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АНОТАЦІЯ	
Тимощенко А.В. Науково-технічні основи підвищення енергоефективності 

виробництва та використання теплоізоляційних матеріалів на основі базальтових 

волокон. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціа-

льністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика (144 - те-

плоенергетика) – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2021. 

В дисертаційній роботі представлено результати комплексного дослідження 

та розв’язання науково-прикладної проблеми підвищення енергетичної ефективно-

сті виробництва та використання базальтових волокон та теплової ізоляції на їх ос-

нові, шляхом системної інтенсифікації багатостадійних теплотехнологічних проце-

сів, та широкого використання в промисловому та цивільному будівництві при 

умові кардинального зниження вартості волокнистих матеріалів. 

Дається характеристика базальтів, як перспективної сировини для виробниц-

тва за допомогою «високих» наукоємних технологій нової високоякісної продукції 

– базальтового волокна, теплозвукоізоляційних та композитних виробів на його ос-

нові. Наводиться класифікація штапельних і безперервних базальтових волокон та 

галузі їх застосування. Оцінюються перспективи широкого застосування виробів 

на основі базальтових волокон в промисловому та цивільному будівництві. Відмі-

чається, що на заваді розширення їх застосування стоїть висока собівартість. Розг-

лянуто технології виробництва штапельних і безперервних базальтових волокон і 

теплоізоляційних виробів на їх основі. Проаналізовано причини їх високої собіва-

ртості. Відмічається, що у всіх розглянутих випадках доля енергоносіїв (насампе-

ред природного газу) в структурі прямих витрат на виробництво готової продукції 

становить 60-80%. Сформульовано причини високої енергоємності виробництва. У 

виробництві штапельних і безперервних волокон це: а) порушення гідравлічних, 

температурних та технологічних характеристик процесу в фідері печі плавильної; 

б) рекуперативні втрати теплоти (теплопровідністю через кладку); в) втрати теп-

лоти з високотемпературними продуктами згоряння, в тому числі, втрати з неорга-

нізованим газообміном, через відкриті технологічні отвори; г) регенеративні втрати 

теплоти, пов’язані з частими зупинками обладнання. У виробництві плоских 
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базальто-бентонітових виробів це: а) неорганізований тепломасообмін в об’ємі су-

шильної камери; б) некерована рециркуляція агенту сушіння та гіпервентиляція 

об’єму сушильної камери; в) висока температура відпрацьованого агенту сушіння; 

г) високі рекуперативні втрати; д) високі регенеративні втрати – для періодично 

діючих установок. Зазначено, що модернізація теплотехнологій, спрямована на зде-

шевлення та забезпечення загальнодоступності якісних матеріалів на основі база-

льтових волокон, сприяє переходу до матеріалів з кращими механічними і теплофі-

зичними властивостями, та потребує проведення робіт, спрямованих на модерніза-

цію існуючих теплоізоляційних конструкцій промислових і цивільних об'єктів. 

Досліджено гідродинаміку та теплообмін при течії рідини з суттєвою залеж-

ністю в’язкості від температури. Зокрема проведено автомодельний аналіз гідроди-

наміки та теплообміну в примежовому шарі рідини з урахуванням залежності в’яз-

кості від температури та дисипативних ефектів. Задача розглядалася в наближенні 

примежового шару, на плоскій поверхні, при ламінарному режимі течії з застосу-

ванням автомодельного аналізу симетрій (аналіз груп Лі) гідродинаміки та теплоо-

бміну рідини. Одержано систему звичайних диференційних рівнянь руху та енергії 

в автомодельній формі, чисельне рішення системи виконувалося методом Рунге-

Кутти 4-го порядку точності. 

Реальна картина течії та теплообміну розплаву базальту в модульних плави-

льних установках обмежена кінцевими розмірами ванної та фідерної частин печей 

та, з огляду на їх співрозмірність з товщиною шару розплаву, розглядалася в три-

вимірній постановці. Досліджувалися гідродинаміка та теплообмін розплаву база-

льту при ламінарній безнапірній усталеній течії з урахуванням зміни його теплофі-

зичних властивостей від температури, в ванній та фідерній частинах плавильної 

печі. Розплав розглядався як ньютонівська нестислива рідина, середовище розгля-

далося як непрозоре, дисипативні ефекти не враховувалися. Побудовано границі 

гарнісажного шару в ванній та фідерній частинах печі, обчислено значення верх-

ньої та нижньої меж кристалізації розплаву, проаналізовано вплив технологічних 

параметрів на процеси витікання розплаву з фідерної частини печі через філь’єрний 

живильник при формуванні базальтових волокон. 

Досліджено аеродинаміку та теплообмін повітря при складному теплообміні 

та змішаному русі в корпусі-теплообміннику печі плавильної. Зазначено, що 
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бажання знизити теплові втрати через футеровку печі потребує перегляду існую-

чого способу її охолодження. Попередня оцінка інтенсивності охолодження повер-

хні печі дозволила встановити, що мінімальним рекуперативним втратам відпові-

дає примусове конвективне повітряне охолодження футеровки. Досліджувалась те-

чія та теплообмін потоку повітря в горизонтальному каналі з співвідношенням сто-

рін a:b=1:10, при однобічному підводі теплоти (q=const) та примусовому русі. Осо-

бливості задачі полягали в: а) однобічному підводі теплоти, внаслідок чого тради-

ційний конвективний теплообмін в каналі ускладнюється радіаційним теплообмі-

ном між гарячою поверхнею (джерелом) та іншими поверхнями каналу, що не обі-

гріваються; б) повітря розглядалося, як діатермічне середовище; в) різноспрямова-

ній дії векторів об’ємних сил та сил тиску. Визначено: а) середні температури на 

поверхнях каналу; б) розподіл температури повітря по довжині каналу; в) місцеві 

та середньоінтегральні температурні напори по довжині каналу; г) місцеві та сере-

дньоінтегральні коефіцієнти тепловіддачі та числа Нуссельта на поверхнях каналу; 

д) розподіл тиску по довжині та повного перепаду тиску в каналі. 

Досліджено нестаціонарний теплообмін в високотемпературному компакт-

ному керамічному регенеративному теплообмінному апараті. Побудовано теплові 

та енергетичні показники регенератора, підтверджено його високу теплотехнічну 

ефективність. Визначено період роботи теплообмінного апарата при якому забез-

печується тривала експлуатація комірчастих блоків регенератора. 

Досліджено тепломасообмін при зневодненні плит на основі базальтових во-

локон та бентонітового зв’язуючого. Вивчено вплив на інтенсивність тепломасоо-

бміну температури, швидкості та вологовмісту агенту сушіння, та аеродинаміки по-

току агенту сушіння в камері. Одержано узагальнену залежність для швидкості в 

першому періоді сушіння, як функції від зазначених факторів, та узагальнену зале-

жність для розрахунку часу конвективного сушіння теплоізоляційних базальто-бе-

нтонітових виробів. Оцінено величину загальних втрат тиску в камері конвективної 

сушарки. Одержано проектні показники ефективності для тунельної сушарки та пи-

томі витрати на 1 кг випареної вологи. 

Досліджено ефективність роботи теплової ізоляції на основі базальтових во-

локон в складі теплоізоляційних конструкцій промислових та цивільних об’єктів. 

Наведено опис дослідних об’єктів (Слов’янська ТЕС, Бурштинська ТЕС, ІТТФ), 
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методику проведення та обробки результатів дослідження. Встановлено, що пере-

хід до волокон з меншими діаметрами покращує властивості теплової ізоляції та 

здешевлює теплоізоляційну конструкцію. Волокнисті матеріали одержані з елеме-

нтарних волокон з різними середніми діаметрами, відрізняються за своїми фізико-

механічними властивостями. Перехід від волокнистих матеріалів з великим діаме-

тром елементарних волокон до матеріалів з меншим діаметром, супроводжується 

підвищенням їх теплозахисних властивостей. Досліджувалися теплотехнічні та 

експлуатаційні властивості теплоізоляційних конструкцій, в яких в якості основ-

ного шару теплової ізоляції застосовували БСТВ середнім діаметром 1,1 мкм, та 

густиною холста 30 та 40 кг/м3. В якості факторів, які визначали ефективність кон-

струкції, використовувалися температура та густина теплового потоку на її повер-

хні. В рамках програми з термомодернізації існуючого фонду житла, досліджено 

ефективність теплоізоляційної конструкції, яка використовує в якості додаткового 

шару теплоізоляції плити на основі базальтових волокон та бентонітового зв’язую-

чого δ 100 (мм). Величина тепловтрат через дослідну конструкцію визначалася 

з застосуванням вимірювального комплексу реєстрацій температури та густини те-

плового потоку в характерних точках конструкції. Встановлено значення коефіціє-

нтів теплопровідності додаткового шару теплоізоляції та його динаміку протягом 

підконтрольної експлуатації конструкції. Підтверджено високі теплотехнічні та 

експлуатаційні характеристики конструкції. Дослідження продовжується з метою 

перевірки динаміки теплозахисних властивості теплоізоляційної конструкції в умо-

вах тривалої експлуатації. 

Наведено опис та результати натурних випробувань зразків дослідно-проми-

слових установок, створених з метою енергоефективної модернізації галузі. Пере-

лічуються технічні та організаційні рішення, що зумовлюють їх ефективність. Роз-

роблено герметичний корпус-теплообмінник та створено на його основі систему 

керованого повітряного охолодження футеровки ванної плавильної печі. Прове-

дено натурні випробування та визначено його теплотехнічні характеристики. Роз-

робка експлуатується в складі установок виробництва БСТВ та ББВ. Розроблено 

дослідно-промислові зразки модульних агрегатів з виробництва БСТВ (за дуплекс-

технологією) та ББВ. Агрегати містять у своєму складі нові базальтоплавильні печі 

з підігрівом повітря в компактних керамічних теплообмінниках регенеративного 
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типу, систему керованого повітряного охолодження футеровки печі, модернізовані 

фільєрні живильники, систему дозування та завантаження сировини, систему без-

пеки, керування та автоматизації теплових процесів з функціями підтримання по-

тужності та складу газоповітряної суміші. Проведено модернізацію конвеєрної ус-

тановки для сушіння пласких напівжорстких теплоізоляційних виробів на основі 

БСТВ і бентонітового зв’язуючого. Зниження долі енергоносіїв в собівартості ви-

сокоякісної вітчизняної базальтової теплової ізоляції створює основу для її широ-

кого застосування в системі житлово-комунального господарства. Проте зазнача-

ється що, необхідні організаційно-економічні системні заходи з боку держави, які 

б стимулювали, як виробництво такої продукції, так і її застосування у будівництві. 

 

Ключові слова: базальтові волокна, піч плавильна, гідродинаміка, аеродина-

міка, теплообмін, сушіння, теплоізоляція, енергоефективність, теплотехнологія. 
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(pp. 184-187). Москва, 20-23 сентября. (РИНЦ) (Автор прийняв участь в по-

становці та проведені експериментальних досліджень, аналізі та узагаль-

ненні їх результатів). 

5. Кремньов В.О., Михалевич В.В., Ляшенко А.В., & Тимощенко А.В. (2012). 

Фізичні характеристики біодобрив на основі курячого посліду. Промислова 

теплотехніка, 34(4), с. 34-38. (Автор прийняв участь в апробації методики 

визначення фізичних характеристик та методу зневоднення дисперсних ма-

теріалів). 

6. Ніколаєнко Ю.Є., Фуртат І.Е., Дьячков М.І., & Тимощенко А.В. (2014). Ме-

тодика розрахунку одно- та двоярусних мікрощілинних теплообмінників. Ве-

нтиляція, освітлення та теплогазопостачання, (17), с. 71-76. (Автор 

прийняв участь в розробці та апробації методики розрахунку мікрощілинних 

теплообмінників рекуператорів). 

7. Басок Б.И., Давыденко Б.В., & Тимощенко А.В. (2015). Расчет количества по-

требляемой тепловой энергии при обогреве помещения чугунным радиато-

ром М-140. Часть 1. Стационарный режим отопления. Промышленная теп-

лотехника, 37(6), с. 75-81. DOI https://doi.org/10.31472/ihe.6.2015.09. (Автор 

прийняв участь в розробці та апробації методів розрахунку внутрішніх па-

раметрів повітря в приміщенні, при стаціонарному режимі опалення). 

8. Басок Б.И., Давыденко Б.В., Гончарук С.М., & Тимощенко А.В. (2016). 

Расчет количества потребляемой тепловой энергии при обогреве помещения 

чугунным радиатором М140. Часть 2. Периодический режим отопления. 

Промышленная теплотехника, 38(1), с. 68-74. DOI 

https://doi.org/10.31472/ihe.1.2016.10. (Автор прийняв участь в розробці та 

апробації методів розрахунку внутрішніх параметрів повітря в приміщенні, 

при періодичному режимі опалення). 
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9. Басок Б.И., Давыденко Б.В., Гончарук С.М., & Тимощенко А.В. (2016). Тем-

пературно-вологісний стан стінової конструкції з шаром утеплювача в зимо-

вий період року. Промышленная теплотехника, 38(6), с. 38-46. DOI 

https://doi.org/10.31472/ihe.6.2016.06. (Автор прийняв участь в апробації роз-

рахунково-експериментального методу визначення температурно-вологіс-

них характеристик огороджуючої стінової конструкції, термомодернізова-

ної шаром базальто-бентонітової теплоізоляційної плити). 

10. Basok B., Davydenko B., & Timoshchenko A. (2015). Heat transfer and hydrody-

namics at gravitational convection movement in plane vertical channel of compo-

site construction of thermal insulation. Non-Conference Proceedings of Scientific 

Papers, Technical University of Kosice, Cassotherm, p. 6-10. http://www.svf-

tzb.6f.sk/images/pdf/CASSOTHERM_2015/zbornik_cassotherm.pdf . 

(Автор прийняв участь в апробації чисельного методу дослідження течії та 

теплообміну в пласкому вертикальному каналі комбінованої теплової ізоля-

ції). 

11. Kremnev V., Basok B., Tymchyshyn S., & Timoshchenko A. (2018). Energy sav-

ing in construction by wide application of high-quality insulation based on basalt 

fibers. Journal of Modern Physics, 9(9), c. 1724-1734. DOI: 

https://doi.org/10.4236/jmp.2018.99108. (Web of Science) (Автор прийняв уч-

асть в постановці задачі дослідження, аналізі причин високої енергоємності 

технології виробництва теплоізоляції на основі базальтових волокон, сфор-

мулював шляхи вдосконалення виробництва). 

12. Тимощенко А.В., Дмитренко Н.П., & Ковецька М.М. (2018). Аналіз течії та 

теплообміну в пограничному шарі рідини з суттєвою залежністю в’язкості 

від температури. Промислова теплотехніка, 40(4), с. 13-18. DOI: 

https://doi.org/10.31472/ihe.4.2018.02. (Автор прийняв участь в формулюванні 

задачі дослідження, апробації методики розрахунку, одержанні та аналізі 

результатів дослідження). 

13. Басок Б.І., Тимощенко А.В., & Корбут Н.С. (2018). Исследование процесса 

конвективного теплообмена в слое твердого дисперсного материала из гор-

ных пород магматического происхождения. Енергетика: економіка, техно-

логії, екологія, (2), с. 76-83. DOI: https://doi.org/10.20535/1813 
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5420.2.2018.147361 (Автор прийняв участь в постановці задачі дослідження, 

розробці та апробації методики експериментального дослідження, прове-

денні, аналізі та узагальненні його результатів). 

14. Basok B., Davydenko D., Novikov V., Sorokoviy R., Moroz M., & Timoshchenko 

A. (2018). Influence of Solar Radiation on the Temperature Regime of Buildings 

Walls. Non-Conference Proceedings of Scientific Papers, Technical University of 

Kosice, Cassotherm, p. 70-76. http://www.svf-tzb.6f.sk/images/pdf/CASSO-

THERM_2018/cd%20cassotherm%202018.pdf. (Автор прийняв участь в пос-

тановці задачі дослідження характеристик огороджуючої стінової конс-

трукції термомодернізованої шаром базальто-бентонітової теплової ізоля-

ції, формулюванні вихідних даних обчислювального експерименту, аналізі та 

узагальненні результатів дослідження). 

15. Кремньов В.О., Шпільберг Л.Ю., Тимощенко А.В., Гулієнко О.В., & Тимо-

щенко Є.В. (2018). Енергетична ефективність виробництва теплової ізоляції 

на основі базальтових супертонких волокон. Кераміка: наука і життя, 41(4), 

с. 21-28. DOI: https://doi.org/10.26909/csl.4.2018.3. (Автор прийняв участь у 

постановці задачі дослідження, формулюванні причин високої енергоємно-

сті виробництва теплової ізоляції на основі базальтових волокон, аналізі ме-

тодів його енергоефективної модернізації). 

16. Тимощенко А.В., Беляєва Т.Г., Стецюк В.Г., Сороковий Р.Я., & Мороз М.В. 

(2018). Конвективна сушка теплоізоляційних базальто-бентонітових виробів. 

Енергетика: економіка, технології, екологія, (3), с. 103-110. DOI: 

https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2018.163782. (Автор прийняв участь в 

постановці задачі дослідження конвективного сушіння базальто-бентоні-

тової теплової ізоляції, розробці методики експериментального дослі-

дження, аналізі та узагальненні результатів дослідження). 

17. Басок Б.И., Давыденко Б.В., Гончарук С.Н., & Тимощенко А.В. (2018). Тем-

пературный режим помещения обогреваемого двумя двухпанельными радиа-

торами. Енергетика: економіка, технології, екологія, (4), с. 20-26. DOI: 

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2018.175617. (Автор прийняв участь в 

розробці та апробації методів розрахунку внутрішніх параметрів повітря в 

приміщенні, при змінних режимах опалення). 
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18. Тимощенко А.В., Тимощенко Є.В., Гулієнко О.В., & Беляєва І.П. (2019). Ра-

діаційно-конвективна конвеєрна сушка базальто-бентонітових картонів. Ке-

раміка: наука і життя, 1 (42), с. 13-19. DOI: 

https://doi.org/10.26909/csl.1.2019.2. (Автором апробований розрахунково-

експериментальний метод дослідження, проведено аналіз на узагальнення 

результатів дослідження). 

19. Басок Б.І., & Тимощенко А.В. (2019). Високотемпературний компактний ке-

рамічний регенеративний теплообмінний апарат. Енергетика: економіка, те-

хнології, екологія, 2 (56), с. 17-26. DOI: https://doi.org/10.20535/1813-

5420.2.2019.189990. (Автором розроблено та апробовано метод розрахунку 

періоду роботи високотемпературного компактного регенеративного теп-

лообмінного апарата). 

20. Basok B., Davydenko B., Lysenko O., Goncharuk S., & Timoshchenko A. (2019). 

Calculation of the amount of heat entering the room from a heating device operat-

ing in stationary and non-stationary regimes. Materials of the 9th International Sci-

entific-Practical Conference ENERGY INTEGRATION-2019 (pp. 28, 29). Kyiv, 

April 24-26. [електронне видання] (Автором апробовано методи розрахунку 

внутрішніх параметрів повітря в приміщенні, при змінних режимах опа-

лення). 

21. Kremnev V., Basok B., Davydenko B., Timoshchenko A., & Timoshchenko Al. 

(2019). Flow and Heat Transfer of Basalt Melt in the Feeder of the Smelter Fur-

nace. Journal of Applied Mathematics and Physics, 7, 2555-2563 DOI: 

https://doi.org/10.4236/jamp.2019.711174 (Web of Science) (Автором сформу-

льовано задачі дослідження та апробовано методи розрахунку гідродина-

міки та теплообміну розплаву базальту в фідері плавильної печі, сформульо-

вано шляхи вдосконалення обладнання). 

22. Basok B., Novitska M., Goncharuk S., Moroz M., & Timoshchenko A. (2019). 

Experimental Passive House of the Institute of Engineering Thermophysics NAS 

of Ukraine. Materials of the 6th International Conference on ENERGY SMART 

SYSTEMS (2019 IEEE ESS), April 17-19, 2019. - Kyiv, Ukraine: Igor Sikorsky 

Kyiv Polytechnic Institute, 2019. – P. 108-111. http://doi.org/10.1109 / 

ESS.2019.8764182 (Scopus) (Автор прийняв участь у формулюванні задачі 
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дослідження та апробації розрахунково-експериментальної методики дослі-

дження). 

23. Басок Б.И., Давыденко Б.В., & Тимощенко А.В. (2019). Температурный ре-

жим моногранулирования при производстве имитированных пищевых про-

дуктов. Scientific Works, 1 (83), с. 80-84. DOI: 

https://doi.org/10.15673/swonaft.v83i1.1422 (Автор прийняв участь у форму-

люванні задачі дослідження та апробації розрахунково-експериментальної 

методики дослідження). 

24. Шеліманова О.В., Кремнев В.О., Корбут Н.С., & Тимощенко А.В. (2019). Ор-

ганізоване довготривале зберігання та попереднє сушіння неліквідної дере-

вини (хворосту і хмизу) на відкритому повітрі під впливом природніх факто-

рів. Енергетика і автоматика, 6, 111-121. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/ener-

giya2019.06.111 (Автор прийняв участь у формулюванні задачі дослідження 

та апробації розрахунково-експериментальної методики дослідження). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

25. Малкін Е.С., & Тимощенко А.В. (2006). Гідродинаміка та теплообмін в кон-

центричних кільцевих мікроканалах з різним ступенем обробки поверхонь, 

стосовно компактних тепломасообмінних апаратів. Зб. наук. праць ювілейної 

міжнародної науково-технічної конференції „Сучасні екологічно безпечні 

тепломасообмінні процеси в технологіях легкої промисловості” (с. 50-52). 

Київ, 17-19 травня. 

26. Кремнев В.О., Шпильберг Л.Е. А.П. Гартвиг А.П., & Тимощенко А.В. (2009). 

Применение щелевых теплообменных аппаратов в системах утилизации 

высокотемпературных ВЭР. Тезисы доклада VI Международной конферен-

ции „Проблемы промышленной теплотехники” (31(7), с. 79). Киев, май. 

27. Кремнев В.О., Шелиманова Е.В., Билецкая Е.В., & Тимощенко А.В. (2011). 

Механизм прогрева теплоизоляционных базальтовых плит при их сушке. Те-

зисы доклада VII Международной конференции „Проблемы промышленной 

теплотехники” (33(7), с. 68). Киев, 23-27 мая. 

28. Кремнев В.О., Шпильберг Л.Е., Гартвиг А.П., & Тимощенко А.В. (2011). Си-

стемы утилизации высокотемпературных ВЭР. Тезисы доклада VII 
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Международной конференции „Проблемы промышленной теплотехники” 

(33(7), с. 69). Киев, 23-27 мая. 

29. Кремнев В.О., & Тимощенко А.В. (2013). Повышение энергетической эффе-

ктивности производства базальтовых супертонких волокон и изделий. Тр. 

Межд. конф. «Украина – Россия Сколково Единое инновационное простран-

ство». Киев, 23-24 мая. 

30. Кремнев В.О., Корбут Н.С., Шпильберг Л.Е., Гулиенко О.В., Стецюк В.Г., & 

Тимощенко А.В. (2013). Исследование процесса конвективного теплообмена 

в слое твердого дисперсного материала из основных горных пород. Тезисы 

VІІІ Международной конференции «Проблемы промышленной теплотех-

ники». Киев, 8–11 октября. 

31. Кремнев В.О., Корбут Н.С., Шпильберг Л.Е., Гулиенко О.В., Стецюк В.Г., & 

Тимощенко А.В. (2013). Техническое совершенствование второго этапа дуп-

лекс-технологии путем оптимизации работы струйного аппарата-смесителя. 

Тезисы VІІІ Международной конференции «Проблемы промышленной тепло-

техники». Киев, 8–11 октября. 

32. Кремнев В.О., Басок Б.И., Тымчишин С.В., Медведев Т.А., & Тимощенко 

А.В. (2016). Научно-технические основы комплексной модернизация дуп-

лекс-технологии производства базальтовых волокон. I-й Международный 

базальтовый форум. Москва, 17-18 ноября. 

33. Кремньов В.О., Шпільберг Л.Ю., Гулієнко О.В., Корбут Н.С., Тимчишин 

С.В., & Тимощенко А.В. (2017). Створення і впровадження нової установки 

(другого покоління) виробництва базальтового супертонкого волокна 

(БСТВ). Тези X Міжнародної конференції «Проблеми теплофізики та теп-

лоенергетики», яка є правонаступницею конференцій «Проблеми промисло-

вої теплотехніки». Київ, 23 – 26 травня. Промышленная теплотехника. Київ. 

2017. – Т. 39, № 7. С. 87-88. 

34. Гулієнко О.В., Корбут Н.С., Тимчишин С.В., Кемаєв В.Ф., & Тимощенко А.В. 

(2017). Модернізація безперервної технологічної лінії виробництва базальто-

вого картону. Тези X Міжнародної конференції «Проблеми теплофізики та 

теплоенергетики», яка є правонаступницею конференцій «Проблеми 
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промислової теплотехніки». Київ, 23 – 26 травня. Промышленная теплотех-

ника. Київ. 2017. – Т. 39, № 7. С. 88-89. 

35. Гулієнко О.В., Корбут Н.С., Кемаєв В.Ф., & Тимощенко А.В. (2017). Дослі-

дження впливу конструкції та розташування газових пальників на характери-

стики теплоносія в сушильній зоні. Тези X Міжнародної конференції «Про-

блеми теплофізики та теплоенергетики», яка є правонаступницею конфере-

нцій «Проблеми промислової теплотехніки». Київ, 23 – 26 травня. 

Промышленная теплотехника. Київ. 2017. – Т. 39, № 7. С. 93. 

36. Basok B., & Timoshchenko A. (2018). Gas burner with a wide range of power ad-

justment and plate flow turbulators. 19th SHAOXING OVERSEAS TALENTS PRO-

GRAM COMPETITION. Shaoxing, China, December 14-16. 

37. Кремньов В.О., Кемаєв В.Ф., Тимощенко Є.В., Гулієнко О.В., & Тимощенко 

А.В. (2019). Результати промислової підконтрольної експлуатації інновацій-

ної модульної дослідно-промислової установки виробництва базальтового ді-

рект-ровінга. Тези ХІ Міжнародної конференції «Проблеми теплофізики та 

теплоенергетики». Київ, 21-22 травня. Теплофізика та теплоенергетика, – 

2019. – Т. 41, № 5.С. 70. 

38. Недбайло О.М., Ткаченко М.В., Божко І.К., & Тимощенко А.В. (2019). Аналіз 

теплотехнічних характеристик системи водяного підлогового опалення сухого 

монтажу. Тези ХІ Міжнародної конференції «Проблеми теплофізики та теп-

лоенергетики». Київ, 21-22 травня. Теплофізика та теплоенергетика, – 2019. – 

Т. 41, № 5. – C. 75. 

39. Гулієнко О.В., Тимощенко Є.В., Стецюк В.Г., & Тимощенко А.В. (2019). Кон-

вективна сушка теплоізоляційних базальто-бентонітових виробів – науко-во-

технічна основа енергоефективної модернізації теплотехнології. Тези ХІ Між-
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The dissertation presents the results of a comprehensive study and solution of 

scientific and applied problems of energy efficiency of production and use of basalt fibers 

and thermal insulation based on them, by the systematic intensification of multistage 
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thermal processes, and widespread use in industrial and civil construction. fibrous 

materials.The characteristics of basalts as a promising raw material for production with 

the help of "high" science-intensive technologies of new high-quality products - basalt 

fiber, heat and sound insulation, and composite products based on it. The classification 

of staple and continuous basalt fibers and their areas of application are given. Prospects 

for the widespread use of products based on basalt fibers in industrial and civil 

construction are assessed. It is noted that the high cost is an obstacle to expanding their 

use. Technologies of production of staple and continuous basalt fibers and heat-insulating 

products on their basis are considered. The reasons for their high cost are analyzed. It is 

noted that in all cases, the share of energy (primarily natural gas) in the structure of direct 

costs for the production of finished products is 60-80%. The reasons for high energy 

consumption of production are formulated. In the production of staple and continuous 

fibers it is: a) violation of hydraulic, temperature, and technological characteristics of the 

process in the feeder of the melting furnace; b) recuperative heat loss (thermal 

conductivity through masonry); c) heat loss with high-temperature combustion products, 

including losses with unorganized gas exchange, through open technological openings; 

d) regenerative heat losses associated with frequent equipment shutdowns. 

In the production of flat basalt-bentonite products it is: a) unorganized heat and 

mass transfer in the volume of the drying chamber; b) uncontrolled recirculation of the 

drying agent and hyperventilation of the drying chamber volume; c) high temperature of 

the spent drying agent; d) high recuperative losses; e) high regenerative losses - for 

periodically operating installations. It is noted that the modernization of thermal 

technologies, aimed at reducing the cost and availability of quality materials based on 

basalt fibers, promotes the transition to materials with better mechanical and 

thermophysical properties, and requires work aimed at modernizing existing insulation 

structures of industrial facilities and of civil objects. 

Hydrodynamics and heat transfer under fluid flow with a significant dependence 

of viscosity on temperature has been studied. In particular, a self-similar analysis of 

hydrodynamics and heat transfer in the boundary layer of the liquid was performed, taking 

into account the dependence of viscosity on temperature and dissipative effects. The 

problem was considered in the approximation of the boundary layer, on a flat surface, in 

the laminar flow regime using the self-similar analysis of symmetries (analysis of Lie 
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groups) of hydrodynamics and fluid heat exchange. A system of ordinary differential 

equations of motion and energy in self-similar form was obtained, and the numerical 

solution of the system was performed by the Runge-Kutta method of the 4th order of 

accuracy. The real picture of the flow and heat transfer of the basalt melt in modular 

smelters is limited by the final dimensions of the tank and feeder parts of the furnaces 

and, given their proportionality with the thickness of the melt layer, was considered in the 

three-dimensional formulation. The hydrodynamics and heat transfer of the basalt melt 

under laminar pressureless steady flow was studied taking into account the change of its 

thermophysical properties from the temperature in the tank and feeder parts of the melting 

furnace. The melt was considered as a Newtonian incompressible liquid, the medium was 

considered opaque, dissipative effects were not taken into account. The boundaries of the 

garnish layer in the tank and feeder parts of the furnace are constructed, the values of the 

upper and lower limits of melt crystallization are calculated, the influence of 

technological parameters on the flow of melt from the feeder part of the furnace through 

the die feeder during basalt fiber formation is analyzed. 

The aerodynamics and heat transfer of air at complex heat transfer and mixed 

movement in the body-heat exchanger of the tank melting furnace are investigated. It is 

noted that the desire to reduce heat loss through the lining of the furnace requires a review 

of the existing method of cooling. Preliminary assessment of the cooling intensity of the 

furnace surface allowed to establish that the minimum recuperative losses correspond to 

the forced convective air cooling of the lining. The flow and heat exchange of the airflow 

in the horizontal channel with the ratio of the sides a: b = 1: 10, with one-sided heat supply 

(q = const), and forced motion were studied. Features of the problem were: a) one-sided 

heat supply, as a result of which the traditional convective heat exchange in the channel 

is complicated by radiative heat transfer between the hot surface (source) and other 

surfaces of the channel that are not heated; b) air was considered as a diathermic medium; 

c) multidirectional action of vectors of volume forces and pressure forces. Determined: 

a) average temperatures on the surfaces of the channel; b) the distribution of air 

temperature along the length of the channel; c) local and medium-integrated temperature 

pressures along the length of the channel; d) local and medium-integrated heat transfer 

coefficients and Nusselt numbers on the channel surfaces; e) the distribution of pressure 

along the length and the total pressure drop in the channel. 
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Nonstationary heat transfer in a high-temperature compact ceramic regenerative 

heat exchange apparatus has been studied. Thermal and energy indicators of the 

regenerator are built, its high thermal efficiency is confirmed. The period of operation of 

the heat exchanger at which the long operation of cellular blocks of the regenerator is 

provided is defined. 

Heat and mass transfer during dehydration of slabs based on basalt fibers and 

bentonite binder have been studied. The influence on the intensity of heat and mass 

transfer of temperature, speed and moisture content of the drying agent, and aerodynamics 

of the flow of the drying agent in the chamber is studied. A generalized dependence for 

the speed in the first drying period as a function of these factors and a generalized 

dependence for the calculation of the convective drying time of heat-insulating basalt-

bentonite products are obtained. The value of total pressure losses in the convective dryer 

chamber is estimated. Design efficiency indicators for the tunnel dryer and specific costs 

per 1 kg of evaporated moisture were obtained. 

The efficiency of thermal insulation based on basalt fibers in the thermal insulation 

structures of industrial facilities and of civil objects has been studied. The description of 

research objects (Slavic TPP, Burshtyn TPP, ITTF), methods of conducting and 

processing the research results are given. It is established that the transition to fibers with 

smaller diameters improves the thermal insulation properties and reduces the cost of 

thermal insulation construction. Fibrous materials are obtained from elementary fibers 

with different average diameters, differ in their physical and mechanical properties. The 

transition from fibrous materials with a large diameter of elementary fibers to materials 

with a smaller diameter is accompanied by an increase in their heat-protective properties. 

The thermal and operational properties of thermal insulation structures were studied, in 

which BSTF with an average diameter of 1.1 μm and a canvas density of 30 and 40 kg / 

m3 was used as the main layer of thermal insulation. Temperature and heat flux density 

on its surface were used as factors that determined the efficiency of the structure. As part 

of the program for thermal modernization of the existing housing stock, the effectiveness 

of the thermal insulation structure, which uses as an additional layer of thermal insulation 

board based on basalt fibers and bentonite binder δ = 100 (mm). The amount of heat loss 

through the experimental structure was determined using a measuring set of temperature 

and heat flux density registrations at characteristic points of the structure. The values of 
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the coefficients of thermal conductivity of the additional layer of thermal insulation and 

its dynamics during the controlled operation of the structure are established. High thermal 

and operational characteristics of the structure have been confirmed. The study continues 

in order to verify the dynamics of thermal protection properties of the insulating structure 

under conditions of long-term operation. 

The description and results of field tests of samples of research and industrial 

installations created for the purpose of energy-efficient modernization of the branch are 

given. The technical and organizational decisions that determine their effectiveness are 

listed. A sealed heat exchanger housing has been developed and a controlled air cooling 

system for the tank melting furnace lining has been created on its basis. Field tests were 

carried out and its thermal characteristics were determined. The development is operated 

as part of BSTF and BCF production facilities. Experimental and industrial samples of 

modular units for the production of BSTF (by duplex technology) and BCF have been 

developed. The units include new basalt smelting furnaces with air heating in compact 

ceramic heat exchangers of regenerative type, a system of controlled air cooling of 

furnace lining, modernized spinnerets, a system of dosing and loading of raw materials, 

a system of safety, control, and automation of thermal processes. mixture. The conveyor 

unit for drying flat semi-rigid thermal insulation products based on BSTF and bentonite 

binder has been modernized. Reducing the share of energy in the cost of high-quality 

domestic basalt thermal insulation creates a basis for its widespread use in the system of 

housing and communal services. However, it is noted that organizational and economic 

systemic measures are needed on the part of the state, which would stimulate both the 

production of such products and their use in construction. 

 

Keywords: basalt fibers, tank melting furnace, hydrodynamics, aerodynamics, heat 

transfer, drying, thermal insulation, energy efficiency, heat technology. 
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ПЕРЕЛІК	УМОВНИХ	ПОЗНАЧЕНЬ,	СИМВОЛІВ,	ОДИНИЦЬ	

𝑎 – коефіцієнт температуропровідності, м2/с; 

𝐴 – лінійний розмір, м; 

𝐵 – лінійний розмір, м; 

𝐵 – витрата газу, нм3/год; 

𝐶 – лінійний розмір, м; 

𝑐 – ширина канала насадка, м; 
𝑐  – місцевий коефіцієнт опору тертя; 

𝑐  – питома масова теплоємність при постійному тиску, Дж/(кг К); 

𝑑 – діаметр циліндричного тіла (волокна, фільєрного каналу), м; 
𝑑 – вологовміст агенту сушіння, г/кг сух. повітря; 
𝑑 – товщина стінки насадка, м; 
𝑓 – площа поперечного перерізу, м2; 
𝐹 – величина теплопередаючої поверхні, м2; 
𝑔 – масова доля; 
𝐺 – масова витрата, кг/с; 
ℎ – рівень розплаву базальта, м; 
ℎ – відстань від поверхні пластини (зразка) в напрямку центра, м; 
𝑘 – коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2 К); 
𝑘 – кінетична енергія, Дж/м3; 
𝐿 – довжина каналу, м; 
𝑚 – вага насадка регенератора, кг; 
𝑀 – безрозмірний динамічний коефіцієнт в’язкості; 
𝑛 – кількість каналів насадка, одиниць; 
𝑁𝑇𝑈 – число одиниць перенесення; 
𝑁 – швидкість в першому періоді сушіння, (кг вологи/кг сух. мат.)/хв.; 
𝑝 – тиск, Па; 
𝑞 – густина теплового потоку, Вт/м2; 
𝑞 – питома витрата теплоти на одиницю випареної вологи, ккал/кг вип. вол.; 
𝑞 – інфінітезимальний генератор; 
𝑄 – тепловий потік, кількість теплоти, Вт; 
𝑟 – об’ємна доля; 
𝑡 – температура, ˚С; 
𝑇 – температура, ˚С; 
𝑢 – швидкість потоку в напрямку вісі OX, м/с; 
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𝑢 – вологовміст матеріалу, кг вологи/кг сух. матеріалу; 
𝑈 – швидкість рідини, м/с; 
𝑣 – швидкість потоку в напрямку вісі OY, м/с; 
𝑉 – автомодельна функція; 
𝑉 – об’єм, м3; 
𝑉 – об’ємна витрата, м3/год; 
𝑤 – швидкість потоку в напрямку вісі OZ, м/с; 
𝑥 – координата по вісі ОХ, м; 
𝑋 – характерний лінійний розмір, м; 
𝑦 – координата по вісі OY, м; 
𝑧 – координата по вісі OZ, м; 

𝑍 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟 ∙  – безрозмірна координата; 

𝛼 – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 К); 
𝛼 – коефіцієнт надлишку повітря; 
𝛽 – коефіцієнт об’ємного розширення, К-1; 
𝛿 – товщина захисного шару, м; 
𝛿 – напівтовщина пластини, м; 
𝛿 – товщина плити, м; 
𝜀 – швидкість дисипації кінетичної енергії; 
𝜀 – ефективність теплообмінника; 
 𝜁 – коефіцієнт; 
𝜂 – автомодельна координата; 
Θ – безрозмірна температура; 
𝜆 – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м К); 
𝜇 – дінамічний коефіцієнт в’язкості, Па с; 
𝜈 – кінематичний коефіцієнт в’язкості, м2/с; 
𝜌 – густина, кг/м3; 
𝜏 – дотичне напруження, Н/м2; 
𝜏 – час зарядки/розрядки регенератора, с; 
𝜏 – час сушіння, хв.; 
𝜉 – коефіцієнт; 
𝜉 – коефіцієнт опору тертя; 
𝜑 – вільний переріз для проходу газу; 
𝜙 – коефіцієнт; 
𝜒 – відносний коефіцієнт сушіння. 
Індекси: 
∞ – параметри поза примежовим шаром; 
𝑤 – параметри на стінці; 
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0 – початкові значення; 
𝑎𝑣𝑒 – середнє значення; 
𝑚𝑎𝑥 – максимальне значення; 
𝑚𝑖𝑛 – мінімальне значення; 
𝑥 – локальне значення; 
𝑖 – локальне значення; початкове значення; 
𝑖𝑛 – границя області; 
𝑓 – відноситься до волокна; 
т – теплопровідність; 
к – конвекція; 
п – променевий; 
𝑎 – повітря; 
𝑎𝑖𝑟 – повітря; 
𝑔 – продукти згоряння; 
𝑜 – кінцеве значення; 
𝑜𝑢𝑡 – випромінюється з поверхні; 
𝑖𝑛 – надходить на поверхню; 
𝑡 – відноситься до турбулентного режиму; 
𝑟𝑎𝑑 – радіаційний; 
р – рівноважний. 
Числа подібності: 

𝐵𝑖
∙

 – число Біо; 

𝐹𝑜  – число Фур’є; 

𝑃𝑟
∙

 – число Прандтля; 

𝐸𝑐
∙

 – число Екерта; 

𝐺𝑟  – число Грасгофа; 

𝑅𝑒  – число Рейнольдса; 

𝑅𝑒  – місцеве число Рейнольдса; 

𝑁𝑢
∙

 – число Нусельта; 

𝑁𝑢
∙

 – місцеве число Нусельта; 

𝑅𝑎 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 – число Релєя; 
𝑃𝑒 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟 – число Пекле. 
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ВСТУП	

Актуальність теми. 

Традиційним способом збільшення теплозахисних властивостей огороджува-

льних конструкцій промислових та цивільних споруд є їх теплоізоляція. На тепері-

шній час український ринок насичено теплоізоляційними матеріалами як вітчизня-

ного, так і закордонного виробництва. Умовно їх можна розподілити на наступні 

групи: мінеральні теплоізоляційні вироби; мінеральні вироби на синтетичних в'я-

жучих; синтетичні теплоізоляційні вироби. Головні вимоги, що висуваються до те-

плоізоляційних виробів, полягають в їх: а) високих теплотехнічних характеристи-

ках; б) екологічній безпеці; в) пожежній безпеці; г) довговічності; д) доступності. 

Всім переліченим якостям не задовольняє на теперішній час жоден з запропо-

нованих на вітчизняному ринку матеріалів. Більш того, синтетичні вироби та міне-

ральні теплоізоляційні вироби на фенол-формальдегідних в'яжучих в процесі три-

валої експлуатації шкідливо впливають на організм людини (знижуючи імунітет, 

впливаючи на процеси кровотворення), а в періоди пожеж призводять до масової 

загибелі людей через отруєння газоподібними продуктами термічного розкла-

дання. 

З середини 70-х років 20 століття рядом українських академічних та галузевих 

інститутів було розроблено та впроваджено багатостадійні теплотехнології вироб-

ництва теплозвукоізоляційних виробів на базі основних гірських порід (базальтів, 

діабазів, амфіболітів). Крім технологій, Україна володіє родовищами основних гір-

ських порід з унікальними властивостями. Ця сировина характеризується рідкісним 

поєднанням оксидів, яке не потребує додаткового шихтування при виробництві во-

локна, та відносно низькою температурою плавлення 1200±30 ̊ С. Маючи цілий ряд 

переваг, а саме – високі теплотехнічні, екологічні, протипожежні властивості, зна-

чну довговічність, ці теплозвукоізоляційні матеріали коштовні. Внаслідок цього 

вони застосовуються переважно в ВПК та енергетиці. Дуже обмежена їх кількість 

використовується в будівництві. 

Вагомий внесок в створення та розвиток галузі виробництва та використання 

базальтових волокон зробили вітчизняні вчені та промисловці – Трефілов В.І., 

Махова М.Ф., Джигирис Д.Д., Медведєв О.О., Чувашов Ю.М., Горбачов Г.Ф., 



36 

Сергеев В.П., Божко В.І., Польовий Р.П., Польовий П.П., Оснос С.П., Шумак І.В., 

Тимчишин В.Й., Новицький О.Г., Цибуля Ю.Л. За кордоном над цим питанням пра-

цюють – Земцов О.М., Аблесимов М.Є., Татаринцева О.С., Гутніков С.І., 

Шиляєв А.І., Буянтуєв С.Л., V. Brik., Peng-Cheng Ma, та ін. 

Підвищення енергетичної ефективності виробництва базальтових волокон та 

теплової ізоляції на їх основі, шляхом системної інтенсифікації багатостадійних те-

плотехнологій, та її широке використання в промисловому та цивільному будівни-

цтві при умові кардинального зниження її вартості представляє собою виключно 

перспективну та актуальну науково-технічну проблему. 

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових досліджень, які знахо-

дились у плані бюджетних тем № 1.7.1.696 "Дослідження зневоднення теплоізоля-

ційних плит на основі базальтових волокон та інших пласких матеріалів і розробка 

конкурентоспроможних технологій та сушарного обладнання" (0106U005456, 2006 

– 2008 рр.), № 1.7.1.832 "Розробити технологію глибокого зневоднення екологічно-

безпечних, вогнестійких теплоізоляційних виробів і головний зразок енергоефек-

тивної сушарки" (0109U001993, 2009 – 2011 рр.), 1.7.1.826 "Інтенсифікація тепло-

масообмінних процесів у технології розплавлення базальту та створення і відпра-

цювання головних зразків плавильних печей" (0109U001992, 2009 – 2011 рр.), 

1.7.1.848 "Інтенсифікація тепломасообміну при термообробці твердих дисперсних 

матеріалів та виробів на їх основі" (0112U002743, 2012 – 2014 рр.), в яких автор був 

одним з відповідальних виконавців, і що виконувалися в Інституті технічної тепло-

фізики НАН України. 

Мета і завдання дослідження. 

