
 

 

РОЗДІЛ 1. ГІДРОМЕХАНІЧНІ ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ 
 

Гідромеханіка – наука, що вивчає рівновагу і рух рідини, а також 

взаємодію між рідиною і твердими частками, зануреними в рідину повністю 

чи частково. 

За принципом цілеспрямованості гідромеханічні процеси промислової 

технології можна розділити на: 

1) процеси переміщення потоків у трубопроводах і апаратах (що 

пов'язане з різноманітністю видів і способів руху рідин, газів і їх сумішей); 

2) процеси, що протікають з розподілом неоднорідних систем 

(осадження, класифікація, фільтрування, центрифугування); 

3) процеси, що протікають з утворенням неоднорідних систем 

(змішування, псевдо розрідження та ін.). 
 

Глава 1. ОСНОВИ  ПРИКЛАДНОЇ  ГІДРАВЛІКИ 

Закони гідромеханіки і їх практичні додатки вивчають у гідравліці. 

Гідравліка складається з гідростатики та гідродинаміки. 

В гідростатиці вивчають закони рівноваги рідин і газів, у гідродинаміці 

– закони їх руху. 

Гідродинамічні закономірності значною мірою визначають рух 

процесів теплопередачі, масопередачі та хімічних реакцій в промислових 

апаратах. 

У всіх промислових виробництвах, у т. ч. і хімічних, транспортують і 

переробляють рідинну, газоподібну, тверду сировину (або їх суміші) у 

різнорідні продукти, які також мають різні агрегатні стани. 

 

1.1.Гідростатика 

 

В гідростатиці вивчається, в загальному випадку, в стані відносного 

спокою, при якому в рідині, її частки, що рухаються, не зміщуються одна 

відносно одної. При цьому сили внутрішнього тертя відсутні, що дозволяє 

вважати рідину ідеальною. 

В стані відносного спокою форма об'єму рідини не змінюється, і вона, 

подібно до твердого тіла, переміщається як єдине ціле. 

В гідравліці заведено поєднувати рідину, гази і пари під єдиною назвою 

– рідини. 

Сили, що діють на виділений об'єм рідини залежно від місця їх 

прикладення, поділяються на зовнішні й внутрішні. За своєю природою (чи 

за характером дії) сили поділяються на поверхневі й масові (об'ємні). 

Рідина і гази відрізняються суцільністю і текучістю (легкою 

рухомістю). 

При вивченні законів рівноваги рідин і газів використовують поняття 

про ідеальну (гіпотетичну) і реальну рідини. Ідеальна рідина має нескінченно 



велику текучість. У неї повністю відсутня властивість стискатися під дією 

тиску, не змінює щільності при зміні температури і не має внутрішнього 

тертя (в'язкості). Реальні рідини поділяються на крапельні (власне рідини) та 

пружні (гази і пара). Крапельні рідини практично не стискаються і мають 

малий коефіцієнт об'ємного розширення. Об'єм пружних рідин дуже 

змінюється при зміні температури чи тиску. 

Розрізняють такі основні властивості рідин, знання яких необхідне для 

розрахунків процесів і апаратів промислової технології. 
 

Основні фізичні властивості рідин 

Щільність. У загальному випадку щільність характеризує розподіл 

маси у просторі, який зайнятим рідиною або газом, і для будь-якої точки 

цього простору: 

                (1.1) 

де т – маса, укладена в об'ємі V. 

Для крапельної рідини при технічних розрахунках. Наприклад, для 

води  ρ = 1000 кг/м
3
 у широкому діапазоні температур (від 0° до 100°С). 

Для пружних рідин щільність залежить від температури і тиску: ρ=ƒ (р, 

Т) 

За законом Менделєєва-Клапейрона з курсу фізики відомо, що 

щільність пружних рідин (у кг/м ); 

 

                                                                                                             

(1.2) 

 

де М – мольна маса газу (пари), кг/моль; Г0 =273 К; 

Т0=273К; 

ρ0 = 0,1013 МПа = 760 мм.рт.ст.; 

р = середній тиск середовища, в тих самих одиницях, як і р0; 

Т= середня температура, К; 

22,4 – мольний об'єм газу (пари), м3/кмоль. 

Треба зауважити, що 
0

4,22


Ì

Наприклад, для повітря: 

                                                                          (1.3) 

Щільність суміші газів: 

                                                  
(1.4)  

де    у1,у2,… – об'ємні частки компонентів суміші; 

    рі, р2,... – щільності відповідних компонентів, кг/м
3
. 



Щільність суміші рідин приблизно може бути обчислена згідно з 

формулою: 

                                          (1.5) 

де х1, х2,... – масові частки компонентів суміші.  

Питома вага – вага одиниці об'єму рідини, 

                             (1.6) 

Маса і вага пов'язані між собою співвідношенням 

                                       (1.7) 

де g– прискорення вільного падіння. 
Підставивши це значення т  у залежність (1.7), з урахування виразу 

(1.6), одержимо співвідношення між питомою вагою і щільністю:  

                                                (1.8) 

Питомий об'єм. Для характеристики розподілу маси речовини в 

просторі застосовують питомий об'єм V, величина якого прямо протилежна 

щільності: 

                               (1.9) 

Гідростатичний тиск. Рідина тисне на дно і стінки посуду, в якому 

вона знаходиться, і на поверхню будь-якого зануреного в неї тіла. Виділимо 

якусь частину площини ∆F в середині об'єму рідини, що перебуває в стані 

спокою. Незалежно від місцезнаходження цієї частини площини в просторі, в 

даній точці об'єму рідина буде тиснути на неї з деякою силою ∆р, 

направленої по нормалі. Співвідношення F



 являє собою середній 

гідростатичний тиск, а границя цього співвідношення при ∆F має назву 

гідростатичного тиску в даній точці 

                                          (1.10) 

Гідростатичний тиск в даній точці однаковий у всіх напрямах (в 

іншому разі рідина переміщалася б). 

В різних точках гідростатичний тиск різний і являє собою функцію 

координат:  

р =ƒ(х, у, г),  тобто змінюється при зміні глибини занурення в рідину. 

Між тиском і висотою стовпа рідини існує простий взаємозв'язок: 



                          (1.11) 

де Н– висота стовпа рідини над точкою. 

Прилади для вимірювання тиску (манометри та вакуумметри) 

показують не абсолютний тиск Рабс в середині замкнутого об'єму, а різницю 

між абсолютним і атмосферним, або барометричним тиском Рат. Цю різницю 

називають надмірним тиском  Рнадм, якщо тиск в об'ємі перевищує 

атмосферний, і розрідженням Рвак, якщо він нижчий атмосферного (рис. 1.1). 

Таким чином: 

      (1.12) 

                 (1.13) 

 

 
Рисунок 1.1. До визначення абсолютного тиску 

 

В'язкість. При рухові реальної рідини в ній виникають сили 

внутрішнього тертя, що чинять опір рухові. Ці сили діють між сусідніми 

шарами рідини, які переміщуються один відносно іншого. Властивість 

рідини чинити опір зусиллям, що виникають, відносне переміщення її часток 

називається в'язкістю. 

