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Проведено експериментальне дослідження процесу диспергування гетерогенних систем механічним диспер-

гатором двоконусного типу виготовленого з фторопласту. Викладено робочу гіпотезу щодо збільшення зони 
диспергування за рахунок зміни конструкції механічного диспергатора конічного типу. Розроблено методику 
визначення розподілення потоків рідини по конусам диспергатора, знайдено закономірність та проаналізовано 
фактори, що впливають на розподіл рідини. Проведено порівняння розмірів зон диспергування конічного та дво-
конусного диспергаторів. Визначено розміри крапель, що утворюються в процесі диспергування. Визначено умо-
ви, за яких збільшується об’єм зони диспергування при одночасному збереженні чи зменшенні розміру крапель. 
Проведено узагальнення експериментальних даних і визначена залежність щільності зрошення від конструкції 
диспергатора. Вперше встановлено асиметрію розподілення при обертанні диспергатора проти годинникової стрі-
лки. Отримано необхідні дання для вдосконалення геометрії зони диспергування розчину в апараті. 
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Проведено экспериментальное исследование процесса диспергирования гетерогенных систем механиче-

ским диспергатором двухконусного типа, изготовленного из фторопласта. Изложено рабочую гипотезу об уве-
личении зоны диспергирования за счет изменения конструкции механического диспергатора конического типа. 
Разработана методика определения распределения потоков жидкости по конусам диспергатора, найдена зако-
номерность и проанализированы факторы, влияющие на распределение жидкости. Проведено сравнение разме-
ров зон диспергирования конического и двухконусного диспергаторов. Определены размеры капель, образую-
щихся в процессе диспергирования, условия, при которых увеличивается объем зоны диспергирования при од-
новременном сохранении или уменьшении размера капель. Проведено обобщение экспериментальных данных 
и определена зависимость плотности орошения от конструкции диспергатора. Впервые установлено асиммет-
рию распределения при вращении диспергатора против часовой стрелки. Получены необходимые данные для 
совершенствования геометрии зоны диспергирования раствора в аппарате.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В умовах загострен-

ня продовольчої кризи постає проблема раціональ-
ного землекористування та поновлення родючості 
ґрунтів. Сучасні способи внесення добрив не забез-
печують запобігання винесенню корисних речовин 
із родючих шарів ґрунту. Розробка способу отри-
мання органо-мінеральних добрив із заданим спів-
відношенням поживних і стимулюючих речовин, 
яке визначається кліматичними умовами регіону їх 
застосування, сприятиме збереженню екологічної 
рівноваги при інтенсивному землекористуванні. 

Найбільш ефективним способом отримання гу-
міново-мінеральних добрив, забезпечує рівномірний 
розподіл гумінових речовин по всьому об’єму гра-
нул є зневоднення робочих розчинів у псевдозрі-
дженому шарі [1]. 

Як сировина запропоновано використовувати 
водяні розчини сульфату амонію, що утворюються 
при виробництві капролактаму. Тому для забезпе-
чення заданого хімічного складу до розчину сульфа-
ту амонію додаються клійно- та фосфоровмісні ре-
човини та різноманітні домішки. В результаті для 
зневоднення і гранулювання до апарату подається 
гетерогенна система. 

Таким чином, найбільш раціональним є розпи-
лення гетерогенної рідкої фази всередину псевдоз-

рідженого шару за допомогою механічного диспер-
гатора [2]. 

Як показали дослідження, застосування механіч-
ного диспергатора призводить до локальних зон 
перезволоження і, відповідно, до непрогнозованої 
агломерації частинок, при певних витратах рідкої 
фази. 

Тому збільшення об’єму зони зрошення дозво-
лить якісно підвищити стійкість процесу гранулоут-
ворення, особливо для безрециклового способу його 
реалізації [3] і суттєво підвищить питому продукти-
вність диспергатора за рідкою фазою 

Мета роботи – визначення впливу конструкції 
диспергатора на ступінь розподілення рідкої фази. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЬ. 
Для проведення експериментальних досліджень ви-
користовувався двохконічний диспергатор, наведе-
ний на рис. 1.  

З такими геометричними параметрами: діаметр 
внутрішнього конусу (1) – D1; діаметр зовнішнього 
конусу (2) – D2= D1; мінімальний діаметр внутріш-
нього конусу – d1=0,13D1; зовнішнього – d2=0,28D1; 
довжина твірної внутрішнього конусу l1=0,78D1; 
довжина твірної зовнішнього конусу l2=0,31D1; кут 
розкриття внутрішнього конуса 2ц1 = 50є; кут розк-
риття зовнішнього конуса 2ц2 = 90є. 
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Рисунок 1 – схема проведення дослідів: 1–внутрішній конус; 2 – зовнішній конус 

 
Внутрішній конус має на радіусі 12,5 мм отвори, 

через які частина рідкої фази переходить з внутріш-
нього конусу до зовнішнього, тобто рівняння мате-
ріального балансу запишеться як 

G=Gp1+Gp2, 

де Gp1, Gp2 – масові витрати рідкої фази, що по-
дається до диспергатора, і диспергується через вну-
трішній та зовнішній конуси. 

