
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

Моделювання статичного змішувача системи  

приготування бурового розчину 

 

Методичні вказівки  

до практичних занять з дисципліни 

«Моделювання технологічних процесів в нафтогазовій галузі» 

для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології»  

 

 

 

 

 

 

Затверджено 

редакційно-видавничою   

радою НТУ «ХПІ», 

протокол № 3 від  06.10.2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків  

НТУ «ХПІ» 

2021 



Моделювання статичного змішувача системи приготування бурового 

розчину. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Моделювання технологічних процесів в нафтогазовій галузі» для студентів 

спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» / В. С. Білецький. – 

Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – 13 с. 

 

 

 

Укладач В. С. Білецький  

 

Рецензент В. М. Орловський 

 

Кафедра видобування нафти, газу та конденсату 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/vidobuvannya-nafti-gazu-ta-kondensatu/


ПРАКТИЧНА РОБОТА 27 
 

Моделювання статичного змішувача системи приготування 

бурового розчину
12

 
 

Об’єкт моделювання 
 

Статичний міксер (змішувач) — статичний (нерухомий) змішувач  

середовищ, який конструктивно являє собою вставку різної конструкції 

у трубі, по якій подається середовище (рідина, газ, пульпа). 

Міксери відрізняються один від одного за конфігурацією, довжи-

ною, діаметром і набором інших показників, і в цілому дозволяють 

змішувати великий спектр дво- і багатокомпонентних матеріалів різної 

в'язкості, густини, хімічної природи і практичного призначення. 

Задача статичного міксера — гомогенізувати матеріал, вирівняти 

градієнт в'язкості і складу, суттєво підвищити турбулентність потоку. 

В останній час статичні змішувачі все ширше використовуються в 

ряді галузей промисловості, що обумовлено їх перевагами, зокрема, 

великою кількістю можливих варіантів конструктивного рішення, 

відсутністю рухомих елементів, привода, енергоспоживання, 

можливістю суміщення з гідро- та пнемо-транспортними мережами, а 

також різноманітністю технологічних функцій, які вони здатні 

виконувати: змішування газоподібних, рідких і сипучих твердофазних 

компонентів, диспергування твердофазних компонентів в рідких і 

незмішуваних рідинах, флокуляція твердої фази в рідинних потоках, 

інтенсифікація розчинення реагентів у рідинах тощо.  Перспектива 

застосування статичного змішувача у нафтогазовій галузі – 

гомогенізація бурових та тампонажних розчинів, кондиціонування 

рідин реагентами тощо. 

 
5.2.7.1. Приклад моделювання статичного змішувача із застосуванням 
програми КОМПАС та модуля Simulation ресурсу SolidWorks 

 

У даному прикладі показане моделювання трьох конструкцій 

статичного змішувача враховуючи параметри бурового розчину (табл. 

5.2). Мета – отримати параметричні поля гідросуміші у робочій зоні 

труби (поле швидкостей, поле завихреності, поле інтенсивності 

                                                                 
1 На основі досліджень:  Дослідження роботи статичного змішувача в циркуляційних 

системах промивальної рідини бурових установок. / В. С. Білецький, Ю. С. Міщук, Ю. І. 
Кузнєцова // Збірник наукових праць ПолтНТУ. Серія: Галузеве машинобудування, 

будівництво. – 2018. – Вип. 1 (50). – С. 197–207. 
2
 Нумерація елементів тексту збережена за посібником Білецький В.С. Моделювання у 

нафтогазовій інженерії (Навчальний посібник) – Харків: НТУ «ХПІ», 2021. –  328 с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3882/1/%D0%A1.%20197-207%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3882/1/%D0%A1.%20197-207%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3882/1/%D0%A1.%20197-207%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3882/1/%D0%A1.%20197-207%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf


турбулентності, поле масштабу турбулентностей по довжині шляху 

перемішування) і виконати їх порівняльний аналіз.  

Характеристики бурового розчину: густина – 1250 кг/м3, динамічна 

в’язкість – 0.02 Па·с.  

Розташування статичного змішувача в трубі показано на 3D моделі 

(рис. 5.39.), одержаній в програмі КОМПАС. 

 

Рисунок 5.39. –  3D-модель конструкції статичного змішувача:                                                 
1 – труба; 2 – статичний змішувач.  

 

Розрахуємо такі параметричні поля гідросуміші у робочій зоні 

труби, яка охоплює власне змішувач і відтинок труби за ним довжиною 

до 20 діаметрів труби: 

- поле швидкостей гідросуміші v (м/с); 

- поле завихреності n (с-1)  (середня колова швидкість рідини у 

вихорі потоку); 

- поле інтенсивності турбулентності І (%): 

                                                 
и

І
U


 ,                                               (5.22) 

де середньоквадратична швидкість турбулентних пульсацій и  : 

                                      2 2 21 2

3 3
x y zи u u u k                                   (5.23)     

Середня швидкість турбулентного потоку: 

                                            
2 2 2

x y zU U U U                                    (5.24) 

- поле масштабу турбулентностей по довжині шляху 

перемішування lm (м). 