Основне рівняння гідростатики 

В гідростатиці вивчається рівновага рідин, що перебувають, у 

загальному випадку, в стані відносного спокою, при якому в рідині, що 

рухається, її частки, не переміщаються одна відносно іншої. При цьому сили 

внутрішнього тертя, відсутні, що дозволяє вважати рідину ідеальною. 

В стані відносного спокою форма об'єму, подібно до твердого тіла 

переміщається як єдине ціле. Так рідина знаходиться у відносному спокої в 

посуді, що переміщається (наприклад, у цистерні) в середині барабана, 

центрифуги, що обертається з постійною кутовою швидкістю і т. д. У 

подібних випадках спокій розглядають відносно стінок посуду, що рухається. 

Незалежно від виду спокою, на рідину діють сили ваги і тиску. У 

випадку відносного спокою потрібно враховувати також силу енергії 

переносного (разом з посудиною) руху рідини. Основне рівняння 

гідростатики записано у вигляді 



                                        (1.14) 

Перший член рівняння –  – являє собою статистичний (або 

п'єзометричний) натиск, який характеризує питому вагу потенційної енергії 

рідин (енергію, яка припадає на одиницю ваги рідини). Другий член рівняння 

z – це так званий «геометричний натиск» 3 рівняння (1.14) виходить, що сума 

статистичного (п'єзометричного) та геометричного натисків (у м) для 

поверхні будь-якого рівняння постійна. Рівняння (1.14) виражає повний гі-

дростатичний натиск. 

 

Рівняння Паскаля 

.Розглянемо дві частини рідини, з яких одна розташовується в точці 1 

усередині об'єму рідини (рис. 1.2) на висоті Z0 від довільно обраної площини 

порівняння 0-0, а інша знаходиться в точці 2 на поверхні рідини – на висоті 

Z0. 

Нехай р і р0 – тиск у точках 1 і 2 відповідно. При цих позначених, 

згідно з рівнянням (1.15):  

 
 

Рисунок 1.2. До основного рівняння гідростатики 

 

                                (1.15) 

                  або  

Рівняння (1.15) можна записати і у формі: 

                             (1.16) 

               або      (1.17) 

Позначимо Zo - Z = h, тоді 

                                    (1.18) 



 

Останнє рівняння являє собою вираз закону Паскаля, відповідно до 

якого тиск у будь-якій точці рідини, яка перебуває в стані спокою і не 

стискається однаково з усіма точкам її об'єму і складається із зовнішнього 

тиску ро і тиску стовпа рідини ΡGH. Тиск стовпа рідини дорівнює вазі стовпа 

рідини ΡG висотою h (від поверхні до даної точки) і з площиною основи, яка 

дорівнює одиниці. 

Закон гідростатики за таким формулюванням правдивий як для рідин, 

що не стискуються, так і для тих, що стискуються, тобто для всіх рідин, газів 

і їх сумішей. 

В рівнянні (1.17) позначення Р – повний, або абсолютний гі-

дростатичний тиск у точці, яка занурена на глибині А під вільною поверхнею 

рівня; РО – зовнішній тиск на вільну поверхню рівня; ρgh – надлишковий 

гідростатичний тиск на глибині h. 

 

Практичне застосування основного 

рівняння гідростатики 

 

Принцип сполучених посудин. Нехай дві відкриті сполучені посудини 

(рис. 1.3) наповнені рідиною щільністю ρ. 

Оберемо довільно площину порівняння 0-0 і деяку точку А всередині 

рідини, яка лежить у цій площині. Якщо вважати точку А, яка належить лівій 

посудині, то, відповідно до рівняння (1.17), тиск у даній точці: 

                            (1.19) 

Якщо вважати, що ця точка належить правій посудині, тоді тиск у ній: 

                          (1.20) 

(Z0
'
-Z0

''
=0, тому що площина  0-0 проходить крізь точку А)  

При рівновазі для кожної точки тиск однаковий у будь-якому 

напрямку. Тому: 

А • *   - , 
 

Рисунок. 1.3 Умови рівноваги в сполучених посудинах: а-

однорідна рідина, б-різнорідні (які не змішуються) рідини 



      (1.21) 

або   

Таким чином, у відкритих або закритих, які перебувають під однаковим 

тиском, сполучених посудинах, заповнених однорідною рідиною, її рівні 

розміщуються на одній висоті незалежно від форми та поперечного перетину 

посудин. 

Якщо сполучені посудини заповнені двома рідинами, які не 

перемішуються і мають щільність р' (ліва посудина) і р” (права посудина), 

тоді при проведенні площини порівняння 0-0 через межу розподілу рідин  

аналогічно попередньому отримаємо: 

 

(1.22) 

 

 

Звідси виходить, що у сполучених посудинах висоти рівнів різнорідних 

рідин над поверхнею їх розподілу обернено пропорційні (сумішам) 

щільностям цих рідин. 

Якщо посудини заповнені однією рідиною щільністю р, але тиск над 

рівнем рідини у них неоднаковий і дорівнює р’ (ліва посудина) і р» (права 

посудина), тоді  

    (1.23) 

звідки різність рівнів у посудині: 

          (1.23) 

Гідростатичні машини. На основі основного рівняння гідростатики 

заснована робота гідростатичних машин, наприклад, гідравлічних пресів 

(рис. ) застосованих у промисловості задля спресовування та брикетування 

різних матеріалів. 

Якщо докласти невелике зусилля до поршня 1, який рухається у 

циліндрі меншого діаметра d1, створити тиск р на поршень, тоді відповідно 

до закону Паскаля такий самий тиск р буде припадати на поршень 2 у 

циліндрі більшого діаметра d2. При цьому сила тиску на поршень 1 складе

, а сила тиску на поршень 2   

Внаслідок поршень у циліндрі більшого діаметра передає силу тиску, 

настільки більшу за силу, докладену до поршня в циліндрі меншого діаметра, 

наскільки поперечний переріз циліндра 2 більше циліндра 1. Таким чином, за 

допомогою порівняно невеликих зусиль здійснюють спресовування 

матеріалу 3, який знаходиться між поршнем 2 та (його) нерухомою плитою 4. 

 

 



 
Рисунок 1.4. Схема гідравлічного пресу 

 

Тиск рідини на дно і стінки посудини. Якщо рідина розташована в 

посудині будь-якої форми, тоді гідростатичний тиск у всіх точках 

горизонтального дна посудини однакові, але тиск на його бокові стіни зросте 

зі збільшенням глибини занурювання. 

Гідростатичний тиск на рівні дна посудини (див. рис.), як і для будь-

якої точки всередині рідини визначається рівнянням (  ), але для всіх точок 

дна величина (Z0-Z)являє собою висоту рідини в посудині. Позначивши 

останню через Н, одержимо: 

                          (1.24) 

Таким чином, сила тиску Р на горизонтальне дно посудини не залежить 

від форми посудини і об'єму рідини в ній. При даній щільності рідини ця 

сила визначається тільки висотою стовпа рідини Н та площею F дна 

посудини: 

                                                         (1.25) 

Гідростатичний тиск рідини на вертикальну стіну посудини змінюється 

залежно від висоти. Відповідно сила тиску на стіну також різна по висоті 

посудини, тому 

                            (1.26)  

де h– відстань від верхнього рівня рідини до центра тяжіння намоченої 

площини F стіни. 

