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Ця стаття охоплює область обчислювальної гідродинаміки (CFD) та її застосування в розпилювальній сушці, 
а також типові схеми потоку, які зустрічаються в цих сушарках. Ці моделі потоків особливо стосуються питань, 
пов’язаних із розпилювальним сушінням харчових продуктів, у тому числі харчових інгредієнтів, а саме терміч-
ної деградації. Втрати хімічних властивостей та липкості частинок на стінках сушильного апарату, і зв’язки між 
моделями потоків, траєкторій висушених частинок. Проведено моделювання, щоб продемонструвати, що рішення 
не залежить від вибраного розміру сітки, вибраного кроку за часом (у перехідних розрахунках) і кількості вико-
ристовуваних типових частинок. Крім того, вибрано відповідні чисельні схеми, щоб забезпечити високу чисель-
ну точність для даної задачі. Зокрема, наближення конвективних параметрів сушіння має вирішальне значення, 
оскільки схеми низького порядку є стабільними, але дифузними, тоді як схеми високого порядку більш точні, але 
їх важче розраховувати. В результаті, правильне рішення може бути отримане лише за умови вибору відповідних 
фізичних моделей і правильної конвергенції розрахунків.

Загальні елементи будь-якого аналізу сушіння включають баланс маси та енергії, процеси транспортування, 
такі як конвекція та дифузія, а також підхід до аналізу реакційних процесів, швидкості реакції та її результатів. 
З використанням пакетів обчислювальної гідродинаміки (CFD) у сфері розпилювального сушіння було розгляну-
то та продемонстровано траєкторії руху продукту в розпилювальній сушарці, розраховані вектори направлення 
польоту частинки та інші фактори.

Приклади того, як класичні хіміко-технічні аналізи та 3д моделювання процесу розпилення можуть бути 
застосовані в продуктах харчування, обробка включає оцінку втрати хімічних властивостей вже готового про-
дукту і ступеня термічної деградації.
Ключові слова: CFD, моделювання, розпилювальна сушарка, термічна деградація, гідродинаміка.

Постановка проблеми. Розглянувши труднощі 
кількісного розуміння процесів сушіння, виявивши 
нелінійність сушіння, складні процеси перенесення 
та тенденцію домінуючих явищ змінюватися під 
час сушіння [4]. Приклади нелінійності включають 
експоненціальне збільшення концентрації наси-
ченої водяної пари з температурою, типові форми 
ізотерм водяної пари (рівноважний вміст вологи як 
функція відносної вологості) та зміни транспортних 
властивостей (наприклад, коефіцієнт внутрішньої 
дифузії) із вмістом вологи та температурою. Крім 
того, властивості матеріалу, особливо для харчових 
продуктів, які можуть залежать від граничних тем-
ператур та параметру тиску, що можливо забезпе-
чити обладнанням в процесі сушіння.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Використання пакетів обчислювальної гід-

родинаміки (CFD) у сфері розпилювального 

сушіння було розглянуто R.E. Bahu, D. Reay, 
K. Masters [1, 2, 3] Застосування включають 
більш щільну конструкцію розпилювальних 
сушарок і зменшення експлуатаційних проблем, 
таких як налипання продукту на стінки сушиль-
ного апарату. Існує ще значний простір для засто-
сування цього підходу, і тут розглядаються мож-
ливі майбутні напрямки застосування. Виявлено 
та обговорено конкретні проблеми використання 
розпилювальної сушки харчових інгредієнтів, 
а саме термічну деградацію, хімічні властивості 
готового продукту та липкість частинок.

Метою дослідження є визначення продук-
тивності багатьох типів сушильного обладнання 
(включаючи розпилювальні сушарки, що вико-
ристовуються для харчових інгредієнтів) в яких 
значний вплив мають схеми потоку рідини все-
редині них. Схеми потоку рідини всередині тех-
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нологічного обладнання можна передбачити, 
розв’язуючи диференціальні рівняння в частин-
них похідних, які описують збереження маси 
та імпульсу, які називаються рівняннями Нав’є–
Стокса. Складна геометрія більшості сушильного 
обладнання унеможливлює аналітичні розв’язки 
цих рівнянь, але чисельні розв’язки можливі, 
і ці підходи реалізовані в Computational Fluid 
Dynamics (CFD).

Матеріали і методи.
Розв’язуються додаткові рівняння для вра-

хування впливу турбулентності на ефективну 
в’язкість газу. Поява новітнього програмного 
забезпечення значно покращила доступність 
CFD для проектувальників і операторів, і буде 
описано прогрес у застосуванні цього підходу до 
розпилювальних сушарок.