Мета дисертаційної роботи полягає в розробці теплофізичних основ підви-

щення енергетичної ефективності технологій виробництва теплової ізоляції на ос-

нові базальтових волокон шляхом зниження споживання природного газу та елек-

тричної енергії, а також раціонального використання цієї ізоляції в теплоенергетиці 

та будівельній галузі. 

Виходячи з поставленої мети, були визначені основні задачі дослідження: 
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- автомодельний аналіз гідродинаміки та теплообміну в примежовому шарі рі-

дини з урахуванням зміни в’язкості, як функції від температури та дисипативних 

ефектів; 

- гідродинаміка та теплообмін розплаву базальту при ламінарному безнапір-

ному стаціонарному русі з урахуванням зміни теплофізичних властивостей, як фу-

нкцій від температури; 

- аеродинаміка та теплообмін повітря при складному теплообміні та зміша-

ному русі в корпусі-теплообміннику печі плавильної; 

- нестаціонарний теплообмін в високотемпературному компактному кераміч-

ному регенеративному теплообмінному апараті; 

- тепломасообмін при зневодненні жорстких (напівжорстких) плит на основі 

базальтових волокон; 

- аеродинаміка потоку агенту сушіння в камері сушіння; 

- натурні дослідження властивостей теплоізоляційних конструкцій виконаних 

на основі базальтових волокнистих матеріалів. 

Об'єкт дослідження – багатостадійні теплотехнології виробництва теплоізо-

ляційних матеріалів на основі базальтових волокон, промислові та цивільні об’єкти 

(будівлі, споруди, установки). 

Предмет дослідження – гідрогазодинамічні та тепломасообмінні процеси в 

виробах, елементах технологічного обладнання та будівельних стінових огороджу-

вальних конструкціях. 

Методи досліджень. 

Теоретичні та експериментальні дослідження на моделях та лабораторних зра-

зках, які базуються на теорії вимірювання, гідро-газодинаміки, тепломасообміну, 

математичної статистики, методах комп’ютерного моделювання. Дослідження на 

експериментальних зразках виготовлених в натуральну величину. Підконтрольна 

експлуатація дослідно-промислових зразків. 

Структура та методи досліджень: 

- цикл аналітичних та експериментальних досліджень на моделях та лаборато-

рних зразках; 

- цикл експериментальних досліджень в промислових умовах на зразках виго-

товлених в натуральну величину; 
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- дослідно-промислова (натурна) підконтрольна експлуатація з відпрацюван-

ням технологічних регламентів. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень базується на викорис-

танні сучасних методів фізичного і математичного моделювання та на задовіль-

ному узгодженні результатів виконаних експериментальних досліджень і даних 

комп'ютерного моделювання. Достовірність наукових положень і висновків, що за-

хищаються, підтверджується також досвідом впровадження інноваційних розробок 

та ноу-хау. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. В наближенні моделі примежового шару на плоскій поверхні побудовано 

математичну теплофізичну модель гідродинаміки і теплопереносу при течії рідини 

з сильною залежністю надвисокої в'язкості від температури та з урахуванням диси-

пативних ефектів. Одержано нові закономірності течії аномально високов'язкої рі-

дини при температурах 900...1450 ˚С. Визначено умови формування шару нерухо-

мої рідини біля твердої поверхні. Встановлено, що дисипативним доданком в авто-

модельному рівнянні руху для умов, що розглядалися, можна знехтувати. 

2. Вперше побудовано розрахункову тривимірну модель гідродинаміки та теп-

лообміну високов’язкого розплаву базальту при ламінарному безнапірному устале-

ному русі з урахуванням залежності теплофізичних властивостей, як функцій від 

температури. Досліджено умови утворення гарнісажного шару в фідері модульної 

плавильної печі. 

3. Встановлено причини порушення процесів витікання розплаву та форму-

вання струмин мікронного діапазону діаметрів в пластинчастому фільєрному жи-

вильнику. Вперше встановлено діапазон допустимих величин густин теплових по-

токів в фідері плавильної печі, які дозволяють виключити переохолодження розп-

лаву та досягнення ним діапазону температур, які відповідають межам кристаліза-

ції. На практиці це дозволило ефективно сформулювати вихідні дані для модерні-

зації фідеру плавильної печі та вузла кріплення пластинчастого фільєрного живи-

льника. 

4. Побудовано нову розрахункову тривимірну модель аеродинаміки та теплоо-

бміну повітря в вертикальному каналі з однобічним підведенням теплоти, складним 
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теплообміном та змішаним природно-примусовим рухом. Модель враховує залеж-

ність теплофізичних властивостей від температури. Досліджено структуру течії в 

каналі. Знайдено закономірності формування полів швидкості і температури в ка-

налі при однобічному підводі теплоти. Визначено залежність коефіцієнтів склад-

ного теплообміну на стінках каналу від витрати повітря та його середньої темпера-

тури в каналі. 

5. Вперше за результатами експериментальних досліджень тепломасообміну 

при зневодненні жорстких (напівжорстких) плит на основі базальтових волокон та 

бентонітової глини визначено закономірності процесу їх сушіння. Побудовано уза-

гальнену розрахункову залежність часу сушіння теплоізоляційних базальтових 

плит з бентонітовим в'яжучим від швидкості сушіння в першому періоді, а також 

від температури, швидкості теплоносія та безрозмірних товщини та густини мате-

ріалу. Знайдено діапазон питомих витрат енергії для зневоднення цього матеріалу. 

Практичне значення отриманих результатів. 

1. Створено дослідно-промисловий зразок нового енергоефективного агрегату 

з виробництва базальтового супертонкого волокна (БСТВ) за дуплекс-технологією. 

Агрегат містить у своєму складі: а) дві нові уніфіковані базальтоплавильних печі 

ППБ-2РГ, які у порівнянні з печами першого покоління дозволили знизити витрати 

природного газу у 4 рази; б) дві нові уніфіковані установки для розплавлення і ро-

здування базальтових ниток з одержанням БСТВ, які у порівнянні з установками 

першого по-коління дозволили знизити витрату природного газу на 30%. Досягнуті 

результати дозволили знизити споживання природного газу на виробництво кінце-

вої продукції у 1,5 рази, по відношенню до агрегату першого покоління. 

2. Створено нову енергоефективну модульну дослідно-промислову установку 

виробництва базальтової безперервної комплексної нитки (дірект-ровінгу). Досяг-

нуті результати дозволили знизити у 2 рази споживання природного газу на вироб-

ництво дірект-ровінгу по відношенню до установок модульного типу. Крім того, 

середня міцність елементарного базальтового волокна одержаного на дослідно-

промисловій установці, у 1,2-1,4 рази вища за аналогічний показник для елемента-

рних волокон одержаних на існуючих модульних установках. 
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3. Модернізовано конвеєрну установку для сушки пласких напівжорстких те-

плоізоляційних виробів на основі базальтового супертонкого волокна. Проведені 

роботи дозволили на 25-35% збільшити продуктивність установки по готовій про-

дукції та на 15% знизити величину питомих енергетичних витрат на одиницю ви-

пареної вологи. 

Результати дослідження впроваджено на підприємстві галузі, зокрема: 

- впроваджено дослідно-промисловий зразок нового енергоефективного агре-

гату другого покоління з виробництва базальтового супертонкого волокна (БСТВ) 

за дуплекс-технологією, ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матері-

алів», м. Чернівці (акт впровадження від 25.11.2015 р.); 

- впроваджено модернізовану конвеєрну установку для сушки пласких напів-

жорстких теплоізоляційних виробів на основі базальтового супертонкого волокна 

ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів», м. Чернівці (акт 

впровадження від 20.12.2016 р.); 

- впроваджено нову енергоефективну модульну дослідно-промислову устано-

вку виробництва базальтової безперервної комплексної нитки (дірект-ровінгу), 

ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів», м. Чернівці (акт 

впровадження від 27.08.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. 

Вибір напрямків дослідження, постановка задач, розробка та формулювання 

теоретичних положень та інноваційних проектно-конструкторських рішень здійс-

нювались у рівноправному співавторстві з науковим консультантом, член-кореспо-

ндентом НАН України Б.І. Баском і завідувачем лабораторії тепломасообмінних 

процесів і обладнання ІТТФ НАН України В.О. Кремньовим. Аналіз стану про-

блеми, вибір, формулювання та розробка методів дослідження, проведення та об-

робка аналітичних, чисельних та експериментальних досліджень, аналіз результа-

тів та формулювання висновків, опрацювання основних проектних та конструктор-

ських рішень, тривала підконтрольна експлуатація інноваційних видів техніки на-

лежать здобувачеві. 
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Апробація результатів дисертації. 

Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідались і обгово-

рювались на наукових конференціях різного рівня, в яких здобувач брав участь у 

форматі: 

усна доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції „Сучасні еколо-

гічно безпечні тепломасообмінні процеси в технологіях легкої промисловості”, м. 

Київ (2006 р.); Міжнародних конференціях «Проблеми промислової теплотехніки», 

м. Київ (2009, 2011, 2013, 2017, 2019 рр.); I-му Міжнародному базальтовому фо-

румі, м. Москва (2016 р.); 19th Shaoxing Overseas Talents Program Competition, 

Shaoxing, China (2018); 20th Shaoxing Overseas Talents Program Competition, 

Shaoxing, China (2018); The Third Session of Shanxi Talent Leader of Shengzhou En-

trepreneurship B. Innovation Competition. Shengzhou, China (2019); 

заочна участь у Міжнародних конференціях «Проблеми промислової тепло-

техніки», м. Київ (2011, 2019 рр.); Міжнародній конференції «Украина – Россия 

Сколково Единое инновационное пространство», м. Київ (2013 р.). 

Публікації. Зміст дисертаційної роботи відображено в 43 наукових працях, зо-

крема, 24 публікації у наукових (в тому числі електронних) фахових виданнях Ук-

раїни та інших держав, з яких: 5 публікацій у наукових періодичних виданнях ін-

ших держав, які включені до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, 

РИНЦ, Web of Science, Scopus, 17 публікацій у фахових виданнях України, та 2 пу-

блікації у збірниках матеріалів міжнародних науково-технічних конференцій. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, семи ро-

зділів, висновків, переліку використаних джерел та чотирьох додатків. Обсяг ро-

боти становить 371 сторінку машинописного тексту, що містить 325 сторінок осно-

вної текстової частини, 165 рисунків та 46 таблиць. Перелік використаних літера-

турних джерел містить 191 найменування. 
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РОЗДІЛ	1.	АНАЛІЗ	СТАНУ	ПРОБЛЕМИ	ВИРОБНИЦТВА	ТА	ВИКОРИС‐
ТАННЯ	БАЗАЛЬТОВИХ	ВОЛОКОН	ТА	МАТЕРІАЛІВ	НА	ЇХ	ОСНОВІ	

 
1.1. Сучасні напрями одержання із базальтів за допомогою «високих» 

наукоємних технологій нової високоякісної перспективної продукції 

Базальти являють собою геологічні утворення вулканічного походження, які 

згідно сучасним науковим уявленням, певного часу піддавались процесам розпла-

влення під час вулканічної діяльності. Хімічний склад базальтових утворень може 

мати регіональні відмінності, які впливають на їх придатність для різних напрямів 

промислової переробки. Базальти України вважаються виключно перспективними. 

Сировина на їх основі характеризується рідкісним поєднанням оксидів, яке не пот-

ребує додаткового шихтування при виробництві волокна, та відносно низькою те-

мпературою плавлення 1200±30 ˚С. В якості прикладу в додатку А (таблиці А.1-

А.3) наведено властивості основних гірських порід з родовищ на території України. 

Базальти традиційно використовувались, аналогічно граніту, для виробниц-

тва будівельного щебеню. На сьогодні, завдяки розвитку каменерізних технологій 

і устаткування із базальту одержують, окрім традиційних, також вироби у вигляді 

каменів, заданих розмірів, в тому числі, тонких пластин, які особливо широко ви-

користовуються в КНР в якості покрівельного та оздоблювального матеріалу в бу-

дівництві. Промислове використання базальтових утворень для масового виробни-

цтва різаних виробів з заданими геометричними розмірами і забезпечення їх досить 

низької собівартості, стало можливим завдяки досягненням «високих» технологій 

у галузі різання каменю, тобто, у напрямі його механічної обробки. 

Другий сучасний інноваційний напрям нетрадиційного використання базаль-

тів має величезні перспективи і пов’язаний з розповсюдженням на базальтову си-

ровину таких методів, які дозволяють одержувати волокна різної товщини (моно-

нитки, комплексні нитки), ткані та неткані матеріали. 

Запропонована робота спрямована на інтенсифікацію виключно другого на-

пряму новітнього використання базальтів – шляхом виробництва волокон і виробів 

на їх основі. Більш конкретно задача полягає у кардинальному зниженні 
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енергоємності існуючих виробництв шляхом економії природного газу, вдоскона-

лення систем керування тепломасообмінними технологічними процесами, а також 

зниженні витрат на розхідні матеріали, які використовуються у складі виробничих 

комплексів. 

1.1.1. Види волокон, які виробляються із базальту і їх промислове вико-

ристання 

На сьогодні із базальту виробляються два основних типи текстильних виро-

бів: а) штапельні волокна; б) безперервні волокна (безперервна комплексна нитка). 

Штапельні волокна, в свою чергу, підрозділяються в залежності від діаметру 

на 7 типів [5, 167]. 

Грубі волокна – являють собою сукупність подовжених базальтоскляних ци-

ліндрів, діаметр яких може складати 150 ÷ 400 мкм; довжина волокон більше 

15 мм; міцність волокон на розрив знаходиться в діапазоні 200÷350 МПа; питома 

поверхня складає 28 ÷ 280 см2/г. Волокна є корозійностійкими. Такі волокна з ве-

ликим успіхом використовуються для дисперсного армування в’яжучих сумішей у 

будівництві та інших галузях, де виробляється продукція на основі в’яжучих речо-

вин. Грубі базальтові волокна, які використовують для об’ємного дисперсного ар-

мування, називають базальтовою фіброю. 

Таке армування призводить до поліпшення наступних показників виробів: 

- ударна міцність зростає   до 500%; 

- опір руйнування через тертя  до 300%; 

- міцність на розколювання   до 200%; 

- міцність на здавлювання   до 150%; 

- тріщиностійкість     до 250%; 

- морозостійкість     до 200%; 

- корозійна стійкість    до 500%; 

- кавітаційна стійкість    до 400%; 

- водостійкість     до 150%. 
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Отже, базальтова фібра забезпечує можливість зведення сейсмостійких спо-

руд, вибухобезпечних об’єктів, у тому числі, військового призначення. Викорис-

тання армування базальтовою фіброю замість металу дозволяє споруджувати радіо 

прозорі об’єкти. 

Особливо значні переваги досягаються в напрямах зниження стирання підлог 

та їх ударної міцності. Загалом армовані підлоги мають строк експлуатації втричі 

більший, а ударне навантаження може бути підвищене у 5 разів. Все це дозволяє 

кардинально знизити масу покриття із бетону з одночасним підвищенням: 

- морозостійкості; 

- антикорозійної стійкості; 

- ударної стійкості. 

Докорінна відмінність базальтової фібри від металевої полягає в тому, що не-

має негативного катодного ефекту, зовсім не піддається корозії, а її маса менша у 

2,7 рази. Принциповим є також те, що базальтова фібра і цементне каміння мають 

велику адгезію одне до одного, а також однаковий коефіцієнт температурного роз-

ширення. На відміну від металічної базальтова фібра запобігає появі тріщин у бе-

тоні на стадії, коли він перебуває ще у пластичному стані. Отже, використання ба-

зальтової фібри для дисперсного армування забезпечує значущі техніко-економічні 

переваги, а також може мати неабияке військове значення. 

Товсті базальтові волокна являють собою сукупність хаотично розташова-

них волокон довжиною більше 15 мм і діаметром 25 ÷ 150 мкм з міцністю на розрив 

– 120 ÷ 650 МПа. Такі волокна використовуються як і грубі, в якості фібри. 

Потовщені базальтові волокна мають діаметр 15 ÷ 25 мкм і довжину 

5 ÷ 1500 мм і використовуються в якості холстів, прошивних матів, плит на основі 

різноманітних в’яжучих речовин. Потовщені волокна знаходять широке застосу-

вання в якості фільтрувальної основи систем дренажу гідротехнічних споруд. 

Тонкі базальтові волокна (ТВ) являють собою сукупність штапельних воло-

кон діаметр яких може коливатись в діапазоні 8 ÷ 15 мкм [167]. 
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Супертонке базальтове волокно (БСТВ) одержують у вигляді холста, який 

складається із штапельних волокон, діаметр яких може коливатись в діапазоні 

1 ÷ 3 мкм [167]. 

На основі БСТВ виробляють широкий спектр високоякісних теплозвукоізо-

ляційних матеріалів та виробів, які розподіляються на три типи: а) м’які вироби; б) 

жорсткі вироби; в) тверді вироби. 

М’які теплозвукоізоляційні матеріали та вироби на основі БСТВ [166]: 

- прошивні неткані теплозвукоізоляційні мати МТПБа, БЗМ, АТМ, ТМ-10С; 

- багатошаровий нетканий матеріал; 

- теплоізоляційний в'язально-прошивний матеріал; 

- довгомірні теплоізоляційні неткані полоси та джгути (БТШ-8, БТШ-20, 

БТШ-30); 

- фігурні вироби для швидкоз’ємної теплоізоляції запірної трубопровідної ар-

матури. 

Всі ці вироби використовуються для досягнення ефекту теплоізоляції, звуко-

ізоляції чи для досягнення обох ефектів одночасно щодо переваг, які забезпечу-

ються завдяки цим виробам, то вони полягають у наступному: 

- високий опір теплопередачі; 

- мала питома вага; 

- висока корозійна стійкість при впливі будь-яких речовин; 

- висока стійкість проти впливу високих та низьких температур; 

- високі звукоізоляційні якості; 

- пружність – здатність відновлювати геометричну форму після значних 

деформацій; 

- екологічна толерантність – відсутність будь-яких шкідливих викидів у 

довкілля; 

- висока стійкість до впливу вібраційних навантажень, що має неабияке 

значення при динамічних навантаженнях; 
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- низькі значення рівноважної вологості, навіть в оточенні паро-газової 

суміші з високою концентрацією пари. 

М’які вироби на основі БСТВ з великим успіхом застосовуються у атомній 

та тепловій енергетиці, судно- і авіабудуванні, при споруджені шумозахисних ек-

ранів вздовж трас міського транспорту, у місцях їх наближення до житлового фо-

нду, при споруджені мостових переходів. Крім тепло- і звукоізоляції м’які матері-

али на основі БСТВ використовуються при фільтрації агресивних середовищ, в 

тому числі, при високих температурах. 

Жорсткі теплозвукоізоляційні вироби на основі БСТВ [165, 186]. 

Картон базальтовий теплоізоляційний (ТК-1, ТК-4) виробляється на основі 

БСТВ і бентонітової глини в якості зв’язуючого, у вигляді пласких виробів товщи-

ною 5, 10, 15 мм, шириною 850 мм і довжиною 1200 мм. Питома вага картону скла-

дає 270 кг/м3, теплопровідність 𝜆 0,040 Вт/(м ˚С). 

Базальтовий картон широко застосовується у будівництві у спеціалізованих 

системах, призначених для підвищення вогнестійкості споруд (кабіни та шахти лі-

фтів, пасивні системи вогнезахисту); без картону на основі БСТВ, взагалі, не мож-

ливе виробництво сучасних малогабаритних опалювальних котлів. 

Жорсткі теплозвукоізоляційні плити виробляються на основі БСТВ і бенто-

нітової глини в якості зв’язуючого (ПЖТЗ, ПНТБ). Плити застосовуються в якості 

теплоізоляції та звукоізоляції, в тому числі при утеплені стін і покрівель у складі 

багатошарового покриття. На покрівлі плитний виріб, який знаходиться під м’якою 

гідроізоляцією здатен за своїми механічними властивостями витримати пересу-

вання людей. Це дає змогу використовувати ці вироби на покрівлях, які вважаються 

такими, що не експлуатуються, але можуть обслуговуватись; такими є абсолютна 

більшість покрівель. У разі необхідності використання плитних теплоізоляційних 

виробів на основі БСТВ на покрівлях, що експлуатуються над багатошаровим пок-

риттям, яке виконує функції тепло- та гідроізоляції виконують ще одне покриття - 

захисне, яке несе на собі функцію сприймання ваги устаткування, що необхідно 

встановлювати на даху. 
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Тверді теплоізоляційні вироби на основі БСТВ [165, 186]. 

Відрізняються тим, що зв’язуюче, бентонітова глина, піддавалося процесу за-

гартування для чого готові вироби нагрівали до температури 500 ÷ 700 ˚С і видер-

жували при цих умовах на протязі певного проміжку часу. Таким чином, досяга-

ється бажана зміна стану глино-бентонітового зв’язуючого; після закалювання 

зв’язуюче набуває більшої міцності і набуває стійкості щодо впливу води. 

Такі вироби є новітніми і на сьогодні серійно ще не виробляються, але вва-

жаються вельми перспективними і потребують подальшого промислового осво-

єння. 

Ультратонке базальтове волокно – являє собою сукупність штапельних во-

локон, діаметр яких може коливатись в діапазоні 0,6 ÷ 1 мкм [167]. Ультра тонке 

волокно використовується для виготовлення надлегких теплоізоляційних та звуко-

поглинаючих матеріалів, паперу спеціального призначення та фільтрів тонкого 

очищення газоповітряних та рідинних середовищ. Теплоізоляційні вироби на ос-

нові ультра тонких волокон є подібними до американського матеріалу «Тинсу-

лейт», який було створено для костюмів космонавтів. 

Мікротонке базальтове волокно – являє собою сукупність штапельних воло-

кон, діаметр яких є меншим, ніж 0,6 мкм [167]. 

Мікро тонке волокно використовується для виготовлення фільтрів дуже тон-

кого очищення газів, рідин та в ряді спеціальних тонких хімічних технологій. 

1.1.2. Базальтова безперервна комплексна скляна нитка і плетені текс-

тильні вироби на її основі 

Базальтова скляна безперервна комплексна нитка виробляється із розплаву 

базальтових гірських порід. Така комплексна нитка складається із 100 ÷ 400 моно-

ниток (елементарних волокон). Середній діаметр елементарних волокон може зна-

ходитись в діапазоні 6÷20 мкм. В складі однієї комплексної нитки не допускається 

великий розкид діаметрів елементарних волокон. Комплексна нитка намотується 

на бобіни, піддається сушінню і полімеризації, і спрямовується на складування для 

подальшої переробки на текстильні або композитні матеріали. 
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На основі базальтової комплексної безперервної нитки виробляються: 

- теплозахисні та теплоізоляційні матеріали; 

- ткані та неткані матеріали різноманітного призначення; 

- широка гама композитних матеріалів, у т.ч. базальтопластиків будіве-

льного призначення, електроізоляційні матеріали, електро- і радіотехнічного приз-

начення армованих гумотехнічних виробів, базальтової арматури для заміни стале-

вої арматури у армованих бетонних конструкціях і т.п. 

Зокрема германське інженерне бюро EDAG розробило концепт автомобіля 

[187], при виробництві якого використані базальтові нитки. Матеріал відрізняється 

легкістю, міцністю та екологічністю і, крім того, буде дешевший, ніж при викори-

станні алюмінію чи вуглепластика. 

Особливо перспективним вважають використання плетених базальтових ви-

робів в якості арматури у бетонних виробах. Заміна арматури з металевої на база-

льтову докорінно змінює базові показники призначення армованих виробів із бе-

тону і надає наступні переваги: 

- значно зменшує вагу армованих конструкцій; 

- забезпечує багаторазове зростання зчеплення арматури з бетоном, а 

крім того, зникає різниця у термічному розширенні бетону і арматури, яка є одним 

з важливіших недоліків залізобетонних конструкцій; 

- забезпечує багаторазове зростання довговічності армованих бетонних 

споруд через виключну стійкість базальтової арматури до корозії. На сьогодні дов-

говічність залізобетонних конструкцій є досить обмеженою через втому металу та 

його корозію. В Японії навіть розроблено спеціальну промислову технологію та 

комплексне устаткування для швидкого зносу багатоповерхових споруд. 

Наприкінці 30-х років ХХ сторіччя при будівництві стадіону в м. Берхтесга-

ден (Німеччина), який призначався для проведення загально національних ідеоло-

гічних зборів, було заборонено використовувати сталеву арматуру у бетонних кон-

струкціях, як таку, що призводить до недовговічності споруди. 
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Отже, використання плетених базальтових виробів в якості композитних 

складових, нових композитних матеріалів є одним із перспективніших напрямків, 

які використовують новітні «високі» технології. 

1.2. Шляхи використання теплової ізоляції на основі базальтових во-
локон 

На сьогодні в Україні більшість споруд, в яких існують системи опалення, не 

відповідають сучасним вимогам щодо теплоутримуючих властивостей. Така ситу-

ація склалася історично. Загальновідомо, що в СРСР ціни на паливно-енергетичні 

ресурси були штучно багаторазово занижені в порівнянні з світовими. Динаміка цін 

на природний газ в період з 1970 по 2017 рр. подається нижче (Рисунок 1. 1) [91]. 

Отже, за таких умов, заходи, спрямовані на енергозбереження у будівництві не 

мали економічного обґрунтування через те, що зростання капітальних витрат, 

пов’язане з підвищенням теплоутримуючих властивостей споруд, формально не 

призводило до істотної економії коштів на опалення. 

 

Рисунок 1. 1 – Динаміка ціни природного газу за 1970-2017 рр. 

Втім робилися спроби впровадження енергозберігаючих заходів у будівниц-

тві. Наприклад, в рамках технології збірного залізобетону вироблялись спеціалізо-

вані тришарові бетонні панелі, які мали два зовнішні шари з важкого бетону і по-

рожнину проміж ними, яку ще в умовах заводу збірного залізобетону заповнювали 
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теплоізоляцією з мінеральної вати. Така бетонна панель була досить енергоефекти-

вною і цілком пожежобезпечною. Зокрема, саме з таких панелей виконані зовнішні 

огороджувальні стінові конструкції чотирьох корпусів Відділення тепломасообмін-

них процесів та устаткування Інституту технічної теплофізики НАН України, по-

будованих в 70-х роках минулого сторіччя. Ці споруди є порівняно енергоефекти-

вними. На сьогодні технологія збірного залізобетону майже не застосовується в 

широкому будівництві. Її витіснили технології монолітного будівництва, за якими 

несучий каркас будівлі виконується з суцільного монолітного залізобетону, а зов-

нішні огороджувальні стінові конструкції переважно з цегли. Нажаль при цьому 

випуск тришарових залізобетонних панелей відповідно припинено. При моноліт-

ному будівництві сучасні нормативні теплозахисні властивості конструкцій дося-

гаються шляхом облаштування зовнішнього теплоізоляційного шару. В останній 

час нормативні вимоги до теплоутримуючих властивостей споруд значно підви-

щено (Таблиця 1. 1). 

Таблиця 1. 1 – Мінімально допустимі значення опору теплопередачі 

№ 
пп 

Найменування позиції 
Опір теплопередачі ОК, 

м
о
С

Вт
 

Ro
тр [168], табл.1а* Rq min [170], табл.1 

1 Житлові будівлі   
 - стіни 1,6 3,3 
 - горищні перекриття (4000 

град.ꞏдобу) 
2,2 4,95 

2 Адміністративні та побутові буді-
влі 

  

 - стіни 1,4 3,3 
 - горищні перекриття (4000 

град.ꞏдобу) 
2,3 4,95 

В цих умовах існуючі споруди піддають реконструкції (теплоізолюють зов-

нішні поверхні), а у новому будівництві передбачають теплоізоляційні шари вже 

на стадії проектування. 

Але на наш погляд ці процеси мають стихійний характер і супроводжуються 

істотним зниженням екологічності і пожежної безпечності споруд, а строк 
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експлуатації теплоізоляції надто короткий. Переважна частина теплоізоляційних 

матеріалів є цілком синтетичними, або містять у своєму складі зв’язуючі речовини 

синтетичного походження. Розташування синтетичних теплоізоляційних матеріа-

лів та матеріалів на синтетичних зв’язуючих всередині стінових конструкцій, або 

на внутрішніх поверхнях огороджуючих конструкцій, забороняється санітарно-гі-

гієнічними та протипожежними нормативними вимогами. Такі санітарно-гігієнічні 

вимоги пов’язані з можливістю дифузії шкідливих для людини речовин (алергенів) 

при температурних умовах, що мають місце у житлових приміщеннях. Щодо про-

типожежних вимог, то навіть винесення теплоізоляційного шару назовні не є ефе-

ктивним і призводить до істотного зниження пожежостійкості споруд, особливо ба-

гатоповерхових. Саме через теплоізоляційні матеріали пожежі приймають катаст-

рофічний характер і супроводжуються загибеллю людей, насамперед через отру-

єння газоподібними речовинами, які надходять з теплоізоляційних матеріалів, на-

віть якщо вони і не горять, а лише піддаються нагріванню. При цьому для отруєння 

людей газами достатньо присутності у складі теплоізоляційних матеріалів лише си-

нтетичних зв’язуючих речовин. Останнім часом в ряді країн скоїлися потужні по-

жежі у нових багатоповерхових спорудах [188-191]. Через самотягу полум’я шви-

дко розповсюджувалось вздовж фасадів саме через шар теплоізоляції на всю висоту 

споруди. Крім того слід взяти до уваги, що внутрішній простір теплоізоляційного 

шару на 95÷99% складається з повітря, а решта з волокон, тобто в об’ємі теплоізо-

ляційного шару постійно присутній кисень у кількості, достатній для спалювання 

синтетичного зв’язуючого і отруєння людей газами. 

Є необхідними регуляторні заходи з боку держави, спрямовані на те, що те-

хнічні рішення щодо теплоізоляції споруд не повинні спричиняти зниження їх про-

типожежної стійкості, принаймні, якщо мова іде про житлові або інші споруди 

з перебуванням людей [25]. 

Водночас, теплоізоляційні матеріали здатні при їх застосуванні у спорудах не 

тільки не призводити до зниження їх протипожежної стійкості, а, навпаки, істотно 

підвищувати їх вогнестійкість. Саме до таких матеріалів належить теплоізоляція на 
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основі базальтових волокон. Теплозвукоізоляційні вироби на основі БСТВ практи-

чно не мають альтернативи в таких галузях виробництва, як: енергетика (теплова, 

атомна); судно- та авіабудування; широке виробництво сучасних побутових опа-

лювальних котлів малої потужності; спеціалізованих системах у будівництві, спря-

мованих на підвищення пожежостійкості споруд (кабіни та шахти ліфтів, пасивні 

системи вогнезахисту). За теплофізичними властивостями, довговічністю, стійкі-

стю до впливу низьких та високих температур, вібрацій, екологічністю та вогнес-

тійкістю, вироби на основі БСТВ значно перевищують аналоги. Проте, на заваді 

розширення їх застосування стоїть висока собівартість. 

Як зазначалося вище, теплоізоляція на основі базальтових супертонких воло-

кон являє собою нетканий матеріал у вигляді полотна, який складається з сукупно-

сті штапельних базальтових скляних волокон довжиною від 10 до 100 мм. Крім во-

локнистих матеріалів на цій основі виробляються також вироби у вигляді плит різ-

ної товщини та жорсткості (від картонів товщиною 5-20 мм до плит товщиною 30-

100 мм) [186]. В якості зв’язуючого в них використовується бентонітова глина. Ха-

рактеристики деяких матеріалів та виробів з штапельного базальтового супертон-

кого волокна подаються в додатку В (таблиця В.1). 

Слід зазначити, що волокнисті матеріали одержані з елементарних волокон з 

різними середніми діаметрами, відрізняються за своїми фізико-механічними влас-

тивостями. Перехід від волокнистих матеріалів з великим діаметром елементарних 

волокон до матеріалів з меншим діаметром елементарних волокон супроводжу-

ється підвищенням їх теплозахисних властивостей (знижуються коефіцієнти теп-

лопровідності). Нижче наводяться графічні залежності коефіцієнтів теплопровід-

ності волокнистих матеріалів від їх густини (Рисунок 1. 2, Рисунок 1. 3). Групи 

кривих, одержані для різних температур застосування, демонструють кількісні від-

мінності коефіцієнтів теплопровідності для волокнистих матеріалів з різними сере-

дніми діаметрами елементарних волокон 13,4 мкм, 3,0 мкм, 1,7 мкм. Для волокни-

стих матеріалів на основі супертонких волокон простежується аналогічна тенден-

ція. Нормативні значення коефіцієнтів теплопровідності, отримані для волокон із 



53 
 

 

середнім діаметром 3 мкм, виявляються більшими, ніж значення коефіцієнтів теп-

лопровідності, отримані для волокон із середнім діаметром 1,7 мкм, при інших рі-

вних умовах. 

 

Рисунок 1. 2 – Залежність коефіцієнту теплопровідності волокнистого мате-
ріалу від його густини, для різних температур застосування (холст з базальтових 
волокон середнім діаметром 13,4 мкм) [5]. 

 

Рисунок 1. 3 - Залежність коефіцієнту теплопровідності волокнистого мате-
ріалу від його густини, для різних температур застосування (холсти з базальтових 
супертонких волокон середнім діаметром 3 та 1,7 мкм, d3 та d1,7, відповідно) [166, 
5]. 

Залежність коефіцієнту теплопровідності теплоізоляційного матеріалу на ос-

нові БСТВ (з середнім діаметром елементарних волокон 1,7 мкм), як функції від 
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температури (діапазон від 25 до 300 оС) та густини (діапазон від 20 до 100 кг/м3), 

одержаної шляхом апроксимації експериментальних даних поданих в роботі [5, 

табл. 10.13], описується формулою (1.1). На рисунку графічні залежності, одержані 

при різних температурах використання, позначені суцільними кольоровими кри-

вими (Рисунок 1. 3). Нормативні значення коефіцієнтів теплопровідності теплоізо-

ляційних виробів на основі мінеральних волокон з середнім діаметром 3,0 мкм зо-

бражаються на рисунку кольоровими пунктирними кривими. 

λ 9,71 ∙ 10 𝑡 2,67 ∙ 10 ρ 2,40 ∙ 10 𝑡 3,09 ∙ 10 ρ  

2,62 ∙ 10 𝑡 4,02 ∙ 10 .       (1.1) 

Дослідним шляхом встановлено, що волокнисті теплоізоляційні матеріали 

характеризуються деякою оптимальною густиною, при якій теплопровідність теп-

лоізоляційного шару є мінімальною. На рисунку крива мінімальних значень коєфі-

цієнтів теплопровідності позначена символом 𝜆  (чорна пунктирна крива).Опти-

мальна густина теплоізоляційного матеріалу на основі БСТВ, яка характеризується 

мінімальними значеннями коефіцієнтів теплопровідності при різних температурах 

визначається за формулою (1.2). 

ρ
, ∙ , ∙

, ∙ , ∙
.        (1.2) 

Залежність коефіцієнту ущільнення теплоізоляційного матеріалу (Kc) від те-

мператури, що відповідає оптимальним теплозахисним властивостям теплоізоля-

ційного шару, визначається як відношення оптимальної густини волокнистого ма-

теріалу до густини неущільненого матеріалу [169], для технологічної установки ви-

робництва БСТВ це 20 кг/м3 (Рисунок 1. 4). 
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Рисунок 1. 4 - Залежність коефіцієнту ущільнення Kc від температури t (˚C) 
Модернізація теплотехнологій, спрямована на здешевлення та забезпечення 

загальнодоступності якісних матеріалів на основі базальтових волокон, сприяє пе-

реходу до матеріалів з кращими механічними і теплофізичними властивостями. 

Що, в свою чергу, викликає потребу в проведенні робіт, спрямованих на модерні-

зацію існуючих теплоізоляційних конструкцій промислових і цивільних об'єктів, 

що використовують базальтові волокнисті теплоізоляційні матеріали кращої яко-

сті, та їх підконтрольну експлуатацію в складі об'єктів промислового і цивільного 

будівництва. 

1.3. Технології виробництва базальтових волокон і їх критичний ана-
ліз 

1.3.1. Технології виробництва штапельних волокон 

Технології виробництва штапельних волокон із базальтових порід можна ро-

зподілити на дві групи [5, 10, 35, 71, 78, 79]: 

- технології одностадійного розплавлення базальту, до яких, зокрема, нале-

жать виробництва грубих, товстих, потовщених і тонких волокон; 

- дуплекс – технології, за якими виготовляються супертонкі (БСТВ), ультра 

тонкі і мікротонкі штапельні базальтові волокна. Дуплекс – технології передбача-

ють два розплавлення базальту, що і визначило походження терміну «дуплекс». 

Оглянемо обидва типи технологій у зв’язку з їх техніко-економічними пока-

зниками та властивостями продукції. 
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Технології виготовлення товстих, потовщених і тонких штапельних базаль-

тових волокон. Ці технології засновані на одержанні розплаву базальту у базальто-

плавильних печах і його вільному витіканні через спеціальні пристрої – фільєри, 

після чого струмені розплаву піддаються впливу струменів повітря чи пари. 

В базальтоплавильних печах, в якості енергоносія, може використовуватись 

електрична енергія, природний газ чи мазут. Всі ці печі є ванними і забезпечують 

розплавлення базальтового щебеню (переведення його у рідинно-плинний стан), 

його гомогенізацію та дегазацію (тепломасообмінний процес повного розплав-

лення окремих кристалів і виділення газів, після чого розплав із трьохфазної сис-

теми перетворюється на гомогенну однофазну рідину, із якої можна отримати во-

локно високої якості). Готовий розплав надходить у фідерний пристрій, з якого, під 

впливом гідростатичного стовпа розплаву у фідері, витікає крізь отвори у фільєрі, 

котра розміщена у нижній частині фідерного пристрою і виготовлена із платиноро-

дію чи жаростійких сплавів інших металів [5, 35, 71]. 

Після того, як струмені розплавленого базальту витікають із фільєри, вони 

потрапляють у зону впливу газового середовища, що викликає їх „роздування”, при 

якому кожний струмінь перетворюється на сукупність штапельних волокон. Діапа-

зон геометричних розмірів штапельного волокна таких одно стадійних технологіч-

них установок залежить, в основному, від організації процесу роздування і темпе-

ратури розплаву з якою він потрапляє на роздування. 

Роздування виконується струменями стисненого повітря, водяної пари чи за 

допомогою відцентрово-валкового пристрою. 

При використанні стисненого повітря температура розплаву повинна бути не ме-

нша, ніж 1500 ̊ С. 

Діаметр волокон суттєво впливає на важливіші якості виробів на їх основі: 

- теплопровідності; 

- звукопоглинання; 

- щільності; 

- пружності. 
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В залежності від того, в яку саме групу віднесено волокно (грубе, товсте, по-

товщене, тонке) залежить подальше використання виробів на його основі. 

Розглянемо основні недоліки одностадійних технологій, які негативно впли-

вають на техніко-економічні показники виробництва і використання продукції на 

основі вище названих груп волокон. 

Сформулюємо вимоги до сукупності штапельних волокон із базальту в цілях 

їх використання в якості теплоізолюючого нетканого матеріалу. 

Розглянемо як працює природний «прототип». Вовна тварин і пух птахів на-

лежить до, так званих, придатків шкіри і складаються здебільшого із протеїнових 

утворень. Найбільш ефективним теплоізолятором є пташиний пух, який являє со-

бою сукупність тонких волокон, які розміщуються у птахів в нижній частині пір’я, 

що є більш жорсткішим і має більший діаметр волокон. Дуже молоді пташенята 

цілком вкриті пухом і не мають жорсткого пір’я, котре розвивається згодом. 

Пташиний пух є добрим природним теплоізолятором через те, що тонкі во-

локна мають велику питому поверхню контакту з повітрям, тобто одиниця маси 

пуху має величезну площу зовнішньої поверхні волокон (подовжених гнучких ци-

ліндричних тіл). Ця поверхня контакту перешкоджає пересуванню повітря поперек 

шару таких волокон і, завдяки цьому, пригнічує конвекцію, тобто рух повітря під 

впливом Архімедових сил, які виникають через нагрівання повітря і зниження його 

маси. Якщо повітря, яке знаходиться у об’ємі шару із пуху перестає пересуватись, 

тепловіддача від поверхні, температура якої вища за навколишнє середовище, здій-

снюється виключно за рахунок теплопровідності. Втім теплопровідність повітря 

вельми мала. Таким чином, пух забезпечує теплоізоляційний ефект через перешко-

джання і в міру перешкоджання рухливості повітря, яке знаходиться в шарі пуху. 

Таке перешкоджання має місце через гідродинамічне тертя повітря по циліндрич-

ній поверхні значної площі. При цьому слід зауважити, що сама суцільна маса во-

локон не має добрих теплоізолюючих якостей через її досить значну теплопровід-

ність. 
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В ідеалізованій моделі у шарі пуху зовсім відсутній молярний потік повітря і од-

ночасно вільно іде концентраційна дифузія водяної пари, яка може відводитись на зовні 

(поверхня «дихає»). 

Із викладеного ясно, що пух тим ефективніший теплоізолятор, чим тоншими є 

волокна і чим меншу частину об’єму вони займають в шарів пуху. Втім птахи мають 

змогу регулювати роботу пухової теплоізолюючої системи. Якщо птах потребує поси-

лення теплоізоляції він «нахохлюється», тобто роздвигає зовнішнє пір’я і збільшує то-

вщину шару повітря у шарі пуху. Коли потреба у теплоізоляції зменшується, птах скла-

дає пір’я і вичавлює повітря із шару пуху завдяки його ущільненню. Тобто, птахи ма-

ють змогу будь-коли регулювати тепловіддачу свого тіла. 

Суттєвим недоліком сукупності волокон, одержаних за технологіями з одно-

кратним розплавленням, крім недостатньої тонини волокон, є засміченість нетка-

них матеріалів, так званими «корольками» – тобто скляними кульками із базальту, 

які утворюються при диспергуванні струменю розплаву на фрагменти замість «ро-

зтягування» на волокна. Це вкрай негативне явище має місце через те, що вільні 

струмені розплаву об’єктивно мають розпадатися на окремі фрагменти на деякій 

відстані від отвору, через який струмінь витікає у газове середовище. Такий розпад 

має місце у повній відповідності до теорії розпаду вільних струменів рідини, яка 

була сформульована відомим фізиком Релеєм. Тому, вплив газових (парових) стру-

меній, за допомогою яких впливають на струмені розплаву завжди супроводжу-

ється вкрай небажаним явищем диспергування і утворення твердих кульок («коро-

льків»), які неминуче забруднюють теплоізоляційні матеріали, одержані за техно-

логіями з однократним розплавом. 

Другий недолік цих матеріалів полягає в недостатній тонині волокон. Це при-

зводить до наступних недоліків, які виражені тим значніше, чим більшим є серед-

ній діаметр волокон: 

- недостатній ефект «зупинення» повітря у шарі матеріалу через зниження 

поверхні контакту повітря з волокнами і, відповідно, гідравлічного опору при про-

суванні повітря крізь шар таких волокон; 
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- зниження теплоізолюючих властивостей через вплив теплопровідності са-

мих волокон, які мають збільшену площу перерізу, а теплопровідність суцільного 

базальту набагато перевищує теплопровідність повітря; 

- неткані матеріали з цих волокон мають схильність до остаточного ущіль-

нення під впливом деформацій та вібрацій та під впливом рідини (ефект утворення 

волоку). У таких випадках тепло- і звукоізолюючі властивості значно погіршу-

ються. 

З метою усунення останнього недоліку у всьому світі широко застосовують 

додавання до базальтових волокон, які одержані шляхом однократного розплав-

лення, синтетичного зв’язуючого. Це дійсно забезпечує пружність холста, який 

оборотньо витримує значне здавлення, що забезпечує логістичні переваги (при 

складуванні та перевезенні). Але через присутність цього зв’язуючого, матеріал 

втрачає такі важливіші якості, як термостійкість, безпечність (в тому числі, при по-

жежах), корозійну стійкість, довговічність. Все це призводить до того, що якість 

таких теплоізоляційних матеріалів не може вважатись надто високою і наближа-

ється до якості синтетичних теплоізоляційних матеріалів. 

Слід мати на увазі, що незважаючи на те, що кількість синтетичного зв’язу-

ючого по масі не є значною у складі такої теплоізоляції, але цілком достатньою для 

виділення при пожежі газів, які призводять до швидкої загибелі людей через отру-

єння. 

Отже, беручи до уваги не вельми високі теплоізоляційні якості, а також від-

сутність зростання вогнестійкості споруд при застосуванні базальтової теплоізоля-

ції з синтетичним зв’язуючим слід вважати, що найбільш перспективні напрями 

використання штапельних базальтових волокон, які одержані з однократним розп-

лавленням, є: 

- виробництво фібри для композитних бетонних конструкцій; 

- гідротехнічні споруди з системами дренажу. 

Для цих напрямів, які не потребують більш тонких волокон виробництво з од-

нократним розплавленням базальту має значні переваги через значно менші питомі 
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затрати теплової енергії у порівнянні з дуплекс технологіями, які використовують дво-

кратне розплавлення базальту. 