Для отримання моделей зазначених параметричних полів вико рис-

тано модуль Flow Simulation програмного середовища SolidWorks. Резу-

льтати досліджень представлені в табл.5.2. Графіки зміни швидкості 

потоку бурового розчину по довжині трубопроводу  (криві v(L)) 

представлені на  рис. 5.40. Графіки зміни завихреності п (с-1) відносно 

осі труби L (м), (криві п(L)) представлені на  рис. 5.41. Графіки зміни 

інтенсивності турбулентності І (%) відносно осі труби L (м), (криві І(L)) 

представлені на  рис. 5.42. Графіки зміни масштабу турбулентностей lт 

(м) відносно осі труби L (м), (криві lт (L)) представлені на  рис. 5.43. 



Таблиця 5.2 – Результати моделювання статичного змішувача за 
допомогою  модуля Flow Simulation ресурсу SolidWorks 

Номер дослідження та опис конструкції 

Дослід 1 – Труба Ø114х9 мм, без додатково встановленого статичного змішувача 

Модель поля швидкості 

 
Модель поля завихреності 

 

Модель інтенсивності турбулентності 

 

Модель масштабу турбулентностей по довжині шляху перемішування 

 

Дослід 2 

Труба Ø114х9 мм, з додатково 

встановленим статичним змішувачем №1 

 

Модель поля швидкості 

 



Модель поля завихреності 

 

Модель інтенсивності турбулентності 

 

Модель масштабу турбулентностей по довжині шляху перемішування 

 

Дослід 3 

Труба Ø114х9 мм, з додатково 

встановленим статичним змішувачем № 2 

 

Модель поля швидкості 

 

Модель поля завихреності 

 

Модель інтенсивності турбулентності 



 

Модель масштабу турбулентностей по довжині шляху перемішування 

 

Дослід 4 

Труба Ø114х9 мм, з додатково 

встановленим статичним змішувачем № 3 
 

Модель поля швидкості 

 

Модель поля завихреності 

 

Модель інтенсивності турбулентності 

 

Модель масштабу турбулентностей по довжині шляху перемішування 



 

 

Одержані результати характеризують картину зміни 

турбулентності бурового розчину вздовж трубопроводу в місці 

установки статичного змішувача і в зоні трубопроводу за ним. Як 

бачимо, оцінки турбулентності, представлені кривими п(L), І(L) та lт (L) 

кореспондуються між собою (рис. 5.40-5.45). Середня колова швидкість 

рідини у вихорі потоку п, інтенсивність турбулентності І та масштаб 

турбулентностей lт набувають максимальних значень в місці установки 

статичного змішувача, а далі зменшуються по довжині труби на відстані 

до 10 діаметрів труби (10D). Разом з тим, кожен з досліджених 

різновидів статичного змішувача по-різному впливає на окремі 

характеристики турбулентності.  
 

Дослід 1 (труба без статичного 
змішувача) 

 

 

Дослід 2 (змішувач №1) 
 

 
Дослід 3 (змішувач №2) 

 

Дослід 4 (змішувач №3) 

 
 

Рисунок 5.40. – Графіки зміни швидкостей v (м/с) відносно осі труби 
L(м), (криві v(L)) 



Дослід 1 (труба без статичного 
змішувача) 

 

Дослід 2 (змішувач №1) 
 

 
Дослід 3 (змішувач №2) 

 

Дослід 4 (змішувач №3) 

 
Рисунок 5.41. – Графіки зміни завихреності п (с

-1
) відносно осі труби L 

(м), (криві п(L)) 
 

 
Дослід 1 (труба без статичного 

змішувача)

 

 

 
Дослід 2 (змішувач №1) 

 

 
Дослід 3 (змішувач №2) 

 

Дослід 4 (змішувач №3) 

 
Рисунок 5.42 – Графіки зміни інтенсивності турбулентності І (%) 

відносно осі труби L (м), (криві І(L)) 
 
 

 
 



 
Дослід 1 (труба без статичного 

змішувача) 

 

 
Дослід 2 (змішувач №1) 

 

 
Дослід 3 (змішувач №2) 

 

Дослід 4 (змішувач №3) 

 
Рисунок 5.43. –  Графіки зміни масштабу турбулентностей lт (м) 

відносно осі труби    L (м), (криві lт (L)) 
 

Таблиця 5.3. –  Максимальні та мінімальні значення параметрів 

 

Параметр 
№ 

досліду 
Опис конструкції Max значення Min значення 

Швидкість,  

v (м/с) 

