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Вступ 
 Актуальність проблеми. Робота 

присвячена фізичному і математичному 

моделюванню за допомогою комп'ютерної 

програми Microsoft Office Excel суміщеного 

процесу «гідротранспорт – масляна 

агломерація вугілля».  

 Мета. Одержання поліноміальних моделей 

«втрати напору по трубопроводу – 

швидкість гідравлічного транспортування»  

для «водо-вугільно-мазутної» суміші різного 

складу, які відображають механізм 

протікання суміщеного. 



Наукова цінність розробки та практичне 
значення 

Одержані поліноміальні моделі 
демонструють залежність втрат 

напору по трубопроводу i = f(V) від 
складу та структури твердої і рідкої 

фази водо-вугільно-масляно-
агломераційної гідросуміші. 

Результати виконаних досліджень 
рекомендуються для використання 
при розробці суміщеної технології 

«гідротранспорт – масляна 
агломерація вугілля» і 

проектуванні відповідного 
промислового чи магістрального 

вуглепроводу. 



Суміщений процес 
«гідротранспорт – масляна 

агломерація вугілля»  

 Суміщений процес «гідротранспорт – 
масляна агломерація вугілля» поєднує 
процес масляної агломерації і 
транспортування гідросуміші у 
гідротранспортній системі. Її особливістю 
є те, що процес агрегації протікає безпо-
середньо під час транспортування, без 
використання додаткових апаратів і 
пристроїв. Процес агрегатоутворення 
відбувається під дією гідродинамічних 
сил, які виникають у турбулентному 
потоці рідини.  



Засоби моделювання суміщеного процесу       
«гідротранспорт – масляна агломерація вугілля»  

 1. Фізичне моделювання суміщеного процесу «гідротранспорт – масляна 
агломерація» здійснювалося на стенді масляної грануляції вугілля та стенді 
гідравлічних досліджень.  

 2. Математичне моделювання виконано за допомогою комп'ютерної 
програми Microsoft Office Excel.  

 



Стенд масляної грануляції вугілля.  

Рисунок 2 – Принципова схема 

лабораторної установки масляної 

агрегації вугілля: 1 – молоткова 

дробарка; 2 – бункер для вихідного 

матеріалу; 3 – емульгатор; 4 – резервуар 

для зв’язуючого з електронагрівачем; 5 – 

варіатор швидкості; 6 – двигун;  7 – 

робоча камера імпелерної мішалки; 8 – 

сито; 9 – центрифуга; 10 – ємність 

регулятора середовища. 



Стенд гідравлічних досліджень  

Рисунок 3 – Схема (а) і загальний вигляд вузлів (б) 
дослідної установки гідравлічного транспортування 
вугілля, суміші «вода – вугілля – мазут М100 
(вуглемасляний гранулят)» : 1 - бункер; 2 - підпорна 
ємкість; 3 - привод; 4 - насос; 5 - дифманометри; 6 - 
труба Вентурі; 7- вимірювальна ділянка. 



Результати моделювання суміщеного процесу       
«гідротранспорт – масляна агломерація вугілля»  

 Об’єктом досліджень слугувало вугілля, 
вуглемазутні гранули з вмістом масла-
зв’язуючого в межах 15-23 мас.%, а також 
суміш "вугілля – гранулят", характеристика 
яких подана в таблиці 1. 

 Результати досліджень подані на рис. 4-7, 
на яких послідовно за кілометражем 
дистанції гідротранспортування L від 0,5 
км до 230 км показано еволюцію 
експериментальних кривих втрат напору і 
по трубопроводу, в залежності від 
швидкості руху гідросуміші. 



Початкова ділянка гідравлічного транспортування. 

 

 Рис. 4 – Експериментальні криві і(u) при 

гідротранспорті вуглемасляного грануляту зняті 

безпосередньо після  його завантаження (на 

дистанції L=0,5-2 км): 

 1 – вода; 2, 5 – гранулят с = 5%, 10%; 3, 4 – 

вугілля "Г", с = 50%, 18%. 

Експериментальні криві і(V) зняті безпосередньо 
після завантаження вугілля і вуглемасляного 
грануляту (або еквівалентної кількості Мазута 
М100) (на дистанції L=0,5-2 км) показані на рис.  4. 



Парадоксальний результат 

 Аншліфи гранул (рис. 5 а) показали 

наявність на їх поверхні плівки реагенту-

зв’язуючого, а мікроскопічні дослідження 

рідкої фази – те, що вона по суті являє 

собою грубодисперсну емульсію типу 

«масло у воді» (рис. 5 б). Причому 

наявність масляних крапель у рідкій фазі-

емульсії тим більша, чим більша 

швидкість гідравлічного транспортування 

V.  

