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МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ЧАСТОК МАТЕРІАЛУ В ВИХРОВОМУ 

АПАРАТІ ПРИ ТЕРМООБРОБЦІ 
 

У статті наводиться математична модель руху часток матеріалу в вихровому апараті при термообробці. 

Розроблено комплексну математичну модель нагріву і тривимірного руху часток у вихровому апараті. 

Вивчення великої кількості отриманих результатів розрахунків дозволяє зробити якісний висновок про те, що в цілому 

частки, які потрапляють в вихровий апарат ближче до бічної стінки, довше витають в його обсязі, а, отже, і довше 

піддаються сушці, що краще з технологічної точки зору. 

Тестові розрахунки, проведені по представленій моделі, свідчать про її якісну адекватність і можливість 

використання даної моделі для розрахунку різних режимів сушки матеріалів у вихрових апаратах. 

Отримані дані можуть використовуватися в методиках розрахунку тепломасо-обмінних вихрових пристроїв. 
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Постановка проблеми. У виробництві 

теплоізоляційних матеріалів знаходять широке 

застосування різні тепломасообмінні  апарати, 

зокрема вихрові, в яких здійснюються 

завершальні етапи технології - сушіння або 

випал  дрібнодисперсних часток. 

Сушка матеріалів у вихровому апараті 

відбувається в період їх витання в апараті в 

результаті їх взаємодії з повітряними потоками. 

Очевидно, що чим  більш тривалий даний 

процес, тим він ефективніший. 

Пряме експериментальне вивчення руху 

матеріалів у вихрових апаратах ускладнюється 

нелінійністю та нестаціонарністю процесу. 

Проте характеристики траєкторій руху 

частинок у вихровому апараті можуть бути 

визначені шляхом чисельного моделювання з 

урахуванням наявних розрахункових полів 

швидкості газової фази, отриманих в 

попередньому дослідженні [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 

процесі сушки діаметр часток змінюється, що впли-

ває на силу їх взаємодії з газовою фазою. Наявні 

експериментальні дані свідчать про збільшення діа-

метра розглянутих часток при збільшенні темпера-

тури (рис.1) [2-4]. Таким чином, для визначення 

траєкторії введених часток необхідно одночасно 

розраховувати їх температуру.  

Розрахунок траєкторії руху частки в різних 

умовах вивчався багатьма авторами [5,6]. На 

відміну від вище зазначених робіт в цій роботі 

рух розраховано для тривимірного поля 

швидкостей, отриманого  в роботі [1] для умов 

сушки в вихровому апараті з врахуванням 

змінних розміру частки, її густини та маси. 

 
Рисунок 1 – Залежність діаметру частки d 

від температури Т 

 

Мета статті – розробити комплексну 

математичну модель нагріву і тривимірного 

руху часток матеріалу у вихровому апараті при 

термообробці. 

Основні результати дослідження. 

Передбачається, що частка падає вертикально 

вниз з початковою швидкістю 
0v . При русі в 

апараті на частку діє сила: 
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де CR - коефіцієнт спротиву, S – перетин 

частки, r - її густина, rvv


,  - швидкість частки 
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коли густина частки набагато перевищує 

густину повітря *mm  , архімедова сила 

зводиться до сили тяжіння. 
Рівняння руху частки має вигляд: 

f
dt

vd 

 ,    (4) 

де )/( *mmFf 


 і  - коефіцієнт 

приєднаної маси.    
Процес нагріву частки в припущенні її 

сферичності описується одномірним рівнянням 
дифузійного теплопереносу: 
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де T  - температура, a  – коефіцієнт 
температуропровідності частки, r  - відстань до 
її центру (радіальна координата).  

На межі частки має місце конвективна 
тепловіддача: 

)( gp TTq  ,   (6) 

яка визначає межові умови для рівняння (5), 
де q  - густина теплового потоку на межі 

частки, pT  і gT  - температури поверхні частки 

і навколишньої газової фази відповідно і   - 
коефіцієнт тепловіддачі.  

Коефіцієнт   залежить від діаметра частки 
d  і його зручно виразити через безрозмірний 
критерій Нуссельта Nu: 

dNu e /  ,   (7) 

де 
е - ефективний коефіцієнт 

теплопровідності газу [5,6], який враховує 
турбулентний характер руху. Його значення 
обирається виходячи з співвідношення: 

egg C   ,   (8) 

де С і g - теплоємність та густина газу, а 
e  - 

ефективний коефіцієнт кінематичної в’язкості, 
який визначається за трьохпараметричною 
алгебраїчною моделлю турбулентності і 
газодинамічною частиною розрахунку [1]. 