Технології виготовлення супертонких (БСТВ) ультратонких і мікротонких 

штапельних волокон, їх переваги і недоліки , задачі щодо інтенсифікації. Ці техно-

логії засновані на, так званому, дуплекс-процесі (Рисунок 1. 5), який передбачає 

двократне розплавлення базальту [5, 79]. Виробництво цих груп волокон має ана-

логічну першу частину технології, яка полягає в одержанні гомогенної базальтової 

розплавленої маси, яка здатна переходити до скляного стану за допомогою ванних 

печей. Сировинний матеріал (базальтовий щебінь) надходить у печі у дискретно-

безперервному режимі чи безперервно, а розплавлена гомогенна і дегазована маса 

безперервно, самопливом, надходить із ванни печі у вузол вироблення – фідерний 

пристрій, який забезпечує одержання ансамблю безперервних твердих монониток, 

які являють собою напівфабрикати дуплекс-технологій. 

Фідерний пристрій являє собою керамічну ємність, днище якої виконано у 

вигляді перфорованої решітки – фільєри, в якій виконано декілька сотень цилінд-

ричніх каналів. Фільєра виготовляється із платини чи спеціальних жаростійких 

сплавів. Останнім часом ведуться науково-дослідні роботи, спрямовані на ство-

рення металокерамічних фільєр. До фільєри підведена електрична напруга за допо-

могою спеціальних трансформаторів, а також під фільєрою розташована система 

сопел, через які може спрямовуватись стиснене повітря, це зроблено задля керу-

вання температурою розплаву, який виходить крізь отвори фільєр. Розплав повинен 

знаходитись у пластичному стані і не повинен вільно витікати, для чого потребує 

ретельного керування температурою [5, 71, 78]. 
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Рисунок 1. 5 - Багатостадійна теплотехнологія одержання БСТВ, ультратон-
ких і мікротонких штапельних волокон 

Мононитки витягуються за допомогою витягувального пристрою у вигляді 

пари валків, вкритих гумою. Якщо планується випуск БСТВ мононитки витягу-

ються з швидкістю ~ 5 м/хв і мають діаметр ~ 80 ÷ 400 мкм [5, 79]. 

Дуплекс-технології вироблення супер-, ультра- і мікротонких волокон на ста-

дії одержання ансамблю монониток відрізняються діаметром отворів, швидкістю 

витягування і діаметром монониток. 

Згідно з дуплекс-технологіями, диспергування, як таке не повинно мати мі-

сця і являє собою «нештатну» ситуацію – обрив безперервної нитки. В основному 

режимі мононитка безперервно тягнеться із, так званої «цибулини», яка утворю-

ється на виході із кожного отвору розплавом, який знаходиться у пластичному стані 

на деякій ділянці мононитки, що розташована між «цибулиною» і зоною твердіння 

[79]. Саме ця ділянка мононитки збільшує свою довжину під впливом зусилля з 

боку валків. Мононитки проходять валки в зоні, яка знаходиться нижче зони твер-

діння; тобто, до валків мононитки охолоджуються і перетворюються на циліндри-

чні тверді тіла. Охолодження монониток, які просуваються, здійснюється шляхом 
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комбінованого теплообміну між нитками і довкіллям. Тут мають місце охоло-

дження шляхом випромінювання та шляхом конвективної вимушеної тепловіддачі 

в умовах поздовжнього обтікання повітря нитки, що просувається. 

Інтенсивність такого комбінованого теплообміну визначається наступними 

чинниками [72-77]: 

- діаметром монониток; 

- відстанню між мононитками ансамблю; 

- швидкістю просування ниток; 

- температурою цехового повітря. 

Таким чином, валки тягнуть тверді циліндричні мононитки, температура 

яких наближена до температури цехового повітря. 

Одержані мононитки являють собою напівфабрикат, який завершує перший 

блок дуплекс-технології. 

Другий блок полягає у виробленні із кожної нитки ансамблю супер-, ультра- чи 

мікротонких волокон, для чого мононитки після витягувальних валків спрямовуються 

в зону впливу плаского струменю високотемпературних продуктів згоряння природ-

ного газу, які просуваються у горизонтальному напрямі зі швидкістю, що дорівнює 

300±30 м/сек. Цей плаский струмінь після сопла має відрізок просування у вільному 

повітрі, де і впливає на ансамбль монониток, нагріває їх до пластичного стану і «розду-

ває» на волокна. Після цього газоволоконна суміш потрапляє до ежекторної камери, 

куди високошвидкісний струмінь ежектує цехове повітря. Завдяки цьому температура 

суміші знижується до значення 140 ÷ 200 ˚С [30, 79-90]. 

На виході ежекторної камери розташований фільтрувальний барабан, за до-

помогою якого волокна відокремлюють від газів. 

Отже, другий блок дуплекс-технологій в залежності від виду волокон, має 

незначні відмінності, які полягають в значеннях температури та швидкості плас-

кого струменю продуктів згоряння, які забезпечують нагрівання та «роздування». 

Переваги продукції, що одержана за дуплекс-технологіями. Штапельні воло-

кна трьох типів, одержані шляхом подвійного розплавлення дозволяють, завдяки 
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тонині і довжині штапельних базальтових волокон, отримувати штучний пух, який 

значно перевищує якісні показники натурального аналога за наступними чинни-

ками: 

- теплоізоляційні якості; 

- звукоізоляційні якості; 

- пружність – стійкість до механічних впливів (стиснення і вібрації) без 

остаточного ущільнення; 

- стійкість до впливу води та інших рідин; 

- стійкість до впливу високих та низьких температур; 

- корозійна стійкість під впливом будь-яких факторів; 

- низькі значення рівноважної вологості навіть при 100% вологості повітря у 

довкіллі. 

Отже, штучний базальтовий пух, на відміну від природного, не потребує за-

хисту з боку остьового волосу чи пір’я, як у тварин чи птахів. Всі ці якості дозво-

ляють виробляти на основі таких волокон тепло-звукоізоляційні неткані матеріали 

та вироби, які є дуже довговічними, екологічно безпечними та забезпечують значне 

зростання протипожежної стійкості споруд. 

Особливо це важливо при теплоізоляції багатоповерхових споруд. Ряд по-

жеж, які останнім часом сталися на таких спорудах у різних країнах, однозначно 

довів, що через величезну самотягу, яка утворюється при пожежах на таких спору-

дах, саме теплоізоляція спричиняє основні проблеми, якщо вона містить синтетичні 

матеріали. Водночас, евакуація людей із багатоповерхових споруд значно утруд-

нена через їх висоту. Використання базальтової ізоляції, яка не містить синтетики, 

значно підвищує протипожежну стійкість споруд. 

Висновок: з огляду на наведені переваги, щодо якісних показників тепло-зву-

коізоляційних матеріалів на основі штапельних волокон, вироблених за дуплекс-те-

хнологіями, вважаємо цю технологію найбільш перспективною. 

Недоліки дуплекс-технологій, які негативно впливають на техніко-економі-

чні показники виробництва. 
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Інтегральним негативним показником таких виробництв слід вважати високу 

собівартість продукції, яка стоїть на заваді широкому розповсюдженню високоякі-

сної теплозвукоізоляції. Висока собівартість складається із сукупності витрат, час-

тина з яких може вважатись об’єктивно притаманною технології і такою, що не має 

перспектив до значного зниження і витрат, зниження яких може бути досягнуто 

шляхом інтенсифікації, заснованої на впровадженні інноваційних технічних рі-

шень щодо технології та обладнання. 

До об’єктивно обґрунтованих витрат при виробництві волокна за дуплекс-

технологіями слід віднести наступні. 

На висококваліфіковану робочу силу. Оператори агрегатів вручну усувають 

обриви монониток і за допомогою металевого пристосування витягують із «цибу-

лини» мононитку і вправляють її проміж витягувальних валків. Ця робота потребує 

особливої уваги, швидкості реакції, високої органолептичної чутливості, неабиякої 

технічної безпеки щодо обслуговування устаткування агрегату. При цьому всі ці 

обов’язки виконуються в умовах потужних теплових потоків випромінювання від 

фільєр, які мають температуру > 1000 ˚С, високої запиленості повітря, шуму та ві-

брацій. Все це дозволяє вважати операторів робочою елітою, а умови праці вкрай 

тяжкими. Можна прогнозувати, що і в майбутньому обов’язки операторів істотно 

не зміняться. Заміна їх роботами навряд-чи є можливою. 

Витрати на електричну енергію, яка підводиться до фільєри. Їх слід вважати 

обґрунтованими, так як спроби заміни електроенергії на інші енергоносії (природ-

ний газ), не є доцільними через необхідність дуже тонкого регулювання темпера-

тури розплаву задля забезпечення пластичного стану, що необхідно для стабіль-

ного витягування монониток. 

Витрати через обмежену продуктивність вузлів виробки монониток. Висо-

кий температурний рівень процесу формування монониток не дозволяє багатокра-

тно збільшити його продуктивність використовуючи традиційний в виробництві 

штапельного скловолокна метод – збільшення геометричних розмірів фільєр і, від-

повідно, кількості одержуваних монониток. Засіб, який в суміжній галузі 
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призводить до багаторазового збільшення продуктивності вузла виробки монони-

ток (2-6 разів) у випадку з «дуплекс-технологією» не застосовується через немож-

ливість організації тривалого стабільного процесу формування та витягування мо-

нониток на фільєрі. Одна з головних причин, яка обумовлює нестійкість процесу 

утворення монониток – явище повзучості (creep) матеріалу фільєри. Таким чином, 

термодинамічно існує можливість зниження питомого енергоспоживання на оди-

ницю маси базальтових волокнистих матеріалів, проте технологічно це обмежу-

ється існуючим рівнем розвитку матеріалознавства, що викликає перевитрату ене-

ргетичних ресурсів. Крім того, фільєри потребують періодичної заміни через руй-

націю, а витрати на їх заміну знаходяться поза межами компетенції теплофізиків і 

являють собою завдання для фахівців з матеріалознавства, робота над вдосконален-

ням фільєр потребує участі співвиконавців [18]. 

До напрямів витрат, які можуть бути істотно знижені завдяки застосуванню 

інноваційних технічних рішень слід віднести наступні витрати: а) на сировину (ба-

зальтовий будівельний щебінь); б) на конструкційні матеріали (керамічні матері-

али печей, матеріали фільєр); в) на подачу стисненого повітря до пальників (печей 

та установок роздування); г) на воду для охолодження; д) на природний газ. 

Властивості вогнетривких матеріалів, які застосовуються в технологіях виро-

бництва базальтових волокон, наводяться в додатку Б (таблиці Б.1-Б.4). 

Нижче (Рисунок 1. 6) наводиться структура прямих затрат на виробництво 

БСТВ. 
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Рисунок 1. 6 – Структура прямих затрат 1 кг БСТВ (модульна технологія), 
станом на 2007 рік: 1 – природний газ; 2 – електрична енергія; 3 – фонд оплати 
праці; 4 – сировина; 5 – поточні ремонти; 6 – амортизаційні відрахування 

Питомі затрати енергоносіїв на виробництво 1 кг БСТВ (станом на 2007 рік): 

а) природний газ 3,8÷4,5 ст. м3/кг; б) електрична енергія 2,8÷3,5 (кВт год)/кг. 

Висновок: доля енергоносіїв в структурі прямих затрат на виробництво 

теплової ізоляції на основі штапельного базальтового волокна (БСТВ) становить 

більше 80%. 

1.3.2. Технології виробництва базальтової скляної безперервної компле-

ксної нитки 

Безперервні комплексні скляні базальтові нитки в якості сировини викорис-

товують, так звані, андезито-базальти та андезити, інколи амфіболіти, але найчас-

тіше базальтовий будівельний щебінь (в Україні, наприклад, у відповідності до ТУ 

У 88 023 0195). Базальти вважають основною геологічною породою, а андезіто-ба-

зальти є більш «кисла» порода. Ці різновиди геологічних порід мають у своєму 

складі різну кількість заліза. Ця обставина, а також особливості технологічних про-

цесів мають значний вплив на механічні властивості продукції, яка виробляється. 

Пріоритет у створенні промислових технологій виробництва безперервних базаль-

тових ниток належить радянським вченим. Провідну роль у створенні технології 

відіграли вчені і промисловці УРСР. Наприкінці ХХ сторіччя була розроблена тех-

нологія, за основу якої було взято виробництво скловолокна на склоплавильних 
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агрегатах (СПА) [5-9]. Структурна схема багатостадійної теплотехнології наво-

диться нижче (Рисунок 1. 7). 

Спочатку, в якості сировини використовували еркльоз базальтового скла, який 

одержували у базальтоплавильному агрегаті, а потім за допомогою другого плавлення 

еркльоза у СПА одержували безперервні нитки. В наступні роки технологія розвива-

лась за двома напрямками: 

- агрегат модульного типу (модульна технологія) з можливістю викори-

стання щілинних фільєрних живильників з перфорованими пластинами; 

- багатопостова технологія з використанням струменевих та фільєрних 

живильників у кількості від 6 до 12 штук, які забезпечувались розплавом від однієї 

централізованої печі. 

Технологія виробництва комплексних скляних базальтових ниток модульного 

типу. 

 

Рисунок 1. 7 – Багатостадійна теплотехнологія одержання базальтової безпе-
рервної комплексної нитки (безперервного базальтового волокна) 

Ця технологія на стадіях, які у сукупності закінчуються одержанням ансам-

блю монониток, є практично ідентичною технологією одержання такого ансамблю 

у дуплекс-технології виробництва БСТВ. Різниця полягає лише в тому, що діаметр 

монониток становить 6 ÷ 20 мкм, тобто менше, ніж у дуплекс-технології (80 ÷ 400 
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мкм). Після витягування, нитки ансамблю піддаються, так званому, «замаслю-

ванню», тобто нанесенню на поверхню кожної безперервної мононитки плівки спе-

ціальної емульсії, яка забезпечує взаємодію групи монониток між собою при їх по-

єднанні в одну комплексну нитку, яка піддається перемотуванню, перекручуванню, 

ткацтву та іншим технологічним операціям, які притаманні виробленню різномані-

тних текстильних плетених матеріалів. 

Для вироблення комплексних ниток можуть використовуватись замаслювачі, 

виготовлені за різними рецептурами. Наведемо, в якості прикладу, склад одного з 

них, № 76 (відповідно ТУ 21-362-83) [9]. 

Склад замаслювача № 76, мас %: 

Політерпени (ТУ 81-05-1738 з зм. № 1,2,3)    3,0 ± 0,15 

Дібутіл себацимат (ДБС), (ГОСТ 8728-77Е)    2,0 ± 0,1 

Препарат ОС-20 (ГОСТ 10730-82)      1,2 ± 0,06 

Аміно пропіл триектоксилан (АГМ-9), (ТУ 6-02-724-77 з зм 1) 0,5 ± 0,02 

Поліетиленгліколь (ПЕГ-35), (ТУ6-14-909-80)    0,7 ± 0,03 

Уксусна сіль діциамадформальдегідної смоли (ДЦУ) 

Закріплювач (ТУ 614-947-78 зі зм 1,2)     2,0 ± 0,1 

Уксусна кислота (ГОСТ 61-75 зі зм 1,2)     0,1 ± 0,05 

Вода дистильована (ГОСТ 6709-72 зі зм 1)    до 100 оС. 

Як наведений замаслювач, так і інші за рецептурами, мають обмежений строк 

зберігання (не більш, ніж 2 доби); отже замаслювачі необхідно виробляти на спеці-

альній виробничій ділянці, яка є складовою частиною основного виробництва ком-

плексних ниток. 

Замаслювачі всіх рецептур являють собою емульсії прямого типу (М/В) з су-

цільною фазою у вигляді водного розчину. 

Виготовлення замаслювача включає наступні технологічні операції: 

- дозування компонентів; 

- приготування емульсії компонентів: ДБС, ОС-20 та ДЦУ і політерпену 

в дистильованій воді чи конденсаті при температурі 85 ± 5 оС; 
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- приготування водного розчину ПЕГ-35 у дистильованій воді при тем-

пературі 35 ± 5 оС; 

- приготування водного розчину АГМ-9 у дистильованій воді при темпе-

ратурі 20 ± 5 оС; 

- змішування емульсій і розчинів з розбавленням дистильованою водою 

з температурою 35 ± 5 оС до концентрації, що відповідає технологічному регламе-

нту на вироблення замаслювача. 

Готовий до використання замаслювач за допомогою насосів спрямовується у 

витратний апарат дільниці вироблення комплексних ниток. Частина замаслювача 

захоплюється нитками, а решта повертається у накопичувач і використовується 

вдруге сумісно зі свіже виготовленим. Зважаючи на обмежений термін придатності 

замаслювача на дільниці виготовлення замаслювача передбачається можливість 

зливу відпрацьованих і непридатних рідин у промислову каналізацію з наступним 

спрямуванням на очисні споруди заводу. 

Наявність у технології вироблення комплексних ниток процесу замаслю-

вання потребує введення у багатостадійне виробництво процесу зневоднення про-

дукції задля видалення води, яка складає основну частину у складі замаслювача, 

який захоплюється мононитками і при об’єднані у комплексну безперервну нитку 

потрапляє у внутрішній об’єм паковок. 

Слід зауважити, що не зважаючи на відносно незначну кількість води, яку 

необхідно відвести від паковок при їх зневодненні, енергетичні витрати на органі-

зацію сушки є досить істотними. Це пов’язане зі значною тривалістю процесу су-

шки паковок, який супроводжується тепловтратами протягом значного часу. 

Так, фахівцями відділу ТМО ВР ІТТФ проводилось обстеження технологіч-

ного комплексу сушіння паковок комплексної базальтової нитки підприємства 

«Технобазальт – інвест», м. Славута, Україна [22, 23]. Випробування довели, що 

питомі витрати теплової енергії в процесі зневоднення паковок становлять 12000 ÷ 

16000 ккал на кг вологи, що відводиться. 
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Таким чином, модульна технологія виробництва комплексних ниток є майже 

ідентичною технології першого блоку дуплекс-технологій (до отримання ансамблю 

монониток, включно) і їй притаманні аналогічні недоліки. На відміну від дуплекс-

технологій, в яких продуктивність печі об’єктивно обмежена фізичними можливо-

стями обслуговуючого персоналу, який вручну усуває обриви монониток і віднов-

лює їх роздування (у другому блоку дуплекс-технологій). При виробництві компле-

ксної нитки, на відміну від печей дуплекс-технології, відсутня безпосередня зале-

жність можливої продуктивності базальтоплавильної печі від можливостей опера-

торів; завдяки цьому радянськими фахівцями була створена альтернативна багато-

постова технологія з централізованою базальтоплавильною піччю, яка розглянута 

далі. 

Багатопостова технологія виробництва комплексних скляних базальтових 

ниток. Багатопостова технологія передбачає використання централізованих печей, 

кожна з яких забезпечує розплавом базальту периферійні уніфіковані фідерні при-

строї, були створені агрегати з одною піччю і фідерними пристроями, кількість 

яких знаходилась у діапазоні 6 ÷ 12 шт. Перша установка такого типу була створена 

в Україні на заводі «Теплозвукоізоляція» (Київська обл., с.м.т. Коцюбинське). Спо-

сіб виробництва захищений патентом СРСР № 1823958 пріоритетом від 31 травня 

1991 р., Держрегістрація від 22 лютого 1993 р. За багатопостовою технологією ко-

жний з периферійних фідерних пристроїв має індивідуальну систему витягування 

монониток, їх замаслювання, об’єднання у комплексну безперервну нитку, яка пе-

рекручується і перемотується на бобіну; сукупність цих пристроїв складає, так зва-

ний, вузол вироблення продукції (ровінгу), які і у модульній технології бобіни з 

ровінгом спрямовують на зневоднення (Рисунок 1. 7). 

Порівняння технологій виробництва комплексної безперервної базальтової 

нитки. Питомі витрати електроенергії при виробництві комплексної нитки за різ-

ними технологіями, наводяться нижче (Таблиця 1. 2). 
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Таблиця 1. 2 – Питоме споживання електричної енергії при виробництві ба-
зальтової безперервної комплексної нитки за різними технологіями 

№ 
пп 

Складові витрат 
електроенергії 

Модульна 
технологія, 
(кВт год)/кг 

Багатопостова тех-
нологія, 

(кВтꞏгод)/кг 
1х 2хх 3ххх 

1 Фільєрний живильник  1,8 1,6 1,5 1,8 

2 Струменевий живильник 0,35 0,35 - - 

3 Механізм намотування 0,3 0,3 0,3 0,3 

4 
Система газо-повітропо-
стачання 

0,5 0,5 0,5 0,1 

5 Вентиляція 0,1 0,1 0,1 0,1 

6 Нанесення замаслювача 0,2 0,2 0,2 0,1 

7 Освітлення і т.п. 0,2 0,2 0,2 0,15 

 Всього 3,45 3,25 2,8 2,55 
Умовні позначення: 
 1х – струменевий та фільєрний живильники; 
 2хх – щілинний фільєрний живильник; 
 3ххх – пластинчастий фільєрний живильник. 

Як видно із порівнювальної таблиці, багатопостова технологія, в поєднанні з 

новими конструкціями фільєрних живильників, має ряд переваг – проектне зни-

ження питомого електроспоживання на 6÷24%. 

Щодо споживання природного газу, то на сьогодні цей показник майже од-

наково високий для обох технологій, які порівнюються (1,18÷1,22 ст. м3/кг). 

При цьому питомі тепловтрати базальтоплавильної печі багатопостової тех-

нології суттєво нижчі, ніж у модульній, через істотне зниження питомої поверхні 

огороджуючих поверхонь, через які теплова енергія втрачається рекуперативно че-

рез комбіновану конвективно-радіаційну теплопередачу (для печей більшого роз-

міру знижується співвідношення поверхні до об’єму). Але у багатопостовій техно-

логії наявні додаткові тепловтрати у периферійній фідерній системі. Таким чином, 

у сукупності питомі витрати природного газу на сьогодні є, практично, однако-

вими. 

До переваг модульної технології слід віднести більшу гнучкість щодо потрі-

бної продуктивності цеху (маркетингові переваги) (Рисунок 1. 8). 
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До переваг багатопостової технології слід віднести подовжену експлуата-

ційну компанію печі (до 3-х років без перекладки) у порівнянні з модульними пе-

чами (до 0,5 року без перекладки). 

Крім того, у багатопостової технології нижчий процент браку через більшу 

стабільність технологічного процесу. Щодо питомих капітальних витрат, то на сьо-

годні вони є близькими при умові порівняння цехів однакової продуктивності. 

Отже, на сьогодні обидві технології представлені технологічними комплек-

сами першого покоління і можна прогнозувати, що протягом певного часу будуть 

розвиватися паралельно. Втім, перспективи багатопостової технології представля-

ються дещо переважними, особливо для потужних підприємств. 

 

Рисунок 1. 8 – Структура прямих затрат 1 кг базальтової безперервної ком-
плексної нитки (модульна технологія), станом на 2017 рік: 1 – природний газ; 2 – 
електрична енергія; 3 – фонд оплати праці; 4 – сировина; 5 – поточні ремонти; 6 – 
амортизаційні відрахування 

Висновок: доля енергоносіїв в структурі прямих витрат на виробництво 

базальтової безперервної комплексної нитки (модульна технологія) становить бі-

льше 60%. 

Отже, «вузьким» місцем всіх технологій вироблення базальтових волокон є 

надвеликі питомі витрати природного газу при одержанні розплаву у ванних 

печах. При цьому найбільше значення цей показник закономірно має у печах малих 

розмірів, які використовуються у дуплекс-технологіях виробництва штапельних 

волокон та у технології модульного типу виробництва комплексної нитки. 

1
40,7%

2
20,4%

3
25,2%4

10,1%
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1.3.3. Технології виготовлення базальто-бентонітових пласких виробів 

Альтернативою напівжорстких та жорстких виробів на основі волокнистих 

матеріалів та синтетичних в’яжучих, на основі термореактивних смол [17, 20, 36-

61], виступають теплозвукоізоляційні вироби на основі базальтових волокон та бе-

нтонітового колоїдного розчину в якості зв’язуючого [5]. Базальтові волокна явля-

ють собою перспективний армуючий матеріал, на основі якого можуть бути ство-

рені високоміцні, теплостійкі та хімічно стійкі вироби. Нижче наводяться структу-

рна схема (Рисунок 1. 9) та склад багатостадійного технологічного процесу вироб-

ництва пласких базальто-бентонітових теплозвукоізоляційних виробів – плит та ка-

ртонів [186]. 

 

Рисунок 1. 9 – Технологія одержання «жорстких» та «напівжорстких» база-
льто-бентонітових виробів 

Пласкі вироби виготовляються методом формування з гідромаси на основі 

полотен з супертонкого базальтового волокна, мінеральної вати, глинистого зв’язу-

ючого з застосуванням гідрофобізатора або без нього. Для виготовлення плит ви-

користовуються наступні матеріали: а) супертонке базальтове волокно; б) вата мі-

неральна; в) рідина гідрофобізуюча; г) сода кальцинована; д) глина бентонітова. 

До складу основних технологічних операцій виробництва базальто-бентоні-

тових виробів входять: а) операція по приготуванню гідромаси – в реактор поступає 

базальтове волокно, мінеральна вата, зв’язуюче (бентонітова глина), вода в необ-

хідних пропорціях; б) операція по формуванню плаского виробу – приготовлена в 

реакторі гідромаса поступає за допомогою насоса в установку по формуванню 
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плити (картону), в пресі відбувається формування, пресування та вакуумування 

плити; в) операція зневоднення – відформовані вироби спрямовуються в сушильну 

камеру (тунельного або конвейєрного типу), де і відбувається їх сушіння; г) опера-

ції порізки, пакування та складування готових виробів. 

 

Рисунок 1. 10 – Структура прямих затрат 1 м3 базальто-бентонітових пласких 
виробів, станом на 2018 рік: 1 – природний газ; 2 – електрична енергія; 3 – фонд 
оплати праці; 4 – сировина; 5 – поточні ремонти та амортизаційні відрахування 

Аналіз структури прямих витрат на виробництво 1 м3 базальто-бентонітових 

плит показує (Рисунок 1. 10), що за аналогією з м'якими штапельними волокнис-

тими виробами та базальтовими безперервними комплексними нитками, понад 

60% витрат на виробництво «напівжорстких» та «жорстких» виробів, це ви-

трати на енергоносії - природний газ і електрику. 

Виходячи з вище наведеного можна зазначити, що головна проблема, яка сто-

їть наразі перед галуззю, це швидке зростання собівартості виробництва штапель-

них та безперервних базальтових волокон, та виробів на їх основі. Це зумовлено 

зростанням ціни, насамперед природного газу, який є головним енергоносієм у цих 

виробництвах. На теперішній час витрати на природний газ досягають 60-80% від 

собівартості. Слід відзначити, що вчені і інженери, які створювали галузь не мали 

змоги застосовувати енергоефективні технічні рішення, через низьку ціну природ-

ного газу (Рисунок 1. 1). Це призводило до того, що при виконанні техніко-
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економічного обґрунтування тих чи інших рішень, заходи, спрямовані на енергоз-

береження формально виявлялись збитковими, що унеможливлювало їх практичне 

застосування. Увага приділялась лише зниженню капітальних витрат через спро-

щення устаткування, зниженню його матеріалоємності та підвищенню продуктив-

ності. На сьогодні в галузі існує нагальна потреба технічного переоснащення спря-

мованого на докорінне зменшення питомих витрат природного газу. 

1.4. Причини високої енергоємності виробництва базальтових воло-
кон 

З'ясування причин високої енергоємності виробництва проводилися на 

підставі результатів обстеження підприємств галузі - ЗАТ Білічській завод «Тепло-

звукоізоляція»; ТОВ «Чернівецький завод теплоізоляційніх матеріалів»; ВАТ 

«Ірпінський комбінат «Прогрес»; ТОВ «Технобазальт – інвест», м. Славута [22-25]. 

1.4.1. Технології виробництва штапельних та безперервних базальтових 

волокон 

При проведенні замірів витрати газу в цеху працювало 5 печей і 3 пальники 

для роздування базальтових ниток. На печі плавлення щебеню базальту природний 

газ подається під тиском 1,5 ата; на пальники для роздування ниток – під тиском 

1,35 ата. Теплотворна здатність газу за даними заводу рівна 7900 ккал/м3. Заміри 

витрати газу на плавлення і роздування базальту здійснювався таким чином: секун-

доміром фіксувався проміжок часу, за який показники лічильників витрати газу 

змінювалися на 3 м3. При розрахунках коефіцієнти корекції бралися, відповідно, 

1,5 і 1,35. Витрати газу на 5 печей з урахуванням поправки на тиск склали 51,4 ст. 

м3/год; витрати газу на 3 пальники роздування – 62,1 ст. м3/год. Виходячи з цих 

даних, середня витрата природного газу на одну піч плавлення базальтового ще-

беню дорівнювала 10,3 ст. м3/год, а на один пальник для роздування базальтових 

ниток – 20,7 ст. м3/год. Нижче наводяться фото та термограми поверхонь плавиль-

них печей та теплообмінного обладнання (Рисунок 1. 11, Рисунок 1. 12). 
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Розрахункова витрата природного газу на один встановлений на заводі мо-

дуль, що складається з 4-х печей і 2-х пальників для роздування, продуктивність 

якого 20 кг/год по базальтовій ваті, в даний час складає, приблизно, 82,3 ст. м3/год. 

Питомі витрати природного газу на 1 кг базальту складають: 

- для базальтової печі – 2,05 ст. м3/кг базальтових ниток; 

- для пальника роздування – 2,10 ст. м3/кг базальтової вати. 

Всього на процеси плавлення і роздування 1 кг базальту витрачається приб-

лизно 3,8 4,5 ст. м3 природного газу. 

Структура споживання теплової енергії ванними базальтоплавильними пе-

чами наводиться нижче (Таблиця 1. 3). Зазначена картина характерна, як для двос-

тадійної «дуплекс»-технології виробництва штапельного волокна, так і для однос-

тадійної технології виробництва базальтової безперервної комплексної нитки. 
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Рисунок 1. 11 – Фото та термограма поверхонь печі модульної базальтопла-
вильної (картина типова для більшості підприємств галузі) 
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Рисунок 1. 12 – Фото та термограма поверхонь рекуперативних теплообмін-
них апаратів та бічних поверхонь печі плавильної 
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Таблиця 1. 3 – Структура споживання теплової енергії ванними базальтоплавильними печами (дуплекс-технологія 
БСТВ) 

№ 
пп 

Статті приходу кВт % 
№ 
пп 

Статті витрат кВт % 

1 
Теплота, одержана при спалюванні 
палива 100,2 92,09 

1 Корисна теплота на підігрів базальту 
1,8 1,65 

2 
Теплота, що надходить з підігрітим 
повітрям 8,6 7,91 

2 
Теплота, що втрачається з продук-
тами згоряння* 76,1 69,95 

3 
Теплота, що надходить з підігрітим 
паливом 

- - 3 
Втрати теплоти через хімічний недо-
пал палива 0,1 0,09 

4 
Теплота, що надходить з підігрітим 
базальтом 

- - 4 
Втрати теплоти теплопровідністю че-
рез кладку 27,3 25,09 

        5 Невраховані втрати 3,5 3,21 
   Разом 108,8 100,00   Разом 108,8 100,00 

        

* - в тому числі включають в себе: а) втрати з продуктами 
згоряння через відкриті технологічні отвори (неорганізова-
ний газообмін); б) втрати випроміненням через відкриті тех-
нологічні отвори. 

Можна бачити, що процесс «варіння» базальтового скла характеризується низькими значеннями коефіцієнтів кори-

сної дії (𝜂 ) та використання палива (𝜂 ) [136]. Для випадку, зазначеному вище вони становлять 1,7% та 0,33 одиниці, 

відповідно. 
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Проведений аналіз дозволяє сформулювати теплотехнічні причини високої 

енергоємності виробництва штапельного та безперервного базальтового волокна. 

Серед головних, це: а) рекуперативні втрати теплоти (теплопровідністю через кла-

дку); б) втрати теплоти з високотемпературними продуктами згоряння, в тому чи-

слі, втрати з неорганізованим газообміном, через відкриті технологічні отвори; в) 

регенеративні втрати теплоти, пов’язані з частими зупинками обладнання. 

Разом з теплотехнічними причинами, існують і технологічні причини зави-

шеної енергоємності. Нижче наводиться фото фрагменту базальтового еркльозу, 

що витягнутий з фідеру плавильної печі, над фільєрним живильником (Рисунок 1. 

13). Як можна бачити, частина базальтового скла, на елементах фідеру, що охоло-

джуються, піддається повторній кристалізації, змінюючи (зменшуючи) «живий пе-

реріз» для проходу розплаву, впливаючи на гідравлічі, температурні та технологі-

чні характеристики процесу. З метою зниження впливу зазначеного ефекту, в фіде-

рній частині печі підтримуються низькі рівні та підвищені температури. 

 

Рисунок 1. 13 – Повторна кристалізація базальтового еркльозу в фідері пла-
вильної печі 



81 
 

 

1.4.2. Технології виготовлення базальто-бентонітових пласких виробів 

Питома витрата природного газу на сушіння базальтових плит. Тривалість 

сушіння плит розміром 1 × 1 × 0,05 м складає 18 годин. В середньому 4 пальника 

тунельної печі споживають разом на сушіння біля 2100/18 = 117 ст. м3/год природ-

ного газу. Тривалість циклу сушіння плит товщиною 50 мм з урахуванням загрузки 

та розгрузки дорівнює 24 години. Потужність тунельної сушарки за теплоізоляцій-

ними плитами складає 7 м3 плит на добу. 

Використовуючи наведені вище середні статистичні дані, оцінювалися ви-

трати природного газу на сушіння 1 м3 базальтових плит, які складають – 

2100 ст. м3 газу/7 м3 плит=300 ст. м3 газу/ м3 плит. 

Вміст вологи в плитах. За даними замірів, проведених Інститутом [23], від-

формована мокра плита розмірами 1 м × 1 м × 0,05 м разом з піддоном важить 51 

кг. Вага піддона – 19 кг. Отже, вага плити, що надходить в сушарку, складає 32 кг. 

Вага 4-х висушених плит того ж розміру складає 40 кг. Вага однієї сухої плити до-

рівнює 10 кг. При сушінні однієї плити видаляється приблизно 22 кг води. Щоб 

отримати 1 м3 сухих плит (20 шт.) потрібно видалити: 22×20= 440 кг води. За за-

водськими даними вологість відформованих плит складає в середньому приблизно 

300%. Якщо виходити з цієї вологості, то при вазі 1 м3 сухих плит 190 кг, кількість 

вологи, яка підлягає видаленню в сушарці, складає 570 кг. 

В якості розрахункової кількості вологи, яка видаляється при сушінні 1 м3 

плит, приймалося середнє значення, яке дорівнює 500 кг/м3 плит. Всього в сушарці 

при сушінні плит товщиною 50 мм за цикл видаляється 500×7 = 3500 кг. 

Визначення витрат теплоти в сушарці на випаровування 1 кг води. При ви-

траті газу на сушіння 1 м3 базальтових плит (1 × 1 × 0,05 м) рівному 300 ст. м3 газу 

питома витрата теплоти на випаровування 1 кг вологи складає – 

𝑞
⋅

4740 ккал/кг. 

З цієї кількості теплоти безпосередньо на випаровування води витрачається 

всього приблизно 600 ккал/кг. Решта теплоти (приблизно 4000 ккал/кг) втрачається 

в навколишнє середовище через стінки сушарки; витрачається на нагрівання 
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вагонеток та плит; викидається в атмосферу разом з агентом сушіння. Сюди слід 

віднести втрати пов’язані з негерметичністю установки, а також з недопалом газу 

(СО>500 ppm). 

При сушінні плит розмірами 1 × 1 × 0,1 м тривалість процесу сушіння за за-

водськими даними складає 38 годин. Кількість висушуваної продукції при цьому 

складає – 14 м3. Всього за цикл видаляється 7000 кг. 

Слід відмітити, що в даному випадку тривалість процесу сушіння явно зани-

жена, оскільки за цей час вологість плит досягає потрібного значення й нерідко ча-

стина плит направляється на повторне сушіння. Для отримання плит належної яко-

сті, за орієнтовними розрахунками, тривалість сушіння таких плит при підтриманні 

прийнятої температури в сушарці повинна бути приблизно 48 ÷ 54 години (в роз-

рахунках приймаємо 50 годин). При цьому витрата теплоти на 1 кг випареної во-

логи трохи збільшиться. При середній витраті природного газу на отримання аге-

нту сушіння рівному 117 м3/год, як і в випадку сушіння плит товщиною 50 мм, ре-

альна питома витрата теплоти на випаровування вологи з плит товщиною 100 мм 

буде складати – 

𝑞
⋅ ⋅

6600 ккал/кг. 

Зведена таблиця питомих витрат теплоти на випаровування 1 кг вологи, за-

лежно від товщини базальто-бентонітових теплоізоляційних плит, наводиться ни-

жче (Таблиця 1. 4). 

Таблиця 1. 4 – Питомі витрати теплоти на випаровування 1 кг вологи 

Товщина плити, мм 
Питомі витрати тепла, 

МДж/кг вологи 
(ккал/кг вологи) 

50 
19,8 

(4740) 

100 
27,6 

(6600) 

Одержані питомі енергетичні затрати на 1 кг випареної вологи свідчать про 

завищену енергоємність процесів зневоднення базальто-бентонітових плит. Для 
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порівняння, ефективно організований процес зневоднення пласких виробів в діапа-

зоні температур агенту сушіння 120 300 ˚С, в тунельних або конвеєрних сушиль-

них установках, характеризується витратами теплоти на рівні 𝑞 5000 8400 

кДж/кг вологи (1200 2000 ккал/кг вологи) [26, 27]. 

Серед основних причин, що обумовлюють високу енергоємність процесів 

зневоднення плоских базальто-бентонітових виробів, слід відмітити: а) високу те-

мпературу відпрацьованого агенту сушіння; б) неорганізований тепломасообмін в 

об’ємі сушильної камери; в) некеровану рециркуляцію агенту сушіння та гіпервен-

тиляцію об’єму сушильної камери; г) високі рекуперативні втрати теплопровідні-

стю через кладку; д) високі регенеративні втрати – для періодично діючої тунельної 

установки. 

1.5. Науково-практичні задачі фундаментальних досліджень і розро-
бок, спрямованих на істотне зниження собівартості базальтових волокон і 
продукції з їх застосуванням шляхом зниження витрат енергетичних та ма-
теріальних ресурсів 

Основні концептуальні положення. 

Системний підхід. Планування досліджень і розробок виконуються на основі 

системного підходу, згідно з яким вся галузь, пов’язана з виробництвом базальто-

вих волокон всіх видів і виробів на їх основі, розглядається, як єдина система з 

загальних позицій, а конкретні дослідження і розробки спрямовуються на іннова-

ційний розвиток всієї галузі в цілому, тобто забезпечується уніфікація технічних 

рішень і їх придатність до використання у різних виробництвах галузі. Необхід-

ність таких технічних вимог пояснюється різким зниженням інвестиційних проце-

сів, що його спричинила світова фінансова криза. Погіршення організаційно-фінан-

сових умов створення нової техніки і технології особливо відчутно у країнах по-

страдянського простору і, зокрема, в Україні через співпадіння у часі світової кризи 

з переходом від планової до ринкової економіки на фоні багаторазового подорож-

чання природного газу. В таких умовах є реальна загроза втрати українською нау-

кою лідируючого положення у галузі базальтових волокон. Отже, в умовах 
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відсутності цільового державного фінансування нових розробок необхідно забез-

печувати реінвестиції від впровадження попередніх розробок задля фінансування 

подальших. 

Основною метою роботи є істотне зниження собівартості продукції за раху-

нок зменшення: а) питомих витрат природного газу через кардинальне підвищення 

коефіцієнту цільового використання його енергетичного потенціалу; б) капіталь-

них витрат на створення і поточний ремонт виробничих потужностей через подов-

ження строку експлуатації і використання здешевлених витратних матеріалів; в) 

використання в якості основної сировини відходів виробництва базальтового ще-

беню. 

Основні завдання щодо створення нових енергоощадних теплотехнологічних 

процесів загальногалузевого значення і комплектного устаткування для їх апара-

турного оформлення. 

Енергоощадна технологія варіння базальтового скла у ванних рекуператив-

них і регенеративних печах з газовим опаленням. Технологію і устаткування, в пе-

ршу чергу, слід створити для застосування у дуплекс-технології виробництва 

БСТВ, де питомі витрати природного газу найвищі у галузі через малий розмір пе-

чей і, відповідно, найвище співвідношення їх зовнішньої поверхні до об’єму, що 

спричиняє найвищі у галузі питомі тепловтрати. Такі енергоощадні печі забезпе-

чать усі виробництва, засновані на дуплекс-технологіях (БСТВ, ультра- і мікрото-

нких волокон), а також на модульній технології виробництва комплексної безпере-

рвної нитки. 

Стосовно виробництв грубих, товстих, потовщених та тонких волокон, а та-

кож виробництв безперервної нитки, заснованих на багатопостовій технології, де 

використовуються ванні печі збільшеної одиночної продуктивності, розроблені 

нові енергоощадні печі слід вважати зменшеними у масштабі експериментальними 

зразками дослідно-промислових установок. 
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Таким чином, така розробка є ключовою, щодо зменшення питомих ви-

трат природного газу у всіх виробництвах галузі. 

Енергоощадна технологія зневоднення та комплектне устаткування періо-

дичної дії для інтенсифікації виробництв, де продукція має значну товщину (теп-

лоізоляційні плити на основі волокон та бентонітової глини, паковки безперервної 

нитки). Така розробка розповсюджується на виробництва жорстких пружних теп-

лозвукоізоляційних плитних виробів, які одержують шляхом вологого формування 

суспензії, в якій тверда дисперсна фаза представлена базальтовими волокнами, а 

суцільна рідиноплинна фаза являє собою колоїдний розчин бентонітової глини з 

подальшим зневодненням у тонельних сушарках. Крім того, періодичний процес 

зневоднення використовується при зневодненні паковок безперервної нитки для 

видалення вологи, яка потрапляє у паковки через обробку монониток «замаслюва-

чем», що являє собою емульсію на водній основі. 

Енергоощадна технологія та комплектне устаткування безперервної дії для 

інтенсифікації виробництв картонів на основі базальтових волокон та бентоні-

тової глини. Така розробка призначена для використання при виробництві базаль-

тових картонів і є технічно близькою до попередньої і відрізняється від неї значно 

меншим часом обробки продукції через малу товщину, що дозволяє використову-

вати безперервні технологічні процеси і устаткування безперервної дії. 

Багатостадійна технологія і комплектне устаткування приготування су-

спензії базальтових волокон у колоїдному розчині бентонітової глини і формування 

із неї вологих плитних виробів. Ця технологія не є суто тепловою і на, перший пог-

ляд, не впливає на енергетичні показники виробництва, але її непрямий вплив на 

них є величезним. Це пояснюється тим, що саме ці процеси визначають питому 

вагу плитних теплоізоляційних виробів і картонів, а через це витрату на них база-

льтового волокна і, відповідно, непряму витрату природного газу. Чим нижче пи-

тома вага жорстких теплоізоляційних виробів, тим менша питома собівартість оди-

ниці об’єму теплоізоляційних виробів (вони оцінюються у м3). 
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З огляду на теплоутримуючі властивості є доведеним, що існує оптима-

льне значення питомої ваги теплоізоляційних виробів на основі БСТВ ~ 60 100 

кг/м3. На сьогодні плитні вироби мають питому вагу 140 ÷ 220 кг/м3. Значне 

перевищення питомої ваги теплоізоляційних плит над оптимальною, щодо теп-

лоутримання, призводить до подвійного негативного ефекту: а) підвищення со-

бівартості 1 м3 плитних виробів більш, ніж у тричі; б) істотне погіршення теплоізо-

ляційних якостей плит, що у свою чергу, призводить до необхідності потовщення 

теплоізоляційного шару і, як наслідок, до подорожчання заходів з теплоізоляції. 

Таким чином, перехід до оптимальної питомої ваги може забезпечити зни-

ження собівартості плитних виробів у 3 ÷ 5 разів. 

Областю застосування технології і устаткування є виробництво плитних теп-

лозвукоізоляційних виробів, особливо важливих для економії теплоти на опалення 

споруд шляхом їх теплоізоляції. 

Модернізація теплотехнологій, спрямована на здешевлення та забезпечення 

загальнодоступності якісних матеріалів на основі базальтових волокон, сприяє пе-

реходу до матеріалів з кращими механічними і теплофізичними властивостями. 

Що, в свою чергу, викликає потребу в проведенні робіт, спрямованих на модерні-

зацію існуючих теплоізоляційних конструкцій промислових і цивільних об'єктів, що 

використовують базальтові волокнисті теплоізоляційні матеріали кращої якості. 

Висновок: 

Задачі істотного зниження собівартості продукції всієї галузі потребують ін-

тенсифікації наступних технологічних процесів, які є, в свою чергу, багатостадій-

ними і мають загально галузеве значення чи значення для розвитку підгалузей ви-

робництв на основі вироблення і застосування базальтових волокон. Такими про-

цесами (у порядку поширення в галузі) є: 

- «варка» базальтового скла; 

- «роздування» ансамблю базальтових монониток; 

- періодична сушка потовщених виробів; 
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- безперервна сушка базальтових картонів; 

- вологе формування жорстких виробів. 

