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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОЕФІЦІЄНТА ФОРМИ ЗЕРНА  
ПІНОПОЛІСТИРОЛУ 

 
Для підготовки води з поверхневих і підземних джерел, для до-
очищення стічних вод широкого застосування набули зернисті 
фільтри. Тип зернистої засипки, крупність зерен та висота шару ви-
значаються найгіршими якісними показниками вхідної води, ефек-
том очищення, розмірами фільтра або його продуктивністю. В свою 
чергу, структурні показники фільтрувальних засипок впливають на 
ефективність прояснення води та гідравлічний режим фільтрів. В 
статті розглядається геометрична модель гранули пінополістиролу 
з визначенням коефіцієнта форми зерна. Встановлено вплив осно-
вних параметрів моделі поверхні гранули пінополістиролу на кое-
фіцієнт форми зерна. Проаналізовано вплив коефіцієнта форми зе-
рна на прояснювальні та гідродинамічні параметри роботи швид-
ких фільтрів. 
Ключові слова: водопідготовка; фільтрування води; форма поверхні 
зерна; пінополістирольна засипка; математичне моделювання; кі-
нетичні коефіцієнти. 

 
Постановка проблеми. Фільтрування природних або стічних 

вод через зернистий шар застосовується в якості самостійного або 
завершального етапу їх очищення [2; 3; 9]. Ефективність очищення 
води на фільтрах залежить від значної кількості факторів [5; 7; 8]: 
вхідної концентрації забруднень, швидкості фільтрування, товщини 
шару засипки, тривалості роботи фільтра, фізико-хімічних показни-
ків якості води, типу та характеристик зерен засипки, напрямку фі-
льтрування, видів і доз реагентів та точок їх уведення, конструктив-
них особливостей фільтрів тощо. Підвищення продуктивності та ефе-
ктивності роботи зернистих фільтрів забезпечується [6; 10]: 

* розробкою нових принципів очищення води фільтруванням; 
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* фільтруванням в напрямку зменшення крупності зерен засип-
ки; 

* застосуванням різних способів попередньої обробки води з 
метою збільшення щільності та міцності забруднень, що затримують-
ся фільтром; 

* експлуатацією фільтрів з поступовим зменшенням швидкості 
фільтрування; 

* застосуванням для засипки фільтрів зернистих матеріалів з 
високою міжзерновою пористістю й розвиненою питомою поверх-
нею; 

* вдосконаленням окремих вузлів фільтрувальних споруд; 
* впровадженням нових або уточнених методів розрахунку з за-

лученням комп’ютерів; 
* автоматизацією роботи фільтрувальних споруд з застосування 

сучасного вимірювального та керуючого обладнання під управлін-
ням контролерів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тип зернистої засип-
ки, крупність її зерен та висота шару визначаються найгіршими якіс-
ними показниками вхідної води, ефектом очищення, розмірами філь-
тра або його продуктивністю [5]. Зернистою засипкою фільтрів мо-
жуть бути використані як природні, так і штучні зернисті матеріали, 
важчі або легші за воду. Обґрунтування застосування зернистого ма-
теріалу для засипки фільтрів повинно проводитися за результатами 
техніко-економічних розрахунків. При цьому повинні враховуватися: 
можливість підвищення продуктивності фільтрів за рахунок викори-
стання високоефективних зернистих засипок, затрати на транспор-
тування вихідного матеріалу та його кондиціонування (подрібнення, 
розсіювання), можливість використання відходів розсіювання, сані-
тарні умови проведення кондиціонування, строк служби засипки то-
що [1]. Для підготовки води поверхневих та підземних джерел, до-
очищення стічних вод економічно доцільною є пінополістирольна за-
сипка [5]. Враховуючи те, що пінополістирол легший за воду, конст-
рукція пінополістирольних фільтрів з висхідним фільтруванням прос-
тіша ніж для фільтрів з «важкою» засипкою, ефективне промивання 
пінополістиролу здійснюється найпростішим способом. 