Досліди проводились при рівних лінійних швид-
костях крайки внутрішнього та зовнішнього конусів 
V1= V2=9,43 м/с.  

Приведена щільність зрошення змінювалась в 
межах 11–31 кг/(год∙м). Діаметр отворів дисперга-
тора обирався виходячи з середнього розміру гранул 
і приймався з умови dотв > dе (dе еквівалентний діа-
метр гранул в апараті) для запобігання застряганню 
гранул в отворах диспергатора, що призведе до зме-
ншення зони розпилення і, як наслідок, збільшиться 
приведена щільність зрошення на краю диспергато-
ра. Діаметр отворів у бічній поверхні конусу в зоні 
розподілення рідини dотв2=5мм, у робочій зоні 
dотв2=3 мм. 

Відповідно коефіцієнти перфорації f для даного 
диспергатора дорівнюють: в зоні розподілення ріди-
ни по конусам  f2 = 0,08, робочої поверхні внутріш-
нього конуса f1 = 0,013. Схема дійсного розміщення 
отворів показана на рис. 2. 

Досліди проводились на гетерогенній рідині на-
ступного складу: сульфат амонію 
(СА):бентоніти:попіл:вода (2:1:1:6), тобто частка 
сухих речовин у розчині складала 40 %. 

 
Рисунок 2 – Схема розміщення отворів 

 
Досліди проводились на гетерогенній рідині на-

ступного складу: сульфат амонію 
(СА):бентоніти:попіл:вода (2:1:1:6), тобто частка 
сухих речовин у розчині складала 40 %. 

Методика експериментальних досліджень поля-
гала у визначенні кількості рідини, що потрапляє з 
одного конусу в інший та розподілу її по довжині 
диспергатора. Всередину першого конуса переста-
льтичним насосом подавалась робоча рідина. Мак-
симальна ефективність процесу досягається при 
рівності потоків рідни, що розпилюються через ко-
жен конус диспергатора. Оскільки в умовах реаль-
ного процесу диспергатор додатково обдувається 
потоком теплоносія проводились заміри кількості 
рідини, що диспергується через кожен конус, в двох 
позиціях І та ІІ (рис. 1). За даними, отриманими у 
результаті експерименту, будувались графіки роз-
поділу рідини по довжині конусу (рис. 3, 4). 

Обробка результатів експериментальних дослі-
джень полягала у визначенні та порівнянні площ 
обмежених графіками та горизонтальною віссю, для 
чого були визначенні рівняння четвертого порядку, 
що з точністю 99 % описують графік, та взято ви-
значений інтеграл у межах, що відповідають точкам 
перетину із горизонтальною віссю. 

Порівняно з конічним диспергатором, зона роз-
пилення збільшилась вдвічі за довжиною, що приз-
вело до значного зменшення приведеної щільності 
зрошення і, відповідно, збільшило зону диспергу-
вання. 

Зі збільшенням витрати робочого розчину,  роз-
поділ потоків рідини по конусах зміщувався в сто-
рону збільшення потоку, що диспергується через 
зовнішній конус, і при значенні 31 кг/(год∙м) розпо-
діл потоків досяг відношення Gp1 : Gp2 =3:2. 

На рис. 5 приведені експериментальні залежності 
розподілення рідкої фази по конусах залежно від 
витрати. 

 
Рисунок 3 – Графіки розподілу рідини по довжині 

конусу залежно від витрати (І) 
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Рисунок 4 – Графіки розподілу рідини  
по довжині конусу залежно від витрати (ІІ) 

 

 
 

Рисунок 5 – Експериментальна залежність  
розподілу рідини по конусам 

 
Теоретична витрата через отвори визначалась 

наступним чином: 
2

14
отв

отв отв
dQ W n ,  (6) 

де n1 – кількість отворів; Wотв – швидкість моде-
льної рідини в отворах: 

2
отв

PW 



 ,  (7) 

де  – коефіцієнт, що враховує зменшення шви-
дкості рідини, є функцією від витрати та в’язкості 
рідини. Дослідним шляхом було визначено, що він 
змінюється в межах від 0,0005 до 0,003 для умов 
проведення експерименту (витрата 4,2–11,7 кг/год, 
коефіцієнт в’язкості рідини 2,4 мПа∙с). 

Рушійна сила процесу витікання рідини через 
отвір – це тиск, що створюється відцентровою си-
лою: 

2
2

2
P R  .  (8) 

Перетікання робочого розчину сульфату амонію 
наведено на рис. 6. 

З графіків розподілу рідини по довжині двокону-
сного диспергатора, а також із фотознімків процесу 
диспергування, видно нерівномірність розподілу 
рідини по периметру другого конусу відносно осі 
обертання диспергатора. Внаслідок цього товщина 
плівки рідини в другому конусі зменшується від 
точки введення рідини в напрямку обертання диспе-
ргатора, в результаті чого факел розпилення невісе-
симетричний. 

