — розташування відрізків
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а б

в

г

Рис. 3. Розрахункова багатоблочна сітка: а — конструкція № 1 — фронтальний вигляд; б — конструкція  
№ 2 — фронтальний вигляд; в — конструкція № 1 — вигляд зверху; г — конструкція № 2 — вигляд зверху

них вихрових зон у загальну аеродинамічну 
картину течії газу в першій чверті циклофільтра 
призводить до збільшення тангенційної швид-
кості потоку, що, в свою чергу, призводить до 
підвищення ефективності вловлювання твер-
дих часток в апараті.

Профілі аксіальних швидкостей потоку в 
циклофільтрі та типовому циклоні подібні про-
філям тангенційних швидкостей, проте відріз-
няються чисельно через характер їх спрямова-
ності. Так, якщо відрізок 1 (рис. 5 б та рис. 6 б) в 
обох площинах має схожий характер, то відрізки  
2 і 3 (рис. 5 г, е та рис. 6 г, е) вже на відстані 0,4·R 
мають переважно протилежну спрямованість.  
У перерізах 0,73 та 0,79 м бачимо, що макси-

муми аксіальних швидкостей у циклоні вздовж 
відрізків 2 та 3 знаходяться ближче до стінок 
вихлопної труби, вздовж якої і відбувається 
переважне осадження твердих часток, швид-
кість яких варіюється в межах від 2 до 2,5 м/с 
в залежності від кута повороту газового потоку. 
Множина максимуму швидкості має загостре-
ний пік.

Натомість, у циклофільтрі в перерізах 0,73 
та 0,79 м вздовж відрізків 2 і 3 зони макси-
мумів аксіальних швидкостей спостерігаються 
ближче до периферійної стінки циліндричної 
частини. Значення швидкостей у циклоні на 
5–10% менше, аніж у циклофільтрі, а характер 
зміни профілів — плавний.
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Рис. 4. Ізолінії розподілу статичного тиску: а, б — поздовжній переріз циклофільтра та циклону відповідно;  
в, г — поперечний переріз циклофільтра та циклону відповідно

а б

в

г

Y Y

X
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Z

Y
X
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Висновки:
1. Розподіл тангенційних швидкостей у ци-

клофільтрі має зростаючий характер від 10 до 
30 м/с, що обумовлено вихровим рухом потоку 
біля вікон жалюзійного елементу в першій чверті 
діаметра циліндричної частини циклофільтра.

2. Наявність вихрових зон інтенсифікує 
процеси відцентрової сепарації в циклофільтрі, 

а тверді частки, що попали в ізольований від 
внутрішнього корпусу бункер через жалюзійні 
вікна, мають мізерну ймовірність повертання 
до основного (транзитного) потоку.

3. Профілі аксіальних швидкостей цикло-
фільтра та циклону в двох наведених розра-
хункових перерізах мають вигляд дзеркально-
го відображення з чисельною різницею, що не 

НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ
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Рис. 5. Профілі тангенційної та аксіальної швидкостей в циклоні (1) та циклофільтрі (2) у перерізі Y=0,79 м: 
а, в, д — профілі тангенційної швидкості по довжині відрізків 1, 2 та 3 відповідно; б, г, е — профілі аксіальної 
швидкості по довжині відрізків 1, 2 та 3 відповідно
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Рис. 6. Профілі тангенційної та аксіальної швидкостей у циклоні (1) та циклофільтрі (2) у перерізі Y=0,73 м: 
а, в, д — профілі тангенційної швидкості по довжині відрізків 1, 2 та 3 відповідно; б, г, е — профілі аксіальної 
швидкості по довжині відрізків 1, 2 та 3 відповідно
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перевищує 20%. У циклофільтрі зона максимуму 
швидкостей зміщена до стінок вихлопної труби, 
натомість, в циклоні — до периферійних стінок.
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ГРАВІТАЦІЙНІ ПОЛИЧНІ СУШАРКИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ  
КОНСТРУКЦІЇ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ

Н.О. Артюхова, М.П. Юхименко, к.т.н.

Сумський державний університет

Наведені результати досліджень гідродинаміки руху зернистого матеріалу в умовах зміни кон-
струкції поличних контактів. Представлені оптимальні гідродинамічні умови руху потоків в об’є-
мі сушарки, та проведений підбір раціональної організації руху сушильного агента. На підставі 
аналізу результатів досліджень запропоновані вдосконалені конструкції гравітаційних поличних 
сушарок.

Приведены результаты исследований гидродинамики движения зернистого материала в усло-
виях изменения конструкции полочных контактов. Представлены оптимальные гидродина-
мические условия движения потоков в объеме сушилки, и проведен подбор рациональной 
организации движения сушильного агента. На основании анализа результатов исследований 
предложены усовершенствованные конструкции гравитационных полочных сушилок.

Найбільш широко в хімічній технології роз-
повсюджений конвективний спосіб сушіння, 
який передбачає передачу тепла від теплоно-
сія (повітря, інертні та димові гази) до поверхні 
вологого матеріалу під час його нагрівання.

Одним із способів конвективного сушіння є 
контакт матеріалу з теплоносієм у зваженому або 
напівзваженому стані, який може здійснюватись 
в барабанних сушарках, апаратах з киплячим ша-
ром, пневматичних трубах-сушарках [1, 2].

Кожний із вказаних типів обладнання харак-
теризується певними недоліками: барабанні 
сушарки та апарати з киплячим шаром ма-
ють великі габарити та значну енергоємність, 
пневматичні труби-сушарки не забезпечують 
необхідний час контакту вологого матеріалу 
з теплоносієм та характеризуються великою 
висотою.

Враховуючи значний вплив конструкції апа-
рата та технологічних параметрів його роботи, 
останнім часом проводяться пошуки нових висо-
коефективних способів конвективного зневод-
нення зернистих матеріалів. Гравітаційні апара-
ти з вертикальним секціонуванням внутрішнього 
простору — одна з перспективних конструкцій, 
яка займає проміжне місце між апаратами кипля-
чого шару та пневматичними трубами [3]. Пито-
ма витрата повітря в таких апаратах менше, ніж у 
разі використання киплячого шару (0,5–0,6 кг/м3  
проти 1,4–2,8 кг/м3), питоме навантаження 
за продуктом для тих же типів обладнання —  
0,1–0,5 і 15–20 кг/(м2·с), відповідно [4].

Апарати такого типу апробовані в хімічній 
промисловості та добре себе зарекомендували 
в якості пневмокласифікаторів [5], а згодом і 
як охолоджувачів [6, 7].


