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ВИКОРИСТАННЯ САЕ-СИСТЕМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ  
ПОВІТРЯНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 

 

У статті розглянуто сучасні CAD- та САE-системи, які дають 
можливість виконати моделювання процесу повітряної класифіка-
ції на етапі проєктування пневматичних класифікаторів. Ефектив-
ність повітряної класифікації залежить від нерівномірності поля 
швидкостей у робочому об’ємі повітряних класифікаторів. З метою 
зменшення нерівномірності поля швидкостей запропоновано по-
ліпшити конструкцію повітряних класифікаторів типу «Зиг-заг» 
шляхом встановлення жалюзійних екранів, що складаються з на-
бору плоских пластин. Критерієм нерівномірності поля швидкості 
запропоновано використовувати коефіцієнт варіації швидкості руху 
повітря у робочому об’ємі повітряного класифікатора. За результа-
тами числового експерименту отримано емпіричну залежність для 
розрахунку коефіцієнта варіації швидкості у робочому об’ємі повіт-
ряного класифікатора від конструктивних та режимних параметрів. 
Встановлено залежність між коефіцієнтом варіації швидкостей та 
параметрами сепараційної характеристики повітряної класифікації 
частинок подрібнених пластиків. Раціональний режим процесу по-
вітряної класифікації забезпечується при значеннях коефіцієнта 
варіації швидкостей у робочому об’ємі повітряного класифікатора 
типу «Зиг-заг» 0,30–0,40, що відповідає кроку пластин жалюзійно-
го екрану 30–50 мм. 

Ключові слова: повітряна класифікація; повітряний класифіка-
тор; CAD-система; CAE-система; поле швидкостей; нерівномірність; 
подрібнений пластик. 

Сучасний розвиток програмного забезпечення дає можливість 
на етапі проєктування виконати моделювання та аналіз потоку газу у 
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робочому об’ємі повітряних класифікаторів та розрахувати техноло-
гічні показники повітряної класифікації сипких продуктів. Основна 
задача що вирішується при моделюванні – розрахунок сепараційної 
характеристики процесу пневматичної класифікації. 

Моделювання роботи повітряних класифікаторів можливе із за-
стосуванням сучасних CAD-систем, які підтримують 3D-
моделювання, та CAE-систем, в яких можливо виконати розрахунок 
гетерогенного потоку газу з твердими частинками. До таких CAD-
систем відносяться більшість систем автоматизованого проєктуван-
ня і розрахунку першого рівня. Найбільш поширеними є КОМПАС 3D, 
AutoCAD, SolidWors та інші. При виборі CAD-системи потрібно врахо-
вувати, чи є можливість зберегти створену 3D-модель у форматі су-
місному з CAE-системою, що використовується. Це, переважно, фор-
мати з розширенням stl, wrl, step. CAE-системи можуть бути части-
нами систем автоматизованого проєктування і розрахунку третього 
рівня (наприклад CosmosFloWorks у програмному комплексі 
SolidWors) чи самостійними програмними продуктами, такими як 
FlowVision, Fluent, OpenFoam, SimScale. 

Ефективність повітряної класифікації значно залежить від нері-
вномірності поля швидкостей у робочому об’ємі повітряних класифі-
каторів. З метою підвищення ефективності повітряних класифікато-
рів типу «Зиг-заг» було запропоновано встановити жалюзійні екра-
ни, виконані у вигляді набору плоских пластин (рис. 1).  

 
Рис. 1. Повітряний класифікатор типу «Зиг-заг» з жалюзійними екранами: 

1 – робочий канал; 2 – живильник; 3 – жалюзійний екран; В – ширина ро-

бочого каналу; b – крок встановлення пластин жалюзійного екрану;  

ЛФ, ВФ – легка та важка фракції 
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Жалюзійні екрани збільшують рівномірність поля швидкості у 

робочому об’ємі класифікатора. 

Відомий метод збільшення рівномірності поля швидкості пові-

тряних класифікаторів шляхом встановлення перфорованих перего-

родок [1; 2]. У вказаних роботах відмічено важливу роль рівномірно-

сті поля швидкості у робочому об’ємі класифікатора і встановлено 

зв’язок між параметрами сепараційних характеристик та конструк-

тивними характеристиками перфорованих перегородок, проте кри-

терії цієї рівномірності не наведені. Крім того, такий метод не може 

ефективно використовуватись при повітряній класифікації, оскільки 

частинки багатьох продуктів легко руйнуються, що веде до забиван-

ня отворів перфорованих перегородок і ускладнення процесу. 

Основною метою цієї роботи є встановлення залежності пара-

метрів сепараційних характеристик повітряних класифікаторів типу 

«Зиг-заг» з жалюзійними екранами від нерівномірності поля швид-

кості у робочому об’ємі сепаратора шляхом числового моделювання. 

