
  Секция - Техника и технологии 
ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА 

ТА ЗАСТОСУВАННЯ ГРАНУЛЬОВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

О.Б. Шандиба, С.В. Вакал, Г.А. Смоляров, А.В. Толбатов 

Сумський національний аграрний університет 

Вступ 

Фізико-хімічні властивості гранульованих мінеральних добрив, зокрема, їх 

розчинність в грунтово-водних системах сільськогосподарських угідь грають 

надзвичайно важливу роль як в процесі підживлення рослин, так і у вирішенні 

екологічних проблем забруднення водних джерел біогенними компонентами 

Занадто висока розчинність гранул суттєво збільшує частку рухомих 

компонентів, що виносяться в грунтові або поверхневі води. З іншого боку, 

низькі показники розчинності добрив є причиною неефективного засвоєння 

поживних речовин в процесі вегетації[1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16].  

Таким чином, регулювання  взаємодії гранульованих засобів живлення та 

хімічного захисту рослин в грунтово-водних системах сільгоспугідь є 

актуальною проблемою агровиробництва.  Для її вирішення запропонована 

низка заходів, серед яких виробництво органо-мінеральних добрив 

пролонгованої дії з оптимальним монодисперсним гранскладом, причому дія 

модифікованих добрив  повинна бути синхронізована з вегетаційними строками 

розвитку рослин. Проблеми міграції рухомих забруднюючих компонентів 

постали і при використанні гранульованих мінеральних добрив. Кінетичні 

параметри процесу при цьому визначаються не лише типом грунтів, 

інтенсивністю зволоження та їх сорбційною здатністю, але й, значною мірою, 

рельєфом контрольної ділянки та гранулометричним складом добрив.  

Аналіз лізиметричних даних міграції [5], показав, що на контрольній межі 

(зазвичай, береговій крайці водойми) концентрація забруднення спочатку буде 

експоненційно зростати до деякого максимуму Сmax  , що відповідає появі 

найбільш концентрованих крапель промивної води з опадів, що випали на 

вододілі (рис.7). Ці краплі на протязі свого шляху від вододілу до контрольної 

межі поглинають більшу кількість забруднюючих компонентів в порівнянні з 



краплями, що випали нижче по схилу. Дійсно, шлях крапель зі схилу буде 

коротшим, а час їхнього контакту із забрудненим грунтом, відповідно, меншим. 

Слід також зауважити, що лінії току крапель промивного потоку будуть 

перпендикулярні ізолініям контрольної ділянки, тобто рух транспортного 

потоку міграції забруднень відбуватиметься по лініям градієнта рельєфу. В 

подальшому процесі вимивання, після досягнення максимуму, пов’язанного з 

прибуттям на контрольну межу перших крапель з вододілу, починається 

поступове зниження забрудненості лізиметричного фільтрату від атмосферних 

опадів, що теоретично апроксимується експоненційною функцією часу та 

параметром акумулюючої здатності грунту [8-9]. 

Вплив гранулометричного складу міндобрив на пікову висоту Сmax кривих 

вимивання теоретично ілюструється порівняльною таблицею 3, де показана 

залишкова маса гранул різного діаметру (пропорційна його кубу) при 

одинаковій агротехнічній нормі внесення та тривалості опадів. 

Таблиця 1 – Вплив гранулометричного складу міндобрив на 

залишкову та розчинену масу гранул 

Діаметр гранул, мм 10 8 6 4 2 1 

Залишкова маса 
гранули, % 

100 51,2 21,6 6,4 8,0 1,0 

Розчинена маса, % 0 48,8 78,4 93,6 92,0 99,0 

 

Неважко помітити, що при однаковій тривалості опадів і пропорційному 

зменшенні діаметра однієї гранули з 10 мм до 8 мм вимивається майже 

половина її маси 48,8 %. В той же час, при однаковій нормі внесення (2 гранули 

діаметром 8 мм замість однієї діаметром 10 мм) та однаковій швидкості 

розчинення з 8 мм до 6 мм залишається  21,6*2 = 43,2 % внесеної маси гранул, а 

вимивається, відповідно 56,8%. Ця тенденція стає ще помітнішою при 

порівнянні добрив найбільш поширеного грануляційного складу в діапазоні 2 - 

4 мм. Тобто пікова висота Сmax при збільшенні гранул зменшується, а права 

гілка кривої вимивання підвищується, приводячи до більш тривалого впливу 

міндобрива.   
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Рис.1.  Типова крива забрудненості грунту в пункті 