 
а) 

 
б)  

Рисунок 6 – Фотознімки диспергування робочого 
розчину: а) ліва сторона диспергатора (І);  

б) права сторона диспергатора (ІІ)  
 

Це може призвести до наявності наростів на вну-
трішній боковій стінці апарата внаслідок кристалі-
зації розчину, що підтвердилось під час проведення 
дослідів на пілотній установці (рис. 7). У ході дослі-
джень коефіцієнт гранулоутворення ш знаходився в 
межах 90≤ш≤94 відсотків, навантаження по рідині 
складало af=0,7∙0,9 кг/(м2∙год). 

 

 
Рисунок 7 – Фотознімок кристалізованої суспензії 

на стінці апарату 
 
Визначення розмірів крапель відбувалось шля-

хом фотофіксації процесу диспергування та побудо-
ви кривої нормального розподілення. 
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За основу було прийнято фізичну модель двоко-
нусного перфорованого фторопластового дисперга-
тора. Фізична модель процесу диспергування зо-
бражена на рис. 8. 

Якість диспергування реального робочого роз-
чину сульфату амонію з бентонітами та попелом 
можна оцінити за фотографіями рис. 9. 

 

 
Рисунок 8 – Фізична модель процесу диспергування: 
1 – диспергатор; 2 – треки крапель; 3 – основні кра-

плі; 4 – краплі супутники; 5 – плівка рідини;  
6 – крайка диспергатора 

 

    
                  а) G=100мл/хв;           б) G=115мл/хв;     

 

 
               в) G=135мл/хв                г) G=195мл/хв   

Рисунок 9 – Фотознімки диспергування суспензії 
двоконусним диспергатором 

 
Оцінка розміру крапель проводилась виходячи  з 

рівності сил поверхневого натягу та відцентрової: 

3

3
49,0 калdc   , 

де σ – коєфіціент поверхневого натягу; ρ – густи-
на робочого розчину; c – відцентрове прискорення; 

δ – товщина плівки рідини на краю диспергатора, 
що у відповідності до [7] визначається як: 

0,333

1
2 2 2

1 0

3
2 sin

Q
r


  
 

  
 

. (9) 

 
Рисунок 10 – Крива нормального розподілення  

крапель за розмірами 
 
При збільшенні витрати спостегірається збіль-

шення кількості струменів, отже домінує струменеві 
розпилення рідини, а при збільшинні приведеної 
щільності зрошення до 31 кг/год∙м, cпостерігається 
навіть плівковий схід робочого розчину з краю дис-
пергатора. Також помітне незначне відкладення су-
спендованих частинок на робочій поверхні диспер-
гатора, це свідчить про те, що час перебування час-
тинок більше часу осідання, для запобігання оса-
дження доцільно збільшити частоту обертання дис-
пергатора. 

За результатами досліджень запропоновано змі-
нити геометрію вузла розпилення робочого розчину 
в апараті (рис. 11), за рахунок зміщення вісі обер-
тання диспергатора в лівий бік. Величина зміщення 
розраховується на основі порівняння кінетичних 
енергій крапель, а також залежить від гідродинаміч-
ного режиму роботи апарату. 

 
   а)                                   б)   

Рисунок 11 – вузол розпилення робочого розчину:  
а) існуючий; б) запропонований  

 
ВИСНОВКИ. Експериментально підтверджена 

робоча гіпотеза щодо збільшення, приблизно у два 
рази, зони диспергування  гетерогенних рідин  при  
використанні  двоконусного диспергатора, у порів-
нянні з конічним. Визначено, що при щільності 
зрошення 31 кг/(год∙м) розподілення рідини між 
конусами наближається до оптимального значення. 
Завдяки цьому досягається висока ефективність ве-
дення процесу, та зменшення кількості агломератів. 

У ході експерименту було визначено фактори, 
що впливають на щільність зрошення по периметру 
диспергатора, а також характер її зміни, а саме, 
щільність зменшується від місця введення рідини в 
напряму обертання диспергатора. 
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Порівняно з конічними диспергаторами, при тих 
самих параметрах (витрата, частота обертання дис-
пергатора, склад рідини), зона диспергування збіль-
шилась, а розмір крапель залишився в межах, при-
йнятних для умов проведення реального процесу 
(більшість крапель мають розміри 0,2–0,35 мм). 

За результатами досліджень запропоновано зміс-
тити вісь обертання диспергатора в лівий бік, для 
компенсації нерівномірності факелу розпилення, що 
є причиною кристалізації розчину на стінці апарату 
у вигляді «хребта». Розмір зміщення залежить від 
кінетичної енергії крапель та гідродинамічних хара-
ктеристик апарату. 

Виходячи з отриманих в результаті дослідів да-
них, зроблено висновок про можливість викорис-
тання диспергатора в умовах реально процесу. 
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