Тобто, інноваційний розвиток галузі – перехід для другого покоління техніки 

потребують створення досить обмеженої кількості технологічних процесів. 

Зважаючи на наведені вище факти та аргументи було сформульовано ряд на-

уково-практичних задач досліджень, що створили фундамент для інноваційної мо-

дернізації галузі виробництва базальтових волокон та виробів на їх основі, та ши-

рокого використання теплової ізоляції на основі базальтових волокон в промисло-

вому та цивільному будівництві. Зокрема, з метою зниження втрат теплоти те-

плопровідністю через кладку, проведено цикл досліджень течії та теплообміну ро-

зплаву базальту у внутрішньому просторі печі (ванна, фідер). Розглянуті умови зо-

внішнього теплообміну для різних способів охолодження футеровки, проведено 

дослідження аеродинаміки та теплообміну повітря в корпусі теплообміннику печі 

плавильної. З метою зниження втрат теплоти з високотемпературними продук-

тами згоряння, проведено дослідження нестаціонарного теплообміну в високотем-

пературному компактному керамічному регенеративному теплообмінному апараті. 

З метою інтенсифікації внутрішніх та зовнішніх процесів тепломасообміну при 

зневодненні теплоізоляційних плит на основі базальтових волокон та бентоніто-

вого зв’язуючого, проведено цикл досліджень тепломасообміну при сушінні плит 

та аеродинаміки потоку агенту сушіння в камері сушіння. З метою раціоналізації 

конструкцій теплової ізоляції на основі базальтових волокнистих матеріалів про-

ведено натурні дослідження їх властивостей. 

Перелік всіх науково-практичних задач, які розглянуто в работі, наводиться 

нижче: 

1. Автомодельний аналіз гідродинаміки та теплообміну в примежовому 

шарі рідини з урахуванням зміни в’язкості, як функції від температури та дисипа-

тивних ефектів. 
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2. Гідродинаміка та теплообмін розплаву базальту при ламінарному без-

напірному стаціонарному русі з урахуванням зміни теплофізичних властивостей, 

як функцій від температури. 

3. Аеродинаміка та теплообмін повітря при складному теплообміні та змі-

шаному русі в корпусі-теплообміннику печі плавильної. 

4. Нестаціонарний теплообмін в високотемпературному компактному ке-

рамічному регенеративному теплообмінному апараті. 

5. Тепломасообмін при зневодненні жорстких (напівжорстких) плит на 

основі базальтових волокон. 

6. Аеродинаміка потоку агенту сушіння в камері сушіння. 

7. Натурні дослідження властивостей теплоізоляційних конструкцій ви-

конаних на основі базальтових волокнистих матеріалів. 
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РОЗДІЛ	 2.	 ГІДРОДИНАМІКА	 ТА	 ТЕПЛООБМІН	 ПРИ	 ТЕЧІЇ	 РІДИНИ	 З	
СУТТЄВОЮ	ЗАЛЕЖНІСТЮ	В’ЯЗКОСТІ	ВІД	ТЕМПЕРАТУРИ	

 
2.1. Автомодельний аналіз гідродинаміки та теплообміну в примежо-

вому шарі рідини з урахуванням зміни в’язкості, як функції від температури 

та дисипативних ефектів 

2.1.1. Формулювання науково-практичної задачі течії та теплоперене-

сення в примежовому шарі високов’язкої рідини 

Задача розглядалась в спрощеній постановці. Досліджувалися течія та тепло-

обмін розплаву базальту в наближенні примежового шару (ПШ), на плоскій повер-

хні, при ламінарному режимі течії. Враховувалося, що в'язкість розплаву є функ-

цією від температури. Враховувався вплив дисипативних ефектів. 

Мета дослідження полягала в визначенні впливу в’язкості розплаву та диси-

пативних ефектів на течію та теплообмін в примежовому шарі на плоскій поверхні 

та умови формування малорухомого шару рідини поблизу стінки. 

Об’єкт дослідження – процеси течії та теплообміну в розплаві базальту на 

плоскій поверхні. 

Предмет дослідження – поля швидкостей та температур в розплаві базальту, 

локальні коефіцієнти тертя та теплообміну на плоскій поверхні, залежність густини 

теплового потоку від температури поверхні. 

Методи дослідження – автомодельний аналіз симетрій (аналіз груп Лі) гідро-

динаміки та теплообміну рідини на плоскій поверхні в наближенні примежового 

шару, чисельне рішення автомодельної форми рівнянь руху та енергії методом Ру-

нге-Кутти 4-го порядку точності. 

2.1.2. Фізична модель примежового шару рідини з суттєвою залежні-

стю в’язкості від температури 

Розплав базальту є багатофазна гетерогенна система, що містить рідку, крис-

талічну та газоподібну фази [4, 5, 78]. До розплаву базальту як до досліджуваної 

системі застосовувався феноменологічний підхід [94] – середовище розглядалося 
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як щільна ізотропна система з безперервними фізичними властивостями. У дослі-

дженні приймалося, що розплав базальту ньютонівська нестислива рідина. В'яз-

кість розплаву базальту є нелінійна функція, що істотно залежить від температури 

[30] (Рисунок 2. 1), додаток А. Інші фізичні властивості системи вважалися такими, 

що не залежать від температури. Враховувався вплив дисипативних ефектів. Задача 

розглядалася для ламінарного руху в наближенні примежового шару на плоскій по-

верхні в стаціонарній постановці. 

 
Рисунок 2. 1 – Залежність коефіцієнта динамічної в'язкості від температури 

для скла з базальту родовища Іванова Долина: 𝜇 (Паꞏс); 𝑇 (˚С). 

2.1.3. Математична постановка задачі течії та теплоперенесення в при-

межовому шарі високов’язкої рідини 

Вихідна система рівнянь гідродинаміки та теплообміну при ламінарному русі 

рідини в примежовому шарі в двомірному наближенні має вигляд [93] – 

0,          (2.1) 

𝜌 𝑢 𝑣 𝜇 ,        (2.2) 

𝜌𝑐 𝑢 𝑣 𝜆 𝜇 ,      (2.3) 

де 𝑢 – компонент швидкості, спрямованих за течією (𝑥-компонент) та 𝑣 – 

компонент швидкості нормальний до стінки (𝑦-компонент) (Рисунок 2. 2); 

,  T , cp,  - густина, в’язкість, питома теплоємність, коефіцієнт теплопро-

відності. 
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Рівняння (2.1)-(2.3) аналізуються при наступних граничних умовах – 

𝑢 𝑣 0, 𝑇 𝑇 ,      в 𝑦 0,  (2.4) 

𝑢 𝑈 , 𝑇 𝑇 ,       в 𝑦 → ∞.  (2.5) 

В рівняннях (2.4), (2.5) індекс w характеризує умови на стінці, а індекс ∞ - 

умови на іншій границі (на зовнішньому краї) примежового шару. 

 
Рисунок 2. 2 – Формування шарів: 1 – динамічного ПШ; 2 – температурного 

ПШ; 3 – гарнісажного шару. 

2.1.4. Симетрії та автомодельні форми рівнянь 

Для рішення системи диференційних рівнянь з частинними похідними (2.1)-

(2.3), перетворюємо їх до звичайних диференційних рівнянь. З цією метою засто-

совуємо аналіз симетрій (аналіз груп Лі) [62-67]. Симетрії системи (2.1)-(2.3) мо-

жуть бути описані інфінітезимальним генератором – 

𝑞 𝜉 𝜉 𝜙 𝜙 𝜙 𝜁 𝜁 𝜁 𝜁 , (2.6) 

де вирази для коефіцієнтів 𝜉 , 𝜉 , 𝜙 , 𝜙 , 𝜙 , 𝜁 , 𝜁 , 𝜁 , 𝜁  подаються нижче. 

Для знаходження симетрій системи диференційних рівнянь в частинних по-

хідних (2.1)-(2.3) повинна застосовуватись умова – 

𝑝𝑟 𝑞 Δ 0,          (2.7) 

де 𝑝𝑟 𝑞 Δ  друге продовження інфінітезимального генератора (2.6), де си-

мвол Δ розуміє систему диференційних рівнянь в частинних похідних (2.1)-(2.3). 

Друге продовження інфінітезимального генератора 𝑞 (2.6) визначається у від-

повідності з виразом – 
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𝑝𝑟 𝑞 𝑞 𝜙 𝜙 𝜙 𝜙 𝜙 𝜙 𝜙 , 

             (2.8) 

де індекси 𝑢, 𝑣, 𝑇  являють собою частинні похідні по відповідним змінним. 

Коефіцієнти 𝜙 , 𝜙 , 𝜙 , 𝜙 , 𝜙 , 𝜙 , 𝜙  являють собою функції від 

𝜉 , 𝜉 , 𝜙 , 𝜙 , 𝜙 , 𝜁 , 𝜁 , 𝜁 , 𝜁 , 𝑢, 𝑣, 𝑇 та їх похідних по 𝑥, 𝑦. Застосування оператору 

𝑝𝑟 𝑞 до кожного рівняння системи (2.1)-(2.3) (у відповідності з умовою (2.7)) при-

водить до двох рівнянь. Ці рівняння містять одночлени з різними комбінаціями по-

хідних по 𝑢, 𝑣, 𝑇. Далі, коефіцієнти при одночленах, які містять тотожні комбінації 

похідних по 𝑢, 𝑣, 𝑇 прирівнюються. В результаті одержуємо систему диференцій-

них рівнянь в частинних похідних по відношенню до 𝜉 , 𝜉 , 𝜙 , 𝜙 , 𝜙 , 𝜁 , 𝜁 , 𝜁 , 𝜁 . 

Рішення цієї системи складається з двох симетрій (двох підалгебр Лі). Після 

подальших перетворень алгебр Лі система (2.1)-(2.3) може бути остаточно предста-

влена, як 

𝑞 𝐹 𝑥 𝑢 ,       (2.9) 

𝑞 𝑥 𝑦 𝐹 𝑥 𝑢 𝑣 ,    (2.10) 

де 𝐹 𝑥 , 𝐹 𝑥  – довільні гладкі функції. 

Найбільш зручною симетрією для одержання автомодельних змінних є друга 

підалгебра Лі 𝑞  (2.10), оскільки вона не містить перетворень по 𝑢, 𝑇, 𝜌, 𝜇, 𝑐 , 𝜆. Крім 

того, симетрію (2.10) слід скорегувати з урахуванням функціональної залежності 

𝜇 𝜇 𝑇 , а одержані автомодельні функції цих змінних не містять параметричних 

змінних, наприклад функції координати 𝑥. Це також відноситься до автомодельних 

функцій 𝑢 та 𝑇. Єдина автомодельна функція, що містить параметричну змінну, це 

𝑣 𝑥, 𝑦 , оскільки 𝑣 𝑥, 𝑦  входить в інфінітезимальний генератор (2.10). Можна 

знайти форму автомодельної функції 𝑉 з рівняння (2.10), використовуючи наступне 

співвідношення – 

𝑥 𝑣 0.          (2.11) 

Рішення рівняння (2.11) дає 
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𝑣~
√

,           (2.12) 

де 𝜂 – автомодельна змінна, що також може бути знайдена з рівняння (2.10) 

використовуючи вираз – 

𝑥 𝑦 0.          (2.13) 

Інтегрування рівняння (2.13) призводить до наступного рішення – 

𝜂 𝑦 .           (2.14) 

Параметр  в рівнянні (2.14) застосовується тільки для параметризації 

автомодельної змінної. Точний вигляд функціональної залежності (2.12) одержу-

ється з рівняння нерозривності та наводиться нижче. Аналіз автомодельних форм 

проведено при умові 𝐹 𝑥 0. Функція 𝐹 𝑥  описує принцип перенесення Пран-

дтля [62] та може бути використана при аналізі потоку над поверхнею з змінною 

геометрією. Оскільки поверхня, що розглядається – плоска – значення 𝐹 𝑥  дорів-

нює 0. 

При рішенні задачі густина середовища приймалась постійною. Швидкість 𝑢, 

в автомодельних змінних, представляємо у вигляді – 

𝑢 𝑈 𝑓 𝜂 .          (2.15) 

Похідна 𝑓 𝜂  використовується для зручності інтегрування рівняння нероз-

ривності (2.1), при визначенні автомодельної форми для швидкості 𝑣. Після інтег-

рування одержуємо залежність для швидкості 𝑣 – 

𝑣
∙

∙
𝑓 𝜂 ∙ 𝜂 𝑓 𝜂 .       (2.16) 

Вводимо автомодельну функцію для температури – 

𝑇 𝑇 𝑇 𝑇 ∙ Θ 𝜂 ,        (2.17) 

та підставляємо рівняння (2.14)-(2.17) в рівняння (2.1)-(2.3), і одержуємо си-

стему звичайних диференційних рівнянь в автомодельній формі 

∙ 𝑓 𝜂 ∙ 𝑓 𝜂 𝑀 Θ 𝜂 ∙ Θ 𝜂 ∙ 𝑓 𝜂 𝑀 Θ 𝜂 ∙ 𝑓 𝜂 0, (2.18) 

∙ 𝑃𝑟 ∙ 𝑓 𝜂 ∙ Θ 𝜂 𝐸𝑐 ∙ 𝑃𝑟 ∙ 𝑀 Θ 𝜂 ∙ 𝑓 𝜂 Θ 𝜂 0, (2.19) 
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де 𝑃𝑟
∙

, 𝐸𝑐
∙

 числа Прандтля та Еккерту, відповідно, ви-

значені для умов на нескінченності (𝜂 → ∞), за межами примежового шару. 

Залежність в’язкості рідини від температури – 

𝜇 𝑇 3,83 ∙ 10 ∙ 𝑒

, ∙

√ ,        (2.20) 

де 𝜇 – динамічна в’язкість рідини, Па·с; 𝑇 – температура рідини, оС. 

В автомодельній формі рівняння (2.20) представляємо у вигляді – 

𝜇 Θ 𝜂 𝜇 ∙ 𝑀 Θ 𝜂 ,        (2.21) 

де 𝜇  - в’язкість рідини за межами примежового шару. 

Система рівнянь (2.18), (2.19) вирішується при наступних граничних умовах 

– 

𝑓 0 0, 𝑓 0 0, Θ 0 0,  при 𝜂 0,    (2.22) 

𝑓 ∞ 1, 𝛩 ∞ 1,    при 𝜂 → ∞.    (2.23) 

в чисельних розрахунках приймається, що 𝜇 , 𝑎 , 𝜌 , 𝑐  – константи, які 

визначаються для незбуреного потоку рідини (за межами примежового шару). 

 

2.1.5. Аналіз результатів розрахунку характеристик течії та теплопере-

несення в примежовому шарі високов’язкої рідини 

На основі системи рівнянь (2.18), (2.19) з граничними умовами (2.22), (2.23) 

чисельне моделювання руху рідини та теплообміну в примежовому шарі над плос-

кою поверхнею виконано в широкому діапазоні зміни параметрів 𝜇 та Θ. Чисельні 

рішення одержувались за допомогою методу Рунге-Кутти 4-го порядку точності та 

програмних продуктів MAPLE та Mathematica [95]. 

Для чисельного рішення системи (2.18), (2.19) проводимо заміну змінних і 

виконуємо її перетворення – 

𝑓 𝜂 𝑦 , 𝑓 𝜂 𝑦 , 𝑓 𝜂 𝑦 , Θ 𝜂 𝑡 , Θ 𝜂 𝑡 . 

             (2.24) 

Система набувала вигляду – 
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𝑦 ,           (2.25) 

𝑦 ,           (2.26) 

∙ 𝑦 ∙ 𝑦 ∙ 𝑡 ∙ 𝑦 ,      (2.27) 

𝑡 ,           (2.28) 

∙ 𝑃𝑟 ∙ 𝑦 ∙ 𝑡 𝐸𝑐 ∙ 𝑃𝑟 ∙ 𝑀 𝑡 ∙ 𝑦 ,     (2.29) 

 

Система замикалася наступними граничними умовами – 

𝜂 0, 𝑓 0 𝑦 0 0, 𝑓 0 𝑦 0 0, Θ 0 𝑡 0 0;  (2.30) 

де величини 𝑓 0 𝑦 0  та Θ 0 𝑡 0  визначалися методом стрільби 

[95], маючи за мету задовольнити умові (2.23). 

Величина кроку сітки по 𝜂 приймалася рівною ℎ 1,0𝑒 06. 

Результати обчислень наводяться в графічному вигляді. Підвищена в'язкість 

середовища та її залежність від температури на поверхні пластини істотно впливає 

на розподіл швидкості в примежовому шарі. Нижче (Рисунок 2. 3) наводиться по-

рівняння класичного рішення Блазіуса для автомодельної функції швидкості 𝑓 𝜂  

з рішенням системи (2.18), (2.19) для різних температур на поверхні стінки. Добре 

видна деформація профілів швидкості зі зменшенням величини Tw в межах вели-

чини температурного примежового шару. Крива 1 є класичним рішенням Блазіуса 

отриманим для ізотермічної течії рідини на пластині. Криві 2-4 – рішення, отримані 

для неізотермічної течії розплаву на пластині при різній температурі поверхні - 

1300, 1100, 900 ˚С, відповідно. Температура розплаву і число Прандтля в незбуре-

ному потоці T∞=1450 ˚C, Pr∞=5180. Прийняті умовні позначення актуальні і для ри-

сунків, які наводяться нижче. 
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Рисунок 2. 3 – Розподіл профілів швидкості в примежовому шарі: 1 – рішення 

Блазіуса; 2 – Tw=1300 ˚C; 3 – Tw =1100 ˚C; 4 – Tw =900 ˚C; T∞ =1450 ˚C; Pr∞ =5180; 
Ec∞ =10-14. 

Для обчислення величини дотичного напруження на стінці побудована зале-

жність другої похідної автомодельної функції швидкості на стінці 𝑓′′ 𝜂  від те-

мператури на стінці Tw (Рисунок 2. 4). 

 
Рисунок 2. 4 – Залежність другої похідної автомодельної функції від темпе-

ратури на стінці Tw (˚С): T∞=1450 ˚C; Pr∞=5180; Ec∞ =10-14. 

Безрозмірне дотичне напруження на стінці визначалось з виразу – 

𝑐 .          (2.31) 

Табульовані значення 𝑓′′ 𝜂  подаються нижче (Таблиця 2. 1). 

Таблиця 2. 1– Залежність другої похідної автомодельної функції від темпера-
тури стінки 

𝑓′′ 𝜂 3,285E-05 5,108E-04 4,095E-03 2,071E-02 0,0750 0,2123 0,3291 

Tw, oC 900 1000 1100 1200 1300 1400 1449 
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Нижче подається залежність автомодельної функції температури від автомо-

дельної координати (Рисунок 2. 5). Проводиться порівняння класичного рішення 

одержаного Левеком з рішенням системи (2.18), (2.19) для декількох температур на 

поверхні стінки. Із зменшенням температури на стінці, розподіл температури в те-

мпературному примежовому шарі наближається до лінійного, що характерно для 

нерухомих шарів. 

 

Рисунок 2. 5 – Розподіл температури в температурному примежовому шарі: 
1 – рішення Левека; 2 – Tw=1300 ˚C; 3 – Tw=1100 ˚C; 4 – Tw=900 ˚C; T∞=1450 ˚C; 
Pr∞=5180; Ec∞ =10-14. 

Як уже зазначалося, поблизу плоскої поверхні з температурою Tw<T∞ розплав 

базальту формує малорухливий шар, що захищає поверхню від руйнування (серед 

виробничників захисний шар має назву гарнісажного шару). Формалізуємо поняття 

– малорухливий шар. Будемо називати шар розплаву поблизу поверхні, в якому 

швидкість руху середовища не перевищує 1% від величини швидкості в незбуре-

ному потоці розплаву – захисним шаром (protective layer). Використовуючи залеж-

ність автомодельної функції швидкості від автомодельної координати (Рисунок 2. 

3), обчислимо величину захисного шару, що утворюється на плоскій поверхні, для 

різних температур Tw. Розрахункова область обрана з урахуванням реальних геоме-

тричних розмірів плавильних установок. Результати обчислень наводяться в графі-

чному вигляді (Рисунок 2. 6). Слід звернути увагу, що в температурному діапазоні 

Tw=900...1100 ˚C товщина захисного шару перевершує розміри фідерів відомих 
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плавильних печей, виходячи з чого робився висновок про недоцільність підтримки 

таких температур. З іншого боку, в температурному діапазоні Tw = 1300...1400 ˚С 

величина захисного шару одного порядку з геометричними розмірами фідерів в 

плавильних установках і достатня для виконання свого технологічного призна-

чення. Зазначений температурний діапазон доцільно вибирати в якості визначаль-

ного, при обчисленні величини щільності теплового потоку на поверхні футеровки. 

 

Рисунок 2. 6 – Залежність товщини захисного шару (м) від координати х (м) 
(для різних температур на стінці Tw (˚C)): T∞=1450 ˚C; Pr∞=5180; Ec∞ =10-14. 

Наводимо залежність першої похідної автомодельної функції температури 

при =0 від температури на поверхні стінки, з метою обчислення інтенсивності те-

плообміну на пластині (Рисунок 2. 7). Традиційно, інтенсивність теплообміну на 

плоскій поверхні описується безрозмірним числом Нуссельта. Для випадку що ро-

зглядається, число Нуссельта описується виразом – 

𝑁𝑢 ∙ 𝑅𝑒 / ,        (2.32) 

де  одержано з рішення системи (2.18), (2.19) 

0,218 ∙ 𝑒 , ∙ .       (2.33) 
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Рисунок 2. 7 – Залежність першої похідної автомодельної функції темпера-
тури від температури стінки Tw (˚С): T∞=1450 ˚C; Pr∞=5180; Ec∞ =10-14. 

Середня густина теплового потоку на стінці qave визначається шляхом інтег-

рування виразу для локальної щільності теплового потоку – 

𝑞 𝑁𝑢 ∙ ∙ 𝑇 𝑇 ,        (2.34) 

𝑞 𝑞 𝑑𝑥.          (2.35) 

Нижче наводиться залежність середньої щільності теплового потоку qave від 

температури на стінці Tw (Рисунок 2. 8). 

 

Рисунок 2. 8 – Залежність середньої щільності теплового потоку qave (Вт/м2) 
від температури стінки Tw (˚C): T∞=1450 ˚C; Pr∞=5180; Ec∞ =10-14. 

Як можна бачити, залежність qave від температури Tw має нелінійний харак-

тер. Одержана нелінійність пояснюється змінами механізму теплопередачі в шарі 
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– від переважно конвекційного (молярного) перенесення, при температурі на сті-

нці, що наближається до температури незбуреного потоку, до переважно молеку-

лярного перенесення, при температурах на стінці нижче 1100 ̊ С. Своє максимальне 

значення 813 Вт/м2 величина 𝑞  досягає при температурі на стінці 𝑇 =1007 ˚С. 

Практичний інтерес мають значення 𝑞 , що відповідають діапазону температур 

на стінці 𝑇 =1300...1400 ˚C. Вони дорівнюють, відповідно, 𝑞 =532...218 Вт/м2. 

2.2. Гідродинаміка та теплообмін розплаву базальту при ламінарному 

безнапірному стаціонарному русі з урахуванням зміни теплофізичних влас-

тивостей, як функцій від температури 

2.2.1. Формулювання науково-практичної задачі ламінарної безнапір-

ної течії та теплообміну розплаву базальту 

Задача моделювалася в постановці, яка найбільш відповідала умовам проті-

кання процесів в модульних ванних базальтоплавильних печах. Досліджувались гі-

дродинаміка та теплообмін розплаву базальту при ламінарній безнапірній устале-

ній течії з урахуванням зміни його теплофізичних властивостей, як функцій від те-

мператури, в елементах плавильної печі – ванній та фідерній частинах. При моде-

люванні граничні умови (ГУ) вибиралися таким чином, щоб відповідати різним 

способам охолодження поверхні футеровки печі. Зокрема, розглядалися умови, що 

відповідають: а) природньому радіаційно-конвективному охолодженню в повітря-

ному середовищі; б) примусовому конвективному охолодженню повітрям; в) при-

мусовому конвективному охолодженню водою. 

Мета дослідження полягала в: 

- побудові границь гарнісажного шару в ванній та фідерній частинах печі; 

- обчисленні значень верхньої та нижньої меж кристалізації розплаву; 

- аналізі впливу граничних умов моделі на процеси витікання розплаву з фі-

дерної частини печі, через філь’єрний живильник, при формуванні базальтових во-

локон. 

Об’єкт дослідження – процеси течії та теплообміну розплаву базальту в еле-

ментах печі плавильної. 
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Предмет дослідження – розподіл швидкостей, температур та тисків в розп-

лаві, величин гарнісажного шару та границь кристалізації розплаву, в ванній та фі-

дерній частинах печі. 

Методи дослідження – беручи до уваги, що досліджуваний об'єкт є високоте-

мпературним (робочий діапазон температур 1250-1550 ˚С), агресивним (розплав 

базальту незворотне впливає на первинні датчики вимірювальних комплексів) і до-

рогим, застосовувався комбінований метод дослідження. Спочатку проводилося 

математичне моделювання течії та теплообміну в розплаві базальту з використан-

ням CFD пакета (Computational Fluid Dynamics) в 3D постановці [96]. Зокрема, для 

моделювання руху та теплообміну розплаву з вільною поверхнею використовува-

лась модель VOF (Volume of Fluid) в постановці Open Channel Flow (течії у відкри-

тому каналі). 

Апробація результатів дослідження проводилась на експериментальних, до-

слідних та головних зразках обладнання під час їх промислової підконтрольної екс-

плуатації. Пряме вимірювання полів швидкостей та температур розплаву базальту 

не проводилось. Про достовірність (якісну та кількісну відповідність) результатів 

моделювання реальному процесу судили за непрямими ознаками: 

а) розмірам та структурі мінералізованого розплаву в фідері плавильної уста-

новки; 

б) рівномірності витікання розплаву з фільєр (при забезпеченні рівних зовні-

шніх умов для витікання розплаву та формування волокна); 

в) за величиною розкиду та законом розподілу діаметрів безперервних база-

льтових волокон. 

2.2.2. Побудова розрахункової області для чисельного розв’язання за-

дачі 

В якості розрахункової області розглядалася типова для модульних устано-

вок компоновка. Фідерна частина розташовується в торці ванної плавильної печі та 

складається з переливу – бар'єру з вогнетривкої кераміки (5), який відділяє власне 

ванну з розплавом (1) від місця установки пластинчастого фільєрного живильника 
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(3). Пластинчастий фільєрний живильник встановлюється в рамку (6, 7), яка охо-

лоджується водою. Обмежується фідерна частина вогнетривкою футеровкою (4). З 

ванної, через перелив, розплав базальту надходить до пластинчастого фільєрного 

живильника. Обігрів розплаву в фідері здійснюється продуктами згоряння природ-

ного газу, розрахункова область обмежується вільною поверхнею розплаву (2). 

Пластинчастий фільєрний живильник обігрівається електрикою. Через циліндричні 

канали живильника (8) розплав базальту подається до місця формовки базальтового 

волокна. 

Зовнішній вигляд, позначення та геометричні розміри розрахункової області 

наводяться нижче (Рисунок 2. 9, Рисунок 2. 10). 

 

 

Рисунок 2. 9 – Ізометрія розрахункової області: 1 – початковий переріз (вхід 
розплаву базальту); 2 – вільна поверхня розплаву базальту; 3 – фільєрний живиль-
ник; 4 – футеровка фідера печі; 5 – футеровка ванної печі (перелив); 6, 7 – кріплення 
фільєрного живильника, яке охолоджується водою. 
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Рисунок 2. 10 – Розміри та позначення границь геометричної моделі 

 

2.2.3. Фізична модель процесів течії та теплообміну розплаву базальту 

в елементах ванної плавильної печі 

До розплаву базальту застосовувався феноменологічний підхід [94], в діапа-

зоні температур від нижньої межі кристалізації і вище, розплав розглядався як нью-

тонівська нестислива рідина, враховувалась залежність фізичних властивостей ро-

зплаву від температури. Моделювався ламінарний безнапірний режим руху в ста-

ціонарній постановці. Середовище розглядалося як непрозоре, дисипативні ефекти 

не враховувалися. 

Розплав базальту з ванної, самопливом надходить в фідер плавильної печі по-

зиція (1) (Рисунок 2. 9). Фідер печі плавильної являє собою об’єм, обмежений фу-

теровкою (4, 5), охолоджуваними елементами кріплення живильника (6, 7) і власне 

пластинчастим фільєрним живильником (3), який обігрівається електричним стру-

мом. Течія розплаву у фідері – безнапірна з вільною поверхнею, під дією гравіта-

ційної сили. Призначення пластинчастого фільєрного живильника – формування 

сукупності (ансамблю) безперервних базальтових волокон одного діаметра. Робота 
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фідера вважається тим кращою, чим менший розкид діаметрів базальтових волокон 

спостерігається. Пластинчастий фільєрний живильник - металевий виріб з жаро-

стійкої сталі з виконаними в ньому циліндричними каналами одного діаметра (8). 

Розплав базальту зберігає рідкий текучий стан аж до вихідного перерізу фільєри 

пластинчастого живильника. Останнє твердження дозволяє провести розрахунок 

течії і теплообміну розплаву для всієї розрахункової області фідера плавильної 

печі. У розрахункову область входила сукупність циліндричних фільєрних каналів 

(8), наведена сукупність вважалася представницькою, результати отримані для неї 

поширювалися на весь фільєрний живильник. 

В якості факторів, які впливають на об’єкт розглядалися: 

а) рівень розплаву базальту над фільєрним живильником (h); 

б) температура розплаву на границі розрахункової області (tin); 

в) густина теплового потоку на границях розрахункової області (qin); 

г) масова витрата розплаву через розрахункову область (Gbs); 

д) температура поверхні пластинчастого живильника (t3). 

Величини, які відшукуються: 

а) поле швидкостей; 

б) поле температур; 

в) поле тисків; 

г) розмір гарнісажного шару; 

д) границі нижньої та верхньої меж кристалізації. 

2.2.4. Математична модель течії розплаву базальту та теплоперене-

сення з урахуванням залежності його теплофізичних властивостей від тем-

ператури 

Рівняння нерозривності для кожного з компонентів (на прикладі компоненту 

𝑞) 

∇ ∙ 𝑎 𝜌 𝑣 0,          (2.36) 

де 𝑎  – об’ємна доля 𝑞 компоненту. 

∑ 𝑎 1,          (2.37) 
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де 𝑛 – кількість компонентів. 

Властивості матеріалів для 𝑛 – компонентної системи визначались виразами 

𝜌 ∑ 𝑎 𝜌 , 𝜇 ∑ 𝑎 𝜇 , та 𝜆 ∑ 𝑎 𝜆 .    (2.38) 

Рівняння переносу імпульсу (при умові що течія усталена, ламінарна) 

∇ ∙ 𝜌𝑣𝑣 ∇p ∇ ∙ 𝜇 ∇𝑣 ∇𝑣 𝜌𝑔,     (2.39) 

Рівняння (2.39) пов’язано з об’ємними долями всіх компонентів через осере-

днені фізичні властивості (2.38). 

Рівняння енергії 

∇ ∙ 𝑣 𝜌𝐸 𝑝 ∇ ∙ 𝜆 ∇𝑇        (2.40) 

VOF модель визначає 𝐸 та 𝑇, як середньомасові величини 

𝐸
∑

∑
,          (2.41) 

𝑇
∑

∑
,          (2.42) 

де 𝐸 𝑐 , 𝑇 . 

Розв’язання VOF моделі з граничними умовами відкритого каналу, при умові 

що число Фруда менше за одиницю, вимагали формулювання граничних умов 

вверх по потоку (upstream) [96]. 

Повний тиск в початковому перерізі може представлятись, як 

𝑝 𝑞 𝑝 𝑉 𝜌 𝜌 |�⃗�| 𝑔 ∙ 𝑏 �⃗� ,    (2.43) 

де 𝑏, �⃗� – радіус-вектори центру мас граней будь-якої точки вільної поверхні 

(вважається, що вільна поверхня розташована горизонтально до напрямку дії век-

тору гравітації �⃗�; |�⃗�| – абсолютна величина прискорення вільного падіння; 𝑔 – оди-

ничний вектор гравітації; 𝑉 – величина швидкості; 𝜌 – осереднена густина суміші, 

𝜌  – довідкова густина; 𝑞 – динамічний тиск; 𝑝  – статичний тиск. 

Масова витрата визначається наступним чином 

𝑚 𝜌 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 .      (2.44) 
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2.2.4.1. Граничні умови 

Якісна характеристика ГУ розрахункової області (Рисунок 2. 10), наводиться 

нижче: 

а) вхідний переріз (1), границя inlet, задавалися масова витрата розплаву ба-

зальта (Gbs1) та температура розплаву (tin1) (ГУ 1-го роду); 

б) вільна поверхня розплаву (2), границя free surface, задавалася температура 

поверхні (tin2) (ГУ 1-го роду); 

в) поверхня пластинчастого фільєрного живильника (3), границя feeder, зада-

валася температура поверхні (t3) (ГУ 1-го роду); 

г) поверхня футеровки печі (4) та (5), границя lining, задавалася густина теп-

лового потоку, відповідно, (qin4) та (qin5) (ГУ 2-го роду); 

д) елементи кріплення пластинчастого фільєрного живильника (6) та (7), гра-

ниця water-cooled frame, задавалася густина теплового потоку, відповідно, (qin6) та 

(qin7) (ГУ 2-го роду); 

е) вихідні отвори фільєр (8), границя outlet, задавалася величина масової ви-

трати розплаву (тотожна витраті у вхідному перерізі) (Gbs8); 

ж) на границях симетрії розрахункової області, границі symmetry, прийма-

ються адіабатні умови (ГУ 2-го роду). 

ГУ 2-го роду на поверхні розділу «розплав-футеровка» формулювалися для 

різних способів охолодження печі ванної. При оцінці величини щільності тепло-

вого потоку розглядалася лише задача теплопровідності, рух розплаву не врахову-

вався. Природнє радіаційно-конвективне повітряне охолодження розглядалося при 

наступних вихідних даних (Таблиця 2. 2). 

Таблиця 2. 2 – Вихідні дані для розрахунку процесу природнього радіаційно-
конвективного повітряного охолодження 
№ 
пп 

Назва позиції Од. вим. Величина Примітка 

1 Коефіцієнт конвективного теплообміну Вт/(м2˚С)   

 вертикальна поверхня  8...9 [102, 109] 
 горизонтальна поверхня  2,5 [102, 109] 
2 Ступінь чорноти поверхні  0,93 [112] 
3 Температура зовнішнього середовища ˚С 20  

4 
Температура внутрішнього простору 
печі 

˚С 
1400; 
1450; 
1500 

[5] 
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Примусове конвективне повітряне та водяне охолодження розглядалося при 

наступних вихідних даних, відповідно (Таблиця 2. 3, Таблиця 2. 4). 

Таблиця 2. 3 - Вихідні дані для розрахунку процесу примусового конвектив-
ного повітряного охолодження 
№ 
пп 

Назва позиції Од. вим. Величина Примітка 

1 Коефіцієнт конвективного теплообміну Вт/(м2˚С) 20 [99, 103] 
2 Температура повітря ˚С 250  

3 
Температура внутрішнього простору 
печі 

˚С 
1400; 
1450; 
1500 

[5] 

Таблиця 2. 4 - Вихідні дані для розрахунку процесу примусового конвектив-
ного водяного охолодження 
№ 
пп Назва позиції Од. вим. Величина Примітка 

1 Коефіцієнт конвективного теплообміну Вт/(м2˚С) 1500 [99, 103] 
2 Температура води ˚С 20 

3 
Температура внутрішнього простору 
печі 

˚С 
1400; 
1450; 
1500 

[5] 

Нижче наводяться графіки зміни щільності теплового потоку по глибині 

ванни печі плавильної, при різних способах охолодження печі (Рисунок 2. 11 - Ри-

сунок 2. 13). Позначення кривих, пп. 1-6, однакові для всіх рисунків. Поз. 1 відпо-

відає відрізку, розташованому на стінці ванни (L = 0 м), посередині, поз. 2-6, відрі-

зкам на відстані від стінки ванни, відповідно, 0,025; 0,05; 0,10; 0,20; 0,30 метра. 

Розкид величини щільності теплового потоку на внутрішній поверхні футе-

ровки (поді), по довжині ванни, залежить від способу охолодження, та не переви-

щує 5% (Таблиця 2. 5). 
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Рисунок 2. 11 – Зміна щільності теплового потоку qin (Вт/м2) по глибині ванни 

h (м) при природньому радіаційно-конвективному повітряному охолодженні. 

 
Рисунок 2. 12 – Зміна щільності теплового потоку qin (Вт/м2) по глибині ванни 

h (м) при примусовому конвективному повітряному охолодженні. 
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Рисунок 2. 13 – Зміна щільності теплового потоку qin (Вт/м2) по глибині ванни 

h (м) при примусовому конвективному водяному охолодженні. 

Таблиця 2. 5 - Порівняння щільності теплового потоку на поверхні футеровки 
від способу охолодження печі плавильної (температура внутрішнього простору 
1450 ˚С) 

Спосіб 
охолодження 

Густина теплового потоку 
на поверхні футеровки, Вт/м2 

𝑞  
(1) 

𝜎  

(2) 

𝜀  

(3) 
відстань від бічної поверхні 
футеровки, м 
0,30 0,20 0,10 0,05 0,025 0 

Природне радіа-
ційно-конвективне 
повітряне охоло-
дження 6698 6767 7054 7187 7013 6469 6864 267 3,9 
Примусове конвек-
тивне повітряне 
охолодження 5820 5890 6181 6333 6200 6076 6083 196 3,2 
Примусове конвек-
тивне водяне охоло-
дження 7445 7513 7800 7916 7664 6977 7553 332 4,4 
1 – середня густина теплового потока, Вт/м2; 
2 – середнє квадратичне відхилення величини щільності теплового потоку, 
Вт/м2; 
3 – величина відносного розкиду значень, %. 

Результати розрахунку температурних полів для частини модульної плавиль-

ної печі (з боку завантаження сировини), при природньому радіаційно-
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конвективному охолодженні та температурі топкового простору 1450 ˚С наво-

дяться нижче (Рисунок 2. 14). 

 
Рисунок 2. 14 – Ізометрія частини модульної плавильної печі з результатами 

розрахунку температурних полів (природнє радіаційно-конвективне охолодження) 

На прикладі природнього радіаційно-конвективного способу охолодження 

футеровки печі плавильної продемонстровано вплив температури топкового прос-

тору на середнє значення щільності теплового потоку на поверхні розподілу «роз-

плав – футеровка» (Рисунок 2. 15). Залежність носить монотонний характер, а ве-

личина щільності теплового потоку знаходиться в діапазоні [6,55; 7,14] кВт/м2. 

Аналогічна картина спостерігається для двох інших способів охолодження повер-

хні печі плавильної – примусового конвективного повітряного та водяного охоло-

дження, діапазон зміни величини щільності теплового потоку становить, відпо-

відно, [5,81; 6,33] та [7,21; 7,85] кВт/м2. 

Встановлені величини щільності теплового потоку на границі розділу «розп-

лав – футеровка» використовувалися в якості граничних умов при дослідженні про-

цесів течії та теплообміну розплаву базальту у ванній та фідерній частинах печі 

плавильної. 
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Рисунок 2. 15 – Вплив температури топкового простору на середню густину 

теплового потоку: t (˚C); qin (Вт/м2). 

Кількісні показники ГУ: 

1) 𝐺 ∈ 0; 25,0𝑒 5  (кг/с); 𝑥 176, 0 𝑦 16, 14,4 𝑧 14,4 ℎ1 

(мм); 

2)𝑡 ∈ 1400; 1500  𝑜𝐶 ;  𝑥 176, 0 𝑦 16, 14,4 𝑧 14,4

ℎ1 мм ; 

3) 𝑡 ∈ 1400; 1500  (oC); 0 𝑥 176, 0 𝑦 16, 𝑧 14,4 ℎ1 (мм); 

4) 𝑡 ∈ 1250; 1270  (oC); 0 𝑥 68, 0 𝑦 16, 𝑧 0 (мм); в тому числі, 

бокові поверхні циліндричних каналів 8 𝑧 0 (мм); 

5) 𝑞 ∈ 5,81; 7,85  (кВт/м2); 𝑥 0, 0 𝑦 16, 14,4 𝑧 14,4 ℎ1 (мм); 

6) 𝑞 ∈ 5,81; 7,85  (кВт/м2); 101 𝑥 176, 0 𝑦 16, 𝑧 14,4 (мм); 

7) 𝑞 70 (кВт/м2); 68 𝑥 101, 0 𝑦 16, 𝑧 14,4 (мм); 𝑥 68, 0

𝑦 16, 0 𝑧 14,4 (мм); 

8) 𝑞 70 (кВт/м2); 𝑥 0, 0 𝑦 16, 0 𝑧 14,4 (мм); 

9) 𝐺 ∈ 0; 25,0𝑒 5  (кг/с); перерізи циліндричних каналів на відмітці 𝑧

8 (мм). 

Кінцево-елементна модель розрахункової області наводиться нижче (Рису-

нок 2. 16). 
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Рисунок 2. 16 – Кінцево-елементна модель розрахункової області 

2.2.5. Результати досліджень течії та теплообміну розплаву базальту в 

елементах ванної плавильної печі 

Перш, ніж перейти до розгляду результатів обчислювальних експериментів 

слід зазначити, що їх верифікація проводилася з використанням, як якісних, так і 

кількісних показників. Вимірювані кількісні показники, такі як – середня темпера-

тура потоку (розплаву, окислювача, продуктів згоряння); масова витрата середо-

вища; потужність (печі плавильної, фідера, елементів системи охолодження); над-

лишковий тиск в системах подачі повітря і димовидалення – представляють собою 

середньозважені величини. Їх порівняння з результатами моделювання вважалося 

задовільним, якщо величина нев'язки не перевищувала 10-15%. 

Пам'ятаючи, що стабільність протікання процесу отримання базальтового во-

локна обумовлюється якістю «варіння» базальтового скла [5, 35, 71], зовнішніми 

умовами формування, охолодження і витягування волокна [72-77, 79-81], акцент в 

дослідженні робиться на вивченні впливу на виробництво волокна внутрішніх умов 

течії та теплообміну розплаву базальту у ванній та фідері печі плавильної. Наяв-

ність термічної і гідродинамічної неоднорідності перед фільєрним живильником 

розглядається як одна з причин виникнення нестабільності процесу витягування 

базальтових волокон та їх різнотовщинності. 
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Досліджувана область з розрахованими температурним полем, ізотахами 

0,01wave і 0,1wave і границями верхньої і нижньої меж кристалізації (що відповідають 

температурам 1250 ˚С та 900 ˚С, відповідно) наводиться нижче (Рисунок 2. 17). 

Представлена картина відповідає наступному технологічному режиму: а) рівень ро-

зплаву над фільєрним живильником h = 50 мм; б) максимальна витрата розплаву в 

системі, що відповідає середній швидкості в початковому перерізі wave = 1,8 10-4 

м/с; в) температура розплаву на границях розрахункової області tin1 = tin2 = 1450 ˚C; 

г) температура поверхні живильника t3 = 1250 ˚С; д) примусове конвективне охо-

лодження футеровки qin4 = qin5 = 6,0 кВт/м2; е) примусове водяне охолодження крі-

плення фільєрного живильника qin6 = qin7 = 70 кВт/м2. 

 

Рисунок 2. 17 – Поле температур розрахункової області: tin1=tin2=1450 ˚C; 
t3=1250 ˚C; Gmax; h=50 мм. 

Розрахункова область з розташуванням та позначенням перерізів (Рисунок 2. 

18). 

 

а) 
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б) 
Рисунок 2. 18 – Розташування та позначення перерізів в розрахунковій обла-

сті: 
а) перерізи паралельні площині ZY; б) перерізи паралельні площині XY та 

розташовані в фільєрних каналах. 

Перерізи 1-1 – 11-11 паралельні площині ZY та розташовані за ходом розп-

лаву (вздовж вісі OX) через кожні 10 мм. Розглядаючи в якості характерного ліній-

ного розміру, для цієї частини розрахункової області, глибину шару розплаву, зга-

дані перерізи охоплюють довжину в 3,5 калібри. 

Перерізи 12-12, 22-22, паралельні площині ZY, розташовуються нормально 

до площини фільєрного живильника в центрі фідера печі, відповідно, координати 

по вісі OY 0,016 та 0,008 м. 

Перерізи 13-13 та 21-21, паралельні площині XY, та розташовані на відстані 

1 калібру від площини фільєрного живильника, розглядаючи в якості характерного 

лінійного розміру, для цієї частини розрахункової області, діаметр фільєрного ка-

налу. 

Перерізи 14-14 – 20-20 паралельні площині XY та розташовані в фільєрних 

каналах на відстані 1 калібру від площини фільєрного живильника. 