лізиметричногоконтролю в залежності від тривалості 
випадання  опадів τ  та об’ємних витрат PV 

 
1. Постановка задачі дослідження 

Для підвищення агроекологічної ефективності застосування мінеральних 

добрив і зменшення шкоди довкіллю внаслідок міграції їх компонентів, 

необхідно збільшити частку товарних  добрив пролонгованої дії, в тому числі 

органомінеральних зі збалансованим вмістом  NPK та оптимальним  

гранулометричним складом. В задачу дослідження входило удосконалення 

конструкції диспергуючої оболонки віброгранулятора, методики його 

розрахунку та дослідження процесу дроблення струменів плаву  в умовах 

вібраційного впливу.  

2. Гідравлічний розрахунок перфорованих оболонок 

При проектуванні та оптимізіції конструкцій віброгрануляторів  

Б.Г.Холіна  однією з основних задач  є визначення їх продуктивності по 

диспергуємій рідині  (плаву добрива). Гідравлічний розрахунок з 

використанням відомих формул витікання рідини через малі отвори  вимагає 

коректування витратних характеристик стосовно перфорованих оболонок 

грануляторів [1-4]. Ступінь перфорації, геометричні характеристики та якість 
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обробки отворів визначають не лише їх продуктивність, але й 

гранулометричний склад (якість) отриманого продуту. Таким чином, при виборі 

ступеню перфорації та технолгії обробки ламінаризованих отворів в них 

необхідно обгрунтуваги методику їх розрахунку з урахуванням 

гідродинамічних умов вмтікання плава. 

Основну розрахункову формула, що визначає масову витрату плава, який 

витікає через отвори перфорованої оболонки, запишемо у вигляді інтегралу 

               
2q gH dSρ αµ= ∫

 ,            (1) 

де  α   - ступінь перфорації оболонки; 

      ρ   - густина плаву, кг/м3; 

      μ   - коефіцієнт витрат, що визначається добутком коефіцієнтів 

                       швидкості та стиснення струменю; 

     H   - геометричний напір плаву над отвором витікання; 

     g    - прискорення вільного падіння;  

     S   -  площа перфорованої частини оболонки. 

 Корегування величини коефіцієнта витрат  μ  з урахуванням даних 

А.Д.Альтшуля [4], показала, що ця характеристика є монотонною функцією 

кореня квадратного числа Рейнольдса. При роботі гранулятора в ламінарному 

режимі витікання струменів будемо шукати кореляційне співвідношення у 

вигляді:    

                              μ = μ0  + const                                             (2) 

де число Рейнольдса  визначається характериним лінійним розміром 

(діаметром) отвору перфорації d0   

                            
0 2

Re
d gH

ν
=

 ,        (3) 

 де  ν  - кінематична в’язкість плава:  1,85۰10-6 м2/с. 

 Дані для визначення кореляційної залежності були отримані як в 

лабораторних, так і в промислових умовах Одеського припортового заводу [3]. 

Диапазон варіювання напору над отворами перфорації становив: 



Н = 0,05…1,2 м;  діаметр отворів d0  0,9…1,5 мм;  

ступінь перфорації  α = 0,005…0,04. 

 Статистична обробка отриманих даних дозволила визначити коефіцієнт 

витрат (рис.1) таким чином: 

μ = 0,35  + 0,009   ,                                (4) 

та коефіцієнт швидкості як:  

     φ = 1,05 .                (5) 

         Область застосування кореляційних співвідношень (4) та (5) знаходиться в 

межах  Re = 1200…3800  та характеризується високим значенням крефіцієнта 

лінійної кореляції, що дорівнбє 0,96. Вказані гідродинамічні режими 

відповідають звичайним експлуатаційним режимам коливання продуктивності 

грануляторів та швидкості витікання плава з отворів перфорації. 