В рівнянні (1.26) вираз у дужках являє собою гідростатичний тиск у 

центрі тяжіння намоченої площини. Тому сила тиску на вертикальну стіну 

дорівнює добутку її намоченої площини на величину гідростатичного тиску в 

центрі тяжіння намоченої площини стіни. 

 

1.2. Гідродинаміка 

 

Основні характеристики руху рідин 



Рушійною силою при течії рідин є різниця тисків, яка створюється за 

допомогою насосів і компресорів, чи внаслідок різних рівнів або щільностей 

рідин. 

Знання законів гідродинаміки дозволяє знаходити різницю тисків, 

необхідну для переміщування даної кількості рідини з необхідною 

швидкістю, тобто і витрати енергії на це переміщення, або навпаки, 

визначити швидкість і витрати рідини при відомому перепаді тисків. 

Основні задачі гідродинаміки класифікують як внутрішню, зовнішню і 

змішану. До внутрішньої задачі відносять рух рідин і газів по трубах і 

каналах, до зовнішньої рух твердих часток у газі або рідині, до змішаної – 

рух рідин і газів через шар. 

Перед визначенням законів руху рідин і газів необхідно одержати 

уявлення ще про одну важливу фізичну властивість реальних крапельних та 

пружних рідин (крім щільності тиску) – в'язкості. 

В'язкість. В'язкість є результатом дії дотичної напруги (третя) між 

шарами рідини, що стикаються, внаслідок чого ці шари рухаються з різними 

швидкостями. Для розрахунку сили тертя за звичай використовують закон 

Ньютона: 

      (1.27) 

де Ртерт – сила тертя; 

F–площа поверхні шару 

 – градієнт швидкості; 

μ– динамічний коефіцієнт в'язкості; 

ω– швидкість шару рідини; 

 d– відстань між двома шарами по нормалі. 

Цей вираз можна записати в іншій формі: 

                                 (1.28) 

де τсд – напруга здвигу або сила тертя на одиницю площі, Па. 

Напруга внутрішнього тертя гзд, яка виникає між шарами рідини при її 

течії, прямо пропорційна градієнту швидкості по нормалі. 

У розрахунках часто використовують кінематичний коефіцієнт 

в'язкості (кінематичну в'язкість): 

                                                                   (1.29) 

Динамічний коефіцієнт в'язкості для газів μ при температурах, 

відмінних від 0°С, розраховують за формулою: 

                                          (1.30)  



де μ– динамічний коефіцієнт в'язкості при 0°С; Т– 

температура, К; 

С – const Сатерленда, яка залежить від властивостей газу (наприклад, для 

повітря С = 124, для водню С = 73, для аміаку С = 626). 

Для розбавлених суспензій динамічний коефіцієнт в'язкості μс 

визначають за емпіричними формулами, залежно від вмісту твердої фази Ств 

(з об'ємом): 

а) при Ств < 10 %, μс= μр(1 + 2,5φ); 

б) при Ств ≤30 %„  

де μр – динамічний коефіцієнт чистої рідини; 

φ – об'ємна частка (доля) твердої фази в суспензії. 

 

Швидкість і витрати рідини 

Розглянемо рух рідини по трубі постійного перетину. Кількість рідини, 

яка протікає через поперечний перетин потоку за одиницю часу, називають 

витратою рідини. Розрізняють об'ємну витрату, яку вимірюють, наприклад, у 

м3/с або м
3
/год і масову витрату, яку вимірюють у кг/с, кг/год. 

У різних точках поперечного перетину потоку швидкість часток рідини 

різна. Біля осі труби швидкість максимальна, а по мірі наближення до стінок 

вона зменшується. У розрахунках звичайно використовують фіктивну 

середню швидкість. Ця швидкість ω (м/с) виражається співвідношенням 

об'ємної витрати рідини Vс (м
3
/с) до площі поперечного перетину S (м

2
) 

потоку 

                                               (1.31) 

звідки об'ємна витрата  
Масова витрата М визначається добутком 

                                            (1.32) 

де ρ – щільність рідини. 

Величина ρω являє собою масову швидкість рідини (кг/м с) 

                                           (1.33) 

Наведені основні характеристики руху рідин належать до їх 

переміщення у каналах з перетином будь-якої форми. 

 

Гідравлічний радіус і еквівалентний діаметр 

 

При русі рідини через площу поперечного перетину будь-якої форми, 

яка відрізняється від круглої, як розрахунок лінійного розміру, приймають 

гідравлічний радіус або еквівалентний діаметр. 

Під гідравлічним радіусом rг (м) розуміють відношення площі вільного 

перетину трубопроводу або каналу, через який протікає рідина, до змоченого 

периметра: 



                                                   (1.34) 

де S – площа перетину потоку рідини, м
2
;  

П – змочений периметр, м. 

Для круглої труби з внутрішнім діаметром d, тобто площею ... 

вільного перетину при суцільному заповненні його рідиною 

, звідки гідравлічний радіус 

                                                                                (1.35) 

Діаметр, виявлений через гідравлічний радіус, являє собою 

еквівалентний діаметр:  Тобто, відповідно до рівняння (1.36): 

                                                                                             (1.36) 

Для каналу прямокутного перетину зі сторонами a i b, повністю 

заповненого рідиною гідравлічний радіус 

                                                           (1.37) 

а еквівалентний діаметр: 

   (1.38) 

Для круглої труби . 

 

 

Сталий і несталий потоки 

Рівняння нерозривності 

 

Рух рідини є сталим, або стаціонарним, якщо швидкості часток потоку, 

а також всі інші, які мають вплив на його рух, фактори (щільність, 

температура, тиск та ін.), не змінюються з часом у кожній фіксованій точці 

простору, через яку проходить рідина. В цих умовах для кожного перетину 

потоку витрати рідини постійні у часі. 

Нехай по трубі перемінного перетину рухається сталий потік рідини 

(рис.1.5). З'ясуємо, як проходить зміна швидкості при переході, від перетину 

1 - 1 до перетину 2-2. Прихід маси в перетин 1–1:  



 
Рисунок 1.5. До виведення рівняння сталості витрати 

 

Прихід маси в перетин 2 - 2: . При сталому режимі 

накопичення маси у виділеному об'ємі не відбувається, стіни трубопроводів 

без відведень і розгалужень, тобто, \ 

Якщо р = const, тоді  або 

 
У сталому потоці рідини середні по перетину швидкості обернемо 

пропорційні площам цих перетинів:  

Відрізняючись від стаціонарного при несталому, або нестаціонарному, 

потоці, фактори, які мають вплив на рух рідини, характерні для безперервних 

процесів промислової технології. Несталий рух рідини відбувається, 

головним чином, у періодичних процесах або виникає тимчасово при пусках 

зупинках, а також при зміні режиму роботи апаратів неперервного діяння. 

 

Режим руху рідини 

 

Різні режими течії рідини можна простежити, якщо ввести в потік 

підфарбовану цівку рідини або який-небудь інший індикатор. 

Структуру потоку по трубах вивчало багато дослідників. Але остаточно 

вдалось з'ясувати причини змін структури потоку в трубах в 1883 р. 