Більшу здатність затримувати забруднення мають засипки, бі-
льша поверхня зерен яких контактує з поверхнею забруднень. При 
безреагентному фільтруванні вплив форми поверхні гранул на про-
цес очищення води буде менш значним, а визначальними будуть хі-
мічна подібність поверхні гранул та частинок забруднень, стійкість 
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колоїдної зависі. У випадку контактної коагуляції коефіцієнт форми 
зерна, питома поверхня та поруватість засипки будуть суттєво впли-
вати на процес очищення води впродовж всього фільтроциклу. Зна-
чення коефіцієнта форми зерна змінюється в достатньо широких 
межах: 1,0 (для сталевих куль) та більше 4,0 (для подрібнених мате-
ріалів). Прямих методів визначення коефіцієнта форми зерна для тіл 
неправильної форми немає. Його визначають в аеродинамічних або 
гідравлічних випробуваннях шару засипки. Керамзит має більш шо-
рстку поверхню, проте саме зерно має велику кількість заглиблень 
та виступів. Пісок має більш згладжену конфігурацію зерна. Гранула 
пінополістиролу практично кругла з напівсферичними виступами [5]. 

Метою роботи є математичне моделювання поверхні гранули 
пінополістиролу для аналізу й обґрунтування способів збільшення 
коефіцієнта форми зерна, що дозволить підвищити ефективність 
очищення води на фільтрі з плаваючою зернистою засипкою. 

Результати досліджень. Коефіцієнт форми зерна дорівнює від-
ношенню площі поверхні гранули до площі поверхні рівновеликої кулі. 

Коефіцієнт форми зерна 

0FF ,                                               (1) 

де F – площа поверхні гранули, м2; F0 – площа поверхні рівновеликої 
кулі, м2. 

 
Рис. 1. Схема до визначення коефіцієнта форми зерна 

 
Площу поверхні гранули, м2, можна визначити за формулою 
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де 
ГF  – площа поверхні гранули без виступів, м2; N  – кількість ви-

ступів, шт.; 
iС

F  – площа поверхні гранули без виступів, яка знахо-

диться під i-им виступом, м2; 
іВ

F  – площа поверхні i-го виступу, м2. 

Приймемо форми гранули без виступів та виступів близькими 
до сферичних. Тоді площу поверхні гранули без виступів, м2, можна 
визначити за формулою 
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2

1DFГ  ,                                             (3) 

де 
1
D  – діаметр гранули без виступів, м. 

Площу поверхні гранули без виступів, що знаходиться під i-им 
виступом, м2, можна визначити наступним чином 

 21 iiiС
aHDF  ,                                  (4) 

де BEH i   – висота сферичного сегменту гранули, що знаходиться 

під i-им виступом, м; 2CGBCa i  – радіус основи i-го виступу, м. 

Площу поверхні i -го виступу, м2, можна визначити за формулою 

 2iiiіВ
ahdF  ,                                    (5) 

де OFdi 2 – діаметр i-го виступу, м; ABhi  – висота i-го виступу, 

м. 
Підставивши формули (3), (4), (5) в формулу (2), отримаємо 
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або 

 







 



N

і
iii HDhdDF

1

1

2

1 .                                (7) 

Площа рівновеликої кулі, м2, визначається за формулою 
2

20 DF  ,                                              (8) 

де 
2
D  – діаметр рівновеликої кулі, м. 

Загальний об’єм гранули, м3 
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де 
ГW  – об’єм гранули без виступів, м3; 

іC
W  – об’єм гранули без ви-

ступів, обмежений сегментом, що знаходиться під i-им виступом, м3; 

іВ
W  – об’єм i-го виступу, м3. 

Об’єм гранули без виступів, м3, визначається за формулою 

6
3

1DWГ  .                                       (10) 

Об’єм гранули без виступів, обмежений сегментом, що знахо-
диться під i-им виступом, м3 

 ii
іC

Hd,
H

W 


 51
3

2

.                               (11) 
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Об’єм i-го виступу, м3, 

 ii
іВ

hd,
h

W 


 51
3

2

.                              (12) 

Підставивши формули (10), (11), (12) в формулу (9), отримаємо 
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Об’єм рівновеликої кулі, м3, 

6
3

2DW  .                                          (14) 

Прирівнявши рівняння (13) та (14) отримаємо 
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З рівняння (15) отримаємо діаметр рівновеликої кулі, м, 

