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В статті наведено результати узагальнення 

гідродинаміки сухого шару модельного взірця (квар-
цового піску), а саме: визначення гідравлічного опо-
ру шару сухого матеріалу, що дає змогу визначити 
витрату теплоносія, а отже й енергетичні витра-
ти на процес сушіння. 

 
The article describes the results of generalized 

hydrodynamics dry layer patterns (quartz sand), namely: 
determination of hydraulic resistance layer of dry 
material, which gives an indication of coolant flow, and 
thus energy costs of drying process. 

 
Постановка проблеми.  
Для отримання матеріалів з високоякісними ха-

рактеристиками, заданими структурно-механічними 
властивостями, а також для збереження усіх цінних 
компонентів висушуваних продуктів, необхідно, од-
ночасно з вдосконаленням різних сушильних устано-
вок, виконувати дослідження у напрямку оптимізації 
теплотехнічних умов зневоднення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
 Дослідження впливу фізико-хімічних властивостей 
вологи має окрім теоретичного, ще й велике практич-
не значення. Адже, при виробництві багатьох матеріа-
лів використовують різного роду органічні розчинни-
ки та їх суміші, які видаляють з продуктів за допомо-
гою сушіння. 
 Тут слід згадати видалення розчинників при ви-
робництві полімерів, при виробництві готових лікар-
ських форм та прекурсорів, деревообробному вироб-
ництві, виробництві каталізаторів з пропиткою, ви-
робництві волокнистих матеріалів резинотехнічної 
промисловості, виробництві армуючих матеріалів, ви-
робництві технічної кераміки,спиртовому, пивоварно-
му та багатьох інших виробнитвах..  
 Незважаючи на широке використання в промисло-
вості, кількість опублікованих робіт та проведених 
досліджень у даному напрямку є дуже обмеженою. 
Описуючи закономірності протікання процесу сушін-
ня зазвичай мають на увазі, що рідка фаза є одноком-
понентною. Однак , практика свідчить, що волога, яку 
потрібно видалити, часто являє собою багатокомпо-
нентну суміш. В наявних на даний момент роботах 
встановлено, що закономірність видалення вологи, зу-
мовленої наявністю води, зберігається і для інших рі-
дин. А саме: видалення вологи з матеріалу зумовлене 
енергією звязку зі скелетом матеріалу: першочергове 
видалення вільної з послідуючим видаленням міцніше 
звязаної вологи. 

 При сушінні матеріалів, вологість яких визнача-
ється наявністю органічних розчинників, якість кінце-
ваго продукту часто більше залежить від температу-
ри, ніж від вологовмісту [3] .Це поянюється можли-
вістю дефектоутворення при неправильному виборі 
режиму сушіння. 
 Традиційно, дисперсні матеріали сушать від орга-
нічних розчинників конвективним та конвективно-
кондуктивним методами, радіаційним або сублімацій-
ним методом, в сушильних барабанах, шахтних і ка-
русельних сушарках, пневматичних трубах, установ-
ках киплячого, аерофонтанного шару з використан-
ням закручених та кільцевих потоків в умовах актив-
них гідродинамічних режимів, розпилюючих або кон-
вективних сушарках з використанням струмів високої 
і над високої частоти, радіаційного нагріву тощо. 
 Для покращання якісних характеристик музичних 
інструментів, а також для виробництва великої кіль-
кості лікарських препаратів використовують водно-
спиртові розчини. Технологією передбачене подальше 
зневоднення фармакологічної сировини та деревини 
від них. Однак в даний час процес сушіння таких цін-
них продуктів є тривалим та енерговитратним. Нап-
риклад, для сушіння рослинної сировини використо-
вують конвективне сушіння та сушіння в сушильних 
шафах. 

Формулювання цілі статті. 
Фільтраційне сушіння та сушіння у щільному 

шарі зазвичай розпочинається з дослідження та вив-
чення гідродинаміки. Це дає можливість визначити 
швидкість руху теплоносія через шар матеріалу, пере-
пад тиску, який необхідно забезпечити для створення 
заданої швидкості руху теплоносія та інтенсивності 
підведення тепла у зону сушіння, що і визначає швид-
кість, тривалість, а також економічну доцільність ви-
користання даного методу сушіння.  

Виклад основного матеріалу. 
Дослідження впливу швидкості руху теплоносія 

на гідравлічний опір сухого шару матеріалу за різних 
його висот здійснювали після сушіння методом філь-
трації теплоносія крізь шар висушуваного матеріалу 
від водно-спиртових розчинів різних концентрацій: 0; 
10; 20; 40; 60; 100%. Результати досліджень гідроди-
наміки шару сухого кварцового піску графічно пока-
зано на рис. 1-4. 