Рейнольдсу. Він помітив, що при невеликих швидкостях води в трубі 

підкрашена цівка витягується у горизонтальну нитку, яка, не розмиваючись, 

досягає кінця труби. Це свідчить про те, що шляхи часток прямолінійні і 

паралельні один одному. 

Такий рух, при якому всі частки рухаються по паралельним 

траєкторіям, називають струминним або ламінарним (від латинського lamina 

– смужка). 

Якщо швидкість у трубі збільшується більше наданої межі, тоді 

підкрашена цівка спочатку набуває хвилеподібних рухів, а потім 

розмиваючись, змішуються з головною масою води.  

Це пояснюється тим, що окремі частки рідини рухаються вже не пара-

лельно одна до одної та осі труби, а рухаються в поперечному напрямку. 

Такий невпорядкований рух, при якому окремі частки рідини 

рухаються по замкнутих хаотичних траєкторіях, у той час, як уся маса рідини 

в цілому переміщується в одному напрямку, називають турбулентними (від 

латинського turbulentas – вихровий). 



В турбулентному породі діються пульсації швидкостей, під дією яких 

частинки рідини, які рухаються в головному напрямку, одержують також 

поперечні переміщення, які приводять до інтенсивного перемішування 

потоку по перетину і вимагають відповідно більших витрат енергії на рух 

рідини, ніж при ламінарному потоці. 

Досвід показує, що перехід від ламінарної течії до турбулентної 

відбувається тим легше, чим більша масова швидкість рідини ρω і діаметр 

труби d і чим менша в'язкість рідини μ. 

Рейнольдс встановив, що вказані величини можна об'єднати в 

безрозмірний комплекс, числове значення якого дозволяє судити про режим 

руху рідини. Цей комплекс носить назву « критерій Рейнольдса» (або число 

Рейнольдса) 

                                                            (1.39) 

 

Таким чином, існують два режими руху потоку: Ламінарний (Re< 2300) 

і турбулентний (Rе > 2300). Область руху при значеннях Rе = 2300 - 10 000 

звичайно називають перехідною. Значення критерію Рейнольдса, що 

відповідає переходу від ламінарного руху до турбулентного, називається 

критичним (Rекр). Турбулентний рухстає стійким тільки при значеннях Rе> 

10 000. , 

У вираз для критерію Рейнольда входить середня швидкість 

потоку, що характеризується рівнянням . Дійсні ж швидкості 

рідини різні в різних точках перетину трубопроводу; При цьому розподіл 

вказаних швидкостей по перетину потоку різний для ламінарного і 

турбулентного потоку. 

При ламінарному режимі руху потоку нестискуваної рідини (рис. ) по 

прямій трубі, коли цівки рідини переміщаються паралельно одна одній, не 

змішуючись, можна вивести (на основі рівняння Нов'є-Стокса 

що максимальна швидкість по осі труби в два рази 

більша, ніж середня витратна швидкість або  тобто при 

ламінарному потоці в трубі середня швидкість рідини дорівнює половині 

швидкості по осі труби. Закон Стокса виражає параболічний розподіл 

швидкостей в перетині трубопроводу (рис.1.6 ). 

 



 
Рисунок 1.6. Розподіл швидкостей при ламінарному русі рідини в трубі (Re < 

2320) 

 

Рисунок 1.7. Залежність  

 

Внаслідок дії між шарами сил тертя шари будуть рухатися з 

неоднаковими швидкостями. Центральний циліндричний шар біля осі труби 

має максимальну швидкість, але по мірі віддалення від осі швидкість 

елементарних шарів буде зменшуватися. Безпосередньо біля стінок рідина 

мовби «прилипає» до стінок, і її швидкість тут перетворюється на нуль. 

У промисловій практиці найбільш поширений турбулентний рух рідин. 

При турбулентному русі через хаотичний рух часток відбувається 

вирівнювання швидкостей в основній масі потоку, і їх розподіл по перетину 

труби характеризується кривою, що значно відрізняється за формою від 

параболи; крива має значно ширшу вершину (рис.1.8). 

 

 
Рисунок1.8. Розподіл швидкостей при турбулентному русі рідини 

 

 

Закон опору при русі потоку в трубах 

 



Між законом опору і профілем швидкостей потоку, який рухається в 

трубі, є однозначний зв'язок. Втрати напору чи тиску в трубопроводі при русі 

по ньому реальної рідини обумовлені опором тертя і місцевими опорами. 

Втрати на тертя мають місце по всій довжині трубопроводу і залежать від 

режиму течії потоку, збільшуючись зі зростанням турбулентності. Місцеві 

опори виникають при будь-яких змінах швидкості потоку в результаті зміни 

його перетину або напрямку. До їх числа відносять вхід потоку в трубу і 

вихід з неї рідини, несподівані звуження і розширення труб, відведення 

коліна, запірні і регулюючі пристрої (крани, вентилі, засуви та ін.) 

З'ясуємо силу опору, яка діє з боку рідини на ділянку труби довжиною l 

радіусом r (рис  ). 

Із рівняння кількості руху ця сила буде дорівнювати добутку різниці 

тисків р1 – р2на площу поперечного перетину труби. Виділений в рідині 

циліндр радіусом r на цій самій ділянці труби перебувають в рівновазі під 

дією сили опору і дотичних тисків τ, докладених до її бокової поверхні: 

                                                 (1.40) 

Звідки 

                                                              (1.41) 

 

 
Рисунок 1.9. До виведення закону опору для потоку в круглій трубі 

 

Таким чином, дотичний тиск пропорційний відстані від осі труби і 

досягає максимальних значень біля стінки: 

                                          (1.42) 

Коефіцієнт тертя визначається за формулою: 

                                (1.43) 



тобто, коефіцієнт тертя дорівнює відношенню сили опору  до 

швидкості сил опору  і до площі ділянки бокової поверхні труби 

 
де ∆р – різниця тисків рідини в двох кінцях трубопроводу, по якому 

прокачується рідина; 

R – радіус труби; 

ρ – щільність рідини; 

l – довжина ділянки труби; 

ωср – середня швидкість потоку в трубі. 

Можна замінити R через діаметр труби d, тоді: 

                                          (1.44) 

звідки втрата тиску на переборення тертя при русі (будь-якого режиму) 

потоку по круглій циліндричній трубі за рівнянням Дар-сі-Вейсбаха буде 

дорівнювати: 

                                                (1.45) 

Змінивши в рівнянні 4f на λ, будемо мати:    (1.46) 

де λ. – коефіцієнт опору. 

Для ламінарної рівномірної течії рідина вздовж осі циліндричної 

горизонтальної труби: 

                                                       (1.47) 

де μ – в'язкість рідини. 

Позначивши ; (1.48) одержимо закон опору при 

ламінарній течії в прямій циліндричній трубі з гладкими 64 

стінками:  

Рівняння для розрахунку втрат на тертя при 

ламінарному русі: 

                                    (1.49) 

має назву рівняння Гагена-Пуазейля, яке може бути подане в іншому 

виді: 



 

де  геометричний симплекс. 

 Для каналів некруглого перетину коефіцієнт опору визнача- 

ється за залежністю  

,     (1.50) 

де В – коефіцієнт, числова величина якого залежить від форми 

поперечного перетину (для квадратного перетину В = 57, для кільцевого 

перетину В = 96 і тощо). 