 
Рисунок 2. 19 – Розподіл швидкості розплаву по глибині шару: tin1=tin2=1450 

˚C; t3=1250 ˚C; wave=1,8 10-4 м/с; hmax=30 мм. 
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Наводяться відносні величини (Рисунок 2. 19) – істинне значення швидкості 

(wi) відносилося до її середньозваженого значення (wave); істинна глибина (hi) – до 

максимальної глибини в перерізі (hmax). Позначення кривих відповідають позначен-

ням перерізів (Рисунок 2. 18). 

 
Рисунок 2. 20 – Розподіл температури розплаву по глибині шару: tin1=tin2=1450 

˚C; t3=1250 ˚C; wave=1,8 10-4 м/с; hmax=30 мм. 

Як і для рисунку наведеному вище (Рисунок 2. 19) лінійна координата пода-

ється у відносному вигляді, позначення відповідають позначенням перерізів (Рису-

нок 2. 18). 

Гарнісажний шар на поверхні вогнетривкої футеровки помітно не змінює 

глибини шару доступної для руху розплаву - перерізи 1-1 – 7-7 (Рисунок 2. 17, 2.19). 

Примусове конвективне повітряне охолодження футеровки призводить до значної 

зміни температури по глибині розплаву - перерізи 1-1 – 7-7, на довжині в 60 мм 

падіння температури в шарі розплаву складає 100 ˚С (Рисунок 2. 20). Температурна 

неоднорідність призводить до гідродинамічної неоднорідності, внаслідок чого різні 

елементарні об’єми розплаву базальту не однаковий час перебувають у ванній печі 

плавильної і повинні мати різну ступінь гомогенізації. Ситуація ускладнюється на 

водоохолоджувальних елементах кріплення фільєрного живильника в фідері печі 

плавильної. Спостерігається значна деформація профілів швидкості і температури 

- перерізи 8-8 – 11-11 (Рисунок 2. 17-2.20). Значно збільшуються розміри гарнісаж-

ного шару, стаючи пропорційними з глибиною шару розплаву - крива 0,01wave. 



116 
 

 

Збільшується величина гідродинамічної неоднорідності, максимальне значення 

швидкості потоку триразово перевищує її середньомасове значення. Частина розп-

лаву в діапазоні швидкостей [0,01wave; 0,1wave] потрапляє в область між верхньою 

та нижньою межами кристалізації. Час перебування розплаву в зазначеній області 

на порядок перевищує час перебування розплаву в установці, розрахований за його 

середньомасовою швидкістю. Інтенсивний теплообмін в фідері печі плавильної 

призводить до значної термічної і гідродинамічної неоднорідності розплаву в зоні 

вироблення волокна. Профілі швидкості та температури розплаву в перерізах 12-

12, 13-13 та 21-21 підтверджують висловлені вище положення (Рисунок 2. 21, 2. 

22). 

 
Рисунок 2. 21 – Профілі швидкості та температури розплаву: 1, 2 – профілі 

швидкості w (м/с), перерізи 13-13 та 21-21, відповідно, ліва вісь ординат; 3, 4 – про-
філі температури t (˚С), перерізи 13-13 та 21-21, відповідно, права вісь ординат; 
tin1=tin2=1450 ˚C; ts=1250 ˚C; wave=1,8 10-4 м/с. 

 
Рисунок 2. 22 – Розподіл температури розплаву по висоті фідера, переріз 12-

12 (tin1=tin2=1450 ˚C; t3=1250 ˚C; hmax=50 мм; wave=1,8 10-4 м/с). 
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Можна бачити, що різниця температур розплаву перед фільєрними каналами 

досягає величини 80 ˚С (середнє значення 1259 ˚С, мінімальне 1210 ˚С, максима-

льне 1289 ˚С), що, в свою чергу, викликає майже триразову зміну його в’язкості. 

Наслідком температурної, а за нею й в’язкостної, неоднорідності, є нерівно-

мірна робота фільєрних каналів. Течія в них характеризується різними масовими 

витратами розплаву та, в тому числі, виступає джерелом різнотовщинності базаль-

тових волокон. Крім того, наявність в фільєрному живильнику областей розплаву 

з різною в’язкістю викликає подальше порушення технологічного процесу за раху-

нок збільшеної обривності волокна. 

 

Рисунок 2. 23 – Розподіл швидкостей за перерізом фільєрного каналу: 

tin1=tin2=1450 ˚C; t3=1250 ˚C; wave=3,88 10-3 м/с; x=2 мм. 

 

Рисунок 2. 24 – Розподіл температур за перерізом фільєрного каналу: 
tin1=tin2=1450 ˚C; t3=1250 ˚C; wave=3,88 10-3 м/с; x=2 мм. 

Спостерігається нерівномірний розподіл масових витрат розплаву за кана-

лами фільєрного живильника (Рисунок 2. 23). Величина нев’язки складає 20-25%. 
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Відхилення масової витрати від середнього значення в меншу сторону, в перерізі 

16-16, дорівнює 20%, перевищення величини витрати в перерізі 17-17 досягає зна-

чення 25%. Різниця температур розплаву в фільєрних каналах, між екстремальними 

значеннями, досягає 25-30 ˚С, що відповідає 1,5 кратному відношенню в’язкостей 

(Рисунок 2. 24). 

Як можна бачити (Рисунок 2. 25) спостерігається розкид величин масових 

витрат розплаву в каналах фільєрного живильника, від ряду до ряду, в напрямку 

руху розплаву. Перерізи розрахункової області 20-20 – 14-14 відповідають рядам 

фільєрних каналів 1 – 7, порядковий номер ряду збільшується від входу розплаву в 

фідер, до його периферії. Вісь абсцис – порядковий номер ряду, вісь ординат – від-

носна витрата розплаву в i-му каналі фільєрного живильника 𝐺 /𝐺 , де 𝐺  – се-

редня масова витрата розплаву в каналі, 𝐺 𝜌𝜋 𝑥 𝑤 𝑑𝑤 – миттєва масова 

витрата розплаву в i-му каналі (𝑤  – максимальна швидкість в перерізі, м/с; 𝑥 𝑤  

– крива, що використовується при обрахунку об’ємної витрати, м). Умови течії та 

теплообміну, що реалізуються в фідері печі плавильної, призводять до нерівномір-

ного розподілу масових витрат розплаву між рядами каналів фільєрного живиль-

ника. Мінімальне значення витрат спостерігається при наближенні до периферії 

живильника, максимальне значення – в його центрі. Зміна масових витрат по рядах 

каналів носить не монотонний характер. 

 

Рисунок 2. 25 – Розподіл відносної витрати розплаву по рядах фільєрних ка-
налів: tin1=tin2=1450 ˚C; t3=1250 ˚C; Gave=3,563 10-5 кг/с; x=2 мм; 14-20 номери пере-
різів. 
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2.2.5.1. Порівняння результатів моделювання з експеримента-
льно одержаним розподілом базальтових волокон по довжині пластин-
частого фільєрного живильника 

Розподіл відносної витрати розплаву по рядах фільєрного живильника одер-

жаний розрахунковим шляхом порівняємо з експериментальним розподілом відно-

сної витрати середовища. З цією метою проводилася вибірка базальтових волокон 

по рядах фільєрного живильника. Середній діаметр волокна (𝑑 ) визначався, як для 

кожного ряду фільерно живильника, так і для всієї вибірки (𝑑 ). Відносна витрата 

волокна по рядах живильника ( ) еквівалентна виразу – 

.          (2.45) 

Характер розподілу відносної витрати середовища по рядах пластинчастого 

фільєрного живильника підлягав якісному та кількісному порівнянню. 

Нижче наводяться характеристики технологічних режимів і результати екс-

периментального дослідження зміни середнього діаметра базальтового волокна по 

рядах пластинчастого фільєрного живильника. Фільєрний живильник виконаний 5-

й рядним з жаростійкої сталі, ширина живильника і фідерної частини печі 0,068 м, 

довжина фільєрного каналу 0,008 м. Характеристики технологічного режиму при 

яких отримані зразки волокон наводяться в таблиці 2.6. 
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Таблиця 2. 6 - Дослідження розподілу середніх діаметрів базальтових волокон по рядах фільєрних каналів (дуплекс-
технологія) 

№ 
пп 

Найменування позиції 
Од. 
вим. 

Величина 
Номер експерименту 
1 2 

1. Електрична потужність, 
що споживається живиль-
ником 

кВт 10,5 11,7 

2. Швидкість витягування 
базальтового волокна 

м/хв. 0,1 0,1 

3. Рівень розплава над живи-
льником 

мм 35 60 

4. Продуктивність живиль-
ника 

кг/год 7,5 5,5 

5. Діаметр фільєрного ка-
налу 

мм 2,4 2,2 

6. Загальна кількість фільє-
рних каналів 

шт. 193 193 

7. Ряд живильника  1 2 3 4 5 ave 1 2 3 4 5 ave 
8. Середній діаметр волокна 

(𝑑 ) 
мкм 216 246 234 212 186 219 

230 200 228 214 188 212 
9. Середньоквадратичне від-

хилення 
мкм 

35 31 38 42 34 36 42 60 38 45 37 44 

10. Медіана вибірки мкм 220 240 250 220 190 224 245 195 233 220 185 216 
11. Кількість волокон в ряду шт. 36 37 39 37 33 182 29 33 30 31 19 142 

12. Величина  
 

0,97 1,26 1,14 0,94 0,72  1,18 0,89 1,16 1,02 0,79 
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продовження таблиці 2.6. 

№ 
пп 

Найменування позиції 
Од. 
вим. 

Величина 
Номер експерименту 
3 4 

1. Електрична потужність, 
що споживається живиль-
ником 

кВт 11,8 11,1 

2. Швидкість витягування 
базальтового волокна 

м/хв. 0,1 0,1 

3. Рівень розплава над живи-
льником 

мм 60 30 

4. Продуктивність живиль-
ника 

кг/год 5,5 6,8 

5. Діаметр фільєрного ка-
налу 

мм 2,2 2,4 

6. Загальна кількість фільє-
рних каналів 

шт. 193 193 

7. Ряд живильника  1 2 3 4 5 ave 1 2 3 4 5 ave 
8. Середній діаметр волокна 

(𝑑 ) 
мкм 

167 245 248 224 203 217 205 245 214 206 180 210 

9. Середньоквадратичне від-
хилення 

мкм 
27 52 48 47 42 43 26 35 37 40 32 34 

10. Медіана вибірки мкм 170 250 235 225 205 217 205 243 220 210 185 213 
11. Кількість волокон в ряду шт. 29 27 33 33 20 142 27 38 38 35 35 173 

12. Величина  
 0,59 1,27 1,30 1,06 0,87  0,95 1,36 1,04 0,96 0,73  
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закінчення таблиці 2.6. 

№ 
пп 

Найменування позиції 
Од. 
вим. 

Величина 
Номер експерименту 
5 6 

1. Електрична потужність, 
що споживається живиль-
ником 

кВт 11,5 11,5 

2. Швидкість витягування 
базальтового волокна 

м/хв. 0,1 0,1 

3. Рівень розплава над живи-
льником 

мм 30 30 

4. Продуктивність живиль-
ника 

кг/год 8,0 8,0 

5. Діаметр фільєрного ка-
налу 

мм 2,4 2,4 

6. Загальна кількість фільє-
рних каналів 

шт. 193 193 

7. Ряд живильника  1 2 3 4 5 ave 1 2 3 4 5 ave 
8. Середній діаметр волокна 

(𝑑 ) 
мкм 

247 272 253 214 160 229 229 263 271 219 199 236 

9. Середньоквадратичне від-
хилення 

мкм 
40 36 43 45 39 41 60 61 66 41 35 53 

10. Медіана вибірки мкм 250 278 250 220 165 233 240 280 285 230 210 249 
11. Кількість волокон в ряду шт. 29 28 37 38 23 155 27 35 34 33 26 155 

12. Величина  
 1,16 1,41 1,22 0,87 0,49  0,94 1,24 1,32 0,86 0,71  
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Рисунок 2. 26 – Розподіл середніх діаметрів базальтових волокон по рядах 

фільєрних каналів (дуплекс-технологія). 

Зміна діаметрів (𝑑 ) по рядах фільєрних каналів має не монотонний характер 

(Рисунок 2. 26). Максимальний діаметр волокна спостерігається для рядів 2 та 3, 

розташованих в центрі живильника. Периферійні ряди живильника характеризу-

ються мінімальними значеннями діаметрів волокна. Спостерігається не рівномір-

ний, не монотонний розподіл величини  за шириною живильника. В 2 та 3 

рядах живильника спостерігається її максимальне значення (Рисунок 2. 27). 

 

Рисунок 2. 27 – Розподіл величини  по рядах фільєрних каналів. 
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Спостерігається якісна аналогія між характером розподілу величини ( ) та 

величини . Між тим, діапазон відхилення витрат середовища, обчислений 

через середні діаметри елементарних волокон, перевищує аналогічну величину, 

обумовлену температурною та гідродинамічною неоднорідністю, та складає 

[-50; +40] %. Обидві нев’язки – величини одного порядку, виходячи з чого, можна 

стверджувати, що до сукупності факторів, що впливають на стабільність техноло-

гічного процесу та однорідність ансамблю базальтових волокон, що витягуються з 

пластинчастого фільєрного живильника, слід додати внутрішні умови течії та теп-

лообміну розплаву в ванній та фідері печі плавильної. 

2.2.5.2. Порівняння результатів моделювання з зразком базальту 

з фідера печі плавильної 

Умови проведення технологічного процесу близькі до умов розрахункового 

експерименту: а) рівень розплаву над фільєрним живильником 50 мм; б) темпера-

тура на поверхні розплаву 1435-1450 ˚С; в) масова витрата розплаву 5,5 кг/год.; г) 

діаметр фільєрного каналу 2,2 мм; д) кількість фільєрних каналів 193 шт.; е) темпе-

ратура на поверхні фільєрного живильника 1250 ˚С. Спостерігається якісний збіг 

між розрахунковими ізотермами, що характеризують нижню і верхню межі крис-

талізації розплаву, 900 і 1250 ˚С, відповідно, і кристалізованою областю розплаву 

на фото (Рисунок 2. 28). В обмеженій кривими області створюються умови, при 

яких, попередньо отримане, гомогенізоване базальтове скло піддається вторинній 

кристалізації. Характер і структура кристалізованої області на фото повторюють 

вид розрахункових ізотерм. Область розплаву в діапазоні температур від 1250 ˚С і 

вище однорідна (з мінімальною кількістю газових включень і кристалів), і близька 

за своєю структурою до швидко охолоджених зразків розплаву. Безпосередньо на 

границі розділу «розплав – холодна стінка», де температура поверхні рамки була 

значно нижче 900 ˚С, розплав знаходиться в стані, близькому до аморфного. Спів-

ставлення зразка розплаву з результатами моделювання процесу вказує на їх якісну 
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і кількісну подібність, і розглядається як факт, що підтверджує адекватність розро-

бленої моделі. 

 

Рисунок 2. 28 – Порівняння зразка базальту з результатами моделювання. 

2.2.5.3. Вплив витрати розплаву на течію та теплообмін в розра-

хунковій області 

Проведений математичний експеримент відповідає такому протіканню про-

цесу, при якому до фідера печі забезпечується максимальне конвективне підве-

дення теплоти розплавом базальту. У поєднанні з існуючими тепловими втратами 

в фідері, баланс між підведенням та відведенням теплоти визначає температурне 

поле та умови руху розплаву над фільєрним живильником, обумовлює існуючу не-

однорідність в розподілі швидкостей та температур розплаву. Зниження продукти-

вності фільєрного живильника призводить до зміни теплового балансу та темпера-

турного поля в фідері, зміні умов охолодження розплаву, викликаючи не тільки гі-

дродинамічну неоднорідність, але й порушення гомогенності властивостей сис-

теми, через її кристалізацію. 
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Рисунок 2. 29 – Результати моделювання при зниженій продуктивності жи-
вильника (0,3Gmax). 

Нижче наводяться результати моделювання течії та теплообміну розплаву ба-

зальту в розрахунковій області, при зниженій продуктивності живильника 0,3Gmax, 

при інших незмінних умовах – рівні розплаву, температурі поверхні розплаву, тем-

пературі живильника (Рисунок 2. 29 - Рисунок 2. 32). 

 

 

Рисунок 2. 30 – Розподіл швидкості розплаву по глибині шару: tin1=tin2=1450 
˚C; t3=1250 ˚C; wave=0,57 10-4 м/с; hmax=30 мм. 
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Рисунок 2. 31 – Розподіл температури розплаву по глибині шару: tin1=tin2=1450 
˚C; t3=1250 ˚C; wave=0,57 10-4 м/с; hmax=30 мм. 

 

 

Рисунок 2. 32 – Профілі швидкості та температури розплаву: 1, 2 – профілі 
швидкості w (м/с), перерізи 13-13 та 21-21, відповідно, ліва вісь ординат; 3, 4 – про-
філі температури t (˚С), перерізи 13-13 та 21-21, відповідно, права вісь ординат; 
tin1=tin2=1450 ˚C; t3=1250 ˚C; wave=0,57 10-4 м/с. 

Зменшення конвективного підводу теплоти до фідера, що викликано знижен-

ням масової витрати розплаву базальту, призводить до зниження середньої темпе-

ратури потоку (Рисунок 2. 31), росту величини гарнісажного шару (Рисунок 2. 29), 

збільшення динамічної неоднорідності по глибині шару розплаву (Рисунок 2. 30). 

Характерна особливість режиму полягає в переході основної маси розплаву в тем-

пературний діапазон між нижньою та верхньою межами кристалізації. Можна 
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стверджувати, що розглянута зміна (зменшення) масової витрати розплаву призво-

дить до якісних та кількісних змін в фідері печі. При проведенні процесу допуска-

ються такі зміни продуктивності установки, при яких розплав базальту, в основній 

масі, не переходить в діапазон температур, які нижчі за температуру верхньої межі 

кристалізації. 

Результати розрахунків температури розплаву по глибині фідера (переріз 12-

12, Рисунок 2. 18), які одержано для різної продуктивності установки подаються 

нижче (Рисунок 2. 33, криві 1-3, відповідно, 0,3Gmax; 0,5Gmax; Gmax; при інших рівних 

умовах). Як можна бачити, збільшення масової витрати розплаву змінює його тем-

пературу за глибиною фідеру, відхилюючи криву розподілу температури в бік бі-

льших значень. 

 

Рисунок 2. 33 – Розподіл температури розплаву по висоті фідера, переріз 12-
12: 

1 - tin1=tin2=1450 ˚C; t3=1250 ˚C; hmax=50 мм; wave=0,57 10-4 м/с; 
2 - tin1=tin2=1450 ˚C; t3=1250 ˚C; hmax=50 мм; wave=0,90 10-4 м/с; 
3 - tin1=tin2=1450 ˚C; t3=1250 ˚C; hmax=50 мм; wave=1,80 10-4 м/с; 
4 - tin1=tin2=1500 ˚C; t3=1250 ˚C; hmax=50 мм; wave=0,57 10-4 м/с; 
5 - tin1=tin2=1450 ˚C; t3=1250 ˚C; hmax=50 мм; h=40 мм; wave=0,57 10-4 м/с; 
6 - tin1=tin2=1450 ˚C; t3=1250 ˚C; hmax=50 мм; h=40 мм; wave=0,90 10-4 м/с; 
7 - tin1=tin2=1450 ˚C; t3=1250 ˚C; hmax=50 мм; h=40 мм; wave=1,80 10-4 м/с. 

Крива 4 (Рисунок 2. 33) відповідає розподілу температури розплаву по гли-

бині фідеру при витраті 0,3Gmax та збільшеній температурі топкового простору – 

1500˚С. Можна бачити, що при зниженні продуктивності установки, збільшення 
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температури топкового простору сприяє збільшенню температурного рівня розп-

лаву в фідері. 

Ще одним фактором, який впливає на температуру розплаву базальту, є гли-

бина шару розплаву. Криві 5-7 (Рисунок 2. 33) відповідають розподілу температури 

розплаву за глибиною фідера, при різній продуктивності установки (0,3Gmax; 

0,5Gmax; Gmax, відповідно) та рівні розплаву над фільєрним живильником 40 мм. Як 

можна бачити, зниження рівня розплаву на 20%, також приводить до зміщення те-

мпературних кривих в бік більших значень. Таким чином, для забезпечення стабі-

льності процесу, зниження продуктивності установки повинно супроводжуватись 

або підвищенням температури топкового простору (при незмінному рівні розп-

лаву), або зниженням рівня розплаву, при постійній температурі топкового прос-

тору. 

 

Рисунок 2. 34 – Розподіл тиску p (Па) по глибині розрахункової зони h (м) 
(переріз 22-22): 

1 - tin1=tin2=1450 ˚C; t3=1250 ˚C; hmax=50 мм; wave=0,90 10-4 м/с; 0,5Gmax; 
2 - tin1=tin2=1450 ˚C; t3=1250 ˚C; hmax=40 мм; wave=1,80 10-4 м/с; Gmax; 
3 - tin1=tin2=1450 ˚C; t3=1250 ˚C; hmax=40 мм; wave=0,57 10-4 м/с; 0,3Gmax; 
4 - tin1=tin2=1500 ˚C; t3=1250 ˚C; hmax=50 мм; wave=0,57 10-4 м/с; 0,3Gmax. 

Надлишковий тиск на дні фідера, площина ХОY (Рисунок 2. 10), відповідає 

гідростатичному тиску стовпа розплаву базальту. В силу малих швидкостей руху 

розплаву, розподіл тиску по глибині фідера, переріз 22-22 (Рисунок 2. 34), від віль-

ної поверхні розплаву (ℎ 0,05 м) до його дна (ℎ 0 м), близький до лінійного 
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розподілу, характерного для статичної системи. Тільки поблизу від фільєрних ка-

налів спостерігаються відхилення від лінійного закону розподілу, викликані дефо-

рмацією і прискоренням потоку. Течія розплаву базальту в фільєрному каналі (ℎ

0 м) відповідає напірній ламінарній неізотермічній течії нестисливої рідини в трубі 

[97], де падіння тиску обумовлено силами в'язкого тертя в потоці розплаву і на по-

верхні каналу. З огляду на неізотермічність розплаву на вході в фільєрні канали, а 

отже, і змінність його фізичних властивостей, процес витікання з фільєрного живи-

льника розглядався при спільному вирішенні задач гідродинаміки і теплообміну. У 

розглянутій постановці, на границях фільєрного каналу задавалися граничні умови 

1-го роду. 

Як можна бачити з наведених результатів (Рисунок 2. 34) втрати тиску в фі-

льєрному каналі перевищують величину наявного надлишкового тиску на його 

вході, існуюча різниця компенсується додатковими зусиллями, що створюються за 

рахунок механічного витягування волокна. Зміною діаметра фільєрного каналу, за-

безпечується управління величиною втрат тиску в ньому. 

Як показують результати дослідження, розподіл тиску по глибині фідера 

(0,05 ℎ 0 м) не залежить від масової витрати розплаву і його початкової тем-

ператури. Як і слід було очікувати, величина надлишкового тиску на поверхні фі-

льєрного живильника прямопропорційно залежить від величини рівня розплаву, 

при цьому визначальну роль у величині тиску на виході з фільєрного каналу відіг-

рає величина втрат тиску в ньому (дивись криві 3 і 4). 

Питання ефективного управління температурою продуктів згоряння в топко-

вому просторі установки та інтенсифікації системи повітряного охолодження фу-

теровки печі плавильної, розглянуто в наступних розділах роботи. 

 

2.3. Висновки 

Сформульовано поняття «захисний шар (гарнісажний шар)», стосовно до ма-

лорухомої області розплаву на поверхні розділу «розплав базальту - футеровка». 
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Встановлено теплофізичні умови, що визначають утворення та величину за-

хисного шару на поверхні розділу «розплав базальту - футеровка». Діапазон темпе-

ратур на поверхні стінки складає 1300...1400 ˚C, йому відповідає діапазон зміни 

щільності теплового потоку 532...218 Вт/м2. 

Одержано залежності для розрахунку безрозмірних дотичних напружень та 

числа Нуссельта на поверхні розділу «розплав базальту - футеровка». 

В наближенні моделі примежового шару на плоскій поверхні побудовано ма-

тематичну теплофізичну модель гідродинаміки і теплообміну при течії рідини з си-

льною залежністю надвисокої в'язкості від температури та з урахуванням дисипа-

тивних ефектів. Одержано нові закономірності течії аномально високов'язкої рі-

дини при температурах 900...1450 ˚С. Визначено умови формування шару нерухо-

мої рідини біля твердої поверхні. Встановлено, що дисипативним доданком в авто-

модельному рівнянні руху для умов, що розглядались, можна знехтувати. 

Умови течії та теплообміну, розглянуті для необмеженого потоку розплаву 

базальту на пластині, в наближенні примежового шару, представляють інтерес для 

формулювання поняття гарнісажного шару, оцінки товщини шару та порядку вели-

чини інтенсивності теплообміну в досліджуваній області. Разом з тим, реальна ка-

ртина течії та теплообміну розплаву базальту в модульних плавильних установках 

обмежена кінцевими розмірами ванної та фідерної частин печей та, з огляду на їх 

співрозмірність з товщиною шару розплаву, повинна розглядатися в тривимірній 

постановці. 

Створено розрахункову модель (3-и вимірну) гідродинаміки та теплообміну 

розплаву базальту при ламінарній безнапірній течії з урахуванням зміни теплофі-

зичних властивостей, як функцій від температури. Проведено якісне та кількісне 

порівняння результатів моделювання з експериментально одержаними даними, 

підтверджено адекватність прийнятої моделі процесу. 

Розглянуто різні способи охолодження футеровки печі. Встановлено, що при-

мусове конвективне повітряне охолодження поверхні футеровки, відповідає міні-

мальним рекуперативним втратам теплоти. У порівнянні зі способом охолодження, 
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який широко застосовується, – природнім радіаційно-конвективним охолодженням 

– досягається 11-13% зниження величини втрат теплоти. У порівнянні з примусо-

вим водяним охолодженням досягається 19-24% зниження величини теплових 

втрат. 

Одержано розміри гарнісажного шару в ванному та фідерному просторі печі. 

Досліджено вплив на розміри гарнісажного шару інтенсивності охолодження пове-

рхні розділу, витрати, рівня та середньої температури розплаву базальту. 

Встановлено, що до сукупності факторів, що впливають на стабільність тех-

нологічного процесу та однорідність ансамблю базальтових волокон, що витягу-

ються з пластинчастого фільєрного живильника, слід додати внутрішні умови течії 

та теплообміну розплаву в ванній та фідері печі плавильної. Вивчено вплив на 

умови течії та теплообміну розплаву таких факторів, як: а) умови охолодження фу-

теровки; б) продуктивність установки; в) початкова температура розплаву; г) рівень 

розплаву в печі. 

Встановлено причини порушення процесів витікання та формування струмин 

мікронного діапазону діаметрів на пластинчастому фільєрному живильнику. Впе-

рше встановлено діапазон допустимих величини густин теплових потоків в фідері 

плавильної печі, які дозволяють виключити переохолодження розплаву та досяг-

нення ним діапазону температур, які відповідають межам кристалізації. На прак-

тиці це дозволило сформулювати вихідні дані для модернізації фідеру плавильної 

печі та вузла кріплення пластинчастого фільєрного живильника. 
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РОЗДІЛ	3.	 АЕРОДИНАМІКА	 ТА	 ТЕПЛООБМІН	ПОВІТРЯ	 ПРИ	 СКЛАД‐

НОМУ	ТЕПЛООБМІНІ	ТА	ЗМІШАНОМУ	РУСІ	В	КОРПУСІ‐ТЕПЛООБМІННИКУ	

ПЕЧІ	ПЛАВИЛЬНОЇ	

3.1. Формулювання науково-практичної задачі 

Бажання знизити теплові втрати через футеровку печі плавильної, потребує 

перегляду існуючого способу її охолодження. Як було зазначено вище, умовою ці-

лісності футеровки є організація такої величини щільності теплового потоку, при 

якій на границі розділу «розплав - футеровка» формується гарнісажний шар, що 

захищає футеровку від фізико-хімічного руйнування. Попередня оцінка інтенсив-

ності охолодження поверхні печі різними способами, проведена в розділі 2.2.4.1. 

Розрахунковим шляхом встановлено, що мінімальні рекуперативні втрати досяга-

ються при її примусовому конвективному повітряному охолодженні. 

З метою зниження величини рекуперативних втрат і створення ефективної 

системи повітряного охолодження футеровки, проведені дослідження течії та теп-

лообміну повітря при складному теплообміні і змішаному русі, в корпусі-теплооб-

міннику печі плавильної. 

Корпус печі плавильної виконується у вигляді теплообмінника, рух теплоно-

сія (повітря) в якому, здійснюється в прямокутному, вертикальному каналі, розта-

шованому по периметру футерування (охоплює футеровку печі з боків і поду). 

Джерело тепловиділення – внутрішній простір печі (1) –, знаходиться всередині ко-

рпусу-теплообмінника (2), теплопередача від джерела, через футеровку (3), до по-

верхні каналу (2) здійснюється, з одного боку. Зовнішня поверхня корпусу-тепло-

обмінника теплоізолюється (4). Принципова схема описаного технічного рішення 

наводиться нижче (Рисунок 3. 1, Рисунок 3. 2). 

При формулюванні науково-практичної задачі приймалася спрощена схема 

теплопередачі. Сумарні теплові втрати через футеровку печі (3) – (𝑞Т ), склада-

ються з втрат з конвективним (𝑞К ) та променевим (𝑞П ) потоками з внутрішньої 

поверхні каналу (2) – 
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Рисунок 3. 1 – Схема примусового повітряного охолодження ванної плавиль-

ної печі: 1 – внутрішній простір печі; 2 – канал повітряний; 3 – футеровка; 4 – теп-

лова ізоляція; 5 – подача повітря; 6 – видалення продуктів згоряння. 

 

Рисунок 3. 2 – Принципова схема теплопередачі: 1 – внутрішній простір печі; 

2 – канал повітряний; 3 – футеровка; 4 – теплова ізоляція. 

𝑞Т 𝑞К 𝑞П , (Вт/м2).        (3.1) 

Променевий тепловий потік (𝑞П ) компенсує такі статті втрат, як конвектив-

ний теплообмін з зовнішньої поверхні каналу (2) – (𝑞К ), та втрату теплопровідні-

стю через шар теплової ізоляції (4) (𝑞Т ) – 

𝑞П 𝑞К 𝑞Т , (Вт/м2).        (3.2) 



135 
 

 

Втрати через шар теплової ізоляції (4) (𝑞Т ) складаються з втрат з конвектив-

ним (𝑞К ) та променевим (𝑞П ) потоками з зовнішньої поверхні ізоляції в оточуюче 

середовище – 

𝑞Т 𝑞К 𝑞П , (Вт/м2).        (3.3) 

З рівнянь (3.1)-(3.3) видно, що величина сумарних втрат теплоти (𝑞Т ) визна-

чається як – 

𝑞Т 𝑞К 𝑞К 𝑞К 𝑞П , (Вт/м2).      (3.4) 

Перші два доданки характеризують складний теплообмін в повітряному ка-

налі, два останні доданки – складний теплообмін, який характеризує втрати в на-

вколишнє середовище. 

Втрати в навколишнє середовище з плоскої поверхні огороджувальної конс-

трукції, обумовлені складним, радіаційно-конвективним, теплообміном. З огляду 

на поширення задачі теплообміну з нагрітої плоскої поверхні в навколишнє сере-

довище, для її опису використовувалися результати, представлені в спеціалізованій 

літературі [102, 109-112]. Обчислювалися величини коефіцієнтів конвективного і 

променевого теплообміну. Загальний тепловий потік, з нагрітої поверхні, визнача-

ється, як сума конвективного та променевого потоків. Передбачається, що кожен з 

механізмів переносу незалежний, і між ними немає взаємодії. 

Складний теплообмін в повітряному каналі визначається дією радіаційного 

та конвективного механізмів перенесення. Сумарний тепловий потік визначається 

при сумісному розгляді рівнянь променевого та конвективного теплообміну (фор-

мули 3.1-3.4). Випадки складного теплообміну не мають універсальних узагальню-

ючих кореляцій, та повинні досліджуватися індивідуально для кожного окремого 

випадку [103, 109]. 

Умови, що визначають особливості складного теплообміну в каналі: 

- критерій Больцмана набагато більше одиниці, 𝐵𝑜 ∈ 10 ; 3 ∙ 10 , меха-

нізм, який є визначальним при перенесенні між поверхнями каналу та по-

вітряним потоком – конвекція; 

- висока температура нагрітої поверхні каналу, до 700 ˚С; 
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- наявність різниці температур між поверхнями каналу; 

- радіаційне перенесення теплоти від нагрітої стінки каналу до холодної; 

- турбулентний режим течії в каналі, 𝑅𝑒 ∈ 4 ∙ 10 ; 10 ; 

- сумісний вплив вільної та примусової конвекції на теплообмін в каналі, 

𝑅𝑎 ∈ 10 ; 6 ∙ 10 . 

Мета дослідження полягала в визначенні: 

а) середніх температур на поверхнях каналу; 

б) розподілу температури повітря по довжині каналу; 

в) місцевих та середньоінтегральних температурних напорів по довжині ка-

налу; 

г) місцевої та середньоінтегральної густини теплового потоку на поверхнях 

каналу; 

д) місцевих та середньоінтегральних коефіцієнтів тепловіддачі та чисел 

Нуссельта на поверхнях каналу; 

е) розподілу тиску по довжині та повного перепаду тиску в каналі. 

Об’єктом дослідження виступає плоский канал з відношенням сторін 

a:b=1:10, при однобічному підведенні теплоти (граничні умови 2-го роду), склад-

ному теплообміні та змішаному русі повітря. 

Предметом дослідження виступають процеси течії та теплообміну повітря в 

каналі. 

Метод дослідження базується на проведенні математичного та фізичного мо-

делювання процесів. Математичний експеримент проведено на тривимірній мо-

делі, що уточнює, наведені вище, особливості задачі. Фізичне моделювання роботи 

системи повітряного охолодження проводилося на зразках, виготовлених в натура-

льну величину, в період дослідно-промислових випробувань обладнання. 

 
3.2. Фізична модель складного теплообміну в повітряному каналі та 

змішаному русі 

Досліджувалась течія та теплообмін потоку повітря в горизонтальному ка-

налі з співвідношенням сторін a:b=1:10, при однобічному підводі теплоти (q=const) 
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та примусовому русі. Особливості задачі полягають в: а) однобічному підводі теп-

лоти, внаслідок чого, традиційний конвективний теплообмін в каналі, ускладню-

ється радіаційним теплообміном між гарячою поверхнею (джерелом) та іншими 

поверхнями каналу, що не обігріваються; б) повітря розглядається, як діатермічне 

середовище (середовище прозоре для променевої енергії); в) різноспрямованій дії 

векторів об’ємних сил та сил тиску. Дослідження проводилось з використанням 

CFD пакета (Computational Fluid Dynamics) в 3D постановці. Зокрема, для опису 

радіаційного теплообміну в каналі, використовувалась Surface-to-Surface (S2S) мо-

дель радіаційного теплообміну. S2S модель використовується для розрахунків ра-

діаційного теплообміну в просторі, обмеженому сірими дифузними (gray-diffuse) 

поверхнями. Головне припущення в (S2S) моделі – будь-яке поглинання, випромі-

нення або розсіювання газовим середовищем ігнорується, при аналізі враховується 

лише «поверхневе» випромінення. Моделювалась неізотермічна течія, розглядався 

турбулентний режими течії, потік повітря розглядався як ньютонівська рідина, вра-

ховувалася залежність теплофізичних властивостей повітря від температури. 

 
Рисунок 3. 3 – Схема розрахункової області 

3.3. Математична модель течії та складного теплообміну в каналі при 

змішаному русі повітря 

Рівняння моделі S2S. 

Потік енергії, що передається випроміненням з поверхні (𝑘) 
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𝑞 , 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇 𝜌 ∙ 𝑞 ,         (3.5) 

 

де 𝑞 ,  – тепловий потік, що передається (випромінюється) з поверхні (𝑘); 

𝜀  – випромінююча здатність поверхні (𝑘); 𝜎 – постійна Больцмана; 𝑞 ,  – тепловий 

потік, який надходить до поверхні (𝑘) з зовнішнього середовища. 

Кількість енергії, що надходить з інших поверхонь, являється прямою функ-

цією фактору (𝐹 ). (𝐹 ) враховує частку енергії, що передається поверхнею (𝑗) до 

поверхні (𝑘). Потік енергії (𝑞 , ) може бути виражений через потік енергії, яких 

передається іншими поверхнями 

 

𝐴 ∙ 𝑞 , ∑ 𝐴 ∙ 𝑞 , ∙ 𝐹        (3.6) 

 

де 𝐴  – площа поверхні (𝑘), та (𝐹 ) – фактор, що враховує геометричні особ-

ливості розташування поверхонь (𝑘) та (𝑗). Застосовуючи принцип взаємності 

𝐴 ∙ 𝐹 𝐴 ∙ 𝐹           (3.7) 

для (𝑁) поверхонь вірно 

𝑞 , ∑ 𝑞 , ∙ 𝐹 .         (3.8) 

Звідки 

𝑞 , 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇 𝜌 ∙ ∑ 𝑞 , ∙ 𝐹       (3.9) 

Фактор (𝐹 ) між двома поверхнями кінцевого розміру (𝑖) та (𝑗) визначається 

з наступного рівняння 

𝐹
∙

∙
𝛿 𝑑𝐴 𝑑𝐴        (3.10) 

де 𝛿  – визначає видимість (𝑑𝐴 ) до (𝑑𝐴 ); 𝛿 1, якщо (𝑑𝐴 ) видимо до 

(𝑑𝐴 ); та 0 в противному випадку. 
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Модель конвективного теплообміну основана на сумісному розв’язку рівнянь 

нерозривності (3.11), переносу імпульсу (3.12), (3.13), (3.14), кінетичної енергії 

(3.15), (3.17) та швидкості дисипації (3.16), (3.18), енергії (3.20-3.24). 

 

0,           (3.11) 

𝑢 𝑣 𝑤 𝜈 𝜈 𝜈 𝜈

𝜈 𝜈 ,         (3.12) 

𝑢 𝑣 𝑤 𝜈 𝜈 𝜈 𝜈

𝜈 𝜈 ,         (3.13) 

𝑢 𝑣 𝑤 𝜈 𝜈 𝜈 𝜈

𝜈 𝜈 ,         (3.14) 

 

𝑢 𝑣 𝑤 𝜈 𝜈 𝜈 𝜈 S 𝜀, 

             (3.15) 

𝑢 𝑣 𝑤 𝜈 𝜈 𝜈

𝐶 𝜈 𝑆 𝐶 ,           

             (3.16) 

 

де 

𝑘 𝑢′ 𝑣′ 𝑤′ ,        (3.17) 

𝜀 𝜈 ,       (3.18) 

𝑆 – швидкість деформації потоку. 

Для замикання системи рівнянь приймається «зв’язка» Прандтля-Колмого-

рова 
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𝜈 𝐶 ,            (3.19) 

основана на локальній аналогії з теорією однорідної та ізотропної турбулен-

тності. 

 

Рівняння енергії має наступний вигляд 

𝑐 𝜌 𝑢 𝑣 𝑤 𝜆 𝜆 𝜆 𝜆 𝜆 𝜆 , 

             (3.20) 

де 𝜆 𝜆  – ефективна теплопровідність. 

 

3.3.1. Граничні умови 

1) x ; 𝑦𝜖 ; ; 𝑧𝜖 0; 𝑐   𝑞 𝜆 𝑞 , ; 

2) x ; 𝑦𝜖 ; ; 𝑧𝜖 0; 𝑐   0  𝜆 𝑞 , ; 

3) x𝜖 ; ; 𝑦 ; 𝑧𝜖 0; 𝑐   0 𝜆 𝑞
,

; 

4) x𝜖 ; ; 𝑦 ; 𝑧𝜖 0; 𝑐   0 𝜆 𝑞
,

; 

5) x𝜖 ; ; 𝑦𝜖 ; ; 𝑧 0;  𝐺 𝐺 ; 𝑇 𝑇 ; 𝑢 𝑣 0; 

6) x𝜖 ; ; 𝑦𝜖 ; ; 𝑧 𝑐;  𝑝 0 ; 𝐺 𝐺 𝐺 ; 𝑢 𝑣 0; 

0. 

 

𝑞 𝜖 5000; 6000  Вт/м2; 𝐺 𝜖 100; 200  кг/год; 𝑡 30 ˚С; c=13,0 м; ви-

промінююча здатність поверхонь каналу 𝜀 0,93. 
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3.4. Результати дослідження 

3.4.1. Методика обробки результатів дослідження 

Середній коефіцієнт тепловіддачі з поверхні каналу, в і-му перерізі, визнача-

вся, згідно з рекомендаціями поданими в роботі [97], за виразом – 

𝛼 ,           (3.21) 

де 𝑞  – середня густина теплового потоку на стінці, Вт/м2, визначалась за 

виразом – 

𝑞 𝑞 𝑦 𝑑𝑦,         (3.22) 

де 𝑞 𝑦  – локальна густина теплового потоку на стінці, в і-му перерізі, що 

визначалася з математичного експерименту; 

𝑡  – середня температура стінки, ˚С, визначалась за виразом – 

𝑡 𝑡 𝑦 𝑑𝑦,         (3.23) 

де 𝑡 𝑦  – локальна температура стінки, в і-му перерізі, що визначалася з ма-

тематичного експерименту; 

𝑡  – середня масова температура повітря, ˚С, визначалась за виразом – 

𝑡 ,          (3.24) 

де величини 𝜌, 𝑤, 𝑡  визначалися з математичного експерименту. 

Середня масова швидкість потоку (𝑤), м/с, визначалась за виразом – 

𝑤 .          (3.25) 

Середній інтегральний коефіцієнт тепловіддачі по довжині розрахункової об-

ласті визначався за виразом – 

𝛼 𝛼 𝑧 𝑑𝑧,          (3.26) 

де 𝛼 𝑧  – середній коефіцієнт тепловіддачі з поверхні каналу, що визначався 

за виразом (3.21). 

Середній інтегральний температурний напір визначався за виразом – 
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∆𝑡 𝑡 𝑧 𝑡 𝑧 𝑑𝑧.        (3.27) 

Середня інтегральна температура повітря визначалась за виразом – 

𝑡 𝑡 𝑧 𝑑𝑧.         (3.28) 

Безрозмірний середній інтегральний температурний напір визначався за ви-

разом – 

Θ
∆

.        (3.29) 

Для аналізу та порівняння результатів експерименту з відомими результа-

тами з конвективного теплообміну в трубах при турбулентній течії [97-100], вони 

представлялися в критеріальному вигляді. Теплофізичні властивості, які входять до 

складу безрозмірних комплексів, визначалися для середньої масової температури 

потоку в даному перерізі. В якості характерного лінійного розміру поперечного пе-

рерізу каналу використовувався гідравлічний діаметр. Вплив вільної та примусової 

конвекції на інтенсивність теплообміну визначався з використанням комплексів 

𝑅𝑎 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 та 𝑃𝑒 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟, відповідно. Інтенсивність теплообміну в безрозмір-

ному вигляді представлялася числом Нуссельта (𝑁𝑢 𝛼 ∙ ). 

Криві, що узагальнюють результати експериментального дослідження пред-

ставлялись в системі координат 𝑍 𝑁𝑢. Безрозмірна локальна координата (𝑍) ви-

значалася з виразу – 

𝑍 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟 ∙ ,          (3.30) 

де 𝑋 – характерний лінійний розмір каналу; 𝑧 – координата перерізу на вісі 

(OZ). 

Узагальнення середніх інтегральних результатів експериментального дослі-

дження проводилось в системі координат �̅� 𝑁𝑢. Середня безрозмірна координата 

визначалася з виразу – 

�̅� 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟  ∙ ,          (3.31) 

де 𝑅𝑒 – середнє інтегральне число Рейнольдса по довжині розрахункової об-

ласті, визначається за виразом – 
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𝑅𝑒 𝑅𝑒 𝑧 𝑑𝑧,         (3.32) 

де 𝑅𝑒 𝑧  – локальне число Рейнольдса, обчислювалося за результатами екс-

перименту, при обчисленні використовувалися середні масові значення швидкості 

та температури потоку, формули (3.24) та (3.25); 

𝑃𝑟 – середнє інтегральне число Прандтля по довжині розрахункової області, 

визначалося за аналогією з числом 𝑅𝑒 формула (3.32); 

с – довжина каналу, м. 

Верифікація адекватності побудованої моделі проводилась через тестове до-

слідження, в якому, для описаної геометрії каналу, визначалася інтенсивність кон-

вективного теплообміну в каналі, при турбулентній течії потоку, двобічному під-

веденні теплоти та граничних умовах 2-го роду. Радіаційний теплообмін в каналі 

не враховувався. Інші характеристики моделі тестового дослідження відповідали 

величинам, прийнятим для основного дослідження. Густина теплового потоку для 

двобічного підведення теплоти вибиралася за умовою – 

𝑞 0,5𝑞 ,           (3.33) 

де 𝑞  – густина теплового потоку для однобічного підведення теплоти (осно-

вне дослідження). 