    3

1

223

12
51512 




N

і
iiii Hd,Hhd,hDD .           (16) 

Підставивши рівняння (16) в рівняння (8), отримаємо 
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Підставивши рівняння (7) та (8) в рівняння (1), отримаємо 
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Оскільки 0iH , то площу поверхні під виступом можна замі-

нити площею основи виступу 4
2

1 ii dHD  , й, тоді, рівняння (18) 

набуде вигляду 
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Прийнявши напівсферичні виступи, тобто 2ii dh  , після від-

повідних перетворень, рівняння (19) набуде вигляду 
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і остаточно 
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Зробимо подальші заміни 
d/hk                                                 (22) 

та 
22

1
/ aDN   ,                                        (23) 

де a  – крок між виступами, м. 
Прийнявши осереднену форму виступів з врахуванням формул 

(22) та (23), після спрощень, формула (19) набуде вигляду 

 

 
32

1

2

32

22

512
1

2501






















Da

k,dk

,ka/d
.                        (24) 

За результатами експериментальних досліджень, наведених в 
[5], приймемо мм,D 03111  , мм,a 140 , 50,k  , мм,d 040 , тоді 
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що достатньо добре узгоджується з експериментальними даними. 
Проаналізуємо вплив величин 1D , a , k , d  на коефіцієнт фор-

ми зерна. 

 
Рис. 2. Графік залежності α=f1(D1) 

при constd,k,a   

 
Рис. 3. Графік залежності α=f2(d) при 

consta,k,D 1  
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Коефіцієнт форми зерна при значенні 1D  до 0,7 мм суттєво зро-

стає (рис. 2), а при зміні 1D  в межах від 0,7 мм до 5 мм змінюється в 

достатньо малому діапазоні з середнім значенням близько 1,061. 
Тому зміна діаметра гранули без виступів в діапазоні діаметрів гра-
нул, що використовуються для очищення води, практично не впли-
ває на форму зерна. 

З графіків на рис. 3 та рис. 4 видно, що зменшення кроку між 
виступами та збільшення діаметру виступів суттєво впливає на кое-
фіцієнт форми зерна. Причому він збільшується при зменшенні кроку 
та збільшенні діаметру виступів при інших незмінних величинах. В 
певному діапазоні значень досягти більшого коефіцієнта форми зер-
на можливо при збільшенні діаметру виступів. Зростання коефіцієн-
та форми зерна при збільшенні величини k  відбувається практично 
за лінійним законом (рис. 5).  

 
Рис. 4. Графік залежності α=f3(a) 

при constd,k,D 1  

 
Рис. 5. Графік залежності α=f4(k) при 

consta,d,D 1  

Тепер проаналізуємо вплив коефіцієнта форми зерна на прояс-
нювальний та гідродинамічний процеси в зернистому фільтрі. Відпо-
відно до моделі фільтрування малоконцентрованої суспензії [4], ефе-
ктивність прояснення води є результатом двох взаємно протилежних 
процесів – прилипання та відриву забруднень зерен засипки. Пара-
метри фільтрування визначаються за формулами 

- відриву                                     
d

v
a 1 ;                                                (25) 

- прилипання                         
71701

1

,,
dv

b  ,                                          (26) 

де 1 , 1  – кінетичні коефіцієнти; v  – швидкість фільтрування;  

d  – діаметр гранул. 
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Гідродинаміка зернистого шару характеризується гідравлічним 
уклоном чистої засипки ( 0i ) та швидкістю приросту втрат напору 

( th ), які визначаються за відповідними формулами 
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 ;                                  (27) 

 
b

a
AFi

t

h
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де   – коефіцієнт кінематичної в’язкості; m  – поруватість чистої за-
сипки; h  – втрати напору в засипці в момент часу t ;  AF  – функція, 

що залежить від величини граничного насичення порового простору 
засипки. 

Для оцінки впливу поверхні зерен фільтрувального шару ви-
значено зміну параметрів фільтрування a , b  та величин 0i , h  від 

коефіцієнта форми зерна шляхом ділення діаметра гранули на цей 
коефіцієнт. Для спрощення аналізу будемо користуватися безрозмі-

рними значеннями a , b , 0i , h , приведеними до умов роботи заси-
пки зі сферичною поверхнею гранул (рис. 6).  

