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ДО РОЗРАХУНКУ ВАКУУМ-АПАРАТІВ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ 
1. Гідравлічна характеристика циркуляційного контуру 

TO CALCULATION OF VAKUUM-PANS OF BATCH-TYPE 
1. Hydraulic description circulation a contour 

 
На підставі теоретичних і експериментальних досліджень отримані розрахункові 

рівняння для визначення коефіцієнтів опору тертя по довжині труби і на місцевих опорах 
під час руху утфеля і газо-утфельного потоків 

Ключові слова: утфіль, вакуум-апарат, місцевий опір, втрати напору чи тиску по 
довжині, втрати напору чи тиску на місцевих опорах   

 
On the basis of theoretical and experimental researches calculation equalizations are got 

for determination of coefficients of resistance a friction on length of pipe and on local resistances 
at motion of massecuite and gas-massecuite streams. 

Keywords: massecuite, vacuum-pfns, local resistance, losses of pressure or pressure on 
length, losses of pressure or pressure on local resistance. 

 
На основании теоретических и экспериментальных исследований получены 

расчетные уравнения для определения коэффициентов сопротивления трению по длине 
трубы и на местных сопротивлениях при движении утфеля и газо-утфельного потоков.  

Ключевые слова: утфель, вакуум-аппарат, местное сопротивление, потери напора 
или давления по длине, потери напора или давления на местном сопротивлении . 

 
Гідродинамічні характеристики циркуляційного контуру випарників широко 

досліджені стосовно до парогенераторів, трохи у меншій мірі – стосовно до випарних 
апаратів. Вивчення гідродинаміки утфельних вакуум-апаратів вивчене недостатньо. Разом з 
цим гідродинамічні процеси у вакуум-апаратах підпорядковані законам, загальним для всіх 
випарників, а методика гідродинамічного розрахунку циркуляційного контуру 
парогенераторів з певними корективами може бути використана і для вакуум-апаратів [1]. 

Природна циркуляція уварюванної маси відбувається під дією гравітаційних сил, які 
виникають внаслідок відмінності густин середовища в опускних і підйомних каналах. 
Створений таким чином рушійний напір повністю тратиться на подолання гідравлічних 
опорів і прискорення уварюванної маси у підйомних каналах. 
Реологічні властивості утфеля чинять визначальний вплив на гідродинамічні   
характеристики середовища у вакуум-апараті.Течія чистих цукрових розчинів 
підпорядковується закону Ньютона, згідно до якого їх в’язкість не залежить від напруження 
зсуву і часу зберігання розчину. Виробничі цукрові розчини можуть містити у своєму складі 
сухих речовин до 50% різних нецукрів.  У залежності від складу нецукрів при однаковому 
вмісті сухих речовин у розчинах зі зменшенням їх доброякісності спостерігається як 
підвищення, так і зменшення в’язкості цукрових розчинів. У таких розчинах спостерігалося 
проявлення слабких псевдопластичних властивостей. 

Наявність кристалів цукру значно підвищує в’язкість утфеля, особливо при 
концентрації кристалів КР > 45%, коли кристали дотикаються один до  одного і  не  можуть 



рухатися індивідуально. Про реологічну природу утфеля немає єдиної думки, а значення 
в’язкості однакових за складом утфелів відрізняються інколи у десятки разів.  

Зміна розмірів кристалів від 0,5 до 3 мм не чинить впливу на відносну динамічну 
в’язкість утфеля до міжкристального розчину μу/μм,  а відносна в’язкість для утфелів з 
вмістом кристалів розміром 3...5  мм на 7...10%  менша,  ніж при інших розмірах кристалів,  
але при інженерних розрахунках таку відмінність можна не враховувати.  

Зміна температури не впливає на величину відносної в’язкості утфеля.  Збільшення 
μу/μм зі збільшенням температури спостерігається тільки при витіканні утфеля з коротких 
патрубків. Ймовірно, що збільшення величини відношення μу/μм пов’язане не зі збільшенням 
в’язкості утфеля, а з підвищенням турбулентності у потоці кристалами цукру при зменшенні 
в’язкості розчину. 

