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• Актуальність проблеми. Робота присвячена моделюванню 
перемішувача «Турботрон» за допомогою програмного 
середовища SolidWorks і випробовування його в полігонних 
умовах.  

• Мета. У ресурсі Flow Simulation програмного середовища 
SolidWorks одержати моделі параметричних полів швидкості і 
завихреностей потоків пульпи в мішалці при застосуванні 
різних конструкцій імпелерів. На основі одержаних даних 
рекомендувати кращі конструкції імпелерів для 
впровадження у виробництві. Виконати їх експериментальні 
апробації. 
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• Наукова цінність розробки: Одержані параметричні поля 
швидкостей і завихреностей потоків пульпи (бурового 
розчину) в мішалці «Турботрон» при застосуванні різних 
конструкцій імпелерів. Аналіз одержаних результатів 
показує суттєві переваги імпелера з однорядними 
вертикальними лопатями, який у всьому робочому прості 
мішалки забезпечує суттєве перевищення швидкості пульпи 
критичних значень за умовами седиментації. Показано, що 
осідання твердої фази за зазначених умов: конструкції 
імпелера з однорядними вертикальними лопатями, 
характеристик пульпи та режимних параметрів 
перемішування практично не може відбуватися.  
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• Практичне значення. На 
основі результатів виконаних 
досліджень для використання 
у мішалці типу «Турботрон» 
рекомендується імпелер з 
однорядними вертикальними 
лопатями. Імпелери з 
лопатями пропелерного типу 
можна використовувати 
обмежено – наприклад, у 
випадку постійної подачі 
вихідної пульпи через нижній 
патрубок, висота якого 
повинна бути мінімізована. 
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Турботрон – апарат для пелетування вугілля 

масляним реагентом у водовугільній пульпі 

(українська модифікація). 



АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ 
МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРИЧНИХ ПОЛІВ 

 • Задля виконання задач, що були поставлені в роботі, було проведено 
аналіз програмних середовищ типу САПР, для виконання 
моделювання, а саме:  

• FreeCAD (Juergen Riegel’s) 
• AutoCAD 
• BricsCAD 
• SolidWorks 

Розглянувши найпоширеніші програмні середовища типу САПР, ми 
прийшли до висновку, що найбільш прийнятним варіантом для 
виконання завдання по дослідженню гідродинамічних параметричних 
полів  перемішувачів «Турботрон», буде програмне середовище 
SolidWork, яке забезпечує комплексне  моделювання параметричних 
полів течії пульпи. 



•3D-модель 
розрахункової області 
для задання вихідних 
даних при 
моделюванні 
лопатевої мішалки 
типу "Турботрон" у 
програмному 
середовищі Flow 
Simulation 
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3D-моделі імпелерів: 

а – однорядні вертикальні лопаті; б – лопаті пропелерного 
типу 
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Моделі поля швидкостей V, м/с (а) і поля 
завихреностей ω (б), 1/с пульпи у мішалці «Турботрон» 

з лопатями пропелерного типу 

а б 
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Моделі поля швидкостей V, м/с (а) і поля завихреностей ω (б), 
1/с пульпи у мішалці «Турботрон» з однорядними 

вертикальними лопатями  

а б 
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Криві зміни швидкостей V, м/с пульпи у мішалці 
«Турботрон» з лопатями пропелерного типу (а) та з 

однорядними вертикальними лопатями (б) 
 

а 

1
1
1

 

б 



Криві зміни завихреностей ω, 1/с пульпи у мішалці 
«Турботрон» з однорядними вертикальними лопатями 

по її висоті (а) та лопатями пропелерного типу(б) 
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Порівняльна таблиця максимумів і мінімумів швидкостей і 
завихреностей пульпи у мішалці «Турботрон» для різних 

конструкцій імпелерів 
 Максимуми Мінімуми 

Імпелер з 
однорядними 
вертикальними 
лопатями 

Імпелер з 
лопатями 
пропелерного 
типу 

Імпелер з 
однорядними 
вертикальними 
лопатями 

Імпелер з 
лопатями 
пропелерного 
типу 

Швидкість 
(Velocity) 
[m/s] 
 

9.032 

 
8.492 

 
0 0 

Завихреність 
(Vorticity) [1/s] 
 

192.677 

 
488.543 

 
0.422 

 
0.396 
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                                       𝑉𝑐 =
2𝑟2

9𝛿
𝜌 − 𝜌𝑜 𝑔 .                                              

де V — швидкість руху (осiдання) частинок дисперсної фази, 

м/с; r — радiус частинок, м;  𝜌 — густина частинок дисперсної 

фази, кг/м3; 𝜌𝑜— густина дисперсiйного середовища, кг/м3; 𝛿 — 

абсолютна в’язкiсть дисперсiйного середовища, кг/м · с; g — 

прискорення сили тяжiння, м/с2. 
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Порівнювальна таблиця швидкості седиментації 
залежно від обважнювача. 