По-перше, область потоку, що представляє 
інтерес, розбивається на велику кількість (зазви-
чай порядку 10000) невеликих об’єктів. Тоді 
теорема Гаусса використовується для перетво-
рення рівнянь збереження з набору диференці-
альних рівнянь у частинних похідних на набір 
пов’язаних алгебраїчних рівнянь, припускаючи, 
наприклад, що тиск, поле швидкості та темпе-
ратура однорідні по об’єму. Це відоме як підхід 
кінцевого обсягу. На цьому етапі також засто-
совуються граничні умови на входах, виходах 
і стінах. Потім використовується ітераційний 
розв’язувач матриць, щоб інвертувати цей набір 
зв’язаних нелінійних рівнянь, щоб отримати зна-
чення всіх змінних у кожному обсязі. Потім ці 
значення забезпечують дискретне наближення 
до поля потоку. Якщо необхідно провести моде-
лювання розпилення, розраховане таким чином 
поле потоку використовується для створення 
середовища, через яке частинки відстежуються 
Лагранжевим способом. Ці частинки піддаються 
впливу сил опору, плавучості тощо, а також обмі-
нюються теплом і масою з навколишнім середо-
вищем. Потім виконується ітерація, щоб з’єднати 
частинки з потоком, щоб поле потоку знало про 
присутність частинок в камері сушіння.

Результати дослідження. 
Розпилювальні сушарки можна розділити на 

два основних типи: конструкції короткої та висо-
кої форми (рис 1). Конструкції високої форми 
характеризуються співвідношенням висоти до 
діаметра понад 5:1, особливістю, яка призводить 
до значної зони потоку всередині цих сушарок 
[5]. Сушарки короткої форми, у яких співвідно-
шення висоти до діаметра зазвичай становить 
близько 2:1, є найбільш поширеними з різних 

причин, важливою з яких є легкість розміщення 
відносно плоского розпилюючого диска з ротор-
ного розпилювача. Наслідки цих конструктив-
них відмінностей будуть показані в наступному 
огляді досліджень структур потоку газу та части-
нок в обладнанні для розпилювальної сушки.

Структури потоку, що спостерігаються 
в сушарках короткої форми (які мають невелике 
співвідношення висоти до діаметра), є більш 
складними, ніж у сушарках високої форми. Ранні 
спроби моделювання структур газового потоку 
зосереджувалися на підгонці часто довільних 
послідовностей добре змішаних стадій потоку 
разом з обхідними шляхами до розподілу часу 
перебування за результатами вимірювань інди-
каторів подачі продукту [6,7]. Підібрані послі-
довності були складними; J.R. Paris та інші [6] 
використовували п’ять добре змішаних ступенів 
зі складними обхідними з’єднаннями, щоб від-
повідати кривим розподілу часу перебування для 
сушарки діаметром 6,7 м і висотою 24 м, тоді як 
G. Place та інші [7] виявили, що ступінь зворот-
ного змішування в сушарці діаметром 7 м і висо-
тою 15 м відповідає приблизно шести добре 
змішаним стадіям у серії. Обидві ці сушарки 
були протитечійними конструкціями, які зазви-
чай використовувалися для сушіння молочних 
продуктів.

Слабкі сторони підходів, описаних вище, були 
виділені D. Reay [2]. Вони вимагають точних 
вимірювань з використанням обладнання візуа-
лізації потоку в існуючих сушарках, і тому вони 
непридатні для проектування нових сушиль-
них камер. Різноманітність послідовностей зон 
(добре змішана, пробна подача, байпас) може 
однаково добре відповідати даним, і тоді важко 
вирішити, яка з них є найбільш підходящою. Ці 
емпіричні методи не дозволяють оцінити вплив 
змінної геометрії камери або робочих параме-
трів, і обидва ці типи змін, ймовірно, матимуть 
значний вплив на схеми потоку всередині роз-
пилювальних сушарок. У свою чергу, ці зміни 
вплинуть на продуктивність сушарки як щодо 
вмісту вологи в продукті, так і щодо швидкості 
осадження на стінках.