Результати тестового дослідження представлялися в узагальненому вигляді, 

системі координат �̅� 𝑁𝑢, та порівнювалися з існуючими результатами дослі-

дження конвективного теплообміну в трубах при турбулентній течії та невеликих 

густинах теплових потоків, коли ще відсутній вплив на теплообмін неізотермічно-

сті через природню конвекцію та змінність властивостей теплоносія [100, 101] – 

𝑁𝑢
/ ∙

,         (3.34) 

де 𝐾 1 , 𝐾 12,7. 

Коефіцієнт гідравлічного опору тертя розраховується за залежністю – 

𝜉 1,82 lg 𝑅𝑒 1,64 .        (3.35) 

Границі застосування формул (3.34), (3.35): 𝑅𝑒 4 ∙ 10 5 ∙ 10 ; 𝑃𝑟

0,5 5,0 [100]. 
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Втрати тиску в каналі визначалися з використанням формули Дарсі - Вейс-

баха [93, 101] – 

∆𝑝 𝜉̅ ∙ ∙
∙

,          (3.36) 

де ∆𝑝 – втрати тиску в каналі, обумовлені тертям, Па; 𝐿 – довжина каналу, м; 

𝑋 – характерний лінійний розмір каналу, в нашому випадку гідравлічний діаметр 

каналу, м; 𝜉̅ – середній коефіцієнт опору тертя. 

𝜉̅ ∙

∙
,           (3.37) 

де 𝜏̅  – середнє дотичне напруження на стінці каналу, Па, визначається з екс-

перименту для гарячої поверхні та поверхні, що не обігрівається. 

3.4.2. Дослідження аеродинаміки та теплообміну при однобічному під-

веденні теплоти 

План проведення математичного експерименту наводиться в таблиці 3.1. 

Позначення експериментів, приведені в таблиці 3.1, використовуються як 

підписи в умовних позначеннях рисунків (Рисунок 3. 4 - Рисунок 3. 15). 

Нижче (Рисунок 3. 6 - Рисунок 3. 7) наводяться розподіли швидкостей та те-

мператур в потоці повітря, в вертикальній (ZOY) та горизонтальній (ZOX) центра-

льних площинах каналу. Профілі побудовано для площин, розташованих на відс-

тані 10, 100 та 200 калібрів від площини входу. В якості калібру, прийнята величина 

гідравлічного діаметру канала (Х). 

Таблиця 3. 1 - План проведення математичного експерименту 
Густина тепло-

вого потоку, 
Вт/м2 

Масова витрата повітря, кг/год 
Примітка 

100 150 200 
Однобічне підведення теплоти 

5000 5000_100_1 5000_150_1 5000_200_1 гаряча поверхня 

 
5000_100_2 5000_150_2 5000_200_2 поверхня, що не 

обігрівається 
5500 5500_100_1 5500_150_1 5500_200_1 гаряча поверхня 

 
5500_100_2 5500_150_2 5500_200_2 поверхня, що не 

обігрівається 
6000 6000_100_1 6000_150_1 6000_200_1 гаряча поверхня 

 
6000_100_2 6000_150_2 6000_200_2 поверхня, що не 

обігрівається 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3. 4 – Профілі швидкостей повітря в вертикальній центральній пло-
щині (ZOY): а) 100 кг/год; б) 150 кг/год; в) 200 кг/год. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3. 5 - Профілі швидкостей повітря в горизонтальній центральній пло-
щині (ZOX): а) 100 кг/год; б) 150 кг/год; в) 200 кг/год. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3. 6 – Профілі температури повітря в вертикальній центральній пло-
щині (ZOY): а) 100 кг/год; б) 150 кг/год; в) 200 кг/год. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3. 7 – Профілі температури повітря в горизонтальній центральній 
площині (ZOX): а) 100 кг/год; б) 150 кг/год; в) 200 кг/год. 
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На рисунках а), б) та в) (Рисунок 3. 6 - Рисунок 3. 7) приводяться результати, 

одержані для масових витрат середовища 100, 150 та 200 кг/годину, відповідно. 

Спостерігається несиметричність профілів температури відносно центральних осей 

(площин) симетрії каналу. В центральній частині каналу, для вертикальних профі-

лів температури (Рисунок 3. 6), спостерігається вплив вільної конвекції – профілі 

більш заповнені, ніж в нижній частині, нижче площини симетрії. При меншій ви-

траті повітря, його температура в кінці каналу вища, ніж при більшій витраті. Із 

збільшенням температури повітря, знижується величина різниці температур між 

поверхнями каналу. Температура поверхні джерела (при однобічному підводі теп-

лоти) вища температури поверхні, що не обігрівається по всій довжині каналу (Ри-

сунок 3. 7). По периметру перерізу каналу температура його поверхні має неодна-

кове значення, як наслідок – відрізняються локальні, по периметру канала, коефі-

цієнти тепловіддачі. Обробка результатів дослідження полягала в визначенні лока-

льних, середніх за перерізом канала коефіцієнтів тепловіддачі. При цьому, прийма-

ючи до уваги, що середні температури поверхні канала мають різні значення, кое-

фіцієнти тепловіддачі визначалися окремо для гарячої поверхні та поверхні, що не 

обігрівається. Нижче (Рисунок 3. 8 - Рисунок 3. 10) наводяться графіки зміни сере-

дніх температур (основна вісь) гарячої поверхні та поверхні, що не обігрівається, 

та повітря по довжині каналу. Крім того, температурних напорів (допоміжна вісь) 

до гарячої поверхні та поверхні, що не обігрівається, по довжині каналу. 



150 
 

 

 

Рисунок 3. 8 – Зміна температури та температурного напору по довжині ка-
налу (𝐺 100 кг/год, 𝑞 5000 Вт/м2): 100-1 – середня температура гарячої пове-
рхні; 100-2 – середня температура поверхні, що не обігрівається; 100-3 – середня 
температура повітря; 100-4 – температурний напір до гарячої поверхні; 100-5 – те-
мпературний напір до поверхні, що не обігрівається. 

 

Рисунок 3. 9 – Зміна температури та температурного напору по довжині ка-
налу (𝐺 150 кг/год, 𝑞 5000 Вт/м2): 150-1 – середня температура гарячої пове-
рхні; 150-2 – середня температура поверхні, що не обігрівається; 150-3 – середня 
температура повітря; 150-4 – температурний напір до гарячої поверхні; 150-5 – те-
мпературний напір до поверхні, що не обігрівається. 

Якісна картина, яка одержана для однобічного підведення теплоти при 𝑞

5000 Вт/м2, спостерігається і для випадків теплообміну при 𝑞 5500 та 6000 

Вт/м2. 
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Рисунок 3. 10 - Зміна температури та температурного напору по довжині ка-
налу (𝐺 200 кг/год, 𝑞 5000 Вт/м2): 200-1 – середня температура гарячої пове-
рхні; 200-2 – середня температура поверхні, що не обігрівається; 200-3 – середня 
температура повітря; 200-4 – температурний напір до гарячої поверхні; 200-5 – те-
мпературний напір до поверхні, що не обігрівається. 

При меншій масовій витраті повітря вище загальний температурний рівень 

процесу: а) вище температури поверхонь каналу; б) вище температура повітря на 

виході з каналу; в) менше різниця температур між гарячою поверхнею, та поверх-

нею, що не обігрівається, на виході з каналу; г) менша відмінність в температурних 

напорах на гарячій поверхні, та поверхні, що не обігрівається. Слід очікувати, що 

при менших витратах повітря, в кінці каналу, інтенсивність теплообміну на гарячій 

поверхні каналу, та поверхні, що не обігрівається, буде наближатися до деякої од-

нієї величини. При цьому, різний характер зміни величини температурного напору 

по довжині каналу на його гарячій поверхні, та поверхні, що не обігрівається, свід-

чить про якісну відмінність в процесах теплообміну на цих поверхнях. Слід очіку-

вати і різної закономірності зміни локальних коефіцієнтів тепловіддачі на цих по-

верхнях, по довжині каналу. Розподіл густини теплового потоку по довжині каналу 

на гарячій поверхні, та поверхні, що не обігрівається, для різних умов проведення 

експерименту, наводиться нижче (Рисунок 3. 11). Одержані результати мають ярко 

виражені ділянки з не монотонною зміною величини густини теплового потоку – 

ділянки на вході/виході з каналу. Не монотонність величини 𝑞 на початку каналу - 

10 – обумовлена впливом початкових гідродинамічної та термічної ділянок, а 

також умовами формулювання обчислювального експерименту. Не монотонність 



152 
 

 

𝑞 в кінці каналу – 218 236 – обумовлена умовами формулювання обчислю-

вального експерименту. При обробці результатів дослідження, емпіричні кореляції 

апроксимувалися степеневими залежностями виду - 𝑞 𝑧 𝐴𝑧  (достовірність ап-

роксимації 𝑅 0,96). При побудові апроксимаційних залежностей ділянки 10 

та 218 236 вилучалися з розгляду. Подальша обробка результатів дослі-

дження проводилася з використанням апроксимаційних залежностей. Розшифро-

вка умовних позначень до рисунка наводиться в таблиці 3.1. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3. 11 – Розподіл густини теплового потоку по довжині каналу: а) 
𝑞 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡; 𝐺 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎; б) 𝑞 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎; 𝐺 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Нижче (Рисунок 3. 12) наводяться результати обчислення локальних коефіці-

єнтів тепловіддачі (𝛼) по довжині каналу (𝑧), на гарячій поверхні каналу, та повер-

хні каналу, що не обігрівається. Наведені результати демонструють: а) характер 
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зміни коефіцієнтів тепловіддачі на гарячій поверхні, та поверхні, що не обігріва-

ється, різний, якщо для гарячої поверхні він якісно наближається до процесу при-

мусової конвекції, то для поверхні, що не обігрівається, така аналогія не спостері-

гається; б) коефіцієнти тепловіддачі на поверхні, що не обігрівається, більше кое-

фіцієнтів тепловіддачі на гарячій поверхні; в) по мірі нагрівання повітря різниця 

між коефіцієнтами тепловіддачі на протилежних поверхнях каналу знижується. Ро-

зшифровка умовних позначень до рисунка наводиться в таблиці 3.1. 

 

Рисунок 3. 12 – Зміна локальних коефіцієнтів тепловіддачі по довжині каналу 
(𝑞 5000 Вт/м2, 𝐺 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎). 

Подальше узагальнення результатів дослідження проводилося у вигляді без-

розмірних комплексів. Оцінка впливу гравітаційних та інерційних сил на інтенси-

вність теплообміну в каналі, починалася з визначення величини критеріїв Грасгофа 

(𝐺𝑟) та Рейнольдса (𝑅𝑒) по довжині каналу (𝑧). Як було відмічено вище, теплофізи-

чні властивості, які входять до складу безрозмірних комплексів, визначалися для 

середньої масової температури потоку. Характер залежності числа Грасгофа від до-

вжини каналу, на гарячій поверхні каналу, та поверхні, що не обігрівається, для 

різних режимів проведення експерименту, наводиться нижче (Рисунок 3. 13). Він 

залишається актуальним для всіх випадків, розглянутих в таблиці 3.1. За аналогією 

з числом Грасгофа, одержано залежності і для чисел Рейнольдса (Рисунок 3. 14), 

якісна картина, наведена на рисунку, актуальна для всіх випадків, розглянутих в 

таблиці 3.1. 
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Рисунок 3. 13 – Зміна числа Грасгофа по довжині каналу (𝑞 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎; 𝐺
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡). Розшифровка умовних позначень до рисунка наводиться в таблиці 3.1. 

 

Рисунок 3. 14 – Зміна числа Рейнольдса по довжині каналу (𝑞 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎; 𝐺
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡). Розшифровка умовних позначень до рисунка наводиться в таблиці 3.1. 

Найбільший вплив гравітаційних сил на інтенсивність теплообміну спостері-

гається в першій треті каналу (10 100). Біля гарячої поверхні вплив гравіта-

ційних сил в 1,5 – 4,0 рази вищій, ніж біля поверхні, що не обігрівається. Абсолютні 

значення чисел Грасгофа дозволяють зробити припущення про безспірний вплив 

вільної конвекції на інтенсивність конвективного теплообміну в каналі, та про очі-

кувані відмінності величин коефіцієнтів тепловіддачі при змішаній конвекції від їх 

значень для чисто примусової конвекції. Абсолютні значення та характер зміни чи-

сел Рейнольдса свідчить про розвинений турбулентний режим руху, по всій дов-

жині каналу. Число Рейнольдса слабо залежить від величини густини теплового 

потоку на гарячій поверхні, відмінність в локальних значеннях чисел Рейнольдса 

збільшується по довжині каналу, але не перевищує 8% від початкового значення. 
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Нижче наводяться графічна залежність локального числа Нуссельта на гарячій 

поверхі, та поверхні, що не обігрівається, по довжині каналу (Рисунок 3. 15), та 

зведений графік результатів дослідження складного теплообміну при однобічному 

підведенні теплоти та змішаному русі повітря (Рисунок 3. 16), результати предста-

влено у вигляді залежності локального числа Нуссельта від величини безрозмірної 

координати (𝑍). Безрозмірна координата визначалася виразом – 

𝑍 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟 ∙ .          (3.38) 

 

Рисунок 3. 15 – Зміна локального числа Нуссельта по довжині каналу (𝑞
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡; 𝐺 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎). Розшифровка умовних позначень до рисунка наводиться в таб-
лиці 3.1. 

 
Рисунок 3. 16 – Залежність локального числа Нуссельта від величини безро-

змірної координати. Розшифровка умовних позначень до рисунка наводиться в таб-
лиці 3.1. 
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Інтенсивність конвективного теплообміну на гарячій поверхні нижче інтен-

сивності конвективного теплообміну на поверхні, що не обігрівається. На інтенси-

вність конвективного теплообміну на гарячій поверхні більший вплив робить ма-

сова витрата повітря в каналі, ніж величина густини теплового потоку на поверхні. 

На зведеному графіку можна бачити, що локальні числа Нуссельта на гарячій по-

верхні для різних значень величини (𝑞 ) практично співпадають. З достатньою для 

технічних розрахунків точністю можна стверджувати, що в діапазоні значень 𝑞 ∈

5000; 6000  Вт/м2, інтенсивності конвективного теплообміну однакові. Для пове-

рхні, що не обігрівається, локальні числа Нуссельта залежать, як від масової ви-

трати повітря в каналі, так і від величини густини теплового потоку на гарячій по-

верхні. При цьому, залежність від густини теплового потоку (𝑞 ) більш суттєва, ніж 

спостерігалася для гарячої поверхні. У міру збільшення величини (𝑞 ), криві лока-

льного числа Нуссельта на поверхні, що не обігрівається, наближаються до анало-

гічних кривих на гарячій поверхні. Із збільшенням координати (OZ) зменшується 

відмінність в значеннях локальних чисел Нуссельта для різних густин теплового 

потоку (𝑞 ) та різних масових витрат повітря в каналі (𝐺). 

Перед побудовою узагальнюючих залежностей середніх чисел Нуссельта 

(𝑁𝑢), як функцій від безрозмірної координати (𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟  ∙ ), проведемо верифікацію 

математичної моделі та обчислювальних методів, які використовуються, на тради-

ційній задачі конвективного теплообміну в каналі з симетричним двобічним підве-

денням теплоти. 

3.4.3. Дослідження аеродинаміки та теплообміну при симетричному 

двобічному підведенні теплоти та турбулентній течії в каналі 

Проведене дослідження мало наступні цілі: 

а) верифікація математичної моделі та обчислювальних методів, які викори-

стовувалися; 

б) порівняння результатів дослідження з існуючими рішеннями по конвекти-

вному теплообміну в трубах і каналах; 
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в) співставлення результатів дослідження по течії та теплообміну в каналі при 

турбулентному режимі та симетричному двобічному підведенні теплоти з резуль-

татами дослідження при однобічному підведенні теплоти, складному теплообміні 

та змішаному русі. 

Математична модель описується рівняннями (3.11) – (3.20). 

Граничні умови: 

7) x ; 𝑦𝜖 ; ; 𝑧𝜖 0; 𝑐   0 𝜆 𝑞 ; 𝑞 𝑞 /2; 

8) x ; 𝑦𝜖 ; ; 𝑧𝜖 0; 𝑐  0  𝜆 𝑞 ; 𝑞 𝑞 /2; 

9) x𝜖 ; ; 𝑦 ; 𝑧𝜖 0; 𝑐  0 𝜆 𝑞 ; 𝑞 0; 

10) x𝜖 ; ; 𝑦 ; 𝑧𝜖 0; 𝑐  0 𝜆 𝑞 ; 𝑞 0; 

11) x𝜖 ; ; 𝑦𝜖 ; ; 𝑧 0; 𝐺 𝐺 ; 𝑇 𝑇 ; 𝑢 𝑣 0; 

12) x𝜖 ; ; 𝑦𝜖 ; ; 𝑧 𝑐; 𝑝 0 ; 𝐺 𝐺 𝐺 ; 𝑢 𝑣 0; 

0. 

𝑞 5000 Вт/м2; 𝐺 𝜖 100; 200  кг/год; 𝑡 30 ˚С; c=13,0 м. 

Таблиця 3. 2 – План проведення математичного експерименту 

Густина тепло-
вого потоку, 

Вт/м2 

Масова витрата повітря, кг/год 
Примітка 

100 150 200 
Двобічне підведення теплоти 

2500 2500_100 2500_150 2500_200 симетричний обігрів 

Результати тестового обчислювального експерименту представлялися в без-

розмірному вигляді та порівнювалися з результатами обчислювального експериме-

нту з складного теплообміну та змішаного руху теплоносія (Рисунок 3. 17 - Рисунок 

3. 19). Нижче наводяться три графіка з результатами досліджень. На кожному з гра-

фіків зображено локальні числа Нуссельта на гарячій поверхні, поверхні, що не обі-

грівається, та на поверхнях з симетричним двобічним обігрівом. Можна бачити, що 
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для всіх трьох графіків одержано якісно однакову картину – локальні числа Нуссе-

льта при симетричному двобічному обігріві займають проміжне положення між 

значеннями чисел Нуссельта на гарячій поверхні, та поверхні, що не обігрівається. 

Із збільшенням координати (OZ) зменшується різниця між величинами локальних 

чисел Нуссельта. 

 

Рисунок 3. 17 – Залежність локального числа Нуссельта від безрозмірної ко-
ординати (𝑞 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎; 𝐺 100 кг/год). Розшифровка умовних позначень до рису-
нка наводиться в таблицях 3.1, 3.2. 

 

Рисунок 3. 18 – Залежність локального числа Нуссельта від безрозмірної ко-
ординати (𝑞 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎; 𝐺 150 кг/год). Розшифровка умовних позначень до рису-
нка наводиться в таблицях 3.1, 3.2. 

Подальша обробка результатів дослідження полягала в побудові узагальню-

ючої залежності середніх чисел Нуссельта (𝑁𝑢) від величини безрозмірної 
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координати (𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟  ∙ ). На графіку (Рисунок 3. 20) представлено результати дос-

ліджень складного теплообміну при змішаному русі, на гарячій поверхні (крива 2) 

та поверхні, що не обігрівається (крива 3); результати тестового дослідження, та 

результати з конвективного теплообміну в трубах та каналах при турбулентній те-

чії, що опубліковано в роботах [100, 101] (крива 1). 

 

Рисунок 3. 19 – Залежність локального числа Нуссельта від безрозмірної ко-
ординати (𝑞 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎; 𝐺 200 кг/год). Розшифровка умовних позначень до рису-
нка наводиться в таблицях 3.1, 3.2. 

 

Рисунок 3. 20 – Узагальнюючі залежності середніх чисел Нуссельта від без-
розмірної координати. Крива 1 – симетричний двобічний обігрів, крива 2 – однобі-
чний обігрів, гаряча поверхня; крива 3 – однобічний обігрів, поверхня, що не 
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обігрівається. Розшифровка умовних позначень до рисунка наводиться в таблицях 
3.1, 3.2. 

Узагальнення результатів експериментального дослідження проводилося з 

використанням залежності (3.38). Середні числа Нуссельта (𝑁𝑢 ) та (𝑁𝑢 ) обчис-

люються через відому залежність для середнього числа Нуссельта (𝑁𝑢), яка описує 

конвективний теплообмін в трубах і каналах при турбулентному режимі, з викори-

станням поправочних коефіцієнтів (Рисунок 3. 21). 

 

Рисунок 3. 21 – Залежність відносних чисел Нуссельта від безрозмірної коор-
динати. Крива 1 – однобічний теплообмін, гаряча поверхня; крива 2 – однобічний 
теплообмін, поверхня, що не обігрівається. 

𝑁𝑢
𝑁𝑢 ,

∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟  ∙ ,       (3.39) 

𝑁𝑢
𝑁𝑢 0,99 ∙ 𝑒

, ∙ ∙ ∙  ∙
,

,      (3.40) 

де 𝑁𝑢  – середнє число Нуссельта на гарячій поверхні, крива 2 (Рисунок 3. 

20); 𝑁𝑢  – середнє число Нуссельта на поверхні, що не обігрівається, крива 3 (Ри-

сунок 3. 20); 𝑁𝑢 – середнє число Нуссельта при симетричному двобічному обігріві, 

крива 1 (Рисунок 3. 20), формула (3.34). Достовірність апроксимації (R2≥0,98). 

Зміна безрозмірного середнього інтегрального температурного напору по до-

вжині безрозмірної координати, для гарячої поверхні (крива 2), та поверхні, що не 

обігрівається (крива 3), наводиться нижче (Рисунок 3. 22). Для порівняння, на тому 
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ж графіку наводиться залежність середнього інтегрального температурного напору 

для випадку симетричного, двобічного обігріву (крива 1). 

Θ ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟  ∙ , ,        (3.41) 

достовірність апроксимації (R2>0,99). 

Θ
,

∙ 𝑒 ,
∙ ∙  ∙

,        (3.42) 

достовірність апроксимації (R2=0,90). 

 

Рисунок 3. 22 – Узагальнююча залежність безрозмірних середніх інтеграль-
них температурних напорів від безрозмірної координати. Крива 1 – симетричний 
двобічний обігрів, крива 2 – однобічний обігрів, гаряча поверхня; крива 3 – одно-
бічний обігрів, поверхня, що не обігрівається. Розшифровка умовних позначень до 
рисунка наводиться в таблицях 3.1, 3.2. 

Розподіл дотичних напружень на стінках каналу по його довжині, для різних 

умов проведення експерименту (𝑞 5000 Вт/м2, 𝐺 100;  150;  200 кг/год), на-

водиться нижче (Рисунок 3. 23). 



162 
 

 

 
Рисунок 3. 23 – Розподіл дотичних напружень 𝜏  (Па) на стінках каналу по 

його довжині 𝑧 (м) (𝑞 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡; 𝐺 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎). Розшифровка умовних позначень до 
рисунка наводиться в таблиці 3.1. 

Характер розподілу величини 𝜏 , одержаний для величини густини тепло-

вого потоку 𝑞 5000 Вт/м2, залишається актуальним і для інших величин 𝑞 . Мо-

жна бачити, що спостерігається мінімальна відмінність в значеннях 𝜏  одержаних 

для різних поверхонь каналу. Відмінність, що спостерігається, може не враховува-

тись, а величини дотичних напружень на стінках каналу можуть вважатися однако-

вими. 

 

Рисунок 3. 24 – Розподіл коефіцієнтів опору тертя 𝜉 по довжині каналу 𝑧 (м). 
Розшифровка умовних позначень до рисунка наводиться в таблиці 3.1. 
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Рисунок 3. 25 – Узагальнююча залежність середнього коефіцієнту опору те-
ртя 𝜉̅ від безрозмірної координати �̅�. 

Результати дослідження представлялися у вигляді залежності коефіцієнтів 
опору тертя по довжині каналу (Рисунок 3. 24), та узагальнюючої залежності сере-
днього коефіцієнту опору тертя від величини безрозмірної координати (Рисунок 3. 
25). Узагальнююча графічна залежність задовільно апроксимується степеневою за-
лежністю (3.43), достовірність апроксимації (𝑅 0,99). 

𝜉̅ ,
,

,
.         (3.43) 

 

3.5. Висновки 

Встановлено, що в розглянутому діапазоні величин густини теплового по-

току та масової витрати повітря, домінуючим теплообміном між стінками канала 

та повітрям, є складний конвективний теплообмін, при якому на примусову конве-

кцію (𝑅𝑒 4000) впливає вільна конвекція (10 𝐺𝑟 10 ); 

Спостерігається відмінність в величинах інтенсивності конвективного тепло-

обміну на гарячій поверхні, та поверхні, що не обігрівається. Відмінність в величи-

нах густини теплового потоку, що передається конвекцією повітрю, на гарячій 
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поверхні, та поверхні, що не обігрівається, пропорційна виразу 

𝑁𝑢 ∙ Θ
𝑁𝑢 ∙ Θ , та становить 1,5 – 2,0. 

Одержано узагальнюючі залежності, які дозволяють обчислити середні числа 

Нуссельта та середні температурні напори, на поверхнях каналу. Границі застосу-

вання залежностей (3.41) - (3.44): 𝑅𝑒 4 ∙ 10 10 ; 𝑃𝑟 0,68 0,70; 

10 𝐺𝑟 10 . 

Одержано узагальнюючу залежність величини коефіцієнту опору тертя, як 

функції від величини безрозмірної координати. Одержані значення величини 

опору, дозволяють передбачити, що при апаратурному оформленні системи повіт-

ряного охолодження корпусу печі плавильної, величина втрат тиску на подолання 

опору примежового шару, не перевищить 10% від величини загальних втрат тиску 

в системі. 

Результати досліджень є основою при створенні інженерної методики розра-

хунку потужності системи повітряного охолодження корпусу плавильної печі. 
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РОЗДІЛ	4.	НЕСТАЦІОНАРНИЙ	ТЕПЛООБМІН	В	ВИСОКОТЕМПЕРАТУР‐
НОМУ	КОМПАКТНОМУ	КЕРАМІЧНОМУ	РЕГЕНЕРАТИВНОМУ	ТЕПЛООБМІН‐
НОМУ	АПАРАТІ	

4.1. Формулювання науково-практичної задачі 

Варка базальтового скла – процес який крім контролю і підтримання темпе-

ратури й часу обробки скла ще визначається газовою атмосферою, в якій відбува-

ється плавка сировини і варіння скла [5]. Продукти згоряння, що відповідають тра-

диційному процесу спалювання природного газу, характеризуються відновлюва-

ною атмосферою (для підтримки високих температур процесу коефіцієнт над-

лишку повітря підтримується в діапазоні 𝛼 1,04 1,10). Присутність у складі 

базальтів оксидів заліза (до 15%) вимагають такої організації процесу, за якої іони 

Fe2+ переходили б в іони Fe3+, що вимагає присутності окисного середовища у мо-

мент плавки і варіння базальтового скла. Підвищення температури окислювача до-

зволяє не тільки досягти енергетичної ефективності теплотехнологічної установки, 

але і забезпечити присутність вільного кисню в зоні варіння скла. Нижче наво-

диться графічна залежність дійсної температури горіння, як функції від коефіцієнта 

надлишку повітря 𝛼, для різних значень температури окислювача 𝑡  і різної вели-

чини втрат в топковому просторі установки 𝑞  (Рисунок 4. 1). При обчисленні дій-

сної температури горіння використовувалися матеріали робіт [113, 114]. Як можна 

бачити, підігрів окислювача до температури 1300-1400 ˚С, дозволяє підтримувати 

задану температуру процесу варіння скла (1500-1550 ˚С) при підвищених коефіці-

єнтах надлишку повітря. 

Сформульований принцип – підвищення температури окислювача із збіль-

шенням коефіцієнта надлишку повітря у внутрішньому топковому просторі печі, а 

також результати аналітичних, числових та експериментальних досліджень проце-

сів течії та теплообміну в елементах теплотехнологічного устаткування, реалізо-

вані в дослідно-промислових зразках модульних ванних газоопалювальних базаль-

топлавильних печей, які проходять тривалу підконтрольну експлуатацію на базі 

Чернівецького заводу теплоізоляційних матеріалів в складі установок виробництва 

штапельного і безперервного базальтового волокна. 
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Рисунок 4. 1 – Залежність дійсної температури горіння від коефіцієнта над-

лишку повітря: 1, 2 - 𝑞 =50%, 𝑡 =1300, 1400 ˚C; 3, 4 - 𝑞 =60%, 𝑡 =1300, 1400 ˚C. 

Традиційно, підігрів окислювача здійснюється продуктами згоряння. Для іс-

нуючих технічних рішень системи «теплообмінник – пальниковий пристрій» мак-

симальна температура підігріву окислювача визначається допустимою температу-

рою роботи пальникового пристрою і становить 200-500 ˚С [5, 115]. Подальше під-

вищення температури окислювача вимагає перегляду вимог до теплообмінних і па-

льникових пристроїв. Огляд існуючих рішень високотемпературних теплообмін-

них апаратів (ТА) представлений в роботах [122-129]. Предметом цього дослі-

дження виступає компактний високотемпературний ТА регенеративного типу ви-

користовуваний в системі спалювання високотемпературного окислювача, викори-

стовуючи абревіатуру, запропоновану в роботі [129], системі HiTAC (high-

temperature air combustion system). Використання високотемпературного ТА в по-

єднанні з пальниками регенеративного типу забезпечує підігрів окислювача до те-

мператури на 50 ̊ С нижче за температуру продуктів згоряння в топковому просторі 

установки. Докладний аналіз методології розрахунку, результати числового й екс-

периментального дослідження режимів і теплотехнічних характеристик двоступе-

невих високотемпературних ТА регенеративного типу, використовуваних для па-

льників HiTAC, наводяться в роботах [129-131]. Результати роботи підтвердили ви-

соку ефективність регенераторів з комірчастою структурою. Для прийнятих вихід-

них даних були отримані значення ефективності теплообмінника  (85-95%) і кое-

фіцієнта рекуперації - ERR (energy recovery ratio) (65-77%). Досліджено динаміку 
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температур газового та повітряного потоків, динаміку температури комірчастої 

двоступеневої насадки, як функцій від періоду роботи регенератора. Результати ро-

боти підтверджують вірність ідеї про використання високотемпературних компак-

тних ТА з комірчастою структурою, в поєднанні з системою HiTAC, для підви-

щення енергетичної ефективності теплотехнічного обладнання. При цьому, стосо-

вно до теплотехнологічних процесів варіння базальтового скла, температурні рівні 

яких перевищують рекомендовану максимальну температуру застосування насадка 

ТА, виникла необхідність дослідження режимів роботи і теплотехнічних характе-

ристик високотемпературних компактних керамічних ТА з комірчастою структу-

рою, що забезпечують їх тривалу роботу в складі технологічного обладнання. 

Мета дослідження полягала у визначенні періоду роботи регенератора, при 

якому забезпечується його тривала експлуатація, і в побудові теплових і енергети-

чних показників ТА. В роботі використовувалися аналітичні, чисельні та експери-

ментальні методи дослідження. Апробація результатів дослідження проводилася в 

період тривалої підконтрольної експлуатації на дослідно-промислових зразках об-

ладнання. 

Завдання дослідження полягали в розробці та апробації методики розрахунку 

розподілу температури в стінці насадка регенератора, як функції від часу. Побудові 

для найбільш теплонапружених ділянок роботи насадка регенератора залежності 

зміни температури поверхні насадка від часу його роботи. Визначенні часу роботи 

регенератора, при якому температура поверхні насадка не перевищує рекомендо-

ваної максимальної температури застосування для матеріалу насадка. 

4.2. Методика дослідження нестаціонарного теплообміну в насадці ре-
генеративного теплообмінного апарата 

Дані, що використовуються для побудови розрахункових моделей і прове-

дення обчислень, наводяться нижче (Таблиця 4. 1). Формулювання вихідних даних 

проводилося за результатами аналізу процесів варіння базальтового скла і роботи 

технологічного обладнання під час його тривалої підконтрольної експлуатації. 
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Таблиця 4. 1 – Вихідні дані 
№ 
пп 

Найменування позиції 
Позна-
чення 

Од. вим. Величина 

1. 
Потужність модульної плавильної 
печі 

𝑄 
кВт 
(нм3/час) 

60 
5,7 

2.  
Величина тепловтрат в топковому 
просторі* 𝑞  % 30-60 

3. 
Температура продуктів згоряння по-
чаткова 𝑡  ˚С 1500-1550 

4. Температура окислювача початкова 𝑡  ˚С 40 

5. Коефіцієнт надлишку повітря 𝛼  1,3-1,5 

 Характеристика насадка регенератора    
6. Матеріал насадку   муліт 

7. Габаритні розміри насадку 𝐴 𝐵 𝐶 м м м 0,15 0,15 0,30 

8. Кількість каналів насадку 𝑛*𝑛 шт. 13 13 
9. Товщина стінки насадку d м 0,0018 
10. Ширина канала насадку с м 0,0095 

11. Вільний переріз для проходу газів 𝜑  0,68 

12. Площа поверхні теплообміну 𝐹 м2 2,1 
13. Питома площа поверхні теплообміну  м2/м3 314 

14. Площа для проходу газів 𝑓  0,0153 

15. Вага насадка регенератора 𝑚 кг 5 
* - тепловтрати включають в себе - тепло на підігрів і плавлення базальтового 
сировини, затрати на догрів повітря до температури в топці, втрати з хімічним 
недожогом; рекуперативні втрати через огороджувальні поверхні. 

Витрати окислювача і продуктів згоряння відрізняються на величину ∆𝛼, обу-

мовлену додатковою кількістю повітря на охолодження пальникових пристроїв, 

шахти завантаження і елементів системи безпеки. Величина ∆𝛼 не перевищує 0,3 

одиниці. Загальна витрата природного газу в номінальному режимі роботи стано-

вила 𝐵 5,7 нм3/ год. Витрата окислювача обчислювалася при коефіцієнті над-

лишку повітря 𝛼 1,2 і становила 𝐺  85 кг/год. Витрата суміші продуктів зго-

ряння і повітря перед регенераторами обчислювалася при коефіцієнті надлишку 

повітря 𝛼 1,45 і становила 𝐺  106 кг/год. Модульна плавильна піч обладнана 

чотирма ТА, два з яких працюють на зарядку, і два – на розрядку. Кожен ТА скла-

дається з двох насадок, послідовно встановлених одна за одною. Загальна поверхня 
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теплообміну одного ТА – 4,2 м2. Щоб уникнути вибивання високотемпературних 

продуктів згоряння і підсмоктування надмірної кількості холодного повітря під час 

роботи, в топковому просторі печі підтримується тиск, близький до атмосферного. 

Ефективність теплообмінника . Використовуючи критерій ефективності 

теплообмінника, введений в роботі [132], оцінимо його величину стосовно до умов 

роботи високотемпературного компактного ТА регенеративного типу для ванни 

плавильної печі.  

𝜀
∙

∙
,        (4.1) 

де q, qmax – кількість теплоти в одиницю часу фактично передане і максима-

льно можливе, відповідно, Вт. 

В якості аргументу використовуємо середню температуру газового потоку на 

виході з ТА 𝑡 . Як можна бачити, при максимальній ефективності теплообмінника 

для температури 𝑡  існує термодинамічна межа нижче якої температура продуктів 

згоряння знизитися не може, в припущенні, що вся теплота йде на нагрів окислю-

вача (Рисунок 4. 2). 

 

Рисунок 4. 2 - Залежність ефективності теплообмінника від температури про-
дуктів згоряння на виході з регенератора: 𝛼 1,2; ∆𝛼 0,25; 1 - 𝑡 =1400 ˚C; 2 - 
𝑡 =1500 ˚C. 
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Стосовно до розглянутих випадків мінімальна температура продуктів зго-

ряння 𝑡 , відповідна максимальної ефективності теплообмінника, дорівнює 499 ˚С  

– крива 1 і 530 ˚С  – крива 2. 

Число одиниць переносу NTU. У каналах насадка регенератора переважає ви-

мушена течія, обумовлена зовнішнім градієнтом тисків, вплив вільного руху не 

враховується. Число одиниць перенесення визначалося виразом – 

𝑁𝑇𝑈
∙

∙
,          (4.2) 

де 𝑘  – середній коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2˚С). 

Для обчислення локальних і середніх коефіцієнтів тепловіддачі в каналах на-

садка регенератора використовуємо рівняння, яке описує конвективний теплообмін 

при вимушеному русі в круглій трубі, при постійних фізичних властивостях тепло-

носія, усталеній течії, початковій термічній ділянці і граничних умовах 2-го роду 

[97, 101] – 

𝑁𝑢 1,31 ⋅ ,        (4.3) 

де в якості характерного лінійного розміру (Х) використовується гідравліч-

ний діаметр каналу регенератора (X=c). На ділянці усталеної течії, після змикання 

температурних примежових шарів, рівняння, що описує конвективний теплообмін 

при вимушеному русі і граничних умовах 2-го роду, приймає вигляд [97, 101] – 

𝑁𝑢 4,36.          (4.4) 

Середнє значення числа Нуссельта по довжині каналу визначалося шляхом 

інтегрування виразу для локального значення числа Нуссельта: 

𝑁𝑢 𝑁𝑢 𝑑𝑥.         (4.5) 

При виконанні обчислень, приймалися такі припущення. Загальний час ро-

боти регенератора (час циклу) визначалося за інтенсивністю нагріву (охолодження) 

його нижньої частини, що контактує з високотемпературними продуктами зго-

ряння і охолоджуваної нагрітим повітрям, яка, таким чином знаходиться в 
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найбільш теплонапружених умовах. При обчисленні часу циклу використовува-

лися значення теплофізичних характеристик матеріалу і середовищ, визначені для 

істинних температур діапазону. Проводячи повірочний розрахунок теплообмін-

ного апарату і обчислюючи кінцеві температури газових середовищ, всі визнача-

льні теплофізичні характеристики приймалися за середніх температур діапазонів 

(або обумовлювалися окремо). Інтенсивність конвективного теплообміну між по-

током продуктів згоряння і стінкою насадка (на вході в регенератор), в період заря-

дки, визначалася за середнім числом Нуссельта (4.3), (4.5), усередненим на відстані 

одного калібру від входу в регенератор. Інтенсивність конвективного теплообміну 

при виконанні повірочного розрахунку ТА визначалася за середнім числом Нуссе-

льта, усередненим на всій довжині каналу регенератора. Для визначення властиво-

стей газових середовищ попередньо задавалася ефективність регенератора. В пода-

льшому, величина ефективності уточнювалася. Опираючись на результати роботи 

[129] 𝜀 приймалася рівною 95%. Теплофізичні властивості газового середовища 

приймалися для середньої температури примежового шару. Температура продуктів 

згоряння приймалася постійною і рівною 𝑡 , температура поверхні регенератора 

𝑡  спочатку приймалася на 50 ˚С вище температури окислювача на виході з реге-

нератора 𝑡  і уточнювалася під час розрахунку. Також, як і в період зарядки, теп-

лофізичні властивості газового середовища приймалися для середньої температури 

примежового шару. Температура окислювача 𝑡  приймалася постійною, на 50 ˚С 

нижче температури поверхні насадка 𝑡 . Далі, в результаті розрахунку значення 

𝑡  і 𝑡  уточнювалися. 

Результати розрахунків теплотехнічних характеристик процесу, необхідних 

для подальшого аналізу, представлені нижче (Таблиця 4. 2). 

На основі аналізу опублікованих даних [34, 134-136] у подальших розрахун-

ках приймаються наступні теплофізичні властивості мулітового регенератора: 

коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м ˚С) – 

𝜆 26,45 ⋅ 10 𝑡 2,42;       (4.6) 
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Таблиця 4. 2 – Вихідні дані для дослідження конвективного теплообміну в 
каналах насадка регенератора 

№ 
пп 

Найменування позиції 
Позна-
чення 

Од. вим. 
Величина 

продукти 
згоряння 

окислю-
вач 

1. Середня швидкість потоку 𝑤  м/с 5,1 0,7 

2. 
Число Рейнольдса у вхідному 
перерізі 

𝑅𝑒  
 153 383 

3. 
Число Рейнольдса у вихід-
ному перерізі 

𝑅𝑒  
 <283 >200 

4. 
Число Прандтля у вхідному 
перерізі 

𝑃𝑟  
 0,525 0,699 

5. 
Число Прандтля у вихідному 
перерізі 

𝑃𝑟  
 <0,630 <0,730 

6. Температура     

 середня 𝑡  ˚C 873 873 

 початкова 𝑡  ˚C 1500 40 
7. Число Нуссельта     

середнє 𝑁𝑢  4,4 4,5 

початкове 𝑁𝑢  6,7 9 
8. Коефіцієнт тепловіддачі   77 63 

 середній 𝛼  Вт/(м2˚С) 46 35 

 початковий 𝛼  Вт/(м2˚С) 104 45 

9. Число одиниць переносу 𝑁𝑇𝑈  6,2 

питома теплоємність, кДж/(кг ˚С) – 

𝑐 23,0 ⋅ 10 𝑡 0,998;        (4.7) 

густина, кг/м3 –      =2310; 

коефіцієнт об’ємного розширення, К-1  =6,2∙10-6. 

В якості розрахункової моделі для визначення часу зарядки/розрядки регене-

ратора розглядався випадок нагрівання необмеженої пластини [138]. Товщина нео-

бмеженої пластини приймалась рівною 2𝛿, початковий розподіл температури в 

пластині – рівномірним – 𝑇 𝑥, 0 𝑇 . У початковий момент часу пластина почи-

нає обдуватися середовищем з постійною температурою 𝑇 𝑇 . Теплообмін між 
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обмежуючими поверхнями пластини і навколишнім середовищем описувався зако-

ном Ньютона. 

Диференційне рівняння в частинних похідних, яке описує розрахункову мо-

дель, має вигляд: 

𝑎 .           (4.8) 

Початкова умова формулювалася, як: 

𝜏 𝜏 0; 𝑥 ∈ 𝛿, 𝛿 ; 𝑇 𝑥, 𝜏 𝑇 𝑥, 0 𝑇 .    (4.9) 

Граничні умови мають вигляд: 

𝜏 0; 𝑥 0; 0;        (4.10) 

𝜏 0; 𝑥 𝛿; 𝜆 𝛼 𝑇 𝑇 𝛿, 𝜏 .    (4.11) 

Диференційне рівняння в частинних похідних, приведене до безрозмірного 

вигляду: 

, ,
,         (4.12) 

де 𝛩  - безрозмірна температура, 𝑇 , 𝑇  температура поверхні та 

центра насадка, відповідно; 

𝐹𝑜  - безрозмірний час (число Фур’є); 

𝑋  - безрозмірна координата. 

Початкові і граничні умови після перетворень мають вигляд: 

1) 𝐹𝑜 0; 𝑋 ∈ 1, 1 ; 𝛩 1;       (4.13) 

2) 𝐹𝑜 0; 𝑋 0; 0;       (4.14) 

3) 𝐹𝑜 0; 𝑋 1; 𝐵𝑖 ⋅ 𝛩 .     (4.15) 

Розв’язання задачі виконувалося методом Фур’є (розділення змінних [137]). 

Після перетворення рівняння приймало вигляд: 

𝜆 .         (4.16) 

Одержане співвідношення привело до двох звичайних диференційних рів-

нянь (ЗДУ): 
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𝑌 𝑋 𝜆 𝑌 𝑋 0;
𝑍 𝐹𝑜 𝜆 𝑍 𝐹𝑜 0.

        (4.17) 

Загальний розв’язок першого ЗДУ системи мав вигляд: 

𝑌 𝑋 𝐶1 𝑐𝑜𝑠 𝜆𝑋 𝐶2 𝑠𝑖𝑛 𝜆𝑋 .       (4.18) 

Відповідно загальний розв’язок другого ЗДУ: 

𝑍 𝐹𝑜 𝐶3 𝑒𝑥𝑝 𝜆 𝐹𝑜 .        (4.19) 

Таким чином, загальний розв’язок системи (добуток двох частинних рішень) 

мав вигляд: 

𝛩 𝑋, 𝐹𝑜 𝐶3 𝑒𝑥𝑝 𝜆 𝐹𝑜 𝐶1 𝑐𝑜𝑠 𝜆𝑋 𝐶2 𝑠𝑖𝑛 𝜆𝑋 .   (4.20) 

З другої ГУ знаходилася константа інтегрування - 𝐶2 0 

Після підстановки 𝐶2, загальне рішення рівняння приймало вигляд: 

𝛩 𝑋, 𝐹𝑜 𝐶 𝑐𝑜𝑠 𝜆𝑋 𝑒𝑥𝑝 𝜆 𝐹𝑜 .      (4.21) 

Використовуючи третє ГУ, знаходилося значення константи розділення змін-

них 𝜆 

𝑐𝑡𝑔 𝜆 .          (4.22) 

В результаті розв’язання трансцендентного рівняння одержувалася нескін-

ченна множина значень константи 𝜆, причому кожне подальше значення більше, 

ніж попереднє : 

𝜆 𝜆 𝜆 . . . 𝜆 . ... 

Перші шість коренів 𝜆  табульовані і приведені у довідковій літературі для 

різних значень критерію 𝐵𝑖 [138]. 