Таким чином, для гладких труб , для жорстких λ=ƒ(Re,ee/d)  

де ее – еквівалентна жорсткість. Це така постійна вздовж всієї довжини 

труби жорсткість (створена виступами однакової висоти), при якій втрати 

енергії потоку на тертя будуть такими самими, як і при реальній жорсткості з 

виступами різної висоти. 

Для некруглих труб  

При ламінарному режимі всі труби гідравлічно гладкі. Рідина ковзає по 

поверхні, огинаючи виступи жорсткостей. Зміна швидкостей дуже впливає на 

величину λ. 

При турбулентному режимі потік володіє розвиненою швидкістю, тому 

коефіцієнт тертя залежить не тільки від характеру руху рідини (значення Rе), 

але і від жорсткості стінок труб. Потік завихрюється на виступах, 

загальмовує рух, і . При деяких значеннях критерію Rе 

подальша його зміна (збільшення) перестає впливати на величину λ1, і λ 

залежить тільки від жорсткості:  

Втрати тиску на місцевий опір 

Будь-яка зміна перетину потоку чи напряму руху, як було зазначено 

вище, є місцевим опором. При цьому утворюються застійні зони, в яких 

виникають замкнені вихори, на утворення яких затрачається механічна 

енергія (рис.   ). 

Виникають необхідні втрати енергії. 

Втрати тиску в місцевих опорах виражають, мов частину від 

швидкісного тиску: 

                                             (1.50) 

де λмс – коефіцієнт місцевого опору. 

 



Рисунок 1.10. Деякі місцеві опори:  

а) раптове розширення; б) раптове звуження 

 

Втрати тиску на місцеві опори можна виразити через втрати 

на тертя: 

                          (1.51) 

де le – еквівалентна довжина. 

Довжина такої ділянки прямої труби, при проходженні якої втрати 

тиску на тертя будуть такими самими, як і втрати тиску при проходженні 

даного місцевого опору. 

Довжину труби, еквівалентну даному місцевому опору, виражають, 

звичайно, у вигляді добутку діаметра труби на деякий коефіцієнт n: 

 

 

З рівняння  звідси 

 
 

Величина n показує, скільки діаметрів потрібно взяти, щоб одержати le. 

Значення n є в довідковій літературі. 

 

 

 

Загальні втрати тиску під час руху рідини 

 

Гідравлічний опір. Загальна втрата напору (тиску) під час руху рідини 

по трубопроводах може бути розрахована за наступними рівняннями: 

– в одиницях довжини (м); 

      (1.52) 

– в одиницях тиску (Па); 

     (1.53) 

де  g – прискорення вільного падіння; 

z – геометричний натиск, тобто нівелірна висота, яка характеризує        

потенціальну енергію положення в даній точці, або в даному перетині; 

p1 і p2– тиск у різних кінцях трубопроводу: 



ω
2
/2g– швидкісний або динамічний натиск, або питома кінетична 

енергія потоку, який характеризує потенційну енергію тиску потоку; 

p/ρg – статистичний (або п'єзометричний) натиск. 

 

Матеріальний і енергетичний баланс потоку. 

Рівняння Бернуллі 

 

Матеріальний баланс сталого потоку описується рівнянням витрат: 

— об'ємна витрата  

— масова витрата  

а для трубопроводу з перемінним перерізом рівнянням нерозривності: 

 
і його різновидом: 

 
 

Енергетичний баланс потоку характеризується рівнянням Бернуллі.  

Закон збереження енергії під час руху рідин і газів у загальному 

вигляді можна сформулювати наступним чином: зміна повної енергії об'єму 

рідини (газу) в часі дорівнює сумі робіт за одиницю часу (зовнішніх масових і 

поверхневих сил, докладених до цього об'єму і його поверхні), складеної з 

віднесеної до одиниці часу кількості тепла, підведеного зовні. 

Повна енергія Е ізотермічного потоку: 

                                               (1.54) 

де        Ек– кінетична енергія; 

Еп – потенціальна енергія (або енергія положення). 

 

Для складання енергетичного балансу потоку розглянемо схему 

трубопроводу (рис. 1.11). 

 
Рисунок 1.11 . Схема трубопроводу (до виведення рівняння Бернулі) 

 

На рисунку hА і hВ – висоти рівнів рідини, які показують п'єзометри; НА 

і НВ – рівні рідини від горизонтальної площини. 

Для прямого горизонтального трубопроводу НА = НВ. Деякий надмір 

тиску в трубі р вимірюється п'єзометром – трубка, яка вмонтована в трубовід 

(по його осі). 

Виразимо для перетину А кінематичну і потенціальну енергії через 

параметри потоку: 



                                      (1.55) 

                                    (1.56) 

де G = m·g – вага потоку, Н. 

Запас енергії потоку для перетинів А і В у розрахунку на G = 1·Н 

                                         (1.57) 

                                      (1.58) 

За законом збереження енергії, для ізотермічного потоку ідеальної 

рідини, що не стискується, отримаємо: 

                              (1.59) 

тобто 

                                     (1.60) 

Рівняння (1.60) і є рівнянням Бернуллі для сталого потоку рідини, яка 

нев'язка і не стискується, яке можна сформулювати наступним чином: для 

будь-якого перетину трубопроводу при сталому рухові нев'язкої рідини сума 

кінетичної і потенціальної енергії залишається величиною постійною. 

Широко поширена інша редакція рівняння Бернуллі: 

                (1.61) 

 

Рівняння у формі (1.61) виражає гідродинамічний натиск. Згідно з 

рівнянням Бернуллі, для всіх поперечних перетинів сталого потоку ідеальної 

рідини величина гідродинамічного натиску залишається постійною. 

Гідродинамічний натиск включає три доданки: z – геометричний 

натиск (або нівелірна висота), характеризує питому потенційну енергію 

положення в даній точці (даному перетині);  - статистичний  

(п'єзометричний) натиск характеризує питому потенційну енергію тиску; 

 –швидкісний (динамічний) натиск, або питома кінетична енергія. 

Якщо помножити ліву частину рівняння (1.60) на питому вагу рідини 

тоді рівняння Бернуллі може бути подано у вигляді: 



                                          (1.62) 

Тут кожен член виражає питому енергію, віднесену до одиниці об'єму 

рідини. 

При рухові дійсних рідин починають діяти сили внутрішнього тертя, 

зумовлені в'язкістю рідини і режимом її руху, а також сили тертя об стіни 

труби. Ці сили чинять опір рухові рідини. На подолання виникаючого 

гідравлічного опору повинна витрачатися деяка частина енергії потоку. Тому 

загальна кількість енергії потоку по довжині трубопроводу буде безперервно 

зменшуватися завдяки переходу потенційної енергії у втрачену енергію, що 

витрачається на роботу супротив сил тертя. Ця енергія переходить у теплоту 

та безповоротно втрачається. 

При цьому для двох будь-яких перетинів трубопроводу, які 

розташовані на шляху руху дійсної рідини, рівняння Бернуллі матиме вигляд: 

                        (1.63) 

Для збереження рівноваги енергії при рухові дійсної рідини в праву 

частину рівняння (1.60) повинен бути введений член, що виражає втрачений 

натиск. Тоді отримаємо рівняння Бернуллі для дійсних рідин:  

 
де hвтр. – втрачений натиск. 