 
Рис.1. Залежність відносної в’язкості утфеля від вмісту 
кристалів при вимірюванні: ультразвуковим 
віскозиметром  1  –  Дб=100 од.; 2 – Дб=60 од.; 3 – 
віскозиметром Хеплера при зміні розмірів кристалів 
від 0,5 до 5,5 мм. Ротаційними віскозиметрами: 4 – 
t=20 °C; 5 –  t=90 °C; 7 –  КР < 55%; 8 – КР > 50%; 6 – 
віскозиметром Воларовича при КР < 50% 

З порівняння даних, наведених на рис.1, легко 
замітити, що значне розходження спостерігається між 
дослідами з різною кінетикою течії утфеля. Для 
порівняння на ньому наведені результати отримані за 
допомогою ультразвукового віскозиметра, 
рекомендованого для контролю в’язкості        
міжкристального розчину з метою регулювання 
процесу уварювання утфеля. Про в’язкість судили по 

швидкості затухання ультразвукових коливань плоскої пластини, яка здійснювала 
високочастотні повздовжні коливання в утфелі. При КР < 20% прилад практично не 
реагував на наявність кристалів. За допомогою такого віскозиметра отримані самі низькі 
значення μу/μм (лінії 1 і 2 на рис.1), тому що пластина під час коливань дотикалася головним 
чином до міжкристального розчину і тільки епізодично – з кристалами, тому тверда фаза 
практично не впливала на покази приладу. 

Суттєвий вплив вмісту кристалів на відносну в’язкість утфеля спостерігається при 
течії утфеля у вертикальних трубах. Напрямок руху кристалів і розчину тут співпадають. 
Кристали цукру внаслідок більшої густини мають певну відносну швидкість у розчині і, 
турбулізуючи його, створюють ефект додаткової в’язкості утфеля. 

Найбільші значення відношення μу/μм отримано у дослідах на ротаційних 
віскозиметрах, у зазорах яких кристали цукру під дією рушійних гравітаційних і 
відцентрових сил здійснюють складний просторовий рух з більшими, ніж у вертикальних 
трубах, відносними швидкостями. Цим пояснюється збільшення дисипації енергії потоку і 
підвищення в’язкості утфеля. 

Для розрахунку циркуляції утфеля у вакуум-апараті у більшій мірі можна 
використовувати залежності, отримані під час руху утфеля у трубах. Вважаємо, що рух 
утфелів високої в’язкості з невеликими швидкостями, які характерні для вакуум-апаратів, 
відноситься до ламінарного режиму, для якого коефіцієнт тертя по довжині труби 
визначається за рівнянням Пуазейля  

                                                                64 ,
Reтрl =                                                             (1) 



де Re = Wd/ν – число Рейнольдса, в якому W – швидкість руху уфеля в трубі діаметром d 
при кінематичному коефіцієнті в’язкості утфеля ν. 

При дослідженні втрат на тертя під час руху кормової патоки у трубах отримані 
невеликі відхилення від рівняння (1), які знаходяться у межах похибки дослідів. Втрати на 
тертя під час руху утфеля можна визначати за рівнянням Букінгама для структурованих 
систем. Це рівняння незначно відрізняється від (1), тому що граничні статичні напруження 
зсуву мають невеликі абсолютні значення. Отримані [1, 2] дані підтверджують 
справедливість рівняння (1) для визначення коефіцієнта тертя під час руху утфеля у 
вертикальних трубах (рис.2,а). 

                                  а)                                                                    б) 

 
Рис.2. Залежність коефіцієнтів опору тертя по довжині труби (а) і при вході і виході утфеля 
в трубу (б) від числа Рейнольдса при відповідному вмісті сухих речовин і кристалів (в %):   

1 – 69; 0; 2 – 75,2; 15; 3 – 80; 32; 4 – 82; 40; 5 – 84; 50 
У роботах [1, 3] також досліджувалися місцеві опори при вході утфеля в трубу і при 

виході з неї. Дослідні дані задовільно узагальнюються рівняннями (рис.2,б): 

                                                500 2501,6;   1.
Re Reвх вихz z= + = +                                 (2); (3) 

Коефіцієнти тертя по довжині і на місцевих опорах, як видно з рис.2, залежать тільки 
від чисел Рейнольдса потоків утфеля і не залежать від концентрації кристалів і вмісту сухих 
речовин в утфелі. 