Таким чином, загальний розв’язок рівняння представляється сумою всіх час-

ткових розв’язків: 

𝛩 𝑋, 𝐹𝑜 ∑ 𝐶 𝑐𝑜𝑠 𝜆 𝑋 𝑒𝑥𝑝 𝜆 𝐹𝑜 .     (4.23) 

Постійна інтегрування 𝐶  знаходилася з початкової умови: 

𝐶 .         (4.24) 

Підставляючи значення 𝐶  , отримане для випадку рівномірного розподілу 

температури в пластині в початковий момент часу, в загальний розв’язок рівняння, 
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отримували рішення диференціального рівняння в частинних похідних, що описує 

розрахункову модель : 

𝛩 𝑋, 𝐹𝑜 ∑ 𝑐𝑜𝑠 𝜆 𝑋 𝑒𝑥𝑝 𝜆 𝐹𝑜 .   (4.25) 

При малих значеннях 𝐵𝑖 (𝐵𝑖 0,1) швидкість нагрівання пластини визнача-

ється швидкістю перенесення тепла з навколишнього середовища до поверхні пла-

стини. Вже при 𝐹𝑜 0,3 ряд (4.25) стає таким, що сходиться настільки швидко, що 

розподіл температури досить точно описується першим членом ряду [109]: 

𝛩 𝑋, 𝐹𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝜆 𝑋 𝑒𝑥𝑝 𝜆 𝐹𝑜 .    (4.26) 

Середня температура пластини визначалася виразами: 

Θ 𝛩 𝑋, 𝐹𝑜 𝑑𝑋 ,     (4.27) 

Θ .          (4.28) 

4.3. Результати дослідження нестаціонарного теплообміну в насадці 
регенератора 

Нижче наводяться результати розрахунку профілів температури, як функції 

від лінійної координати і часу (Рисунок 4. 3). Можна бачити, що період прогріву 

стінки, під час якого необхідно враховувати характер розподілу температури, не 

перевищує 𝐹𝑜 2,5 (Рисунок 4. 4). Вибираючи період зарядки / розрядки регене-

ратора таким, щоб число Фур'є перевищувало величину 𝐹𝑜 2,5, можна, при про-

веденні аналізу не враховувати розподіл температури по перерізу стінки регенера-

тора. Надалі, при обчисленні температури стінки регенератора малася на увазі се-

редня температура 𝑇 . Зміна середньої температури стінки регенератора визнача-

лася зі спільного розгляду рівнянь теплового балансу і теплопередачі: 

𝑄 𝜏 𝑚 ∙ 𝑐 𝑡 ∙ 𝑇 𝑇 ,       (4.29) 

𝑄 𝜏 𝛼 ∙ 𝐹 ∙ 𝑡 𝑇 .        (4.30) 
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Рисунок 4. 3 – Безрозмірні профілі температури в період зарядки/розрядки 
регенератора: 𝐵𝑖 0,05; 1 – 𝐹𝑜 0,01; 2 – 𝐹𝑜 0,05; 3 – 𝐹𝑜 0,1; 4 – 𝐹𝑜 0,3; 5 
– 𝐹𝑜 0,5; 6 – 𝐹𝑜 1,0; 7 – 𝐹𝑜 1,5. 

 

Рисунок 4. 4 – Залежність середньої температури пластини від числа Фур’є. 

По черзі розглядалися періоди зарядки 𝜏  і розрядки 𝜏  регенера-

тора. Значення температури 𝑇 , одержане в кінці розрахунку одного періоду, 

приймалося в якості початкового значення для розрахунку другого періоду. Обчи-

слення проводилися до моменту стабілізації температурних кривих, що характери-

зують періоди зарядки і розрядки регенератора. 

Результати розрахунку, одержані для різних умов роботи насадка ТА наво-

дяться нижче (Рисунок 4. 5). 
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Рисунок 4. 5 – Динаміка температури насадка 𝑇  (˚С) регенератора у вхід-
ному перерізі: 𝑡 1500 ˚C; 𝑡 1300 ˚C; 1 – 𝜏 15 c; 2 – 20 c; 3 – 25 c; 4 – 30 

c; 5 – 40 c; 6 – 50 c. 

Різниця температур насадка на початку і кінці періоду роботи ТА зростає зі 

збільшенням періоду роботи: 

∆𝑇 𝑇 𝑇 .        (4.31) 

Нижче (Рисунок 4. 6, крива 1) наводиться безрозмірна величина 𝜀∆ , яка 

визначається як відношення ∆𝑇  до різниці температур газових потоків 

𝑡 𝑡 . Зменшення середньої температури насадка регенератора зі збільшен-

ням періоду його роботи (Рисунок 4. 6, крива 2), дозволяє зробити припущення про 

одночасне зниження ефективності його роботи. 

𝜀∆
∆

.          (4.32) 

Технічні показники ТА регенеративного типу наводяться стосовно до умов 

проведення промислового експерименту (Таблиця 4. 3). Підтверджено високу ефе-

ктивність ТА (𝜀 0,95), при цьому коефіцієнт рекуперації має значення менше, 

ніж у роботі [129] (𝐸𝑅𝑅 0,56), що викликано збільшенням коефіцієнта надлишку 

повітря у продуктах згоряння (їх розбавленням повітрям) і зниженням темпера-

тури. 
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Рисунок 4. 6 – Вплив періоду роботи 𝜏 (с) на характеристики ТА: 
𝑡 1500 ˚C; 𝑡 1300 ˚C; 1 – 𝜀∆ ; 2 – 𝑇 . 

Вибір періоду роботи ТА, що задовольняє умові забезпечення допустимої те-

мператури тривалого застосування насадка стосовно до результатів, наведених у 

таблиці 4.3, показав, що тільки для одного технологічного режиму (варіант 1) вда-

ється забезпечити умову 𝑇 1480 ˚C при 𝜏 𝜏 20 сек. Для ре-

шти режимів роботи, 𝜏 20, температура поверхні насадка перевищує 

допустиме значення (різниця досягає 50 ˚С). Період роботи змінювався в діапазоні 

5 𝜏 50 сек. 

Таблиця 4. 3 – Теплотехнічні властивості ТА регенеративного типу з комір-
частою структурою 
№ 
пп 

Найменування позиції 
Позна-
чення 

Од. 
вим. 

Варіанти 
1 2 3 

1. 
Температура продуктів згоряння 
початкова 

𝑡  ˚C 1500 1525 1550 

2. 
Температура продуктів згоряння 
після ТА 

𝑡  ˚C 532 541 549 

3. Температура повітря початкова 𝑡  ˚C 40 
4. Температура повітря після ТА 𝑡  ˚C 1423 1447 1470 
5. Потужність ТА 𝑄 кВт 18,7 19,0 19,4 
6. Ефективність ТА 𝜀  0,95 0,95 0,95 
7. Коефіцієнт рекуперації 𝐸𝑅𝑅  0,56 0,56 0,56 
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4.4. Висновки 

Підігрів окислювача до температур 1300-1400 ˚С дозволяє здійснювати про-

цеси плавки базальта і варіння скла, при підвищених коефіцієнтах надлишку пові-

тря – до 1,5 одиниць. 

Реалізація принципу високотемпературного спалювання окислювача 

(HiTAC) в теплотехнології, з використанням компактних ТА регенеративного типу 

з комірчастою структурою і пальниками регенеративного типу, дозволяє підви-

щити енергетичну ефективність технологічного процесу. 

Період прогріву стінки, під час якого необхідно враховувати характер розпо-

ділу температури, не перевищує 𝐹𝑜 2,5. 

Стосовно до розглянутих умов дослідження, допустимий діапазон зарядки / 

розрядки насадки регенеративного ТА становить 5; 20  сек. Чим менший період 

зарядки / розрядки, тим більша ефективність ТА. 

Застосування муліту в якості матеріалу насадка регенератора з комірчастою 

структурою не дозволяє повною мірою задовольнити температурні умови техноло-

гічного процесу. Тільки в одному з розглянутих випадків температура поверхні ТА 

не перевищувала допустимої температури тривалого застосування 1480 ˚С. Доці-

льно в якості насадка регенератора використовувати матеріал з допустимою темпе-

ратурою застосування 1525 ˚С і вище. 

Розглянута конструкція високотемпературного компактного керамічного ТА 

регенеративного типу характеризується високими показниками ефективності ТА 

(𝜀 0,95), коефіцієнта рекуперації (𝐸𝑅𝑅 0,56) і чисел переносу (𝑁𝑇𝑈 6,2). 
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РОЗДІЛ	5.	ТЕПЛОМАСООБМІН	ПРИ	ЗНЕВОДНЕННІ	ЖОРСТКИХ	(НАПІВ‐
ЖОРСТКИХ)	ПЛИТ	НА	ОСНОВІ	БАЗАЛЬТОВИХ	ВОЛОКОН	

 
5.1. Дослідження зневоднення теплоізоляційних плит на основі базаль-

тових волокон та інших пласких матеріалів 

5.1.1. Формулювання науково-практичної задачі 

Оцінка питомої витрати природного газу на сушіння теплоізоляційних базаль-

тових плит базується на аналізі заводських даних по витраті газу та випуску продук-

ції. Споживання природного газу коливалось від 90 до 190 тис. ст. м3/місяць (в сере-

дньому біля 130 тис. ст. м3/місяць або 4300 ст. м3/добу). Половина цієї кількості газу 

– 65 тис. ст. м3/місяць (2100 ст. м3/добу) – витрачалось на сушіння базальтових плит. 

Тривалість сушіння плит розміром 1 × 1 × 0,05 м складає 18 годин. В середньому 4 

пальника тунельної печі споживають разом на сушіння біля 2100/18 = 117 ст. м3/год 

природного газу. Тривалість циклу сушіння плит товщиною 50 мм з урахуванням за-

грузки та розгрузки дорівнює 24 години. Потужність тунельної сушарки за теплоізо-

ляційними плитами складає 7 м3 плит на добу. Використовуючи наведені вище сере-

дні статистичні дані, можна оцінити витрати природного газу на сушіння 1 м3 базаль-

тових плит, величина якої складає: 2100 м3 газу/7 м3 плит=300 ст. м3 газу/ м3 плит. 

Вміст вологи в плитах 

За даними замірів, проведених Інститутом, відформована мокра плита розмі-

рами 1 м × 1 м × 0,05 м разом з піддоном важить 51 кг. Вага піддона – 19 кг. Отже, 

вага плити, що надходить в сушарку, складає 32 кг. Вага 4-х висушених плит того ж 

розміру складає 40 кг. Вага однієї сухої плити дорівнює 10 кг. При сушінні однієї 

плити видаляється приблизно 22 кг води. Щоб отримати 1 м3 сухих плит (20 шт.) по-

трібно видалити: 22×20= 440 кг води. За заводськими даними вологість відформова-

них плит складає в середньому приблизно 300%. Якщо виходити з цієї вологості, то 

при вазі 1 м3 сухих плит 190 кг, кількість вологи, яка підлягає видаленню в сушарці, 

складає 570 кг. 

В якості розрахункової кількості вологи, яка видаляється при сушінні 1 м3 плит, 

приймаємо середнє значення, яке рівне 500 кг/м3 плит. Всього в сушарці при сушінні 

плит товщиною 50 мм за цикл видаляється 500×7 = 3500 кг. 
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Визначення витрат теплоти в сушарці на випаровування 1 кг води 

При витраті газу на сушіння 1 м3 базальтових плит (1 × 1 × 0,05 м) рівному 300 

м3 газу питома витрата теплоти на випаровування 1 кг вологи складає: 

𝑞
⋅

4740 ккал/кг. 

З цієї кількості теплоти безпосередньо на випаровування води витрачається 

всього приблизно 600 ккал/кг. Решта теплоти (приблизно 4000 ккал/кг) втрачається в 

навколишнє середовище через стінки сушарки; витрачається на нагрівання вагонеток 

та плит; викидається в атмосферу разом з агентом сушіння. Сюди слід віднести втрати 

пов’язані з негерметичністю установки, а також з недопалом газу, про що можна су-

дити по запаху в цеху. При сушінні плит розмірами 1 × 1 × 0,1 м тривалість процесу 

сушіння за заводськими даними складає 38 годин. Кількість висушуваної продукції 

при цьому складає 14 м3. Всього за цикл видаляється 7000 кг. 

Слід відмітити, що в даному випадку тривалість процесу сушіння явно зани-

жена, оскільки за цей час вологість плит досягає потрібного значення й нерідко час-

тина плит направляється на повторне сушіння. Для отримання плит належної якості, 

за нашими орієнтовними розрахунками,  тривалість сушіння таких плит при підтри-

манні прийнятої температури в сушарці повинна бути приблизно 48 ÷ 54 години (в 

розрахунках приймаємо 50 годин). При цьому витрата теплоти на 1 кг випареної во-

логи трохи збільшиться. При середній витраті природного газу на отримання агенту 

сушіння рівному 117 м3/год, як і в випадку сушіння плит товщиною 50 мм, реальна 

питома витрата теплоти на випаровування вологи з плит товщиною 100 мм буде скла-

дати: 

𝑞
⋅ ⋅

6600 ккал/кг. 

Виходячи із вищенаведених матеріалів задачі досліджень можна сформулювати 

наступним чином: 

1. Провести дослідження тепломасообміну при зневоднюванні жорстких теплоі-

золяційних плит на основі базальтових волокон, при різних температурах аге-

нту сушіння і різних товщина плит. 
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2. Провести дослідження тепломасообміну при зневоднюванні базальтових плит 

при різній швидкості агенту сушіння. 

3. Провести дослідження тепломасообміну при зневоднюванні базальтових плит 

при різних вологовмістах агенту сушіння. 

4. На основі узагальнення дослідних даних досліджень розробити методику роз-

рахунку кінетики сушіння базальтових плит і отримати розрахункову залеж-

ність для визначення часу сушіння. 

5. Оцінити питомі енергетичні показники процесу сушіння теплоізоляційних плит 

на основі базальтових волокон. 

5.1.2. Експериментальний стенд 

Дослідження по сушінню базальтових плит проводилися на експерименталь-

ному модернізованому стенді, принципова схема якого представлена нижче (Рисунок 

5. 1). Контур експериментального стенда являє собою систему повітропроводів з ве-

нтилятором (1), калорифером (2), камерою (3) для розміщення досліджуваних зразків 

матеріалів, (4) заслінок для регулювання повітряного потоку (5), парових котлів для 

регулювання різного вологовмісту агенту сушіння (АС). Парові котли забезпечують 

підтримку вологовмісту АС шляхом парогенерування з водопровідної води в безпе-

рервному режимі і подачі насиченої пари в контур циркуляції АС. Зразки досліджу-

ваного матеріалу, у цьому випадку базальтові плити (4) товщиною 50 мм та 100 мм, 

розміщають в сушильній камері (3) на підставці (піддон), з'єднану з терезами (7), що 

дозволяють фіксувати безперервно зміну маси досліджуваного зразка матеріалу. По-

вітряний контур з камерою для дослідження зразків, має переріз 300 х 300 мм. Елек-

троустаткування та прилади забезпечують нормальну роботу універсального сушиль-

ного стенда. Підтримка температур АС регулюються шляхом встановлення на при-

ладі (8) необхідної заданої температури і здійснюється автоматично відключенням і 

включенням частини електронагрівачів у калорифері. 

Електроустаткування котлів забезпечене заводами-виробниками агрегатів з ре-

гуляторами тиску і витратами пари. 



 

 

183

Вимірювання вологи проходить шляхом вимірювання термопарами темпера-

тури сухого й мокрого термометра з використанням таблиць і I-d діаграми в спеціа-

льному контурі (9). Вимірювання, регулювання і запис температури в контурі та зра-

зках матеріалу здійснюється термопарами типу ХК із вторинними приладами ТРЦ-02 

(8) і КСП-4 (10). 

Прилад ТРЦ-02 для виміру, контролю і регулювання температури має канал по-

зиційного регулювання й таймер. В якості  датчиків використовують стандартні дат-

чики типу ХК і ХА. 

Прилад виконаний на базі мікроконтролера АТ 89 С2051 фірми ATMEL, що за-

безпечує високу надійність роботи. Принцип роботи приладу заснований на вимірі 

електричного потенціалу термопари та перетворення отриманого значення сигналу за 

допомогою АЦП у цифрову форму. Цифровий сигнал обробляється мікроконтроле-

ром, значення відображається на табло індикації, порівнюється із задатчиками та ке-

рує вихідними симисторами. 

Методика проведення експериментів. 

З метою моделювання умов, які будуть мати місце в промисловій установці, 

була розроблена експериментальна ділянка, що забезпечує аеродинамічні умови при 

розташуванні плит на відстані 50 мм одна від іншої з рівномірним заповненням епюри 

швидкостей по висоті і ширині каналу. 

Була виготовлена спеціальна касета, у яку поміщався зразок плити розміром 250 

х 320 мм; ця касета встановлювалася на підставку в камері контуру сушильного сте-

нда. Для виключення впливу торців досліджуваного зразка торцеві поверхні ізолюва-

лися від впливу потоку нагрітого повітря. 

Підставка з'єднана за допомогою штока з електронними терезами, які знахо-

дяться поза камерою й забезпечують безперервне зважування і контроль зменшення 

вологи в зразку плити, що перебуває в камері експериментального стенда. 
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Рисунок 5. 1 – Схема експериментального стенду для дослідження процесу сушіння різних матеріалів: 

1 – вентилятор; 2 – електрокалорифер; 3 – камера для розміщення зразків матеріалів; 4 – кювета з матеріалом, 
що з'єднана з терезами; 5 – заслінки для регулювання потоку АС; 6 – паровий котел; 7 – терези; 8 – прилад, що 
фіксує та підтримує задану температуру в камері (ТРІ-02); 9 – електронний потенціометр КСП-4, що записує темпе-
ратуру в камері i зразку; 10 – обвідна лінія. 
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Температура АС встановлювалася і підтримувалася за допомогою приладу 

ТРЦ-02ТП-1, градуювання ХК, з похибкою вимірювання та регулювання 1%, з діапа-

зоном вимірювання 0-400оС. 

Температура матеріалу вимірювалася автоматичним потенціометром КСП-4, 

градуювання ХК зі шкалою 0-150оС, клас точності - 0,5, ціна поділки шкали - 1оС. 

Швидкість руху АС вимірювалася термоанемометром АТТ-1004. 

Температура зразка вимірювалася вмонтованими термопарами на поверхні, у 

центрі зразка та між центром зразка і поверхнею на однаковій відстані від них. 

Оцінка похибок вимірювання 

Оцінка похибок вимірювання експериментальних даних базувалася на теорії 

ймовірностей та теорії помилок [140]. Довірчий інтервал шуканої величини визнача-

вся з ймовірністю 𝛼 0,95 (ступінь ризику 𝑝 0,05). Результати записувалися у ви-

гляді 

𝑥 �̄� 𝛥 ,           (5.1) 

де �̄�- середнє арифметичне значення величини, що визначається; 

𝛥 - значення абсолютної похибки вимірювання залежить від умов проведення 

експерименту і складається із суми систематичної і випадкової помилок. 

Сумарна абсолютна систематична похибка вимірювальної системи визнача-

ється в такий спосіб: 

𝛥 ∑ 𝛥 ,          (5.2) 

де 𝑛 - загальна кількість помилок по кожному елементу вимірювальної си-

стеми; 

𝛥 - систематична похибка і-го елементу системи (приймається рівною похибці 

вимірювального приладу). Середньоквадратична похибка методу вимірювання вели-

чини, що визначається: 

𝑆
∑ ̄

,          (5.3) 

де 𝑛 - кількість вимірювань у досліді; 
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�̄� 𝑥 - квадрат абсолютного відхилення величини 𝑥 , від його середнього 

арифметичного значення �̄�. 

Необхідне число паралельних вимірювань для імовірності 𝛼 0,95 знайдено з 

урахуванням недоцільності зменшення величини випадкової помилки 𝛥  до значення 

меншого 1/3 сумарної величини систематичної помилки вимірювальної системи 

[142]. 

Сумарна похибка результату прямого вимірювання розраховується за форму-

лою: 

𝛥 𝛥 𝑡 ⋅ 𝜎 𝛥 𝑡 ⋅
√

,       (5.4) 

де 𝑡ст- коефіцієнт Стьюдента, приймається при ймовірності 𝛼 0,95 та кілько-

сті дослідів 𝑛;  

𝜎 - середньоквадратична помилка виміру середнього арифметичного значення 

�̄�. У проведених вимірюваннях 𝑛 4 9, 𝑡ст 3,2 2,3. 

Відносна похибка результату прямого вимірювання розраховується: 

𝜀
̄

⋅ 100%,          (5.5) 

У випадку, якщо досліджувана величина є функція двох або більше незалежних 

змінних 𝑌 𝑓 𝑋 , 𝑋 , … , 𝑋 , абсолютне значення похибки результату непрямого ви-

мірювання визначається: 

𝛥𝑌 ∑ ⋅ 𝛥 ,        (5.6) 

де - частна похідна по перемінній 𝑋 , сумарна абсолютна похибка якої дорі-

внює 𝛥 . Відносна похибка результатів непрямих вимірювань розраховується по за-

лежності (5.5), де замість величини �̄� розглядається 𝑌, а замість сумарної похибки 𝛥  

- 𝛥𝑌. 

Загальна абсолютна похибка визначення результату непрямого вимірювання 

(𝛥𝑌  ) і розраховується в такий спосіб: 

𝛥𝑌 ∑ 𝛥𝑌 𝑘 ∑ 𝛥𝑌      (5.7) 
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де п, т – кількість складових похибок, які мають нормальний і рівномірний за-

кон розподілу, відповідно (параметри, позначені одним штрихом - розподілені за но-

рмальним законом, позначені двома штрихами - розподілені за рівномірним законом); 

k – константа, що залежить від довірчої ймовірності, з якої необхідно визначати 

величину похибки. 

Для довірчої ймовірності α=0,95 параметр k≈1, а вираз (5.7) можна представити 

в спрощеному вигляді: 

𝛥𝑌 ∑ 𝛥𝑌          (5.8) 

Значення граничнодопустимих похибок приладів, сумарних абсолютних похи-

бок систем і похибок вимірювання наводиться в таблицях 5.1-5.3. 

Таблиця 5. 1 - Граничнодопустимі похибки приладів 
№ 

п/п 
Прилад 

Вимірювана 

величина 

Гранично допустимі 

абсолютні похибки 

1 Потенціометр КСП-4 ˚С 0,5 

2 Термометр лабораторний Температура, ˚С 0,1 

3 Терези електронні Маса, г 1 

4 Анемометр АТТ-1004 Середня швидкість, м/с 0,1 

5 Прилад ТРЦ-02 Температура, ˚С 1 

6 Хронометр Час, хв. 0,5 

Таблиця 5. 2 - Сумарні абсолютні похибки вимірювальних систем 
№ 

п/п 
Вимірювана величина 

Умовне 

позначення 

Сумарна 

похибка 

1 Вимірювання кількості випаруваної во-

логи 

Мв, г 2,5 

2 Вимірювання часу секундоміром , хв. 1 

3 Вимірювання температури матеріалу Tк, ˚С 1,0 

4 Вимірювання температури АС Tт, ˚С 1,0 

5 Вимірювання середньої швидкості v, м/с 0,2 
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Таблиця 5. 3 - Сумарні похибки результатів вимірювань 

№ 
п/п 

Вимірювана величина 
Похибки 

𝛥 𝑆 𝛥  𝜀,% 
1 Вимірювання кількості випарува-

ної вологи 1 0,01 1,6 5,0÷2,4 
2 Вимірювання часу секундоміром 0,1 0,1 0,26 6,0÷1,2 
3 Вимірювання температури мате-

ріалу 1,0 0,3 1,24 4÷1 
4 Вимірювання температури АС 1,0 0,3 1,24 1,0÷0,7 
5 Вимірювання середньої швидко-

сті 0,1 0,1 0,348 17,4÷3,85 
 
5.1.3. Дослідження тепломасообміну при різних температурах агенту су-

шіння 

По характеру будови базальтові плити з бентонітовим зв’язуючим можна від-

нести до капілярно-пористих колоїдних тіл. Схематично сушіння таких матеріалів 

може бути представлено, як ряд зв’язаних один з одним процесів, а саме, переміщення 

вологи всередині матеріалу, пароутворення і видалення з поверхні розділу в оточуюче 

повітряне або газове середовище. 

Необхідною умовою здійснення сушильного процесу є різниця парціальних ти-

сків парів над поверхнею матеріалу і в оточуючому середовищі і температурний на-

пір, тобто різниця температур між повітряним середовищем і поверхнею матеріалу, 

що зумовлює надходження теплоти, яка необхідна для випаровування вологи від АС 

до матеріалу. 

Механізм переміщення вологи в плитах під час сушіння може бути представле-

ний наступним чином: випаровування вологи з поверхні зумовлює градієнт вологи 

між зовнішніми і глибинними шарами, через що проходить переміщення вологи до 

поверхні з шарів, які лежать нижче і загальне зниження вологи матеріалу. 

Весь цикл сушіння базальтових плит з бентонітовим зв'язуючим може бути ро-

зділений на періоди, що відрізняються один від одного характером зміни вологи, шви-

дкості сушіння і розподілом температури по перерізу висушуваних виробів. 

В початковий період сушіння проходить нагрівання матеріалу (плит), підви-

щення парціального тиску парів над його поверхнею і випаровуванням вологи. 
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Температура зовнішніх і глибинних шарів при цьому підвищується до рівня, близь-

кого до показників мокрого термометра і залишається незмінним, поки випарову-

вання вологи проходить з поверхні матеріалу (плити). 

Спостерігаючи за зменшенням маси вологовіддачі матеріалу в першому періоді 

сушіння, можна помітити, що крім початкового короткого періоду нагрівання, воло-

говіддача при незмінних умовах процесу (температура, вологовміст і швидкість АС) 

в рівні відрізки часу залишається однаковою. 

Тому перший період називається періодом сушіння з постійною швидкістю і на 

кривій сушіння графічно відображається прямолінійним відрізком кривої [143]. 

При досягненні певного вологовмісту базальтових плит, що називається пер-

шим критичним волого вмістом (uкр1) прямолінійний відрізок переходить в криву, що 

характеризує неперервне зменшення швидкості сушіння внаслідок сповільнення над-

ходження вологи до поверхні матеріалу. Разом з тим постійно підвищується темпера-

тура матеріалу. На відміну від першого періоду цей період називається періодом па-

даючої швидкості сушіння (Рисунок 5. 2) [143]. 

 

Рисунок 5. 2 – Типова крива сушіння теплоізоляційних базальтових плит. 

Період падаючої швидкості сушіння може мати і другу критичну точку (uкр2). 

Після неї крива асимптотично наближається до рівноважного вологовмісту (при 
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м'яких режимах сушіння), а температура матеріалу, особливо обезводнення зовнішніх 

шарів, швидко підвищується, наближаючись до температури сушильного агенту. 

 

Рисунок 5. 3 – Криві сушіння теплоізоляційних базальтових плит товщиною 
δ ≈ 50 (мм) в залежності від температури АС при його постійній швидкості v = 3,0 
(м/с) і вологовмісті d = 20 - 25 (грам вологи/кг сухого повітря): 𝜏 (хв.). 

З метою визначення впливу температури були проведені дослідження по су-

шінню базальтових плит при різних температурах АС. 

Для цього проводилася серія дослідів, в яких один з параметрів був змінною 

величиною, в той час, як інші параметри були постійними. 

Так, в дослідах по сушінню базальтових плит, завтовшки δ ≈ 0,05 м, для визна-

чення впливу температури, серія дослідів була проведена при температурах 100, 120, 

140 і 160 (оС) при швидкості АС v = 3,0 (м/с) і вологовмісті 

d = 20 (г/кг с.п.). 

Криві сушіння представлені нижче (Рисунок 5. 3), з якого видно, що із зростан-

ням температури АС процес сушіння прискорюється, і час сушіння скорочується. 

Так, наприклад, при температурі АС t = 100 (оС) час сушіння до кінцевої воло-

гості 2,0 – 3,0 %, яка є рівноважною вологістю, складає 1300 хвилин, а час сушіння 

при температурі 160 (оС) при тій же швидкості АС, рівній ~ 3,0 (м/с), складає вже 800 

хвилин. Тривалість сушіння скорочується в 1,6 рази. 
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Рисунок 5. 4 – Залежність швидкості сушіння плит в періоді постійної швидко-
сті 𝑁 кг/кг /хв.  від різниці температур ∆𝑡 𝑡 𝑡м (˚С) АС при постійній швид-
кості потоку 𝑣 = 3,0 (м/сек.), 𝛿 ≈ 50 (мм). 

При сушінні базальтових плит спостерігається період постійної швидкості су-

шіння. Графічно це відображається ділянкою прямих ліній від початкового вологов-

місту до першого критичного вологовмісту, після якого починається період падаючої 

швидкості сушіння. В період постійної швидкості сушіння спостерігається прямо 

пропорційна залежність від різниці температур сухого і мокрого термометрів. Нижче 

(Рисунок 5. 4) представлена залежність швидкості сушіння 𝑁 кг/кг /хв.  від різ-

ниці температур сухого і мокрого термометрів ∆𝑡 𝑡 𝑡м (˚С), яка підтверджує вка-

зану прямо пропорційну залежність. 

Також був проведений комплекс досліджень по сушінню базальтових плит в 

залежності від температури при постійній швидкості АС 𝑣 = 3,0 (м/c),  

𝑢  ≅ (470 %, 440 %), товщиною 𝛿 ≈ 100 (мм) (𝛿 = 84 -92 (мм)). Нижче (Рисунок 5. 5) 

представлені криві сушіння базальтових плит при різних температурах (100-160 (оС)), 

з яких також видно, що з підвищенням температури спостерігається прискорення про-

цесу сушіння. Так при температурі АС 𝑡 = 100 (оС), час сушіння до вологовмісту 3,0% 
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складає ~ 1200 (хв.), а при температурі 160 (оС) – 1000 (хв.). Представлена залежність 

швидкості сушіння в періоді постійної швидкості від різниці температур сухого і мо-

крого термометрів при швидкості АС 𝑣 = 3,0 (м/с) для плит товщиною 𝛿 ≈ 100 (мм) 

(Рисунок 5. 6). 

 

Рисунок 5. 5 – Криві сушіння базальтових плит в залежності від температури 
при постійній швидкості АС - v = 3,0 (м/с), u0= 400 %, δ ≈ 100 (мм). 

Ці дані підтверджують прямо пропорційну залежність швидкості сушіння в пе-

ріоді постійної швидкості від різниці температур, але вони також показують, що чи-

сельні значення 𝑁 для плит 𝛿 ≈ 100 (мм) нижче за значення 𝑁 для плит 50 (мм) за тих 

же умов сушіння. 

Нижче на рисунках надані криві швидкості сушіння від вологовмісту базальто-

вих плит при 𝑣 = 3,0 (м/c), 𝛿 = 48-52 (мм) і плит δ = 85-92 (мм) (Рисунок 5. 7, Рисунок 

5. 8). Як видно з рисунків, критичний вологовміст базальтових плит δ = 48-52 (мм) з 

підвищенням температури від 100 до 140 (оС) практично залишався однаковим і до-

рівнював uкр1 = 2,5 (кг/кг), при підвищенні температури до 160 (оС) спостерігається 

збільшення першого періоду сушіння і зсув критичної точки до uкр1 = 2,0 (кг/кг). 
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Рисунок 5. 6 – Залежність швидкості сушіння плит в періоді постійної швидко-
сті 𝑁 кг/кг /хв.  від різниці температур ∆𝑡 𝑡 𝑡м (˚С) АС при постійній швид-
кості потоку v = 3,0 (м/сек.), δ ≈ 100 (мм). 

 

Рисунок 5. 7 – Криві швидкості сушіння базальтових плит при 𝑣 = 3,0 (м/с), 
δ ≈ 50 (мм). 
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Рисунок 5. 8 - Криві швидкості сушіння базальтових плит при 𝑣 = 3,1 (м/с), 
𝛿 ≈ 100 (мм). 

Підвищення температури при постійних 𝑣 і 𝛿 викликає одночасне збільшення 

інтенсивності сушіння (γm) і коефіцієнта дифузії вологи. Відношення γm/аm. може збі-

льшуватися з підвищенням температури, а потім зменшуватися, а може практично не 

змінюватися. 

Так, наприклад, при сушіння товстостінних гіпсобетонних і виробів з ГЦПВ при 

підвищенні температури АС більше 100 (оС) не спостерігалось значної зміни uкр1 і uкр2 

[145]. 

При сушінні базальтових плит товщиною 𝛿 ≈ 100 (мм) перший критичний во-

логовміст uкр1 при зміні температури АС t = 100 – 160 (оС) виявився практично одна-

ковим і рівним uкр1 = 1,8 (кг/кг). 

Критичний вологовміст також добре визначається по записах дослідних даних 

в журналі дослідів, коли точно можна проконтролювати закінчення першого періоду 

сушіння, а саме, коли зменшення вологовмісту за одиницю часу починає зменшува-

тися. 
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Хоча є незначні коливання значень uкр1 можна з достатньою, для практики точ-

ністю, використовувати приведений критичний вологовміст uкр1пр. 

Безсумнівний інтерес представляло проконтролювати зміну температури на по-

верхні зразка плити, в центрі зразка і по середині між поверхнею і центром зразка. 

На рисунках представлені одержані записи температур зразків базальтових 

плит товщиною 𝛿 ≈ 50 (мм), 𝛿 ≈ 70 (мм) і 𝛿 ≈ 100 (мм) і кривих сушіння при однакових 

умовах проведення експериментів 𝑡 = 160 (оС), 𝑣  ≅ 8,0 (м/c), 𝑑=18 (г/кг сух. пов.) 

(Рисунок 5. 9, Рисунок 5. 10). 

Як видно з одержаних кривих змін температур в усіх зразках, характер їх одна-

ковий. 

Добре видно період прогрівання зразка, коли температури на поверхні, в центрі 

зразка і посередині між поверхнею і центром збільшується ідентично з різницею в 

декілька градусів.  

Пізніше на поверхні зразка після закінчення першого періоду сушіння спосте-

рігається швидкий ріст температури, тоді як в центрі зразка температура залишається 

постійною довгий час. Так для плити товщиною 𝛿 ≈ 50 (мм) процес сушіння якої три-

ває 600 (хв.), температура в центрі зразка залишається незмінною і близькою до тем-

ператури мокрого термометра (~50 (оС)) протягом 450 (хв.), а при закінченні процесу 

сушіння досягає 70 (оС). На поверхні зразка вже через 85 (хв.) температура зростає до 

100 (оС). 

Аналогічна картина зміни температур спостерігається при сушінні при таких 

же параметрах АС для базальтової плити 𝛿 ≈ 70 (мм). Процес сушіння продовжується 

1000 хвилин, температура в центрі зразка залишається постійною, практично на про-

тязі 700 хвилин, тільки після цього починає збільшуватися і до кінця сушіння досягає 

85 (оС). 

При проведенні досліджень по сушінню заводських зразків теплоізоляційних 

базальтових плит були встановлені особливості, які істотно ускладнювали обробку і 

узагальнення результатів досліджень, зокрема, побудову узагальненої кривої сушіння 

[150], висновок залежності швидкості сушіння в першому періоді від режимних па-

раметрів [143]. 
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Рисунок 5. 9 – Крива сушіння та динаміка температури зразка 𝛿 50 (мм) при сушінні 𝜏 (хв.): 
1) 𝑑 18, крива сушіння при температурі, швидкості та початковому вологовмісті АС – 160 (˚С), 7,7 м/с та 18 (г/кг сух. 

пов.), відповідно, основна вісь; 2) ℎ 0, температура на поверхні зразка, допоміжна вісь; 3) ℎ 12,5, температура на відстані 
12,5 (мм) від поверхні зразка; 4) ℎ 25, температура в середині зразка. 
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Рисунок 5. 10 – Крива сушіння та динаміка температури зразка 𝛿 70 (мм) при сушінні 𝜏 (хв.): 
1) 𝑑 30, крива сушіння при температурі 160 (˚С), швидкості 8,0 (м/с) та початковому вологовмісті АС 

30 (г/кг сух. пов.), основна вісь; 2) ℎ 0, температура на поверхні зразка, допоміжна вісь; 3) ℎ 15, температура на відстані 
15 (мм) від поверхні зразка; 4) ℎ 35, температура в середині зразка. 
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Ці особливості полягали в наступному. Початковий вологовміст досліджува-

них заводських плит коливався в досить широких межах від 3,2 (кг вол./кг с.п.) до  

4,4 (кг вол./кг с.п.). Товщина плит 𝛿 = 50 (мм), насправді, коливалася від 42 до 52 

(мм), а товщина плит 𝛿 = 100 (мм) - від 82 до 100 (мм). Природно, що при однакових 

режимних умовах проведення дослідів (𝑣  const, 𝑡  const) для одного і того ж 

розміру товщини плит і близької початкової вологості і при одній і тій же швидко-

сті випаровування за одиницю часу (грами вологи за хвилину) швидкість сушіння 

в першому періоді (𝑁) через відмінності в кінцевій, абсолютно сухій масі зразків, 

виявлялася різною. 

 

Рисунок 5. 11 – Залежність швидкості сушіння базальтових плит в періоді 
постійної швидкості від різниці температур ∆𝑡 𝑡 𝑡м (˚С), при постійній швид-
кості потоку v = 6 м/с: 1 – температура АС 𝑡 100 (˚С); 2 – 120 (˚С); 3 – 140 (˚С); 
4 – 150 (˚С); 5 – 160 (˚С); 6 – 100 (˚С); 7 – 120 (˚С); 8 – 140 (˚С); 9 – 150 (˚С); 10 – 
180 (˚С). 

Вплив потенціалу перенесення різниці температур сухого і мокрого термоме-

трів на швидкість сушіння в першому періоді 𝑁 для плит різної товщини, які мало 

відрізняються по об’ємній масі (𝜌= 178-179 кг/м3) наводиться на рисунку (Рисунок 
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5. 11). Як видно з представленого графіка, що шляхом ведення відношення товщин 

плит, які при однаковій об’ємній масі частково враховують абсолютно суху масу 

плит, дослідні дані залежності швидкості сушіння в першому періоді 𝑁 від різниці 

температур розміщуються на одній прямій. 

Було також встановлено, що об’ємна маса готових плит коливається в досить 

широких межах (від 𝜌 = 140 кг/м3 до 𝜌 = 225 кг/м3). При одних і тих режимних 

параметрах процесу сушіння це також даватиме різні значення для швидкості су-

шіння в першому періоді. 

Причому, оскільки матеріал є композитним об’ємна маса плит залежить від 

декількох чинників: кількості бентонітового зв'язуючого (глини), діаметру базаль-

тової нитки, порозності шару, кількості потовщень у вигляді кулястої форми (ко-

рольків). 

 

Рисунок 5. 12 – Залежність швидкості сушіння базальтових плит в першому 
періоді від відносної об’ємної маси при 𝛿 42 52 (мм) (1-6), 𝛿 82 100 (мм) 
(7-10), 𝑣 = 3,1 (м/с). 
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Аналіз технологічних процесів при виробництві плит дозволяє зробити ви-

сновок, що основним чинником, який впливає на зміну об’ємної маси плит, є кіль-

кість бентонітового зв'язуючого. При виробництві плит є операція нанесення роз-

чину глини на поверхню плити (так зване «полірування») і ця кількість може бути 

різною. Але різний вміст бентонітового зв'язуючого не тільки впливає на об’ємну 

масу плити, але також впливає на дифузійні характеристики плити. 

Експериментальні дані залежності комплексу швидкості сушіння 𝑁∗ в пер-

шому періоді з урахуванням впливу різної товщини плит і різниці температур від 

відношення мінімально можливої об’ємної маси абсолютно сухої плити до дійсної 

об’ємної маси абсолютно сухої плити наводяться вище (Рисунок 5. 12). Як можна 

бачити, з достатньою для практичних цілей точністю комплекс швидкості сушіння 

𝑁∗ в першому періоді лінійно залежить від відносної об’ємної маси базальтових 

плит з бентонітовим зв'язуючим 𝑁∗ 𝐾 ∙ 𝜌 𝜌⁄ . 

5.1.4. Дослідження тепломасообміну при різних швидкостях руху аге-
нту сушіння 

Для визначення впливу швидкості АС на кінетику сушіння базальтових плит 

з бентонітовим зв’язуючим було проведено ряд дослідів зі зразками заводських 

плит при постійній температурі АС і різних швидкостях. Нижче на рисунках пред-

ставлено дослідні залежності (вісь ординат – відношення 𝑢 /𝑢  внаслідок різного 

початкового вологовмісту 𝑢 ) кривих сушіння від часу 𝜏 (хв.) при різних швидкос-

тях АС, для плит товщиною 𝛿 ≈ 50 (мм) (Рисунок 5. 13) і 𝛿 ≈ 100 (мм) (Рисунок 5. 

14). З представлених залежностей видно, що збільшення швидкості АС зменшує 

час сушіння. Так, збільшення швидкості від 1,7 (м/с) до 7,7 (м/с) при постійній те-

мпературі АС для плити 𝛿 ≈ 50 (мм) скорочує час сушіння з 680 (хв.) до 500 (хв.) (~ 

на 34%). Збільшення товщини плит від 50 до 100 (мм) призводить до вагомого збі-

льшення тривалості сушіння. А для плит товщиною 𝛿 ≈ 100 (мм) збільшення шви-

дкості від 3,1 (м/с) до 7,7 (м/с), при постійній температурі АС, скорочує час сушіння 

з 1000 (хв.) до 800 (хв.). 

Слід відмітити, що вплив швидкості АС менш вагомий, ніж вплив темпера-

тури. 
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Рисунок 5. 13 - Криві сушіння теплоізоляційних базальтових плит 𝛿 50 (мм) 
в залежності від швидкості при постійній температурі АС 𝑡  160 (оС), 𝜏 (хв.): 1 - 
𝑣 1,7 (м/с); 2 - 𝑣 3,1 (м/с); 3 - 𝑣 5,3 (м/с); 4 - 𝑣 7,7 (м/с). 

Збільшення товщини плит від 50 до 100 (мм) приводить до істотного збіль-

шення тривалості сушіння. 

 

Рисунок 5. 14 - Криві сушіння теплоізоляційних базальтових плит 𝛿 100 
(мм) в залежності від швидкості при постійній температурі АС 𝑡  160 (оС), 𝜏 
(хв.): 1 - 𝑣 3,1 (м/с); 2 - 𝑣 5,2 (м/с); 3 - 𝑣 7,7 (м/с). 
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Так при одних і тих же параметрах технологічного процесу 𝑡 = 160 (оС) і шви-

дкості 𝑣 = 3 (м/с), плита товщиною 𝛿 ≈ 50 (мм) висихає за 580 (хв.), а плита товщи-

ною δ ≈ 100 (мм) за ~ 1000 (хв). 

Нижче на рисунках представлені залежності швидкості сушіння від зміни во-

логовмісту при різних швидкостях обдування базальтових плит товщиною  

𝛿 ≈ 50 (мм) і 𝛿 ≈ 100 (мм) (Рисунок 5. 15, Рисунок 5. 16). Для плит товщиною 𝛿 ≈ 

50 (мм) критична вологість - 𝑢к   2,0 (кг/кг). 

Для базальтових плит товщиною 𝛿 ≈ 100 (мм) при 𝑡 =160 (оС) спостерігається 

зі збільшенням швидкості обдування ріст критичного вологовмісту uкр1 від  

𝑢к   1,5 (кг/кг) до 𝑢к   2,2 (кг/кг). 

При проведенні досліджень було встановлено, що заводські плити мають рі-

зну початкову вологість (з 360 до 450%), товщина плит розміром 𝛿 ≈ 50 (мм) коли-

валася від 42 (мм) до 52 (мм), а плит 𝛿 ≈ 100 мм від 82 (мм) до 100 (мм). Крім того 

виявилося, що і об’ємна маса плит змінювалась в доволі широких межах від 140 

(кг/м3) до 225 (кг/м3). Ці нестабільні початкові умови експериментів приводили до 

викривлення реальних впливів технологічних параметрів дослідів і утрудненню 

узагальнення дослідних даних. В процесі проведення досліджень було встанов-

лено, що повторно зволожені зразки плит в процесі сушіння в періоді постійної 

швидкості сушіння дають такі ж результати по випаровуванню вологи, як і завод-

ські. Тому частина дослідів для встановлення точного впливу технологічних пара-

метрів процесу були проведені на зволожених зразках, оскільки встановлені зале-

жності 𝑁 від температури і швидкості АС є основою для узагальнення дослідних 

даних і виводу розрахункової залежності кінетики процесу сушіння. 

Для установлення залежності 𝑁 від швидкості АС і узагальнення всіх дослі-

дних даних нами було проведено коригування різних розмірів плит за допомогою 

безрозмірного відношення , де 𝛿 – фактична товщина плити від 42 (мм) до 100 

(мм), 𝛿  – умовно прийнята величина, по відношенню до якої приводяться факти-

чні товщини зразків плит, дорівнює 50 (мм). Таким же чином був введений коригу-

ючий коефіцієнт відношення плит з різною об’ємною масою , де 𝜌  – 
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мінімальна об’ємна маса абсолютно сухої плити, розміром 100 (кг/м3) і 𝜌 – факти-

чна об'ємна маса абсолютно сухої плити. 