Втрачений натиск hвтр характеризує питому енергію, витрачену на 

здолання гідравлічного опору при русі дійсної рідини.  

Рівняння (1.60) може бути подане і в іншому вигляді: 

     (1.64) 

Визначення втрат тиску або натиску є практично важливим завданням, 

зв'язаним з розрахунком енергії, яка необхідна для переміщення дійсних 

рідин за допомогою насоса, компресорів тощо. 

 

Розрахунок діаметрів трубопроводу 
При зв'язаній продуктивності діаметр трубопроводу може бути 

вирахуваний, виходячи з рівняння витрат: 



                                (1.65) 

де V– задані витрати рідини чи газу, м
3
/с;  

ω – швидкість потоку, м/с. 

Таким чином, розмір діаметра трубопроводу однозначно визначається 

вибором значення руху рідини, яка рухається в ньому. 

Чим вища обрана швидкість ω, тим менше, згідно з рівнянням (1.65), 

потрібний діаметр трубопроводу. Разом з тим, при збільшенні швидкості 

згідно з рівнянням (1.64), зростають втрати натиску в трубопроводі, тобто 

зростає перепад тиску, необхідний для переміщення рідини чи газу і. 

Відповідно, зростають витрати енергії на її переміщення, тобто при 

збільшенні швидкості збільшується гідравлічний опір. 

Для розрахунку трубопроводу бажано прийняти оптимальну швидкість 

потоку (табл.1.1) 

Під час руху рідин зі швидкостями, що більші 2 м/с, у трубопроводах 

з'являється шум і збільшується небезпека виникнення гідравлічного удару 

при раптовому відкритті чи закритті запірної арматури (наприклад, крану). 

Внаслідок гідравлічного удару тиск у трубопроводі підвищується в 

декілька разів і трубопровід може зруйнуватися. 

 

Таблиця 1.1 - Орієнтовне значення середньої швидкості потоку 

Потік Середня 

швидкість, ω, м/с 

При натуральній тязі 2–4 

Гази при атмосферному (або близькому до нього) 

тиску у вентиляційних газоходах і трубопроводах 
5–20 

Рідини при русі самопливом 0,1–0,5 

Рідини у натискних трубопроводах 0,5–2,5 

Водяна пара при абсолютному тиску  

Рабс ≥4,9·10
4
Па (1,96– 4,9)·10

4
Па 

15–40 

 

Гідравлічний удар можна зменшити, обмежуючи швидкість течії 

рідини в трубопроводі, збільшуючи довготривалість відкриття і закриття 

запірного пристрою. 

Розрахунок гідравлічного опору трубопроводу здійснюється за 

формулою 

                               (1.66) 

тут  – втрати тиску на надання потоку швидкості, яка 

необхідна для транспортування; 



– втрати тиску, які витрачаються на подоланої на 

тертя потоку обстінки труб; 

– втрати тиску на подолання місцевих опорів; 

– опір, який розвивається при піднятті рідини на 

висоту h; 

– додатковий опір, який дорівнює різниці тисків на 

кінцях трубопроводів.  

Остаточно загальний опір: 

                   (1.67) 

Розрахунок потужності N (у кВт) яка витрачається на перекачку V(м
3
 

/с) рідини чи газу, здійснюють за формулою: 

                                              (1.68) 

де η – к. к. д. насосного приладу, або 

                                                                                                 
(1.69) 

тут η – повний к. к. д., який характеризує економічність 

насоса(вентилятора): 

 
де ηн– к. к. д. насоса (вентилятора);  

ηп – к. к. д. передачі;  

ηд – к. к. д. двигуна. 

 

Гідродинамічна подібність 

 

Основні критерії гідродинамічної подібності. Максимальне зменшення 

кількості відходів промислового виробництва – одна з важливих проблем 

раціонального проведення того чи іншого технологічного процесу. Активні 

пошуки і впровадження нових технологічних процесів з комплексною 

переробкою сировини дозволять суттєво поліпшити санітарний стан 

хімічного підприємства і захистити навколишнє середовище від промислових 

викидів. 

Розробка нового технологічного процесу, яка була проведена в 

лабораторних умовах, може дати лише принципову схему майбутнього 

виробництва. Зазвичай, отримані дослідним шляхом дані перевіряються на 

так званих «пілотних» модельних установках з метою визначення питомих 



коефіцієнтів, що витрачаються, розрахункових констант та продуктів, а 

також підбір апаратів, машин, конструктивних матеріалів. 

Дослідження механізму оновлених процесів промислової технології з 

метою їх математичного опису являє собою важке завдання, тому що, окрім 

вичерпної інформації про вплив великої кількості різноманітних факторів, 

необхідно мати точні методи їх теоретичного узагальнення. Так ось, тільки 

єдність експериментального і теоретичного методів дослідження дозволить 

домогтися найкращого ефекту при створенні й використанні сучасного 

хімічного або іншого промислового підприємства. 

Розвиток теорії моделювання відбувається в двох напрямах: шляхом 

вивчення сучасних складних технологічних процесів за допомогою моделей з 

аналізом впливу фізичних параметрів і лінійних розмірів (так зване «фізичне 

моделювання») і шляхом дослідження математичної моделі (математичний 

опис) процесу за допомогою електронних обчислювальних машин (так зване 

«математичне моделювання»). 

Особливе значення мають питання моделювання, пов'язані з 

масштабним переходом від модельних переходів до апаратів з великою 

одиничною потужністю. 

Ефективність моделювання як наукового методу дозволяє збільшити 

ступінь надійності при проектуванні нових або вдосконалених дійових 

промислових підприємств. 

Під аналогією, зазвичай, розуміють найбільш поширений випадок 

подоби. Аналогія може бути заснована на деякій якісній подібності 

(наприклад, між електричними і механічними чи гідравлічними явищами), 

або на суворому математичному описі. 

Практика інженерної діяльності привела до створення методу, який 

поєднує теоретичний і експериментальний методи. Цим методом є теорія 

подоби. 

Теорія подоби формує умови проведення експерименту і розробки 

дослідних даних для того, щоб одержані результати можна було поширити на 

групу подібних явищ. 

В основі подоби перебуває однорідна лінійна залежність між двома 

незалежними перемінними або двома відповідними величинами моделі й 

зразка (промислового апарата): 

                                    (1.70) 

 

де С– константа подоби, яка характеризує постійне співвідношення 

схожих вимірів двох порівнюваних систем. 

У загальному випадку дві системи будуть подібні, якщо для їх опису є 

стільки ж залежностей, скільки ступенів свободи, причому найбільш важливі 

для подоби перемінні величини можуть бути об'єднані в наступні групи: 

Геометричні, гідравлічні (або гідродинамічні),теплові, дифузійні. 

Основні положення теорії подоби можна коротко сформулювати 

наступним чином: 



— подібні явища описуються однаковими спільними дифере-нційними 

рівняннями; 

— системи, що розглядаються, повинні бути геометрично подібні. 

— однозначні величини для систем, що розглядаються, повинні 

відноситися як постійні числа. 
  

Геометрична подібність 

Розглянемо апарат барабанного типу, який можна охарактеризувати 

двома визначаючими лінійними розмірами – діаметром і довжиною. 