У дослідженому діапазоні зміни режимних параметрів (Св = 79...86%,  КР = 10...54%, 
розмір кристалів 0,5...5 мм, температура 28...50 °С, швидкість течії утфеля 0,05...1,3 м/с) 
течія утфеля в трубах носила ламінарний режим (див. рис.2,а). У той же час при течії утфеля 
через місцеві опори ламінарний режим спостерігався тільки при Re < 80. При Re > 80 мав 
місце турбулентний нестійкий рух (перехідна область). 

При малих значеннях чисел Re вплив другого доданка в рівняннях (2) і (3) незначне у 
порівнянні з першим. У цій області рух утфеля через місцеві опори є безвідривним, 
ламінарним, і опір обумовлюється дією сил в’язкого тертя. Зі збільшенням значень чисел Re 
поряд з втратами на внутрішнє тертя виникають втрати напору, викликані відривом потоку з 
утворенням вихорів, тобто частковою турбулізацією потоку. При достатньо великих 
значеннях чисел Re втрати на створення вихорів стають переважними, коефіцієнти опору 
тертя практично не залежать від чисел Re. Це так звана квадратична (тому що втрати напору 
пропорційні квадрату швидкості течії) чи автомодельна область опорів, характерна для 
розвиненого турбулентного руху.  



Значення других доданків у рівняннях (2) і (3) набувають змісту у перехідній області 
турбулентної течії, коли числа Re > 80. У той самий час опори тертя за довжиною труби при 
числах Re, які досягали значення порядку 1800, відносяться до області в’язкої течії. 
Виникнення турбулентності на місцевих опорах при більш низьких значеннях чисел Re, у 
порівнянні з течією утфеля на стабілізованих ділянках трубопроводів, можна пояснити 
турбулізуючим впливом кристалів цукру під час переходу через місцеві опори, що пов’язано 
з перебудовою поля швидкостей і утворенням вихрового руху. 

Виконавши аналіз руху гомогенних полідисперсних утфелів у кільцевих каналах і на 
місцевих опорах зупинимося на течії газо-утфельних потоків. Для цього перед усім 
проаналізуємо форми течії, які можуть бути бульбашковими, снарядними, поршневими і 
кільцевими. Течії газо-утфельних потоків з чисто бульбашкової формою (рівномірно 
розподіленими в об’ємі дрібними бульбашками) не спостерігалася. У дослідах з цукровими 
розчинами і утфелями з КР <15%  при невеликих витратах повітря спостерігалися течії,  в 
яких повітряні бульбашки різних розмірів нерівномірно рухалися по центру труби, що 
викликано високою в’язкістю цукрових розчинів і утфелів. 

Більш характерною для газо-утфельних потоків є снарядна форма з рівномірним 
рухом переміжних газових снарядів,  які займали майже весь переріз труби,  і рідких 
перемичок.  

Поршнева форма подібна до снарядної, але відрізняється від неї тим, що довжина 
газових снарядів значно перевищує довжину рідких перемичок, рухаючись подібно 
поршню. На зайнятих газом ділянках спостерігалось стікання вниз шару утфеля, який далі 
підхоплювався туфельною перемичкою, що підіймалася вгору. Така течія супроводжується 
великими коливаннями тиску в трубі і швидкості руху потоку. 

Кільцева форма газо-утфельних потоків спостерігалася тільки при невеликих 
витратах утфеля при великому газовмісту  потоку. При цьому у центрі труби рухається 
суцільний потік повітря з окремими частинками утфеля, в по стінках підіймається 
хвилеподібно шар утфеля. 

Область існування окремих форм течії газо-утфельних сумішів  визначається 
витратним газовмістом β і швидкістю суміші Wсм у потоці, а також вмістом сухих речовин і 
кристалів в утфелі. З підвищенням концентрації, і як наслідок, в’язкості рідкої компоненти 
потоку границі між окремими формами потоків зміщуються в бік менших значень β і Wсм, 
що пояснюється збільшенням опору руху перемичок утфеля, що приводить до збільшення 
довжини газових снарядів. 