 Рух частки розглядаємо в циліндричних 
координатах z,, . При цьому рівняння (4) 

набуває вигляду:  
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де індекс у швидкості та у питомої сили 
означає їх компоненту в циліндричних 
координатах. Для компонент швидкості маємо: 
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Чисельно система рівнянь (9) – (11) 
вирішувалась методом Крамера-Эйлера.  
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де n  - номер часового шару, а t  - крок за часом. 
В якості розрахункової області, як і в роботі 

[5], обрана внутрішня частина циліндру.  При 
визначенні сили спротиву (3) руху частки в га-
зовому потоці, попередньо обчислюється пло-

ща його поперечного перерізу 4/2dS   з вико-

ристанням графічної залежності, заданої на рис.1. 
 Для цього розраховується температура частки 

з використанням явної різницевої схемы [6]: 
n
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де t  і r  - крок за часом і радіусом відпо-
відно, n  - номер часового шару, а i  - номер 
просторової комірки (температури обрахову-
ються в  центрі комірок). В якості температури, 
яка визначає діаметр частки, обирається 
середня температура по всім коміркам.  

Висновки та пропозиції. Проведена серія 
тестових розрахунків моделі, яка свідчить про 
її якісну адекватність процесу, що 
розглядається. Конкретна траєкторія частки 
суттєво залежить від місця її потрапляння в 
об’єм вихрового апарату і визначається, в 
основному, (крім сили тяжіння) вихровими 
газовими потоками.  

Так, захоплюючись газом, частка може 
здійснювати гвинтовий рух (рис.2) до моменту 
її виходу з апарату. Однак чисельні 
експерименти показують досить нерегулярний 
характер руху частинок. Так в розрахунках 
спостерігалися як траєкторії з ділянками 
стаціонарного витання (рис.3), так і досить 
цікаві варіанти можливих рухів частинок, як, 
наприклад, варіант, представлений на рис.4.  

Частка під дією сили тяжіння і газових 
потоків може в цілому рухатися вниз, а потім, 
потрапляючи в висхідні потоки, знову певний 
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час рухатися в верхньому напрямку. Зрештою, 
вона, все ж, залишає обсяг апарату. 

 
Рисунок 2 - Гвинтоподібна траєкторія 

частки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Частина траєкторії 

квазістаціонарного витання частки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Складна нерегулярна 

траєкторія частки 

Вивчення великої кількості результатів 

розрахунків дозволяє, все ж, (не дивлячись на 

нерегулярність траєкторій часток) зробити 

якісний висновок про те, що в цілому частки, 

які потрапляють в вихровий апарат ближче до 

бічної стінки, довше витають в його обсязі, а, 

отже, і довше піддаються сушці, що краще з 

технологічної точки зору. 
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Соколовская И.Е.,  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ МАТЕРИАЛА В ВИХРЕВОМ АППАРАТЕ ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ 

В статье приводится  математическая модель движения частиц материала в вихревом аппарате при термообработке. Разработана 

комплексная математическая модель нагрева и трехмерного движения частиц в вихревом аппарате. 

Изучение большого количества полученных результатов расчетов позволяет  сделать качественный вывод о том, что в целом частицы, 

которые попадают в вихревой аппарат ближе к боковой стенке, дольше витают в его объеме, а, следовательно, и дольше подвергаются 

сушке, что предпочтительнее с технологической точки зрения.  

Тестовые расчеты, проведенные по представленной модели, свидетельствуют о её качественной адекватности и возможности 

использования данной модели для расчета различных режимов сушки материалов в вихревых аппаратах. Полученные данные могут 

использоваться  в методиках расчета тепломассо-обменных вихревых устройств. 

Ключевые слова: вихревой аппарат, турбулентность, тепломассообмен, траектория движения, термообработка, математическая модель. 

 

Sokolovskaya I.  

SIMULATION OF THE MOTION OF PARTICLES OF MATERIAL IN A VORTEX DEVICE DURING HEAT TREATMENT 
The paper presents a mathematical model of the movement of material particles in a vortex apparatus during heat treatment. A complex mathematical 

model of heating and three-dimensional motion of particles in a vortex apparatus is developed. 

The study of a large number of obtained calculation results allows us to make a qualitative conclusion that as a whole the particles that get into the vortex 

apparatus closer to the side wall last longer in its volume, and, consequently, are longer dried, which is more preferable from a technological point of view. 

Test calculations performed on the presented model indicate its qualitative adequacy and the possibility of using this model for calculating various 

modes of drying materials in vortex devices. 

The data obtained can be used in the calculation of heat-mass-exchange vortex devices. 