 
Рис. 6. Залежності a , b , 0i , h  від   

 
При збільшенні коефіцієнта форми зерна зростають параметри 

фільтрування a , b , причому останній зростає швидше. Тому підви-
щення коефіцієнта форми зерна збільшує ефективність прояснення 
води, що дозволить в певних межах збільшити швидкість фільтру-
вання. Гідродинамічні характеристики 0i  та th  також зростають 

при збільшенні  , що вимагатиме підвищеного запасу напору перед 
фільтром для забезпечення незмінного часу захисної дії засипки. 

Висновки. Для збільшення коефіцієнта форми зерна пінополіс-
тирольної засипки потрібно прагнути до збільшення величин d, k та 
зменшення величини a в діапазоні діаметрів D1 гранул пінополісти-
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ролу, що може бути досягнуто обґрунтованим вибором способу та 
тривалості спінювання. 

Підвищити ефективність прояснення води можливо, викорис-
товуючи засипку з більш розвиненою поверхнею. Проте використан-
ня такої засипки збільшує гідродинамічні характеристики – гідравлі-
чний уклон чистої засипки та швидкість приросту втрат напору. В та-
кому випадку можливо фільтрувати воду з більшими швидкостями 
або підвищити ефективність прояснення води, а конструкція фільтра 
повинна передбачати підвищений запас напору перед ним. 
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE GRAIN FORM COEFFICIENT OF 
POLYSTYRENЕ FOAM 

 

Grain filters have received the widespread use for surface and 
underground sources water preparation and the wastewater 
treatment. The granular medium type, grain size and layer height are 
determined by the worst quality of inlet water, treatment effect, filter 
size or its productivity. In turn, structural indicators of filter medium 
affect the water clarification efficiency and filters hydraulic mode. The 
geometric model of polystyrene foam granules with grain shape 
factor’s determination is considered in the article. The influence of 
basic parameters of the surface model of expanded polystyrene 
granules to the shape grain coefficient is established. Increasing the 
grain shape coefficient of polystyrene foam is possible by reasonable 
choice of foaming method and it duration. The influence of the grain 
shape coefficient to the clarifying and hydrodynamic parameters of 
the fast filters work is analyzed. Improvement of water clarification 
efficiency is possible using medium with more developed surface. 
However, such medium use increases the hydrodynamic 
characteristics, the hydraulic gradient of the clean medium and the 
rate of head losses increase. In this case, it is possible to filter the 
water at higher speeds or to increase the water clarification 
efficiency, and the filter’s construction should provide increased head 
reserve before it. 
Keywords: water preparation; water filtration; grain surface 
coefficient; polystyrene medium; mathematical modeling; kinetic 
coefficients. 
___________________________________________________________ 



                                                                                                                                   

 99

Вісник  
НУВГП 

Мартынов С. Ю., д.т.н., профессор, Орлова А. Н., к.т.н., доцент,  
Зощук В. О., к.т.н., доцент, Козачук А. Н., студент (Национальный 
университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно) 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТА ФОРМЫ ЗЕРНА  
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 

 
Для подготовки воды из поверхностных и подземных источников, 
для доочистки сточных вод широкое применение получили зернис-
тые фильтры. Тип зернистой загрузки, крупность зерен и высота 
слоя определяются худшими качественными показателями исход-
ной воды, эффектом очистки, размерами фильтра или его произво-
дительностью. В свою очередь структурные показатели фильтро-
вальных загрузок влияют на эффективность осветления воды и ги-
дравлический режим фильтров. В статье рассматривается геомет-
рическая модель гранулы пенополистирола с определением 
коэффициента формы зерна. Установлено влияние основных па-
раметров модели поверхности гранулы пенополистирола на 
коэффициент формы зерна. Проанализировано влияние коэффи-
циента формы зерна на осветлительные и гидродинамические па-
раметры работы скорых фильтров. 
Ключевые слова: водоподготовка; фильтрация воды; форма повер-
хности зерна; пенополистирольная загрузка; математическое мо-
делирование; кинетические коэффициенты. 
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