Візьмемо три таких апарати (рис.1.12). 

Для подібних апаратів геометрична подібність може бути виражена 

так: 

                             (1.71) 

але можна записати так: 

                                      (1.72) 

де іl – інваріант подоби незмінне співвідношення двох вимірів однієї й 

тієї самої системи. 

 

 
 

Інваріантно, значить «те саме» і позначається inv, або idem чи і. 

 

Рисунок 1.12 Геометрична схожість апаратів 



Подібність фізичних величин 

 

Подібність фізичних величин, які характеризують процес, можна також 

подати у вигляді констант подоби та інваріантів подоби (табл. 1.2). Індекси 1 

і 2 належать до першої і другої подібних систем, індекс 0 – до характерних 

для цієї системи фізичних величин, які прийняті за одиницю вимірювання. 

Безрозмірні перемінні, які використовуються в теорії подоби, заведено 

розподіляти на дві групи. Відношення однорідних величин називають 

симплексами подоби, а відношення різнорідних – критеріями подоби. Між 

константою подоби та інваріантом є наступна різниця. Розглянемо її на 

прикладі геометричної подібності (див. рис.  ). Нехай: 

  L1= 12м;          D1 = 3 м; 

        L2= 6 м;            D2=1,5 м; 

           L3 = 4 м;            D3 = 1 м; 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.2 – Константи та інваріанти подоби 

 
 

Між константою подоби та інваріантом є наступна різниця. Розглянемо 

її на прикладі геометричної подібності (див. рис.  ). Нехай: 

  L1= 12м;          D1 = 3 м; 

        L2= 6 м;            D2=1,5 м; 

           L3 = 4 м;            D3 = 1 м; 

 

Зіставимо системи І і II: 

 



Зіставимо системи І і III: 

 
Константа подоби зберігає числове значення при переході від однієї до 

другої схожої точки системи. Інваріант подоби, на відміну від константи, при 

переході від системи до системи не змінюється. 

Основні положення теорії подоби узагальнюються трьома теоремами 

подоби, які дозволяють одержати критерії подоби і конструювати з них 

критеріальні рівняння. 

Перша теорема подібності носить назву Ньютона-Бертрана. її 

формулювання: у подібних явищах критерії подібності рівні, або у подібних 

явищах індикатори подоби рівні одиниці. 

Загальний критерій гідродинамічної подібюсті: , або 

поскільки  

                                        (1.73) 

такий комплекс носить назву «критерій Ньютона». 

Таким чином, перша теорема подібності показує, які величини в 

експерименті треба вимірювати: ті, котрі входять до критеріїв подібності. 

Друга теорема подібності (Бекінгема-Фезермана): кожне рівняння, яке 

виражає зв 'язок між фізичними величинами, можна подати у вигляді 

функціональної залежності між критеріями подоби, які складені з цих 

величин. 

Друга теорема подібності показує, як треба обробляти дослідні дані. 

Третя теорема подібності (Кирпичова-Гукмана). Ця теорема 

встановлює вимоги, при котрих явища стають подібними. її формулювання: 

подібними будуть явища якісно однакові, у котрих рівні визначальні критерії 

подібності. 

Основні критерії гідродинамічної подібності: 

Критерій Ньютона є мірою відношення сили яка 

діє на систему до сили інерції. 

Конкретизуємо силу, яка входить до критерію Ne (див. формулу   ). 

1.Припустимо, що діє сила тяжіння Підставимо в кри- 

терій Ньютона замість f  її значення   тоді 



          (1.74) 

Критерій Фруда Fr є мірою відношення сили інерції до сили тяжіння. 

 2.У критерій Ньютона замість f підставимо силу різниці тис- 

ків: 

 (1 – лінійний розмір), 

звідки: 

                                         (1.75) 

Критерій Ейлера Еи– міра відношення сили тиску до сили інерції. 

3. Підставимо до критерію Ne замість f силу тертя: 

               (1.76) 

Критерій Рейнольдса Re – міра відношення сил інерції до сил в'язкості                   

(див. формулу   ). 

Для характеристики несталих процесів застосовують критерій 

гомохроності: 

                                             (1.77) 

Відповідно до другої теореми подібності, рівняння Нов'є-Стокса можна 

подати у вигляді функціональної залежності між одержаними критеріями 

подібності: 

                                    (1.78) 

В деяких випадках отримана залежність повніша бути доповнена 

сшіпексами геометричної подібності. Тоді критеріальне рівняння буде мати 

вигляд: 

                                (1.79) 

При русі рідини по трубопроводах нам завжди відома величина 

перепаду тиску, ∆р, яка входить до критерію Ейлера, і критерій Ейлера буде 



визначальним. Всі інші критерії будуть визначальними, тоді критеріальне 

рівняння можна записати як функціональну залежність: 

                                   (1.80) 

Вигляд функції встановлюється дослідним методом і дуже часто 

подається у вигляді степеневого одночлена: 

                                         (1.81) 

 

Гідродинаміка киплячих (псевдо розріджених) зернистих шарів. 

Швидкість вітання часток 

 

Рух рідини або газу в непорушному шарі зернистих матеріалів або 

насадочних тіл залежить від багатьох факторів: напрямку струменя газу або 

рідини (висхідний і низхідний), швидкості потоку, гідравлічного опору шару 

(висоти шару, його однорідності, розміру часток, їх форми), питомої 

поверхні. 

Рух потоку через зернистий шар використовується в різноманітних 

технічних процесах (фільтруванні, газоочистці, промивці та ін.) і часто 

ідентифікується з рухом в пористому середовищі. 

Зернистий шар, через який рухається висхідний потік рідини чи газу, 

може залишатися непорушним (псевдозріджений стан). В іншому випадку 

частки шару змішуються, шар їх розширюється, стає дуже рухомим і 

уподібнюється киплячій рідині. На рис. 1.13 показані можливі стани системи 

«газ дрібнозернистий твердий матеріал» залежно від характеру руху 

висхідного потоку газу (рідини) через зернистий шар. 

 

 
 

Рисунок 1.13. Рух газу (рідини) через шар твердих часток:  

а) непорушний шар; б)киплячий (псевдорозріджений) шар;  

в) винос твердих часток потоком 

 

Структура непорушного (фільтруючого) шару відрізняється тим, що 

при невеликій швидкості руху потоку газу (рідини) через шар взаємне 



розташування твердих часток залишається незмінним (рис. 1.13а), 

непорушним і його характеристики (питома поверхня, порізність і т. д.). 

Не замінюються із зміною швидкості потоку. Рідина при цьому просто 

фільтрується через шар. Однак, коли швидкість сягає якоїсь критичної 

величини, шар перестає бути непорушним, його порізність і висота 

починають збільшуватись, шар набуває текучості й переходить ніби у 

киплячий (псевдозріджений стан). В такому випадку тверді частинки 

інтенсивно переміщаються в потоці в різних напрямах (рис. 1.13б), і весь шар 

нагадує киплячу рідину, обмежену ясно вираженою верхньою межею розділу 

з потоком, який пройшов шар. При подальшому збільшені швидкості потоку 

порізність шару і його висота продовжують зростати аж до того моменту, 

коли швидкість сягає нового критичного значення, при якому шар 

руйнується і тверді частки починають зноситися потоком (рис. 1.13в). Явище 

масового зносу твердих часток потоком газу називають псевдотранспортом і 

використовують у промисловості для переміщення сипучих матеріалів. На 

графіку процесу псевдорозрідження, який називається кривою 

псевдорозрідження і виражає залежність перепаду статичного тиску в шарі 

зернистого і пилоподібного матеріалів від швидкості псевдорозрідження 

агента (рис. 1.14), процесу фільтрації відповідає вихідна лінія (ω < ωкр.1). 