Рис.  5 – Мікроскопія твердої і рідкої фази 

гідросуміші: а – аншліфи вихідних гранул, d = 

1,0-2,2 мм; б – грубодисперсна емульсія типу 

«масло у воді» 



Ділянка 4 км гідравлічного транспортування. 

 Рис.  6 – Експериментальні криві і(u) при 
гідротранспорті вуглемасляного грануляту зняті 
після проходження гідросуміші 4 км ;  

 1 – вода; 2 – гранулят с=5%, 4 км з моменту 
завантаження; 3 – вугілля "Г", с=18%; 4 – вугілля 
"Г", с=50%; 5 – гранулят, с=10%, 4 км з моменту 
завантаження; 6 – гранулят с=10%, 4 км з моменту 
завантаження.  

Експериментальні криві і(V) зняті на ділянці 4 і 20 км 
після завантаження вугілля, вуглемасляного 
грануляту та сумішей вугілля-гранулят показані на 
рис. 6 і 7. 



Ділянка 20 км гідравлічного транспортування. 

 Рис. 7 – Експериментальні криві і(u) при 

гідротранспорті вугілля, вуглемасляного 

грануляту і суміші вугілля-гранулят; 

  1 – вода; 2 – суміш вуглілля : гранулят 

=1:2; с=15%; 3 – суміш вугілля : 

гранулят=2:1; с=30%; 4, 5 – вугілля "Г", 

с=18%; с=50%; 6 – гранулят с=10%, 20 км з 

моменту завантаження. 



Ділянка 30, 230 км гідравлічного транспортування. 

 Рис.  8 – Експериментальні криві і(u) при 
гідротранспорті вугілля, вуглемасляного 
грануляту і суміші вугілля-гранулят:  

 1 – вода; 2 – суміш вугілля-гранулят (34% 
гранул), с=50% після 30 км 
гідротранспортування; 3 – те ж саме, але після 
добавки в гідросуміш гасу з розрахунку 1 кг/т 
сухого вугілля;  4 – після 
гідротранспортування отриманої суміші 
вугілля-гранулят на 230 км; 5, 6 – вугілля "Г", 
с=18%; с=50%.  

    



Оцифровка експериментальних даних  

Рис. 9. Таблиця i(V) у Microsoft Excel на основі 

експериментальних даних. 



Результати математичного моделювання : ресурс Microsoft 

Office Excel 



Рівняння поліноміальних кривих (назва графіка)  на 

початковій ділянці  



Результати математичного моделювання : ресурс 

Microsoft Office Excel 



Рівняння поліноміальних кривих на ділянці 4 км  



Результати математичного моделювання : ресурс 

Microsoft Office Excel 



Рівняння поліноміальних кривих на ділянці 20 км  



Результати математичного моделювання : ресурс 

Microsoft Office Excel 



Рівняння поліноміальних кривих на ділянках 30, 230 км  



Висновки  
▪ 1.Одержані експериментальні дані показують принципову можливість передачі вуглемасляного 

грануляту і сумішей «вугілля – гранулят» гідротранспортом на близькі (сотні метрів, перші км.) і 
далекі відстані (сотні і тисячі км) При цьому в трубопроводі одночасно відбувається збагачення 
всієї маси вугіля масляною алгомерацією. 

▪ 2.Експериментально простежено процес перерозподілу реагенту-зв’язуючого між вугільною і 
масляно-гранулятною частинами гідросуміші. Показано, що обмаслення первинно 
негранульованого (неагломерованого) вугілля при спільному гідротранспорті «вугілля – 
вуглемасляний агломерат» спричиняє протікання процесу масляної агломерації (додаткової 
агломерації) вугілля безпосередньо у трубопроводі.  

▪ 3.Одержані математичні моделі описують поведінку «водо-вугільно-мазуто-грануляційної» суміші 
при її гідравлічному транспортуванні і можуть бути використані для регулювання вказаного 
суміщеного процесу, прогнозування темпоральних границь окремих етапів масляної агломерації 
вугілля і відстеження його протікання в гідротранспортному трубопроводі. 

▪ 4.Наукова цінність розробки полягає в тому, що одержані поліноміальні моделі демонструють 
залежність втрат напору по трубопроводу i = f(V) від складу та структури твердої і рідкої фази 
водо-вугільно-масляно-агломераційної гідросуміші. При цьому коефіцієнт детермінації R2≥0,95. 

▪ 5.Результати виконаних досліджень рекомендуються для використання при розробці суміщеної 
технології «гідротранспорт – масляна агломерація вугілля» і проектуванні відповідного 
промислового чи магістрального вуглепроводу.  

 



Дякуємо за увагу. 