Ці недоліки призвели до використання 
більш фундаментальних підходів до моделю-
вання структур потоку всередині розпилюваль-
них сушарок, а саме до використання пакетів 
Computational Fluid Dynamics, і ця тенденція 
стала можливою завдяки розробці потужних 
робочих станцій за доступною ціною. Викорис-
тання дискретних наближень до усереднених за 
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часом рівнянь збереження та застосування кон-
цепції, відомої як джерело частинок у комірці або 
модель дискретної краплі. У цій концепції спо-
чатку нехтують впливом бризок при розрахунку 
осьової, радіальної та тангенціальної складових 
швидкостей газу. Потім велика кількість крапель 
відстежується через газ всередині камери. Ці 
краплі вибираються так, щоб представляти діа-
пазон розмірів крапель, які залишають розпилю-
вач, щоб сума витрат кожного розміру крапель 
дорівнювала загальній швидкості потоку рідини. 
Швидкості передачі тепла, маси та імпульсу від 
крапель до газової фази випливають із цього роз-
рахунку, і компоненти швидкостей газу перерахо-
вуються з цими швидкостями.

Ці чисельні методи, як ізотропна турбулент-
ність у точці (причому турбулентні напруги 
обчислюються на основі добутку ізотропної 
вихрової в’язкості та локального зсуву). Можна 
також використовували модель k − ε для оцінки 
турбулентної в’язкості (k = кінетична енергія 
турбулентності, ε = швидкість дисипації турбу-
лентності). Обидва ці припущення вважаються 
сумнівними щодо сильно закручених потоків, 
які зазвичай зустрічаються в розпилюваль-
них сушарках. Розуміння траєкторій частинок 
є важливим, оскільки ці траєкторії впливають на 
поведінку опускання та налипання продукту на 
стінки. Маленькі краплі продукту (менше 5 мкм) 
повністю випаровуються в потоці повітря під вхо-

дом; якби тверді речовини були присутні, дрібні 
частинки слідували б за лініями потоку газу. 
Краплі середнього розміру ( 5–30 мкм) мають 
достатній імпульс для руху через зону впуску 
повітря, але при цьому втрачають значну масу, 
і вони захоплюються рециркуляційним вихором 
під отвором впуску повітря. Найбільші краплі 
мають достатній імпульс, щоб уникнути захо-
плення цим виром і рухатися до стінки камери; 
якщо були присутні тверді речовини, відбулося 
б значне налипання на бічних стінках. Програма 
CFD припустила, що найбільш вірогідними 
ділянками для осадження на стінках є кільцева 
ділянка кришки апарату, що відповідає невели-
кому рециркуляційному вихору (краплі серед-
нього розміру) та область під розпилювачем, де 
ймовірно осідають великі частинки. Ці прогнози 
відповідають практичному досвіду та вказують 
на промислове застосування програм CFD.

Різкі зміни в структурі повітряного потоку 
в камері були виміряні, коли кут вихрових лопа-
ток у вхідному кільці у верхній частині сушарки 
навколо розпилювача було збільшено з 25° до 30° 
до вертикалі. Ці зміни були добре передбачені 
моделюванням, як показано на Рис 2. Труднощі 
конвергенції виникли у випадку 30° вихрових 
лопаток, і комп’ютерна програма була запущена 
в перехідному режимі, щоб показати, що ці про-
блеми були спричинені періодичними коливан-
нями в розміри зон рециркуляції. Флуктуації 

 

а)                                                                       б)
Рис. 1. Принципові схеми основних типів геометрії розпилювальної сушарки. 

а) Дискова розпилювальна сушарка з вбудованим псевдозрідженим шаром 
б) Розпилювальна сушарка з рідким розчином, пневматичним та форсуночним розпилюванням. З вбудованим 

псевдозрідженим шаром.
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в експериментальних даних свідчать про те, що 
це реальний ефект, а наступні вимірювання [10] 
підтвердили цю особливість течії. Це відкриття 
додатково вказує на те, що ця чисельна методика 
точно передбачає реальну поведінку обладнання. 
Використовуючи розвиток моделі, використаної 
C.T. Crowe [8], S.E. Papadakis та C.J. King [11] 
також показали, що передбачення цієї методики 
CFD добре узгоджуються з виміряними темпе-
ратурами повітря на різних рівнях під кришкою 
діаметром 6 м і висотою 24 м прямоточна розпи-
лювальна сушильна камера, коли продукт розпи-
люється через розпилювальний диск. 

D.E. Oakley та інші [9] також виявили, що перед-
бачення моделей повітряного потоку були чутливі 
до значень параметрів турбулентності, вибраних 
на кільцевому повітрозабірнику. Вони зауважили, 
що експериментальні вимірювання цих параметрів 
зазвичай недоступні, і тому або їх потрібно роз-
глядати як параметри підгонки (що зменшить про-
гностичну силу моделі для цілей проектування), 
або вони повинні бути отримані з окремого чисель-
ного моделювання впускного отвору повітря. 