 З урахуванням кон’юнктурних тенденцій створення екологобезпечних 

мінеральних добрив з регульованою розчинністю, зокрема, азотних, що 

отримують способом прилювання, практичний інтерес даного дослідження 

полягав у визначенні гідродинамічних умов збільшення середнього диаметру 

гранул при збереженні нормативного ступеню монодисперсності товарного 

продукту (обмеженні пилоутворення).  

Як відомо, максимальний розмір гранул карбаміду, що можна отримати 

при баштовій грануляції, дорівнює 3,0…3,5 мм [3], що призводить до 

необхідності збільшити діаметр отворів перфорованої оболонки гранулятора. В 

той же час, відповідне збільшення отворів перфорації вище 1,5 мм, необхідне 

для отримання укрупнених гранул карбаміду, в звичайних умовах експлуатації 

призводять до порушення ламінарного режиму витікання, погіршення процесу 

дроблення крапель та гранулометричного складу товарного продукту. 

Важливим джерелом турбулізуючого впливу на струмені витікаючого 

плаву є гострі крайки переходу конічної поверхні зенкування з циліндрічною 

поверхнею просвердлених вихідних отворів перфорації. (рис.1.2). 

Дослідженнями встановлено, що турбулізація струменів наступає при більш 

високих числах Рейнольдса, а ламінарність витікання зберігається значно 



довше , якщо геометричний профіль перерізу отворів співпадає з лініями току 

безвихорового (потенційного потоку. Величина відносного діаметру 

профілювання  d/d0  , розрахованого по лініям току, в залежності від товщини 

оболонки  δ  представлена в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Геометричні характеристики ламінаризованого профілю 

Діаметр 
отвору 
  d0/ δ 

Відносна глибина профілю h/ δ 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

0,50 4,35 2,67 1,98 1,61 1,39 1,22 1,11 1,06 1,02 1,01 1,0 

0,85 2,75 2,06 1,67 1,43 1,27 1,17 1,09 1,05 1,02 1,01 1,0 

1,20 2,07 1,70 1,47 1,31 1,20 1,12 1,07 1,04 1,02 1,01 1,0 

1,65 1,71 1,50 1,35 1,24 1,16 1,10 1,06 1,03 1,01 1,0 1,0 

            

 В профільованих таким чином отворах відсутні крайки спряження 

поверхонь свердлення та зенкування, а тому застосування оболонок з 

ламіназуючою перфорацією дозволило отримати продукт більш високої якості. 

Витратні характеристики удосконалених оболонок за умови профілювання 

отворів в приблизно на 3-5 % перевищують показники звичайного зенкування. 

 Методика інженерного розрахунку перфорованих оболонок полягає в 

наступному. По-перше, на підставі відомих співвідношень діаметра струменя та 

утворених при їх дробленні крапель: 

     
0 1,89

kdd
ε

=
 ,     (6) 

де  ɛ  - коефіцієнт стиснення струменя, що дорівнює 0,95…1,0.  При цьому 

більше значення слід приймати для профільованих отворів у відносно товстих 

стінках диспергуючих оболонок  d0/ δ  < 1,0 . 

 Потім з виразу (1),  враховуючи кореляції  (4) та (5) визначаємо ступінь 

перфорації оболонки та необхідне число отворів діаметром d0  таким чином 

     
2
0

4 Sn
d
α
π

=
 .                                   (7)  



Слід зауважити, що збільшення ступеня перфорації більше за 0,04 

призводить до деякого зниження коефіцієнта витрат, зумовленого 

взаємнимвпливом отворів. Практичне застосування запропонованої методики 

розрахунку перфорованих ламінаризованих оболонок для грануляторів 

карбаміду, що були поставлені Одеському припортовому заводу, показало 

відповідність розрахункових та виробничих даних (табл.3). 