Методика розрахунку процесу повітряної класифікації у криво-

лінійному зигзагоподібному потоці складається з таких етапів:  

1. Розрахунок поля швидкостей криволінійного турбулентного 

потоку. 

2. Розрахунок траєкторій руху частинок. 

Розрахунок поля швидкостей криволінійного турбулентного по-

току включав чисельне розв’язання рівняння Рейнольдса для нести-

сливої рідини з врахуванням гіпотези Бусінеска і k-ε моделі турбуле-

нтності [3]. 

Моделювання процесу повітряної класифікації на прикладі час-

тинок подрібнених пластиків у криволінійному потоці виконувалося 

із застосуванням програмного забезпечення КОМПАС 3D–V18 (3D-

моделювання твердих тіл) та FlowVision 2.5.4 (моделювання руху рі-

дин та газів) [3; 4]. Розрахунок виконувався для площини симетрії 

повітряного класифікатора. 

В якості показника, що характеризує нерівномірність поля 

швидкості, обрано коефіцієнт варіації швидкості у робочому об’ємі 

повітряного класифікатора V. Для розрахунку коефіцієнта варіації 

швидкості використовувалися місцеві значення вертикальної скла-

дової швидкості у площині симетрії повітряного класифікатора з кро-

ком 3 мм у всіх напрямках. Значення коефіцієнта варіації, отримане 

для площини, приймалося рівним коефіцієнту варіації швидкості у 

робочому об’ємі повітряного класифікатора. 
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Серед конструктивних та режимних параметрів, що визначають 

нерівномірність поля швидкості, досліджувались ширина повітряно-

го класифікатора В, крок встановлення пластин жалюзійного екрану 

b (рис. 1), вертикальна складова середньої швидкості потоку повітря 

vz. Ширина пластин жалюзійного екрану приймалася 30 мм, а їх тов-

щина – 5 мм. Для пошуку залежності V=f(B, b, vz) виконано повнофак-

торний числовий експеримент з використанням програмного забез-

печення FlowVision 2.5.4. У процесі розрахунку враховувалася масо-

ва концентрація частинок пластиків 0,7 кг продукту/кг повітря і гус-

тина частинок 1300 кг/м3
. 

Ширину повітряного класифікатора змінювали від 60 до 300 мм 

з кроком 120 мм, відстань між пластинами жалюзійного екрану – від 

20 мм до 60 мм, з кроком 10 мм, а нормальна швидкість на виході з 

сепаратора – від 3 м/с до 7 м/с, з кроком 2 м/с. 

Розрахунки повітряних класифікаторів типу «Зиг-заг» з кроком 

встановлення перегородок жалюзійного екрану 20 мм, 30 мм та 

60 мм зображено на рис. 2, де вказано графік розподілу швидкості у 

вигляді заливки відтінками сірого кольору. «Спалахами» позначено 

положення частинок продукту, лініями – траєкторії руху елементар-

них частинок повітря. 

За результатами числового експерименту отримано емпіричну 

залежність для розрахунку коефіцієнта варіації швидкості V: 

16,0

16,1

)(

2,18

Bv

b
V

c

 , ч.од.,                                               (1) 

де B – ширина каналу повітряного класифікатора, м; b – крок пластин 
жалюзійного екрану, м. 

Кореляційне відношення для отриманої залежності становить 
0,967, максимальна відносна похибка 18,2%. 

З розрахунків слідує, що нерівномірність поля швидкості най-
більш суттєво залежить від кроку встановлення пластин жалюзійно-
го екрану. При великих відстанях між пластинами у потоці спостері-
гаються завихрення, які негативно впливають на ефективність повіт-
ряної класифікації. 

Для отримання зв’язку між параметрами сепараційної характе-
ристики та коефіцієнтом варіації швидкості у робочому об’ємі повіт-
ряного класифікатора було розроблено критеріальну залежність ви-
ду 

)(1 VfdE ppm  ,                                                 (2) 
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де Epm1 – середнє імовірнісне відхилення від крупності розділення, 

що відповідає одній секції повітряного класифікатора типу «Зиг-заг». 
 

 
 

а б в 

 
г 

Рис. 2. Графік розподілу швидкості (м/с) у центральній вертикальній 

площині класифікатора типу «Зиг-заг» з вхідним перерізом 180×300 мм, 

швидкість повітря на вході 5 м/с, сепаратор працює під розрідженням:  

а – без жалюзійних екранів; б – крок перегородок жалюзійного екрану 

60 мм; в – 30 мм; г – 20 мм 

 

Сепараційні характеристики визначалися з числового моделю-

вання траєкторій руху частинок з різною крупністю у програмному 

забезпеченні FlowVision 2.5.4. Паралельно визначався коефіцієнт 

варіації швидкості у робочому об’ємі повітряного класифікатора. В 

результаті числового експерименту були розраховані кількості час-

тинок з певними параметрами, які потрапили до легкої та важкої 

фракцій. Графік отриманої залежності зображено на рис. 3.  