Розглянувши наступні статті D.E. Oakley, 
R.E. Bahu [12] повідомили про результати 
модифікованого чисельного моделювання, яке 
включало окреме моделювання вхідного отвору 
для повітря (як вони рекомендували раніше) 
і диференціальну модель напруг Рейнольдса 
для турбулентності, модель, яка з більшою ймо-
вірністю точно показує вплив турбулентності 
в умовах сильного завихрення в більшості роз-
пилювальних сушарок. Незважаючи на те, що 

було відзначено покращення узгодженості між 
прогнозами моделі та експериментальними 
вимірюваннями, використання комплексної 
диференціальної моделі напруг Рейнольдса 
передбачало значно більше обчислювальних 
зусиль, ніж попередня k − ε.

Це призвело до того, що D.M. Livesley [13], 
щоб повернутися до використання моделі k − ε 
при прогнозуванні розмірів частинок і середніх 
осьових швидкостей газу та частинок у промис-
лових розпилювальних сушарках, що працюють 
з розчинами та суспензіями. У досліджуваних 
сушарках, розмір яких коливався від 4 м діаме-
тра на 18 м у висоту до 6 м у діаметрі на 24 м 
у висоту, було знайдено задовільне значення між 
прогнозами чисельного моделювання. Таким 
чином, незважаючи на обмеження моделі k − ε 
для моделювання турбулентності в розпилю-
вальних сушарках, ця модель наразі представляє 
прийнятний компроміс між точністю та обчислю-
вальними зусиллями в багатьох ситуаціях.

Застосування CFD у розпилювальному 
сушіння молочних продуктів.

Було порівняно значну кількість робіт про 
застосування цих методів чисельного моделю-
вання для вдосконалення конструкції та роботи 
розпилювальної сушарки. Для сушарки з рота-
ційним розпилювачем і повітрям, що надходить 
через поверхню імітовану частиною направляю-
чою пристрою в даху над розпилювачем, перед-
бачавши траєкторії типових малих, середніх 
і великих крапель продукту. Чисельне моделю-
вання припустило, що малі краплі повністю виси-

 

Рис 2. Змодельовані траєкторії швидкості в аксіально-радіальній площині розпилювальної сушарки 
при витраті повітря через камеру 33000 м3/год.
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хають на короткій відстані від розпилювача, тоді 
як краплі середнього розміру матимуть достат-
ній імпульс, щоб проникнути через повітря-
ний порив, що йде вниз під розпилювач. Однак 
зменшення їхньої маси внаслідок випаровування 
означало б, що вони потрапили у рециркуляцій-
ний вихор навколо розпилювача. 

Передбачалося, що найбільші краплі мати-
муть достатній імпульс щоб уникнути захоплення 
цим вихором, зрештою випаровуючись повністю 
близько до зовнішньої стінки камери. Це свідчить 
про те, що осадження порошку з ротаційного роз-
пилювача на стінках, ймовірно, буде найбільшим 
у кільцевій зоні навколо даху, що відповідає неве-
ликому рециркуляційному вихору (для крапель 
середнього розміру), і в області бічної стінки 
трохи нижче висоти розпилювача (для більших 
крапель). Ці прогнози відповідають практичному 
досвіду, демонструючи потенціал детального під-
ходу, задіяного в цьому чисельному моделюванні.

Використання програми CFD для мініміза-
ції швидкості осадження стінок у розпилюваль-
ній сушарці, при цьому програма використовує 
модель k − ε для турбулентності. Програма CFD 
була використана для вивчення методів змен-
шення швидкості осадження стінки, включа-
ючи просту модифікацію геометрії повітряного 
отвору (для усунення завихрення) і зменшення 
кута конуса розпилення з 60° до 45°. У рам-
ках обмежень, накладених експериментальним 
обладнанням, програма припустила, що макси-
мальний кут конуса розпилення (60°) і макси-

мальна величина завихрення у вхідному повітрі 
мінімізують швидкість осадження стінки. Було 
передбачено тенденції у швидкості осадження, 
спричинені зменшенням кількості завихрення 
у вхідному повітрі (3,000093 кг с−1 виміряно, 
збільшення) та включеного кута конуса розпи-
лення (3,000099 кг с−1 виміряно, збільшення) за 
допомогою моделювання, яке запропонувало 
швидкості осадження 3,000053 кг с−1 для випадку 
відсутності завихрення та 3,000056 кг с−1 для 
зменшення кута конуса розпилення. Незважа-
ючи на те, що кількісна відповідність змін була 
поганою, тенденції були відтворені добре, демон-
струючи корисність техніки. Для випадку вузь-
кого кута конуса розпилення висока швидкість 
осадження на нижній конічній стінці камери (як 
спостерігалося) була добре передбачена (рис. 4).