 

Рисунок 5. 15 – Криві швидкості сушіння теплоізоляційних базальтових плит 
𝛿 50 (мм) в залежності від швидкості при постійній температурі АС 
𝑡 160 (˚С): 1 - 𝑣 1,7 (м/с); 2 - 𝑣 3,1 (м/с); 3 - 𝑣 5,3 (м/с); 4 - 𝑣 7,7 (м/с). 

 

Рисунок 5. 16 – Криві швидкості сушіння теплоізоляційних базальтових плит 
𝛿 100 (мм) в залежності від швидкості при постійній температурі АС 
𝑡 160 (˚С): 1 - 𝑣 3,1 (м/с); 2 - 𝑣 5,2 (м/с); 3 - 𝑣 7,7 (м/с). 

Нижче представлено узагальнені дослідні дані залежності швидкості сушіння 

𝑁 
кг вологи кг сух.  матеріала⁄

хв.
 в першому періоді з урахуванням впливу різної товщини 
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плит, різної об'ємної маси плит, різниці температур (Рисунок 5. 17). Графічна зале-

жність представлена на рисунку добре апроксимується наступною залежністю – 

𝑁 1,55 ⋅ 10 𝑣 , 𝑡 𝑡м ,      (5.9) 

де 𝑡  – температура набігаючого потоку АС (оС); 𝑡м – температура мокрого 

термометра (оС); 𝑣 – середня швидкість АС в каналі над і під зразком плити (м/с); 

𝛿  – умовна прийнята величина, по відношенню до якої приводяться фактичні то-

вщини зразків плит, рівна 50 (мм); 𝛿 – фактична товщина плити (мм); 𝜌  – міні-

мальна можлива об’ємна маса сухої плити, рівна 100 (кг/м3); 𝜌 – фактична об’ємна 

маса сухої плити (кг/м3). 

Отримана залежність швидкості сушіння в першому періоді з врахуванням 

температури і швидкості АС, а також коефіцієнтів, що враховують вплив різних 

товщин і об’ємних мас дослідних зразків, дозволила побудувати узагальнені криві 

сушіння для базальтових плит δ ≈ 50 (мм) і δ ≈ 100 (мм) в координатах 𝑓 𝑁 ∙ 𝜏 , 

де 𝑁 розраховується по приведеній вище залежності (Рисунок 5. 18 і Рисунок 5. 19) 

[150]. 

 

Рисунок 5. 17 – Залежність швидкості сушіння базальтових плит в першому 
періоді від швидкості АС: 1-4 заводські плити 𝛿 42 52 (мм); 5-7 заводські 
плити 𝛿 82 100 (мм); 8-12 повторно зволожені плити 𝛿 42 52 (мм); 13-17 
повторно зволожені плити 𝛿 82 100 (мм). 
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Рисунок 5. 18 – Узагальнена крива сушіння теплоізоляційних базальтових 
плит при швидкості АС 𝑣 = 3,1 (м/с), при 𝛿 = 42-52 (мм): 1 – температура АС 
100 (˚С); 2 – 120 (˚С); 3 – 140 (˚С); 4 – 160 (˚С). 

 

Рисунок 5. 19 - Узагальнена крива сушіння теплоізоляційних базальтових плит 
при швидкості АС 𝑣 = 3,1 (м/с), при 𝛿 = 82-100 (мм): 1 – температура АС 100 (˚С); 
2 – 120 (˚С); 3 – 140 (˚С); 4 – 160 (˚С). 
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5.1.5. Дослідження тепломасообміну при різному вологовмісті агенту 
сушіння та змінній температурі процесу 

Для визначення впливу вологовмісту АС на інтенсивність сушіння були про-

ведені дослідження при зміні вологовмісту АС від 20 до 280 грамів вологи/кг су-

хого повітря. 

На рисунку представлено криві сушіння заводських зразків теплоізоляційних 

плит товщиною 𝛿 ≈ 100 (мм) при однакових температурі та швидкості АС, але при 

різних його вологовмістах від 20 до 280 (г/кг с. п.) з яких видно, що вологовміст 

АС при його високій температурі впливає на інтенсивність і час сушіння незначно 

(Рисунок 5. 21). 

Цей факт підтверджується відомими дослідними даними по сушінню гіпсо-

вих листів і товстостінних гіпсових і гіпсобетонних виробів. Встановлено, що під-

вищений вологовміст призводить до збільшення першого періоду сушіння і змен-

шення першої і другої критичної вологості матеріалу [145]. 

Нижче представлено криві сушіння, які були одержані при різних температу-

рах АС 120, 140 і 160 (˚С), при постійній швидкості 𝑣 ≈ 7,7 (м/с) і вологовмістах 𝑑 

≈ 200-280 (г/кг с.п.). Вплив температури АС на процес сушіння зберігається – з ро-

стом температури АС інтенсивність сушіння зростає, тривалість сушіння зменшу-

ється (Рисунок 5. 22). 

Процес сушіння в реальній установці супроводжується зниженням темпера-

тури АС в напрямку його руху по камері сушіння. З метою моделювання процесу 

сушіння матеріалу в умовах, коли постійно знижується температура АС, проведено 

експериментальне дослідження сушіння плит товщиною 100 (мм), при швидкості 

АС 7,7 (м/с) та ступінчастій зміні його температури, через рівні проміжки часу. Ді-

апазон та шаг зміни за часом - 𝜏 0, 200, … , 1000 хвилин, діапазон та шаг зміни за 

температурою - 𝑡 150, 140, … , 110 ˚C. 
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Рисунок 5. 20 – Графік ступінчастої зміни температури АС (τ (хв.), t (˚C)). 
Нижче (Рисунок 5. 23, Рисунок 5. 24) представлено криві сушіння і швидкості 

сушіння базальтових плит товщиною 𝛿 ≈ 100 (мм) при швидкості АС 𝑣 ≈ 7,7 (м/с) і 

при ступінчатій зміні температури АС через рівні проміжки часу, при звичайному 

низькому вологовмісті dср ≈ 25 (г/кг с.п.) (крива 1) і високому вологовмісті АС dср 

≈ 230 (г/кг с.п.) (крива 2). 

 

Рисунок 5. 21 – Криві сушіння заводських зразків теплоізоляційних плит 𝛿 ≈ 
100 (мм) при постійних температурі 𝑡 = 160 (˚С) та швидкості 𝑣 = 7,7 (м/с) АС, та 

різному вологовмісті (грам вологи/кг сух. повітря), 𝜏 (хв.): 1 – 𝑑=280; 2 – 𝑑=270-

275; 3 – 𝑑=140; 4 – 𝑑=65-70; 5 – 𝑑=20-25. 
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Рисунок 5. 22 – Криві сушіння теплоізоляційних базальтових плит 𝛿 ≈ 100 (мм) 
при постійній швидкості потоку 𝑣 = 7,7 (м/с) та змінних температурі (˚С) та воло-
говмісті АС (грам вологи/кг сух. повітря), 𝜏 (хв.): 1 - 𝑡=160, 𝑑=280-300; 2 - 𝑡=140, 
𝑑=200-275; 3 - 𝑡=120, 𝑑=200-215. 

 

Рисунок 5. 23 – Криві сушіння теплоізоляційних базальтових плит товщиною 
𝛿 ≈ 100 (мм), швидкості потоку 𝑣 = 7,7 (м/с), ступінчатій зміні температури 
(𝑡 = 110-150 ˚С), та змінному вологовмісті АС (грам вологи/кг сух. повітря), 𝜏 (хв.): 
1 - 𝑑 = 25; 2 - 𝑑 = 230. 
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Рисунок 5. 24 - Криві швидкості сушіння теплоізоляційних базальтових плит 
товщиною 𝛿 ≈ 100 (мм), швидкості потоку 𝑣 = 7,7 (м/с), ступінчатій зміні темпера-
тури (𝑡 = 110-150 ˚С), та змінному вологовмісті АС (грам вологи/кг сух. повітря), 𝜏 
(хв.): 1 - 𝑑 = 25; 2 - 𝑑 = 230. 

З представлених дослідних залежностей можна зробити висновок, що при пі-

двищеному вологовмісті АС спостерігається незначне зниження інтенсивності су-

шіння в першому періоді, збільшується тривалість першого періоду сушіння, та 

зменшується значення першого критичного вологовмісту. 

Внаслідок цього через певний проміжок часу спостерігається співпадіння 

(положення) кривих сушіння і тривалість процесу сушіння виявляється однаковою, 

що ще раз підтверджує, що час проведення процесу при високих вологовмістах АС 

і температурах більше 110 ˚С залишається незмінним. 

З метою вивчення закономірностей протікання процесу сушіння в другому 

періоді, дослідні дані будувалися в напівлогарифмічній системі координат 𝜏 𝑢 

[143-152] (Рисунок 5. 25 - Рисунок 5. 27). 

Нижче представлено криві сушіння в напівлогарифмічній анаморфозі для ба-

зальтових плит товщиною 𝛿 42 52 (мм) і 𝛿 82 100  (мм). Тангенси кутів 
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нахилу прямих, що апроксимують дослідні дані дорівнюють коефіцієнтам сушіння 

на різних етапах процесу К  𝜒 ∙ 𝑁 [143, 144]. Коефіцієнти К  залежать від роду 

вологого матеріалу, його властивостей, режиму та методу сушіння. Значення вели-

чин 𝜒 , що мають назву відносних коефіцієнтів сушіння, в окремих частинах дру-

гого періоду різні, вони визначаються формою зв’язку вологи з матеріалом, його 

структурою, густиною та методом сушіння, але не залежать від режиму сушіння. 

Нижче, для плит 𝛿 42 52 (мм) та 𝛿 82 100 (мм) наводяться криві су-

шіння в другому періоді при швидкості АС 𝑣 3,1 (м/с) та температурах АС 𝑡

100; 120; 140; 160 ˚С. Крім того, для плит товщиною 𝛿 82 100 (мм), буду-

ються криві сушіння в другому періоді при ступінчастій зміні температури АС, 

швидкості 𝑣 7,7 (м/с) та двох значеннях початкових вологовмістів 𝑑 25 г/кг 

с.п. і 𝑑 230 г/кг с.п. 

 

Рисунок 5. 25 – Крива сушіння плит товщиною 𝛿 42 52 (мм) при 
𝑣 3,1 (м/с), другий період сушіння: 100, 120, 140, 160 – температура АС (˚С), від-
повідно. 
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Рисунок 5. 26 – Крива сушіння плит товщиною 𝛿 82 100 (мм) при 
𝑣 3,1 (м/с), другий період сушіння: 100, 120, 140, 160 – температура АС (˚С), від-
повідно. 

 

 

Рисунок 5. 27 – Криві сушіння теплоізоляційних базальтових плит в другому 
періоді при 𝑣 7,7 (м/с), ступінчастій зміні температури (t=150 110 (˚C)), та во-
логовмісті: 1 - 𝑑 25 (г/кг с.п.); 2 - 𝑑 230 (г/кг с.п.). 
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Узагальнення результатів експериментального дослідження проводилося ме-

тодом В.В. Краснікова [151]. Результати представлено у вигляді графічної залеж-

ності (Рисунок 5. 28). На осі абсцис відкладався узагальнений час сушіння (𝑁𝜏), на 

осі ординат – відношення . Узагальнена крива сушіння дозволила одержати 

приведені значення критичних вологовмістів, які характеризують якісні зміни у пе-

ребігу процесу. Точки К150, К1100 відповідають першому критичному вологовмісту 

для базальто-бентонітових виробів товщиною 50 и 100 (мм), відповідно. За анало-

гією з викладеним, точки К250, К2100 відповідають другому критичному вологовмі-

сту. Результати експериментальних досліджень у другому періоді сушіння добре 

апроксимуються (𝑅 0,8) рівняннями виду 𝑙𝑛 𝑦 𝐾 ∙ 𝑥 𝐵, где 𝑥 𝑁 ∙ 𝜏, а 

𝑦 . Коефіцієнти (𝐾), при аргументі 𝑥, відповідають відносним коефіцієн-

там сушіння 𝜒 . Нижче (Таблиця 5. 4) наводяться значення відносних коефіцієнтів 

сушіння 𝜒 , 𝜒  для базальто-бентонітових виробів товщиною 50 и 100 (мм). 

Узагальнена залежність для розрахунку часу сушіння теплоізоляційних база-

льто-бентонітових виробів має вигляд – 

𝜏 𝑢 𝑢к 𝑙𝑛 к

к
𝑙𝑛 к

к
.     (5.10) 

Константи, які входять у рівняння (5.10) представлені в таблиці 5.4. 

Таблиця 5. 4 - Величини і коефіцієнти, що входять в узагальнену залежність 
часу сушки 

№ 
пп Найменування позиції Позна-

чення 

Товщина 
виробу 

50 100 

1 Приведений перший критичний вологовміст 
𝑢к 𝑢
𝑢 𝑢

 0,41 0,20 

2 Узагальнений час сушки до приведеного першого 
критичного вологовмісту (𝑁𝜏)1 2,61 3,54 

3 Приведений другий критичний вологовміст 
𝑢к 𝑢
𝑢 𝑢

 0,04 0,02 

4 Узагальнений час сушки до приведеного другого кри-
тичного вологовмісту (𝑁𝜏)2 11,64 9,18 

5 Відносний коефіцієнт сушки 𝜒  0,266 0,456 
6 Відносний коефіцієнт сушки 𝜒  0,488 0,720 
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Рисунок 5. 28 – Узагальнені криві сушіння базальто-бентонітових виробів то-
вщиною 50 та 100 мм. 

Отримана залежність справедлива в межах досліджених діапазонів парамет-

рів (Таблиця 5. 5). 

Таблиця 5. 5 – Діапазони допустимих параметрів 

№ 
пп 

Найменування 
позиції 

Поз-
на-

чення 

Од. 
вим. 

Величина 

1. Товщина виробу 𝛿 мм 
50 ; 

100 * 

2. Початковий вологовміст виробу 𝑢  
кг вл./кг 

с.м. 
3,2-4,6 

3. Рівноважний вологовміст 𝑢  
кг вл./кг 

с.м. 
0,02-0,03 

4. Густина виробів 𝜌 кг/м куб. 100-225 
5. Температура агенту сушіння 𝑡с оС 100-180 

6. Швидкість агенту сушіння 𝑣 м/с 1,0-10,0 

7. Вологовміст агенту сушіння 𝑑 
г вл./кг 

с.в. 
20-230 

* - діапазон зміни величини. 
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5.2. Аеродинаміка потоку агенту сушіння в камері сушіння 

Робота сушильної установки передбачає використання в якості сушиль-

ного агента суміш продуктів згоряння природного газу та перегрітої водяної 

пари, що виділяється з матеріалу. Основні теплофізичні властивості речовини, 

що впливають на аеродинаміку в камері (густина (), динамічна в’язкість (0), 

теплоємність (cp), теплопровідність ()) залежать від його складу. При обчис-

ленні термодинамічних властивостей речовини припускаємо, що компоненти га-

зової суміші і сама суміш (сушильний агент) задовольняє основному рівнянню 

стану суміші ідеальних газів. Такі параметри, як теплопровідність та в’язкість 

визначаються з використанням існуючих емпіричних залежностей [153]. 

Кількість газів, що виникають при повному згорянні палива, визначається 

за допомогою стехіометричних розрахунків для елементарних реакцій. У випа-

дку спалювання сухого газоподібного палива підрахунок здійснюється з викори-

станням залежностей [153] – 

V0=0,0476[0,5СО+0,5Н2+1,5Н2S+(m+n/4)CmHn-O2],   (5.11) 

VRO2=0,01[CO2+CO+H2S+mCmHn],      (5.12) 

V0
H2O=0,01[H2S+H2+(n/2)CmHn+0,124dг]+0,0161V0,   (5.13) 

V0
N2=0,79V0+(N2/100)        (5.14) 

де V0 – теоретична кількість повітря (=1) віднесена до 1 нм3 сухого газу; 

VRO2, V0
H2O, V0

N2 – теоретичні об’єми трьохатомних газів, водяних парів і азоту, 

відповідно, віднесені до 1 нм3 сухого газу; CО, H2, Н2S, N2 - вміст компонента в 

(%); dг – вологовміст газоподібного палива, віднесений до 1 м3 сухого газу 

(г/нм3). 

При надлишку повітря,що відрізняється від теоретичного (>1) об’єми во-

дяних парів (VH2O) і продуктів згоряння (Vг) обчислюються з використанням за-

лежностей [153] – 

VH2O=V0
H2O+0,0161(-1)V0,       (5.15) 

Vг=VRO2+V0
N2+VH2O+(-1)V0.       (5.16) 

Об’ємні долі трьохатомних газів – 

rRO2=VRO2/Vг,         (5.17) 
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rH2O=VH2O/Vг.         (5.18) 

Результати розрахунків для різних значень коефіцієнта надлишку повітря 

наведено нижче (Таблиця 5. 6). 

Таблиця 5. 6 – Результати розрахунку властивостей агенту сушіння 
№ 
пп 

Величини 
Розмір-

ність 
CH4 - 100%; m=1; n=4; dг=0; 
V0=9,52; V0

N2=7,52; VRO2=1; V0
H2O=2 

1  - 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 

2 VH2O=V0
H2O+0,0161(-1)V0 нм3/нм3 2,000 2,008 2,015 2,023 2,031 

3 Vг=VRO2+V0
N2+VH2O+(-1)V0 нм3/нм3 10,52 11,00 11,49 11,97 12,46 

4 rRO2=VRO2/Vг - 0,095 0,091 0,087 0,084 0,08 

5 rH2O=VH2O/Vг - 0,19 0,182 0,175 0,169 0,163 

6 rп=rRO2+rH2O - 0,285 0,273 0,262 0,253 0,243 

7 продуктів згоряння кг/нм3 1,233 1,234 1,235 1,236 1,237 

Масові та об’ємні долі компонентів суміші, вологовміст продуктів зго-

ряння при різних коефіцієнтах надлишку повітря наведено нижче (Таблиця 5. 7). 

Таблиця 5. 7 – Масові та об’ємні долі компонентів суміші 

Компоненти 
=1,00 =1,05 =1,10 =1,15 =1,20 

g, % r, 
% 

g, % r, 
% 

g, % r, 
% 

g, % r, 
% 

g, % r, 
% 

N2 72,5 71,5 72,6 71,7 72,8 71,9 73,0 72,2 73,2 72,5 

O2 0,0 0,0 1,1 1,0 2,1 1,9 2,8 2,5 3,7 3,2 

CO2 15,1 9,5 14,5 9,1 13,8 8,7 13,3 8,4 12,7 8,0 

H2O 12,4 19,0 11,8 18,2 11,3 17,5 10,9 16,9 10,4 16,3 

d=gH2O/(gN2+gO2+gCO2) 
(кг вологи/кг сух. 
газу) 

0,142  0,134  0,127  0,122  0,116  

𝜇
𝑔
𝜇

𝑔
𝜇

𝑔
𝜇

 

(кг/моль) 
29,885  29,843  29,785  29,743  29,696  

Припускаємо, що процентне масове співвідношення між компонентами су-

хої частини суміші по мірі збільшення її вологовмісту залишається незмінним і 

молекулярна маса компонентів для сухої частини сушильного агента описується 

виразом – 
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=(r)i=1/(g/)i.         (5.19) 

Результати розрахунку молекулярної маси сухої частини сушильного аге-

нта наведено вище (Таблиця 5. 7). 

Маса сушильного агента може бути представлена як сума мас її компоне-

нтів – сухої частини (mг) та водяної пари (mH2O) – 

ma=mг+mH2O (кг).         (5.20) 

Вологовміст агента сушіння дорівнює – 

d=mH2O/mг (кг вологи/кг сух. газу).      (5.21) 

Масові долі компонентів суміші дорівнюють – 

gг=mг/(mг+mH2O)=1/(1+d);       (5.22) 

gH2O=mH2O/(mг+mH2O)=d/(1+d).       (5.23) 

Об’ємні долі компонентів обчислюються з використанням наступних зале-

жностей – 

rH2O=(gH2O/H2O)/[(gH2O/H2O)+(gг/г)];      (5.24) 

rг=(gг/г)/[(gH2O/H2O)+(gг/г)].       (5.25) 

Молекулярна маса сушильного агента (a) дорівнює – 

a=[(gг/)+(gH2O/H2O)]-1=(1+d)/[(1/)+(d/H2O)] (кг/моль).  (5.26) 

Густину сушильного агента обчислюємо з використанням рівняння стану 

суміші ідеальних газів – 

a=p/[(R/a)T] (кг/м3).        (5.27) 

Результати розрахунку масових і об’ємних долей компонентів в сушиль-

ному агенті для різних величин вологовмісту, наведено в таблиці (Таблиця 5. 8). 

Розрахунок виконано для коефіцієнта надлишку повітря рівного =1,1. Відхи-

лення дійсного коефіцієнта надлишку повітря від розрахункового 1,0<≤1,5 не-

значно впливає (менше 1,5%) на величини rH2O и a (0,1≤d≤1,0), тому їх перера-

хунок здійснюється без зміни величини . 
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Таблиця 5. 8 - Масові і об’ємні долі компонентів в сушильному агенті для 
різних величин вологовмісту 

№ 
пп 

Вели-
чини 

Розмір-
ність 

=1,10; =30,84-0,956=29,788; 

N2=28,013; O2=31,999; CO2=44,010; H2O=18,015; 
p=101325 Па; t=0 оС (273,15 К)

1 d кг во-
логи/кг 

сух. газу 

0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00 

2 gг - 0,952 0,909 0,833 0,769 0,714 0,667 0,500 
3 gH2O - 0,048 0,091 0,167 0,231 0,286 0,333 0,500 
4 rг - 0,924 0,858 0,751 0,668 0,602 0,547 0,377 
5 rH2O - 0,076 0,142 0,249 0,332 0,398 0,453 0,623 
6 a кг/моль 28,89 28,12 26,86 25,88 25,10 24,46 22,45 

7 а кг/нм3 1,289 1,254 1,198 1,155 1,120 1,091 1,002 
 

Склад сушильного агента характеризується об’ємними долями водяних па-

рів, вуглекислого газу, азоту та кисню rH2O, rCO2, rN2, rO2, що рівні парціальним 

тискам цих газів при загальному тиску 101325 Па. Відхилення коефіцієнтів кіне-

матичної (динамічної) в’язкості високовологого сушильного агента обумовлено 

головним чином зміною вмісту водяних парів [153, 154]. Вище наводиться мно-

жник M=/г, що визначається в залежності від rH2O та температури газу (Рисунок 

5. 29). На основі експериментальних і аналітичних досліджень тепломасообмін-

них процесів у сушильній камері встановлено діапазон зміни температури су-

шильного агента - 120≤t≤240 ˚С. Визначаємо діапазон зміни коефіцієнта М – 

0,95≤М≤0,99. При обчисленні коефіцієнта кінематичної (динамічної) в’язкості 

сушильного агента використовуємо залежність – 

Рисунок 5. 29 – Коефіцієнт зміни в’язкості газу в залежності від темпера-
тури та об’ємної долі водяних парів [153]. 
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=Mг.           (5.28) 

За аналогією з коефіцієнтом кінематичної в’язкості вологого сушильного 

агента, визначаються відхилення коефіцієнтів теплопровідності та критерію фі-

зичних властивостей Прандтля в залежності від rH2O та температури газів (Рису-

нок 5. 30, Рисунок 5. 31). Відповідні розрахункові залежності мають вигляд – 

=Mг, Вт/(мК);         (5.29) 

Pr=MPrPrг.          (5.30) 

 

Рисунок 5. 31 – Коефіцієнт зміни числа Прандтля газу в залежності від те-
мператури та об’ємної долі водяних парів [153]. 

Нижче наводяться розрахункові значення теплофізичних властивостей су-

шильного агента (Таблиця 5. 9). Значення властивостей для проміжних темпера-

тур визначаються за табличним значенням за допомогою квадратичної інтерпо-

ляції. 

Рисунок 5. 30 – Коефіцієнт зміни теплопровідності газу в залежності
від температури та об’ємної долі водяних парів [153]. 
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Таблиця 5. 9 – Розрахункові значення теплофізичних властивостей су-
шильного агента 

 

d=0,100 кг/кг 
(rH2O=0,142) 

0,250 
(0,292) 

0,500 
(0,453) 

t 
=120 

оС 
180 240 120 180 240 120 180 240 

, кг/м3 0,872 0,756 0,668 0,817 0,708 0,626 0,758 0,658 0,581 

, 10-6 м2/с 23,0 29,4 36,5 22,3 28,8 36,0 21,9 28,2 35,2 

, 10-6 
Па с

20,1 22,9 24,4 18,2 20,4 22,5 16,6 18,6 20,5 

 
Вт/(м К)

0,032 0,036 0,039 0,031 0,035 0,039 0,030 0,035 0,039 

Pr 0,70 0,69 0,67 0,77 0,76 0,74 0,87 0,86 0,83 
cp, 
Дж/(кг К) 

1114 1085 1071 1312 1304 1283 1572 1618 1579 

5.2.1. Формулювання науково-практичної задачі аеродинаміки в 
камері сушіння 

Аеродинамічний розрахунок проточної частини сушильної установки ви-

конувався в наступній послідовності. На основі проведених експериментальних 

досліджень встановлювався діапазон зміни величини середньої швидкості су-

шильного агента, що забезпечує потрібну інтенсивність зовнішнього тепломасо-

обміну на поверхні жорстких плитних виробів. Задавалася вихідна величина се-

редньої швидкості сушильного агента. Обирались геометричні розміри візка з 

врахуванням сортаменту жорстких базальтових виробів, забезпечення потрібної 

міцності та стійкості окремих елементів і виробу в цілому, зручності її обслуго-

вування і експлуатації. Обчислювались площі живого перерізу каналу та сушиль-

ної камери, об’ємна витрата агенту сушіння (АС). Аеродинамічний розрахунок 

сушильної камери виконувався для ідеалізованого випадку ізотермічної течії, але 

величина масової витрати АС визначалася для трьох температур: 1) температурі 

рівній кінцевій температурі сушильного агента в сушильному каналі (t=120 ˚C); 

2) температурі рівній початковій максимальній температурі на вході в сушиль-

ний канал (t=240 ˚C); 3) температурі рівній середній арифметичній температурі 
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в процесі (t=180 ̊ C). Такій підхід дозволяє отримати область достовірних значень 

зміни перепаду тиску, як функції від величини масової витрати в системі. Аеро-

динамічні характеристики тягодутевої машини підбираються для найбільш не-

сприятливої характеристики мережі. Характер тепломасообмінних процесів, що 

відбуваються в сушильній камері обумовлюють монотонне збільшення вологов-

місту сушильного агента на протязі всього технологічного процесу. Розрахунко-

вий діапазон зміни вологовмісту складає [0,1; 0,5] (кг вологи/кг сухого газу). 

Аеродинамічний розрахунок сушильної камери виконувався для трьох зна-

чень масової витрати сушильного агента при трьох величинах вологовмісту. При 

визначенні поля швидкостей, втрат тиску, дотичних напружень на стінці, тепло-

фізичні властивості сушильного агента приймалися постійними. 

Чисельне моделювання 2-х вимірної ізотермічної турбулентної течії су-

шильного агента (суміші продуктів згоряння природного газу та перегрітої водя-

ної пари) в елементах сушильної камери виконувались з використанням CFD па-

кета на сітках різної розмірності – з числом комірок від 100 тыс. до 1,0 млн. Тур-

булентний перенос описувався k- моделюю турбулентності. 

Отримані сукупності чисельних значень повздовжньої та поперечної ком-

понент швидкості, тиску, дотичних напружень на стінках узагальнювались ме-

тодами теорії подібності. Узагальнені результати досліджень проведені на мате-

матичній моделі використовувались для визначення загальних енергетичних ви-

трат на організацію й управління процесом сушіння. 

В якості розрахункової області вибрана частина сушильного каналу з 

трьома візками. Попереднє моделювання аеродинаміки ізотермічної течії дозво-

лило встановити, що після другого візка потік АС може розглядатися як стала 

течія. Втрати тиску на третьому візку використовувалися для обчислення втрат 

на наступних візках камери. Повні втрати тиску в камері сушіння обчислювалися 

з використанням залежності – 

Δ𝑝 Δ𝑝 ∑ Δ𝑝 ,        (5.31) 
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де Δ𝑝  – втрати тиску на перших двох візках розрахункової області; Δ𝑝  – 

втрати тиску на 3-му візку розрахункової області; 𝑛 – кількість візків в камері 

сушіння, 𝑛 9 … 15. 

Потужність, що витрачається на перекачку теплоносія в камері сушіння ви-

значалась за формулою: 

𝑁 𝑉 ⋅ Δ𝑝,          (5.32) 

де V – середній об’єм теплоносія, що проходить через камеру. 

Враховуючи технологічні особливості формування жорстких теплозвукоі-

золяційних виробів на основі штапельних базальтових супертонких волокон и 

бентонітової глини, а саме – високий початковий вологовміст виробу; широку 

номенклатуру типорозмірів виробів; рівень механізації процесів формовки та ви-

вантаження виробів, при аналізі сушильної установки розглядалися наступні те-

хнічні рішення. По-перше, сушка жорстких і напівжорстких плитних виробів 

здійснюється на піддонах, встановлених у декілька ярусів на візках, візки розта-

шовуються в сушильній камері тунельного типу. По-друге, прийнята дискретно-

безперервна робота сушильної установки. 

По температурі АС і його вологовмісту на вході в сушарку визначаємо те-

мпературу матеріалу в першому періоді сушіння, а також парціальний тиск пари 

і тепловміст АС і його густину. 

По заданій або прийнятій швидкості теплоносія 𝑤  визначаємо витрату по-

вітря через сушарку: 

𝐺 𝜌в𝑤 𝑆,          (5.33) 

де 𝑆 – переріз каналів візка. 

Потім проводиться розрахунок сушильної зони першого візка. 

По середнім значенням температури і вологовмісту теплоносія визначаємо 

температуру мокрого термометра і середній коефіцієнт тепловіддачі в каналах 

візка. 

Використовуючи ці дані і значення кількості матеріалу, що розміщений на 

візку, визначаємо середню швидкість сушіння в зоні: 
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𝑁 м

⋅ м⋅ пл
,        (5.34) 

де αср – середній коефіцієнт тепловіддачі; 𝑟 – теплота випаровування; ρм – 

об’ємна вага абсолютно-сухого матеріалу; δпл – товщина теплоізоляційної плити. 

Зміна вологовмісту матеріалу в зоні за час ∆ вираховується по узагальне-

ній кривій сушіння (формула (5.10)): 

𝛥𝑢 𝑢 𝑢 𝑢 1 𝑒𝑥𝑝 𝜒𝑁 𝛥𝜏 .     (5.35) 

Кількість вологи, що в середньому видаляється з матеріалу за час ∆, 

сприймається повітрям: 

𝑑 𝑑 м

в
1000 𝑢 𝑢 .      (5.36) 

Паралельно обчислюються витрати теплоти на випаровування вологи, пе-

регрів пари, нагрівання матеріалу і візків, а також регенеративні втрати та втрати 

в навколишнє середовище. Потім визначається тепловміст повітря на виході з 

візка: 

𝑖 𝑖
в
,         (5.37) 

𝛴𝑄 𝑄 𝑄м 𝑄т 𝑄навк.,       (5.38) 

де 𝑄  – втрати на випаровування вологи; 𝑄м – втрати на нагрівання матері-

алу і пари; 𝑄т – втрати на нагрівання візків; 𝑄навк. – втрати в навколишне середо-

вище і з АС, який викидається. 

По отриманим значенням 𝑖  і 𝑑  розраховується температура теплоносія на 

виході із візка t2. Оскільки всі перераховані величини залежать від d2, прово-

диться порівняння розрахункового значення dр з початково прийнятим d2. 

Якщо , то приймаємо нове значення  та  

і розрахунок проводимо методом послідовних наближень до тих пір поки  не 

стане рівним , якщо . Після цього визначається величина 𝑢  на 

вході у візок. 

Далі проводиться розрахунок наступних зон (візків). Завершується розра-

хунок або визначенням всіх характеристик процесу після заданої кількості зон, 

2 0,1pd d  2
2 2

pd d
d


 1 2

2t 2

t t


pd

2d 2 0,01pd d 
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або досягнення матеріалом заданих значень вологовмісту матеріалу, або його те-

мператури на виході з сушарки. Після розрахунку сушарки, тобто після визна-

чення вологовмісту на виході з неї, виконується уточнення вологовмісту на її 

вході з урахуванням рециркуляції частини відпрацьованого теплоносія. Розраху-

нок закінчується, коли абсолютна різниця вологовмісту на вході в установку і 

підрахована по параметрах в кінці розрахунку не перевищує заданого значення. 

Далі визначаються техніко-економічних показників сушильної установки: ви-

трати на випаровування вологи, нагрівання пари, матеріалу і візків, втрати у на-

вколишнє середовище, і з теплоносієм, що викидається, загальні втрати теплоти, 

витрати газу на сушарку і транспортування теплоносія, а також питомі витрати 

теплоти і енергії на 1 кг випаруваної вологи і коефіцієнт корисної дії сушильної 

установки. 

5.2.2. Фізична модель 

Геометричні розміри розрахункової області камери сушіння наведено ни-

жче (Рисунок 5. 32, Рисунок 5. 33). 

 

Рисунок 5. 32 - Геометричні розміри розрахункової області для виробів то-
вщиною 100 мм. 
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При проведені математичного експерименту приймалася наступна фізична 

модель процесу. Розглядалась 2-х вимірна (2D) задача турбулентної ізотермічної 

течії нестисливої ньютонівської рідини, течія стала, модель турбулентності (ста-

ндартна k- модель). Фізичні властивості рідини – сталі. Поверхні плоских виро-

бів і огороджуючих конструкцій шорсткі. Для плоских теплозвукоізоляційних 

виробів величина абсолютної шорсткості поверхонь приймалися рівними 0,001 

(м). Для внутрішніх огороджуючих поверхонь камери сушарки величина абсо-

лютної шорсткості – 0,003 (м). Профіль швидкості на вході в розрахункову об-

ласть задавався рівномірним (Рисунок 5. 39). Надлишковий тиск в вихідному пе-

рерізі розрахункової області задавався рівним 0 (Па). 

 

Рисунок 5. 33 - Геометричні розміри розрахункової області для виробів то-
вщиною 50 мм. 

5.2.3. Математична модель 

Модель основана на сумісному розв’язку рівнянь переносу імпульсу, кіне-

тичної енергії та швидкості дисипації. В цьому методі сумісному розв’язку під-

лягає система рівнянь [68]: 
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0,          (5.39) 

𝑢 𝑣 𝜈 𝜈 𝜈 𝜈 , (5.40) 

𝑢 𝑣 𝜈 𝜈 𝜈 𝜈 , (5.41) 

𝑢 𝑣 𝜈 𝜈 𝜈 𝑆 𝜀,   (5.42) 

𝑢 𝑣 𝜈 𝜈 𝐶 𝜈 𝑆 𝐶 , (5.43) 

де: 

𝑘 𝑢′ 𝑣′ , 𝜀 𝜈
′ ′

,      (5.44) 

де 𝑆 – швидкість деформації потоку. 

Для замикання системи рівнянь приймається «зв’язка» Прандтля-Колмо-

горова основана на локальній аналогії з теорією однорідної та ізотропної турбу-

лентності: 

𝜈 𝐶 .           (5.45) 

В правих частинах останніх двох рівнянь системи, замість явного запису 

коефіцієнтів k для кінетичної енергії k и  – для швидкості дисипації  – введено 

«числа Прандтля» (Prandtl Number) 𝜎  и 𝜎 . 

Система рівнянь «𝑘 𝜀 моделі» містить цілий ряд емпіричних констант: 

С=0,09; C1=1,44; C2=1,92; k=1,0; а  визначається за виразом: 

𝜎 , 𝜅 0,4.        (5.46) 

 



 

 

226

5.2.4. Результати 

Нижче наведено результати моделювання аеродинаміки ізотермічної тур-

булентної течії нестисливої рідини в сушильній камері. Розрахункова темпера-

тура середовища – 180 оС, розрахунковий вологовміст – 0,100 кг/кг, масова ви-

трата середовища – 20,38 103 кг/час, середня швидкість АС в початковому пере-

різі – 2,9 м/с, на візки викладено плити товщиною 100 мм (Рисунок 5. 34-Рисунок 

5. 39). 

Поле швидкостей дозволяє встановити, що: а) кожний етаж з матеріалом 

формує струмину АС, яка, після першого візка, спрямовуюється в канал наступ-

ного візка, мінімізація втрат тиску може бути досягнена наближенням візків один 

до одного; б) розриви між візками викликають постійне оновлення примежового 

шару на поверхні матеріалу, інтенсифікуючи зовнішні процеси перенесення; в) 

спостерігається переток АС за периметром візка (зверху та знизу), з метою раці-

оналізації процесів в камері сушіння подібні перетоки мають бути виключені. 

Розподіл повного та статичного тисків по довжині камери сушіння підтве-

рджує висновки зроблені на основі аналізу поля швидкостей. Між візками спо-

стерігається гальмування потоку, яке супроводжується збільшенням повного та 

статичного тисків (Рисунок 5. 36, Рисунок 5. 37). На початку канала з матеріалом, 

спостерігається збільшення швидкості АС, що добре видно на кривих зміни по-

вного тиску та розподілу дотичних напружень (Рисунок 5. 38). Ефект, який спо-

стерігається має двоякий характер. З одного боку інтенсифікуються зовнішні 

процеси перенесення, з іншого боку збільшується опір камери сушіння. Збіль-

шення перепаду тиску в камері сушіння призводить до такого небажаного явища, 

як «переток» АС по периметру камери. Про це свідчать збільшені значення шви-

дкостей АС в крайніх каналах розрахункової області (Рисунок 5. 39). При прое-

ктуванні камери сушіння вказані фактори враховувалися. Нижче наводяться ре-

зультати чисельного експерименту для всіх заявлених вище випадків (Таблиця 

5. 10). 
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Рисунок 5. 34 – Поле швидкостей ізотермічного потоку агенту сушіння в розрахунковій області, плити базальто-
бентонітові, 𝛿 100 (мм). 
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а) 

 

б) 

 

в) 
Рисунок 5. 35 – Поле швидкостей: а) в верхній частині камери; б) в зоні між 

візками; в) в нижній частині камери сушіння. 
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Рисунок 5. 36 - Зміна повного тиску (Па) по довжині розрахункової області 
(м): 1 - огороджуючі конструкції; 2 - поверхні матеріалу. 

 

Рисунок 5. 37 - Зміна статичного тиску по довжині розрахункової області: 
1- огороджуючі конструкції; 2- поверхні матеріалу. 
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Рисунок 5. 38 - Розподіл дотичних напружень по довжині розрахункової об-

ласті: 1- огороджуючі конструкції; 2- поверхні матеріалу. 

 

Рисунок 5. 39 - Профілі швидкості (м/с) в перерізах розрахункової області 
(м): 1- в початковому перерізі; 2- у вихідному перерізі. 
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Результати розрахунку втрат тиску в сушильній камері наводяться нижче 

(Рисунок 5. 40). Безрозмірна величина аеродинамічного опору камери сушіння 

(на 15 візків) апроксимована залежністю (достовірність апроксимації 𝑅 0,82): 

𝐸𝑢 5,65 ∙ 𝑅𝑒 / , .         (5.47) 

 

Рисунок 5. 40 – Безрозмірна характеристика опору сушильної камери (за-
гальна кількість візків 15 одиниць). 
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Таблиця 5. 10 – Результати чисельного експерименту 

№ 
пп 

Позиція 
Од. 
вим. 

d=0,100 кг/кг 0,25 0,5 

t =120 оС 180 240 120 180 240 120 180 240 

1. Густина кг/м3 0,872 0,779 0,668 0,817 0,708 0,626 0,758 0,658 0,581 

2. В’язкість Па*с 2,01E-05 2,29E-05 2,44E-05 1,82E-05 2,04E-05 2,25E-05 1,66E-05 1,86E-05 2,05E-05 

3. Площа живого перерізу:                     

3.1. на вході м2 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

3.2. між матеріалом (100 мм) м2 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 
3.3. між матеріалом (50 мм) м2 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
4. Масова витрата сушильного агента (100 мм) кг/год 22814 20381 17477 21375 18523 16378 19832 17215 15201 
5. Масова витрата сушильного агента (50 мм) кг/год 32232 28794 24691 30199 26170 23139 28018 24322 21476 

6. Швидкість АС в початковому перерізі (100 мм) м/с 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

7. Швидкість АС в початковому перерізі (50 мм) м/с 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

8. Динамічний тиск в перерізі між матеріалом Па 43,6 39,0 33,4 40,9 35,4 31,3 37,9 32,9 29,1 

9. Еквівалентний діаметр: X                   

9.1. живий переріз між плитами (100 мм) м 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 

9.2. живий переріз між плитами (50 мм) м 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 

10. Критерій Рейнольдса: Re                   

10.1. живий переріз між плитами (100 мм)   39289 30736 24757 40504 31363 25134 41356 32017 25655 

10.2. живий переріз між плитами товщиною (50 мм)   40984 32062 25825 42251 32716 26219 43141 33398 26762 

11. 
Загальні втрати тиску в сушильній камері (15 
візків) 

Па 925 815 690 875 750 650 800 690 600 

12. 
Безрозмірна характеристика опору (критерій 
Ейлера) 

Eu 10,6 10,5 10,3 10,7 10,6 10,4 10,6 10,5 10,3 
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Таблиця 5. 11 - Результати розрахунку теплофізичних характеристик і тех-
ніко-економічних показників при швидкості теплоносія w = 10 м/сек 

Кількість плит на візку, nпл 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 
Еквівалентний розмір щілини,  
Hк, м 

0,095 0,0773 0,0625 0,05 0,0393 

Поперечний переріз тунелю для 
проходу теплоносія, Sв, м2 

1,425 1,275 1,125 0,975 0,825 

Об’єм плит на візку, Vпл , м3 1,35 1,50 1,65 1,80 1,95 
Маса плит (матеріалу) на візку, 
Gм, кг 

243 270 297 324 351 

Час перебування візка в зоні,  
τ, год 

1,62 1,80 1,98 2,16 2,34 

Вага візка, Gв, кг 188,0 208 229 250 271 
Температура теплоносія на вході в 
тунель, tк, оС 

237,0 233,7 235,1 220,0 228,47 

Вологовміст теплоносія, dс,  
г/кг с.п. 

563,0 567,0 567,4 583,0 577,45 

Кількість візків в тунелі nв 11,0 10,0 9,0 9,0 8,0 
Температура теплоносія в кінці 
тунелю (на виході), tк,оС,  

182,4 173,8 167,4 146,4 140,22 

Питомі затрати теплоти на випа-
ровування 1 кг вологи, qв 

1070,7 1053,3 1041,1 999,0 991,5 

Питомі затрати газу на випарову-
вання 1 кг вологи, qг 

0,1371 0,1349 0,1333 0,1280 0,1270 

Коефіцієнт корисного викорис-
тання тепла, η 

0,51 0,52 0,53 0,55 0,55 

 
5.3. Висновки 

Для базальто-бентонітових виробів різної товщини і густини, одержано за-

лежність для швидкості сушіння в першому періоді, як функції від температури і 

швидкості агента сушіння. Встановлено, що із збільшенням температури АС час 

сушіння зменшується. Збільшення швидкості АС інтенсифікує процес, ступінь 

впливу швидкості менша, ніж температури. Зміна вологовмісту АС суттєво не 

впливає на інтенсивність процесу, при побудові емпіричних кореляцій вплив 

цього фактору не враховувався. З метою врахування впливу товщини та густини 

виробів, до неї включено відповідні коригуючі безрозмірні відношення. 
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Досліджено умови сушіння в реальній установці, коли спостерігається зни-

ження температури АС, одержані дані з швидкості сушіння корелюють  з резуль-

татами інших експериментів. 

Побудовано узагальнені криві повітряної конвективної сушки. Встанов-

лено, що для базальто-бентонітових теплоізоляційних виробів спостерігаються 

періоди з постійною і спадаючою швидкістю сушки, при цьому, в розглянутому 

діапазоні товщин спостерігаються як перший, так и другий критичний вологов-

міст. Визначено величини приведених критичних вологовмістів та відносних ко-

ефіцієнтів сушіння. 

Одержано узагальнену залежність для розрахунку часу повітряного конвек-

тивного сушіння теплоізоляційних базальто-бентонітових виробів різної товщини 

та густини. 

Проведене дослідження служить основою для розробки енергоефективних 

теплотехнологічних режимів конвективної сушки базальто-бентонітових теплоі-

золяційних виробів та її апаратурного оформлення. Одержано безрозмірну вели-

чину аеродинамічного опору камери сушіння, та проектні показники ефективно-

сті тунельної сушарки – ККД 51-59%, питомі витрати на 1 кг випареної вологи 

1114-932 ккал/кг вол.