Для залежності відношення 
ppm
dE

1
 від коефіцієнта варіації 

швидкості у робочому об’ємі повітряного класифікатора отримане рі-

вняння регресії: 
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57,091,218,636,3 231
 VVV

d

E

p

pm
.                          (3) 

Коефіцієнт детермінації для отриманої залежності становить 

0,91, середньоквадратичне відхилення не перевищує 19%.  
 

 
Рис. 3. Графік залежності )(

1
VfdE

ppm
  

 

Отримана залежність у досліджуваному діапазоні значень має 

екстремальне значення. Мінімальне значення відношення 
ppm
dE

1
, а 

також значення Epm досягається при величині коефіцієнта варіації 

швидкості у потоці повітряного класифікатора типу «Зиг-заг» 0,30–

0,40, що відповідає кроку пластин жалюзійного екрану 30–50 мм. Ці 

значення відповідають режиму повітряної класифікації з максималь-

ною ефективністю. 

Отже, отримана за допомогою числового моделювання у про-

грамному комплексі FlowVision 2.5.4 процесу повітряної класифікації 

поліноміальна залежність між параметрами сепараційних характе-

ристик (відношенням 
ppm
dE

1
) та коефіцієнтом варіації швидкості у 

робочому об’ємі повітряного класифікатора дає можливість визнача-

ти раціональні параметри сепараційних характеристик класифікато-

рів типу «Зиг-заг» з урахуванням конструктивних та режимних па-

раметрів. Отримані результати досліджень сепараційних характери-

стик для пластиків співмірні з результатами отриманими для повіт-

ряної класифікації частинок торфу, що наведені у роботах [5; 6]. 
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USE OF САE SYSTEMS FOR SIMULATION OF THE AIR  

CLASSIFICATION PROCESS 
 

In the article, modern CAD and CAE systems are considered, with 
the help of which it is possible to perform modeling of the air classifi-
cation process at the design stage of air classifiers. The efficiency of 
air classification depends on the non-uniformity of the speed field in 
the working volume of air classifiers. To reduce the unevenness of the 
velocity field, the design of air classifiers such as "Zig-zag" was im-
proved by installing louver screens, which consist of a set of flat 
plates. It was proposed to use the coefficient of variation of air speed 
in the working volume of the air classifier as a criterion of non-
uniformity of the velocity field. According to the results of the numeri-
cal experiment, an empirical dependence is obtained for the calcula-
tion of the coefficient of variation of speed in the working volume of 
the air classifier on the design and mode parameters. The equation of 
dependence between the coefficient of variation of velocity in the 
working volume of the air classifier and the parameters of the separa-
tion characteristic of the air classification of particles of crushed plas-
tics was established. The rational mode of the air classification pro-
cess will be provided at the values of the coefficient of variation of 
speeds in the working volume of the air classifier type "Zig-zag" 0.30–
0.40, which corresponds to the pitch of the louver screen plates 30–
50 mm. 

Keywords: air classification; air classifier; CAD system; CAE sys-
tem; speed field; non-uniformity; crushed plastic. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САE-СИСТЕМ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ВОЗДУШНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

В статье рассмотрены современные CAD- и САE-системы, поз-
воляющие выполнить моделирование процесса воздушной клас-
сификации на этапе проектирования воздушных классификаторов. 
Эффективность воздушной классификации зависит от неравно-
мерности поля скоростей в рабочем объеме воздушных классифи-
каторов С целью уменьшения неравномерности поля скоростей 
предложено улучшить конструкцию воздушных классификаторов 
типа «Зиг-заг» путем установки жалюзийных экранов, состоящих 
из набора плоских пластин. Критерием неравномерности поля ско-
рости предлагается использовать коэффициент вариации скорости 
движения воздуха в рабочем объеме воздушного классификатора. 
По результатам числового эксперимента получена эмпирическая 
зависимость расчета коэффициента вариации скорости в рабочем 
объеме воздушного классификатора от конструктивных и режим-
ных параметров. Установлена зависимость между коэффициентом 
вариации скоростей и параметрами сепарационной характеристи-
ки воздушной классификации частиц измельченных пластиков. 
Рациональный режим процесса воздушной классификации обес-
печивается при значениях коэффициента вариации скоростей в 
рабочем объеме воздушного классификатора типа «Зиг-заг» 0,30–
0,40, что соответствует шагу пластин жалюзийного экрана 30–50 
мм. 

Ключевые слова: воздушная классификация; воздушный 
классификатор; CAD система; CAE система; поле скоростей; нерав-
номерность; измельченный пластик. 
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