Що стосується термічної деградації, важли-
вими питаннями при сушінні чутливих до тепла 
продуктів, таких як молоко та вітамін С, є час 
перебування та максимальна температура впливу. 
Великий діапазон часу перебування призведе до 
неоднорідного вмісту вологи навіть у термоне-
чутливих продуктах.

Для багатьох проблем сушіння розпиленням 
P.J.A.M. Kerkhof [4] припускає, що термічна 
деградація чутливих до тепла компонентів (таких 
як ферменти) відбувається за кінетикою реакції 
першого порядку:

Частинки накопичуються на стінках розпи-
лювальних сушарок через прилипання части-
нок до спочатку чистих стінок. Наступні шари 

 

Рис. 3. Вектори та лінії потоку для перехідного процесу розпилення при раптовому розширенні. 
Складна природа потоку очевидна, як і тенденція потоку «прилипати» до стінки, яка явно краплі 

краплі в пристінну зону
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частинок приєднуються до цього початкового 
шару (когезія). З іншого боку, частинки можуть 
бути видалені зі стінкових відкладень за допомо-
гою напруги зсуву, створеної потоком газу повз 
стінку. Згодом між щойно приєднаними частин-
ками та шарами, що від’єднуються, встановлю-
ється динамічна рівновага [14].

Проблема липкості частинок тісно пов’язана 
з проблемою осадження на стінках. CFD дозво-
ляє передбачити траєкторії частинок, щоб можна 
було оцінити, чи стикаються частинки зі стінками, 
а також температуру та вміст вологи в таких час-
тинках. Однак те, чи частинки відскакують від 
стінок, чи прилипають до них, чи прилипають до 
інших частинок, які вже прилипають до стінок, 
тісно пов’язано з тим, чи є частинки липкими чи ні.

Висновки. 
Було продемонстровано, що методи CFD дають 

корисні прогнози продуктивності розпилюваль-
них сушарок, де схеми потоку є складними. Було 
описано деякі промислові застосування, зокрема, 
у сфері прогнозування осадження частинок на 
стінах і використання цих знань для розробки 

профілактичних заходів. Можливі інші рішення 
для аналізу конструктивних особливостей та про-
дуктивності, починаючи від прогнозування тер-
мічної деградації частинок у цих сушарках до 
прогнозування втрати хімічних характеристик 
та полегшення запуску та зупинки розпилюваль-
них сушарок. Більшість із цих застосувань сто-
суються використання розпилювального сушіння 
харчових в основі молочних продуктів.
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This article covers the field of Computational Fluid Dynamics (CFD) and its application to spray drying, as well as 
typical flow patterns found in these dryers. These flow models are particularly relevant to issues related to the spray drying 
of food products, including food ingredients, namely thermal degradation. Losses of chemical properties and stickiness 
of particles on the walls of the spray dryer, and connections between flow patterns and trajectories of dried particles. 
Simulations are performed to demonstrate that the solution is independent of the grid size chosen, the time step chosen 
(in transient calculations) and the number of typical particles used. In addition, appropriate numerical schemes are chosen 
to ensure high numerical accuracy for this problem. In particular, approximating the convective drying parameters is 
crucial because low-order schemes are stable but diffuse, while high-order schemes are more accurate but more difficult 
to calculate. As a result, the correct solution can be obtained only if the appropriate physical models are selected 
and the calculations are correctly converged. Common elements of any drying analysis include mass and energy balance, 
transport processes such as convection and diffusion, and an approach to the analysis of reaction processes, reaction 
rates, and outcomes. With the use of computational fluid dynamics (CFD) packages in the field of spray drying, product 
movement trajectories in the spray dryer, calculated particle flight direction vectors and other factors were considered 
and demonstrated. Examples of how classical chemical and technical analyzes and 3D modeling of the spraying process 
can be applied in food products, processing includes the assessment of the loss of chemical properties of the already 
finished product and the degree of thermal degradation.
Key words: CFD, modeling, spray dryer, thermal degradation, hydrodynamics.
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