Обважнювач Густина (кг/м3) Швидкість седиментації 

Барит 4400 кг/м3 3,659∗ 10−3  м/с 

Карбонат кальцію (крейда, 

мармурова крихта, вапняк) 

СаСО3 

2700 кг/м3 1,684∗ 10−3  м/с 

Сидерит 3900 кг/м3 3,078∗ 10−3  м/с 

Доломіт 2900 кг/м3 1,916∗ 10−3  м/с 

Гематит(Fe2O3) 5300 кг/м3 4,704∗ 10−3  м/с 

Пірит(FeS2) 5000 кг/м3 4,355∗ 10−3  м/с 
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• Моделі швидкості і 
траєкторій руху зерен 
твердої фази одержані 
системою Flow Simulation 
(шкала швидкостей 
відповідає моделям поля 
швидкостей і полям 
завихреностей для 
імпелеру з однорядними 
вертикальними лопатями.  
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Вихідне вугілля 

Зв'язуюче 

Вода 

Електродвигун 

Контактний чан 
Байпасна установка 

(пульпоприготування) Млин Дробарка 

Варіатор швидкості 

Гранули Вода Термонагрівач 

Полігонна установка забезпечує безперервний режим 
перемішування пульпи при максимальній продуктивності по 
пульпі 10 м3/год. 



• Схема полігонної 
установки масляної 
агрегації вугілля: 1 – 
центрифуга; 2 – 
турбінний гранулятор; 3 – 
резервуар для 
регулятора середовища; 
4 – молоткова дробарка; 
5 – камера змішування; 6 
– млин; 7 – зумпф; 8,9 – 
насоси; 10 – резервуар 
для реагента; 11 – склад 
склад зневодненого 
продукту (при наявності 
цієї операції); 12 – дугове 
сито. 



Вихідним вугіллям слугувало 
вугілля марки Г шахти зольністю 
16,7 %, зв'язуюче - топковий 
мазут М100. Режимні параметри 
процесу масляної грануляції: 
тривалість процесу агітації 
пульпи при масляній агрегації 
(тривалість пелетувння) τа = 10 
хв., швидкість обертання 
імпелера ni = 2000 хв.-1, 
температура середовища tc= 20, 
рН=7,2, розрідженість Т:Р=1:3. 

Контактний 
апарат 
(імпелерна 
мішалка) 
полігонної 
установки 
одержання 
вуглемасляни
х гранул-
носіїв: 1 – 
зовнішній 
вигляд; 2 – 
імпелер. 



• Вихідне вугілля після дроблення 
та подрібнення разом із водою 
надходило до байпасної 
установки, де відбувалося 
пульпоприготування, потім 
пульпа направлялася до 
контактного чану, туди ж 
подавалося підігріте у 
термонагрівачі зв'язуюче. 

Дугове сито полігонної установки 
одержання вуглемасляних гранул. 



Клас крупності, мм Вихід, % Сумарний вихід, % Зольність, % 

+2,0 1,72 1,72 8,93 

2,0 – 1,0 14,08 15,80 8,73 

1,0 – 0,5 10,85 26,65 10,45 

0,5 – 0,3 16,29 42,94 11,11 

0,3 – 0,2 16,79 59,73 14,02 

0,2 – 0,1 17,65 77,38 19,33 

0,1 – 0,05 16,94 94,32 27,33 

– 0,05 5,98 100,00 33,32 

Всього 100,0 - 16,71 

Ситова характеристика вихідного вугілля, яке піддавалося грануляції на 
полігонній установці 



Результати порівняльних експериментальних досліджень 

імпелерів 
Характеристики вугільно-

масляних агломератів 

Конструкція імпелерів мішалки «Турботрона» 

однорядні вертикальні лопаті лопаті пропелерного типу 

Діаметр гранул-агломератів, 

d, мм 

3,1 4,5 

Загальна вологість після 

зневоднення на дуговому 

ситі, W, % 

15,8 14,0 



Висновки: 
• Виконано фізичне моделювання і порівняльне випробування 

мішалки «Турботрон»  спорядженої імпелерами різних 
конструкцій. 

• Виконано комп'ютерне моделювання, результати якого показали 
переваги імпелера з однорядними вертикальними лопатями, 
який у всьому робочому просторі мішалки забезпечує суттєве 
перевищення швидкості пульпи критичних значень за умовами 
седиментації та завихреності потоків .  

• Таким чином, осідання твердої фази за зазначених умов 
практично не може відбуватися.  

• На основі результатів виконаних досліджень для використання у 
мішалці типу «Турботрон» рекомендується імпелер з 
однорядними вертикальними лопатями.  



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІШАЛКИ «ТУРБОТРОН» МЕТОДОМ ФІЗИЧНОГО ТА 

МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
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