1 
Труба, без статичного 

змішувача 
4,43 4,41 

2 Зі змішувачем №1 4,88 1,83 

3 Зі змішувачем №2 15,19 3,53 

4 Зі змішувачем №3 15,99 3,59 

Завихреність,  
п, с-1 

1 
Труба, без статичного 

змішувача 
1,19 0,01 

2 Зі змішувачем №1 108,5 0,01 

3 Зі змішувачем №2 786,5 0,01 

4 Зі змішувачем №3 706,4 0,97 

Інтенсивність 

турбулентності  
І (%) 

1 
Труба, без статичного 

змішувача 
2,27 0,89 

2 Зі змішувачем №1 28,13 1,28 

3 Зі змішувачем №2 27,01 1,41 

4 Зі змішувачем №3 43,53 1,73 

Масштаб 
турбулентностей  

lт, м 

1 
Труба, без статичного 

змішувача 
0,0020 0,0011 

2 Зі змішувачем №1 0,0053 0,0005 

3 Зі змішувачем №2 0,0044 0,0004 

4 Зі змішувачем №3 0,0052 0,0005 



Максимальні та мінімальні значення параметрів швидкості v, 

завихреності п, інтенсивності турбулентності І та масштабу 

турбулентності lт наведені в таблиці 5.3. 

Порівняльний аналіз кривих швидкості v(L) показує, що змішувачі 

№2 і №3 вигідно відрізняються від змішувача №1, дають близькі 

значення характеристик поля швидкості потоку в трубі. Максимальна 

швидкість потоку для них знаходиться на рівні 15-16 м/с, мінімальна 

3,5-3,6 м/с, що суттєво більше показників для змішувача №1 (відповідно 

4,9 м/с та 1,8 м/с), а також у 3,5 рази переважає максимальну швидкість 

потоку без змішувача. 

Аналіз кривих завихреності п(L) показує, що найкращі дані 

демонструє змішувач №2 (максимально 786,5 с-1), дещо гірші – 

змішувач №3 (706,4), на порядок нижчі характеристики маємо для 

змішувача № 1 (108,5). При цьому змішувач №2 забезпечує стабільно 

високу завихреність у трубопроводі на ділянці довжиною 0,5 м. Для 

інших змішувачів крива п(L) має нестабільний пульсуючий характер. 

Порівняльний аналіз кривих зміни інтенсивності турбулентності 

І(L) показує суттєву перевагу змішувача №3 (максимально 43,53%) і 

практичну паритетність результатів для змішувачів №1 і №2 (відповідно 

28,13% і 27,01%).  

Аналіз кривих зміни масштабів турбулентних завихрень вздовж 

трубопровода lт (L) показує практично однакову картину для всіх трьох 

змішувачів – діаметр вихорів у турбулентних потоках закономірно 

зменшується на ділянці після змішувача. Темп цих змін масштабу 

турбулентності ідентичний для конструкцій №1, №2 і №3.  

 

Висновки по моделюванню статичних змішувачів 

1. Статичні змішувачі є ефективними пристроями, які дозволяють 

збільшити турбулентність гідросуміші і при цьому мають ряд переваг: 

зокрема, велику кількістю можливих варіантів конструктивного 

рішення, відсутність рухомих елементів, привода, енергоспоживання, 

можливість суміщення з гідро- та пнемо-транспортними мережами. 

2. Виконані дослідження роботи трьох конструкцій статичного 

змішувача неньютонівської рідини з параметрами бурового розчину: 

густина – 1250 кг/м3, динамічна в’язкість – 0.02 Па∙с. із застосуванням 

модуля Flow Simulation програмного середовища SolidWorks дозволили 

одержати параметричні поля гідросуміші у робочій зоні труби, яка 

охоплює власне змішувач і відтинок труби за ним довжиною до 20 

діаметрів труби: поле швидкостей гідросуміші v (м/с); поле завихреності 

n (с-1); поле інтенсивності турбулентності І (%), поле масштабу 

турбулентностей по довжині шляху перемішування lm (м). 



3. За одержаними даними кращі технологічні характеристики перемі-

шування бурового розчину забезпечують змішувачі № 2 і № 3, які реко-

мендовані для впровадження в системі приготування бурового розчину 

на ділянці змішування його з реагентами. Для них максимальна швид-

кість пульпи складає 15,2-16 м/с, завихреність 786-706 с-1, інтенсивність 

турбулентності 27-43,5%, масштаб турбулентностей (4,4-5,2)·10-3 м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навчальне видання 

 

 

Моделювання статичного змішувача системи  

приготування бурового розчину 

 

Методичні вказівки  

до практичних занять з дисципліни 

«Моделювання технологічних процесів в нафтогазовій галузі» 

для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології»  
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