Характерними для промислових вакуум-апаратів є снарядна і поршнева форми течії 
паро-утфельних потоків у кип’ятильних трубах. Дійсний газовміст і швидкості руху фаз є 
важливими гідродинамічними характеристиками кип’ятильних труб, тому що безпосередньо 
впливають на рушійний напір природної циркуляції утфеля. 

Дійсний газовміст φ, а також швидкості руху газу (пари) W″ чи рідини W′ у більшому 
ступені залежать від форми потоку. Під дією сил Архімеда  газ (пара) у кип’ятильних трубах 
рухається швидше за утіль. Відносна швидкість газу (Wг = W″ – W′) тим більша, чим більше 
розділені фази у потоці суміші. Найменшу швидкість мають дрібні одиничні бульбашки 
газу, зі збільшенням їх розміру Wг збільшується. Якщо бульбашки рухаються одна за іншою, 
їх відносні швидкості зростають. Збільшується Wг при переході форм течії від бульбашкової 
до снарядної, поршневої і кільцевої. 

Гідравлічні опори при течії газо-утфельних потоків в трубах є головними складовими 
загального опору циркуляційного контуру. Вони включають у себе  втрати тиску на тертя 
суміші за довжиною труби Δрд

тр, на прискорення руху суміші Δрпр і на розширення при 
виході суміші з труби Δрд

вих. 
Отримані дані про втрати тиску на тертя Δрд

тр газо-утфельних потоків у 
вертикальних трубах у залежності від дійсного вмісту рідини в суміші (1 – φ) і від втрат на 



тертя Δр0
тр при течії тільки рідкої компоненти зі швидкістю циркуляції W0 узагальнюються 

наступною залежністю: 
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Аналогічна залежність отримана також для пароводяних потоків при аналітичному 
вирішенні моделі з турбулентним рухом рідини у кільцевому шарі.  Але залежність (4)  
узагальнює дані, які відносяться також до бульбашкової і снарядної форм течії. Зміна тиску 
і витратної швидкості рідкої компоненти не впливає на залежність (4), тому що в однаковій 
мірі впливає на Δрд

тр і Δр0
тр (рис.3). Відхилення дослідних точок від апроксимуючої лінії 

досить велике. Це пояснюється пульсаційним характером течії газо-утфельних  
потоків, що тягне за собою похибку при вимірюванні. 

Рис.3. Втрати тиску на тертя в газо-утфельних 
потоках при вмісті сухих речовин 82% і кристалів 
42% (1) і відповідно 86,1 і 54% (2) 
        Втрати напору на прискорення потоку 
газорідинної суміші визначається їх масовою 
швидкістю і зміною дійсного газовмісту вздовж 
потоку. Аналітичним шляхом отримано залежність 
для визначення Δрпр, яку для випадку, коли густина 
рідкої фази ρ′ значно більша густини газу ρ″, що 
характерно для роботи вакуум-апаратів, можна 
представити у такому вигляді: 

                            ( )
( )( )

2
0 2 1

1 2

,
1 1пр

W
р

r j j
j j
¢ -

D =
- -

               (5) 

де індекси 1 і 2 характеризують початковий і 
кінцевий перерізи розрахункової ділянки труби. 

Дослідження втрат тиску на виході газо-утфельної суміші з труб у вигляді залежності 
відношення коефіцієнтів місцевого опору (ζд

вих для газо-утфельного потоку і  ζ0
вих для 

потоку утфеля) від відношення витратних швидкостей газу W″ 
0 і утфеля W′

0 дозволили 
отримати залежність  
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                                        (6) 

Зміна фізичних властивостей і витратної швидкості рідкої компоненти не впливає на 
отриману залежність (6), ймовірно тому, що в однаковій мірі впливає на ζд

вих і ζ0
вих. 

Висновки. На підставі теоретичних і експериментальних досліджень отримані 
розрахункові рівняння для визначення втрат напору по довжині і на місцевих опорах під час 
руху утфелів з різним вмістом кристалів цукру. Аналогічні залежності для визначення втрат 
тиску по довжині труби циркуляційного контуру і на місцевих опорах отримані для газо-
утфельних потоків. 
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