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Анотація 
 

На сьогодні діючі вітчизняні системи переробки органічних відходів (СПОВ) характеризуються 

низькою продуктивністю, значними енерговитратами на власні потреби, високою матеріаломісткістю, що 

призводить до підвищення техногенного навантаження на навколишнє середовище в процесі виготовлення, 
експлуатування та утилізації таких систем. Існуючі методи створення теплотехнологічних систем не 

дозволяють усунути ці недоліки. 

Для прогнозування інтенсивності теплообміну в натурних об’єктах СПОВ пропонується застосовувати 

удосконалений експериментально-розрахунковий метод ЕРМ, в якому, поряд із обов’язковим проведенням 

багатоваріантних базових експериментальних досліджень на портативному оригінальному стенді, передбачено 

нетрадиційне використання теорії подібності. Планується оснастити  експериментального стенду 

оригінальною системою електронагріву та розширити діапазон інтенсивності перемішування дослідної 

речовини. 
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Abstract 

 

Today, the current domestic organic waste processing system characterized by low productivity, significant 

energy consumption for its own needs, high raw materials intensity, which leads to increased anthropogenic impact on the 

environment during the manufacturing process, exploiting and utilization of such systems. Existing methods of producing 

thermal heating systems do not allow you to eliminate these drawbacks. 

To predict the intensity of heat transfer in natural objects organic waste recycling system is proposed to use the 

advanced experimental calculation method, which, along with the mandatory multivariate basic experimental research on 

the original portable stand are using unconventional similarity theory. It is planned to equip the original experimental 

stand electric heating system and expand the range of research intensity mixing substances. 
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Проблеми реологiї привертають до себе все бiльшу увагу дослідників, що займаються питаннями 

пластичностi i повзучостi, а також фахiвцiв з фiзико-хiмiчної механiки матерiалiв, теплотехнологiчних 

процесiв, медицини, полiмерних матерiалiв, проблеми реологiї нафти  i  пiдвищення нафтовiддачi та 

iнших галузей господарства  [1]. 

Потреби сучасного виробництва - енергетика (високотемпературнi теплоносiї на  основi полiмерiв i 

суспензiй, пасти i суспензiї ядерного пального, висококонцентрованi наповненi ракетнi палива i паливнi 

сумiшi), масове виробництво i переробка синтетичних та природних матерiалiв (зокрема, будiвельних), 

нафтовидобуток i нафтохiмiя, фармацевтичне, харчове, паперове, лакофарбове виробництва стимулюють 

дослiдження та iнженернi розробки по реодинамiцi i тепломасообмiну реологiчно складних середовищ [1]. 

На даний момент вiдчувається брак дослiджень процесiв конвективного теплообмiну  в складних 

рiдинах з урахуванням температурного чинника та градієнтів зсуву, вплив яких особливо позначається на 

в'язкостi неньютоновскiх середовищ. Отже, не iснує надiйних i достовiрних критерiальних залежностей 

для теплогiдравлiчних розрахункiв  в  розглянутих  середовищах.  Навiть для     ньютонiвських  рiдин   з  

високою   в’язкістю  в   режимi   змiшаної   конвекції   досi   коректно не враховується залежнiсть фiзичних
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властивостей їх вiд температури, а при постiйних теплофiзичних властивостях рiдини до сьогоднiшнього 

дня вiдсутнi критерiальнi рiвняння для коефiцiєнта тертя. 

Компанiя TA Instruments (США) активно займається проблемами реології і в даний час є 

абсолютним свiтовим лiдером з розробки та продажу аналiтичних приладiв для термiчного аналiзу та 

реологiчних дослiджень. У процесi свого розвитку фiрма придбала багатющий досвiд у розробцi 

обладнання для аналiзу полiмерних матерiалiв і композитiв. Реометри компанiї TA Instruments (США) 

створенi для дослiдження в'язкопружних властивостей рiзних матерiалiв та можуть використовуватись в 

рiзних областях (наука, харчова промисловiсть, нафтохiмiя i нафтопереробка, фармацiя,  хiмiчна 

промисловiсть) [2]. 

Описанi вище методи i засоби дослiдження реологiчних речовин використовуються i мають право 

на iснування, але через ряд недолiкiв та високу вартiсть вони мають обмежену область застосування. 

Математичне моделювання та розробка критерiального рiвняння теплообмiну [1, 3, 4] зазвичай можливе 

тiльки для чiтко визначеної i дослiдженої реологiчної рiдини i не має загальновживаного характеру. Тому 

актуальним є розвиток i вдосконалення експериментально- розрахункового методу (ЕРМ) [4] для оцiнки 

iнтенсивностi теплообмiну в складних сумiшшах з обмеженою інформацією по теплофізичними 

властивостями. 

Запропонована в рамках ідеї ЕРМ експериментальна установка, в якій нагрів певної маси суміші 

здійснюється еластичним електронагрівачем з фіксацією потужності в процесі експерименту. Передбачено в 

установці  можливість збільшувати число обертів пропелерної мішалки в 2-3 рази. 

Результати дослiджень, що будуть виконанi на дослiднiй установцi, можуть служити науково- 

технічною основою нових технологiчних рiшень в промисловiй теплоенергетицi, хiмiчнiй та 

нафтохiмiчнiй промисловостi. Отриманi результати можна використовувати для розробки методів 

теплового i гiдравлiчного розрахункiв з метою вибору раціональних технологiчних схем переробки 

складних рідких середовищ. 

Висновки 
 

Обґрунтовано актуальність дослідження складних тиксотропних рідин в умовах реального 

технологічного процесу. Запропонована нова конструкція дослідної установки в експериментально- 

розрахунковому методі для оцiнки iнтенсивностi теплообмiну в складних сумiшшах з обмеженою 

інформацією по теплофізичними властивостями. 

 

Conclusions 

 
Actuality thixotropic study of complex fluids in a real process. A new design of the pilot plant in 

experimentally – calculated method for evaluation of the intensity of heat transfer in complex mixtures limited 

information on the thermal properties. 
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