Перехід від режиму фільтрації до стану псевдорозрідження відповідає на 

кривій псевдорозрідження критичній швидкості псевдорозріджуючого агента 

мйе, що називається швидкістю потоку псевдорозрідження. В момент 

початку псевдорозрідження маса зернистого і пилоподібного матеріалів, що 

припадає на одиницю площі поперечного перетину апарата, врівноважується 

силою гідравлічного опору шару 

                                                 ∆р
шр

=
𝐺шр𝑔

ƒ
                                   (1.82) 

Де 𝐺шр– маса матеріалу в шарі; 

ƒ– поперечний перетин апарату з псевдорозрідженим шаром. 

 
 

Рисунок 1.14. Криві псевдорозрідження: а – ідеальна; 

б – реальна для монодисперсної суміші часток; в – крива уноса 

Початок псевдорозрідження наступає при рівності сили гідравлічного 

опору шару у вазі всіх його часток. 

З урахуванням архімедових сил, що діють на частки шару, (вираз 1.82) 

можна подати у вигляді 



                               ∆ршр=g(ρтв-ρ0)(1-ε0)h0                                                                     (1.83) 

де h0 – висота нерухомого шару; 

ρтв і ρ0– щільності твердих часток і псевдорозріджуючого агента; 

ε0– пористість нерухомого шару, тобто відношення об’єму порожнин у 

нерухомому шарі: 𝜀0 =
(𝑉0−𝑉)

𝑉0
, де 𝑉0і 𝑉 – об’єм нерухомого шару і об’єм 

часток. 

При швидкості початку псевдорозрідження і вище опору шару ∆ршр 

зберігає практично постійне значення і залежить ∆р=ƒ(ω) виражається 

прямою лінією – виважений шар (ω≥ωкр1), паралельно осі абсцис (рис. 1.14). 

Це пояснюється тим, що із зростанням швидкості псевдорозріджуючого 

агента контакт між частинками зменшується і вони одержують більшу 

можливість хаотичного переміщення в усіх напрямках. При цьому зростає 

середня відстань (просвіти) між частками, тобто збільшується порізність 

шару ε і, відповідно його висота h. 

Нарешті при досягненні якогось іншого критичного значення 

швидкості ωкр2– ωy, що називається швидкістю зносу, тверді частинки 

починають виноситися із шару (рис. 1.13 в), і їх кількість в апараті 

зменшується. Порізність такого шару наближається до 1, і опір шару зони 

ωкр2 також падає (рис. 1.14) – знос (ω>ωкр2). 

Швидкість зносу інакше називається швидкістю вільного витання 

часток і позначається ωвит. Остання назва обумовлена тим, що рух залежить 

від впливу інших частин шару. Кожна окрема частка вільно витає, тобто не 

осаджується і не зноситься потоком, за умови, що її вага, в середньому, 

врівноважується силою опору, що виникає при обтіканні частки потоком. 

Межі існування псевдорозрідженого шару лімітовані, відповідно, 

знизу, швидкістю псевдорозрідження ωпс. і зверху – швидкістю ωвит. 

Розрахунок швидкості, необхідної для досягнення заданого розширення 

виваженого однорідного шару, можна визначити за узагальненою формулою: 

                                    𝑅𝑒 =
𝐴𝑟𝜀4,75

18+0,61(𝐴𝑟𝜀4,75 )1/2
                                  (1.84) 

Звідси можна одержати формулу для розрахунку порізності: 

                                        𝜀 = (
18𝑅𝑒+0,36𝑅𝑒 2

𝐴𝑟
)0,21                                  (1.85) 

Для приблизного розрахунку швидкості зносу ωз. = ωкр2 може бути 

застосована емпірична формула, яку можна одержати з формули при 

підстановці величини граничного розширення шару ε=1: 

                                          𝑅𝑒 =
𝐴𝑟𝜀4,75

18+0,61(𝐴𝑟)1/2
                                     (1.86) 

Тут Rey=
𝜔вит𝑑

𝜈
, звідки 𝜔вит =

𝑅𝑒вит𝜈

𝑑
, 

де ν – кінематична в’язкість, 𝜈 =
𝜇

𝜌
; 

μ – динамічний коефіцієнт в’язкості; 

Ar – критерій Архімєда. 



                          𝐴𝑟 =
𝑔𝑑3

𝜈2

𝜌тв−𝜌0

𝜌0
=

𝑑3𝜌
02𝑔

𝜇2

𝜌тв−𝜌0

𝜌0
                                     

(1.87) 

                                                                                 𝑅𝑒𝑦 =
𝜔вит𝑑𝜌0

𝜇
                                                                  

(1.88) 

Підставляючи значення Re i Ar у рівняння , при 0,61(Ar)
1/2

>>18 

одержуємо наступну формулу 

                                                                                𝑅𝑒𝑦 =
𝐴𝑟1/2

0,61
                                                                         

(1.89) 

Підставляючи в останню формулу значення критеріїв Re i Ar, 

одержимо наступну формулу для швидкості витання шарової частки 

                          𝜔вит.ш =
1

0,61

(𝑑𝜌𝑔 )1/2

𝜌
= 5,13

 𝑑𝜌

𝜌
                                       

(1.90) 

Швидкість витання частки нешарової форми завжди менше швидкості 

витання шарової частки і знаходиться за формулою: 

                                                     𝜔вит = 𝜑𝜔вит.ш                                       

(1.91) 

де φ – коефіцієнт форми, він знаходиться дослідним шляхом і завжди 

менше одиниці. 

Для приблизних розрахунків у гідравліці зручно вести розрахунки з 

використанням критерію Лященко і Архімеда: Lу =ƒ(Ar,ε), тобто критерій 

Лященко є функція від критерію Архімеда і порізності. Тут 

𝐿𝑦 =
𝑅𝑒 3

𝐴𝑟
=

𝜔3𝜌0
2

𝜇 𝜌тв−𝜌0 𝑔
                                                           

(1.92) 

Критерій Лященко і Архімеда залежно від порізності можна знаходити 

за номограмами. 

При зносі рух твердих часток в шарі перестає бути хаотичним. Частки 

орієнтуються в напрямку висхідного потоку газу і починають 

переміщуватися по апарату знизу вверх. 

Висота виваженого шару Н розраховується залежно 

                ∆∆𝜌шт =  𝜌тв − 𝜌0  1 − 𝜀0 ℎ0𝑔 =  𝜌тв − 𝜌0  1 − 𝜀 𝑔𝐻      

(1.93) 

звідки Н =
 1−𝜀0 ℎ0

1−𝜀
, 

де Н – висота виваженого шару; 

ℎ0 – висота нерухомого шару; 

ε і ε0 – порізність виваженного і нерухомого шарів. 

 

 
 