Отримані залежності мають параболічний харак-
тер для всіх висот шару матеріалу та для всіх концен-
трацій спирту, що вказує на наявність впливу на опір 
в’язкісних та інерційних складових. Гідравлічний опір 
шару зростає із збільшенням швидкості руху теплоно 
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Рис. 1. Залежність гідравлічного опору шару сухого кварцового 
піску після сушіння від води за фіктивної швидкості руху 

теплоносія для різних його висот: 1 – Н = 5·10-3 м; 2 – Н = 1·10-2 м; 
3 - Н = 2·10-2 м; 4 – Н = 3·10-2 м; 5 – Н = 5·10-2 м; температура 

теплоносія 323 К. 
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Рис. 2. Залежність гідравлічного опору шару сухого кварцового 
піску після сушіння від 10% спиртового розчину за фіктивної 

швидкості руху теплоносія для різних його висот: 1 – Н = 5·10-3 м; 2 
– Н = 1·10-2 м; 3 - Н = 2·10-2 м; 4 – Н = 3·10-2 м; 5 – Н = 5·10-2м; 

температура теплоносія 323 К. 
 

сія (від 0,5 до 2,3 м/с), а також - висоти шару матеріа-
лу (від 5· 10-3 м до 5 · 10-2 м). 

Отримані залежності (рис.4) вказують на те, що 
гідравлічний опір шару сухого кварцового піску від 
концентрації спирту в розчині залежить незначно. 

Для узагальнення гідродинаміки сухого шару дос-
ліджуваного матеріалу нами використано модифіко-
вану формулу Ергана [2], яка враховує геометричні 
параметри шару, а також, фізичні властивості середо-
вища:  
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де А і В – коефіцієнти пропорційності, які визначача- 
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Рис. 3. Залежність гідравлічного опору шару сухого кварцового 
піску після сушіння від 40% спиртового розчину за фіктивної 

швидкості руху теплоносія для різних його висот: 1 – Н = 5·10-3 м; 2 
– Н = 1·10-2 м; 3 - Н = 2·10-2 м; 4 – Н = 3·10-2 м; 5 – Н = 5·10-2м; 

температура теплоносія 323 К. 
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Рис. 4. Залежність гідравлічного опору шару сухого кварцового 
піску після сушіння від: 1- води; 2-10%; 3-20%; 4-40%; 5-60%-го 
спиртового розчину за фіктивної швидкості руху теплоносія для 

висоти 2·10-2 м; температура теплоносія 323 К 
 

 
ються експериментально; ω0 – фіктивна швидкість 
теплоносія через шар висушуваного матеріалу, м/с; а 
– питома поверхня сухого матеріалу, м2/м3; ε – порис-
тість матеріалу, м3/м3; μ – динамічний коефіцієнт в‘яз-
кості теплоносія, Па·с; ρ – густина теплоносія, кг/м3. 
Для аналітичного опису гідродинаміки шару сухого 
кварцового піску, результати досліджень можна 

представити в координатах )( 0
0




 f
H
P

 (рис.5) і 

визначити числові значення В* і А*, що входять у 
рівняння (1а) для розрахунку гідравлічного опору. 
Одержані значення коефіцієнтів пропорційності А* і 
В*, що входять у рівняння (1 а) не є сталими і за-
лежать від висоти шару матеріалу. На рис. 6. показано 
залежність коефіцієнтів А* і *В від висоти шару, яку 
можна розрахувати за одержаними рівняннями: 
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Рис. 5. Узагальнення результатів гідродинаміки сухого кварцового 
піску після сушіння від 10% водно-спиртового розчину для різної 

висоти шару. 
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Рис. 6. Залежність коефіцієнта А*  від висоти шару матеріалу. 
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Рис. 7. Залежність коефіцієнта В*  від висоти шару матеріалу. 
 

 
0,27H204173,79*A                  (2) 

                           0,71* H7943,28B                 (3) 

Аналіз коефіцієнтів показує, що із зменшенням ви-
соти шару матеріалу коефіцієнт А зростає від 4,5·105 
до 1·106, тобто, у 2,2 рази, а коефіцієнт В зростає з 
5,3·104 до 3,7·105, тобто у 7 разів. 

З врахуванням рівнянь (1) і (2) залежність (1) 
для досліджуваного матеріалу матиме вигляд: 

 0
73,079,204173 HP  

2
0

29,028,7943  H                (4) 

Рівняння (4) дає можливість розрахувати ΔР за-
лежно від швидкості руху теплоносія і висоти шару 
кварцового піску у досліджуваному діапазоні зміни 
величин.  
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Рис. 7. Кореляційна залежність між розрахованими теоретично 
значеннями ΔРтеор. гідравлічного опору шару сухого кварцового 

піску за рівнянням (4) та визначеними експериментально 
значеннями ΔРексп. для різних висот і різних концентрацій водно-

спиртового розчину 
 

Узгодження експериментальних значень ΔРексп. з 
теоретичними ΔРтеор., розрахованими за рівнянням (5) 
показано на рис. 7, максимальна похибка не переви-
щує 15%. Отже, за даним рівнянням можна прогнозу-
вати процес сушіння кварцового піску у щільному 
шарі за відомих значень висоти шару та фіктивної 
швидкості теплоносія.  

Висновки  
Одержані гідродинамічні залежності як для 

процесу фільтраційного сушіння після води, водно-
спиртових розчинів різних концентрацій (0; 10; 20; 40; 
60%), так і самого спирту, дають можливість прогно-
зувати перебіг процесу сушіння у щільному шарі, йо-
го ефективність і доцільність використання. Остаточ-
ний висновок, за якої структурної модифікації здійс-
нювати сушіння, можна зробити під час аналізу кіне-
тичних і енергетичних характеристик процесу. 
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