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Сучасні наукові досягнення - 2008: Збірник матеріалів всеукраїнської 

науково-практичної конференції. -  В 3-х т. -  Т. III -  Миколаїв: НУК, 2008. -

У збірнику подані матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Сучасні наукові досягнення - 2008».

Висвітлено сучасний стан наукових досягнень. Визначено найбільш 

проблемні питання та наведено пропозиції щодо подальшої інтенсифікації 

інноваційних процесів в сучасних трансформаційних умовах глобалізації.

Збірник може бути корисним для науковців, державних службовців, 

працівників підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та
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Математична модель процесу відділення осаду 

в комбінованому сусловарильному апараті

Розробка нового обладнання, здатного забезпечити проведення кількох 

операцій, є актуальним завданням при створенні міні-пивзаводів. Нами 

розроблено і пропонується використовувати комбінований сусловарильний 

апарат, призначений для нагрівання і кип’ятіння сусла з хмелем, а також для 

відділення хмелевої дробини та білкового осаду.

Процес осідання твердих часток значною мірою залежить від конструкції 

і швидкості обертання ю перемішуючого пристрою. Осаджування відбувається 

при сповільненому обертальному русі сусла в апараті.

Для вивчення осідання твердих частинок хмелю на дно апарата 

використані теорія пограничного шару та напівемпірична теорія руху річкових 

наносів, зокрема відомий розподіл поля швидкості поблизу дна апарата. Для 

розрахунку області накопичення осаду використані результати відомої задачі, 

розв’язаної У.Т. Бедевадтом, про обертання рідини над нерухомим дном.

Рух частинок твердої фракції сам по собі є досить складним. Якщо 

швидкості потоку перевищують швидкість рівномірного осаджування ги

початкову швидкість руху V"m P-; частинка перебуває у завислому стані. Коли ж 

иерписплыш складова швидкості менша за швидкість осаджування, частники 

ні тчім ■ по дну.
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З урахуванням активної сили лобової дії на частинку, сили тертя частинки 

по поверхні дна, закону Архімеда отримуємо співвідношення для початку руху

частинки на дні (гальмування в оберненому процесі) °т' р і швидкості

відкладання и,ід:

»е«> = 0 ,8 4 - ^ . , .  =0,84 .a3m \ j ^ g b  (1)

де ахи _ коефіцієнт захоплення; ys і у -  питома вага частинки та сусла

відповідно; £ -  прискорення вільного падіння; визначальний геометричний 

розмір частки.

З формули (1) можна зробити висновок: потрапляючи у зону апарата де 

v><uBia, частинка, дотикаючись до дна, осідає на ньому.

Радіус області утворення осаду:

0 Ма,.ІЇ̂ ЦГь
Г = Ы _ _ ^  (2)

a > .y F 2( 0  + G 2( O j

до ^  (О -m ax^F  (C)+G (£) функції, що характеризують розподіл

швидкостей у пограничному шарі.

Експериментальні результати при швидкостях обертання мішалки

менших за 15 об/хв цілком підтверджуються даними, отриманими на основі 

математичної моделі. Так при п=10 об/хв на дно починають осідати частки всіх 

розмірів. По всій поверхні дна апарата осідають найбільші частки 

гранульованого хмелю (розміром 2,8 -  8 мм). Частки розміром 2,0 -  2,8 мм

осідають в зоні г = 0,2 м  д  часткИ) які складають майже 63% від загальної

к і л і .кості (їх розмір 0,28 -  2 мм), осідають в радіусі г = м .

І Іодальше сповільнення частоти обертання мішалки розширює зону 

ovїлання середньої і дрібної фракції.
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