Таблиця 3 – Результати визначення продуктивності відцентрових 

 грануляторів з ламінаризованою диспергуючою оболонкою 

 
Гранульований 
продукт 

Діаметр 
отворів 

d0 

Число 
отворів 
      n 

Ступінь 
перфорації 

α 

Продуктивність, 

т/год 

Проектна Фактична 

Карбамід 1,3 3700 0,023 45 46,5 

 
Карбамід 

 
1,2 

 
3000 

 
0,015 

 

 
40 

 
40,2 

Аміачна 
селітра 

1,1 2300 0,01 20 18…20 

 

3. Оцінювання  енергетичних праметрів 

Вібраційні гранулятори, запропоновані Б.Г.Холіним, тривалий час 

успішно застосовуються в хімічній промисловості для одержання 

високоякісних гранул мінеральних добрив. У досліджуваному класі 

грануяторов, з метою підвищення монодисперсности гранулометрического 

сполуки, здійснюється вібраційне дроблення струменів рідкого плаву шляхом 

накладення регулярних гідродинамічних  збурювань із частотою, що відповідає 

швидкості витікання плаву й довжині хвилі максимальної нестійкості [3,10]. Ця 

залежність, має вигляд 

        λfV =0             (8) 

де 0V  -  початкова швидкість струменя ; f  -  частота вібрацій;  

λ  -  довжина хвилі максимальної нестійкості. 



Технічно можливі варіанти конструкторських рішень вимагають 

індивідуального підходу до оцінки енергетичних витрат при генерації 

збурювань у струменях диспергируемой рідини. При цьому повинна бути 

врахована відповідна картина акустичного поля, що передбачає як активну, так 

і реактивну компоненти, демпфуючих вібрацій у масі плаву, а також  втрати 

енергії. Однак, при будь-якій конструкції вібратора необхідно урахувати ряд 

основних технологічних параметрів, зокрема, потужність вібраційного впливу 

та діаметр отворів, що диктують фракційну складову крапель, що утворюються 

при дробленні струменів, витікаючих із перфорованої оболонки гранулятора. 

В зимовий період в експлуатації Одеського припортового заводу 

знаходились оболонки з ламінаризованою перфорацією діаметром 1,4 мм в 

кількості 3400 отворів. При цьому забезпечувалось збільшення середнього 

розміру гранул цільової фракції 2-3 мм на 20%, а міцність гранул досягала 0,8-

0,9 МПа. Рівень плаву в оболонках знаходився в межах 0,25-0,40 % рівня 

переливу, що свідчить про значний запас продуктивності диспергуючих 

оболонок такого типу. Отриманий гранулометричний склад продукту було 

досягнуто при масі резонатора, що відповідає частоті максимальної нестійкості 

витікаючих струменів. Показники гранулометричного складу карбаміду, 

отриманого з використанням віброгранулятора конструкції СФ ХПІ наведені в 

таблиці 4. 

Експериментально та на підставі багаторічної промислової експлуатації 

перфорованих оболонок віброгрануляторів встановлено, що зі збільшенням 

діаметра отворів та ступеня перфорації гідродинамічний режим витікання й 

дроблення струменів плаву стає все більш нестійким завдяки впливу 

випадкових збурювань. Це приводить до формування полідисперсного факела 

розпилу та підвищеного пилоутворення. Такого роду гідродинамічна 

нестійкість обумовлена тим, що величина зовнішнього регулярного 

вібраційного впливу та випадкових збурювань стає порівняною або перевищує 

силу поверхневого натягу, що є основним стабілізуючим фактором 

краплеутворення [3,4]. 



Таблиця 4 – Показники гранулометричного складу карбаміду, отриманого 
з використанням розподільчих оболонок з ламінаризованою перфорацією 

№ цеху 
карбаміда, 
резонатор 

Діаметр 
отворів 
перфор. 

Число 
ламінар. 
отворів 

Рівень 
плаву 
% max 

Процентний вміст фракцій 

1 - 4 2 - 3 2 - 4 < 1 

Карбамід 
№ 1 
450 мм 

1,3 мм 3900 50 -70  99 
99 
99 
99 
99 

99 
99 
99 
99 
99 

83 
79 
81 
82 
83 

80 
78 
81 
84 
79 

93 
87 
93 
93 
93 

93 
97 
90 
95 
97 

1 
1,5 
0 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

Карбамід 
№ 1 
500 мм 

1,3 мм 3900 50 -70 99 
99 
99 
99 
99 

88 
87 
84 
85 
82 

98 
95 
95 
97 
94 

1 
0 
0 
0 
0 

Карбамід 
№1 
500 мм 

1,4 мм 3400 25-40% 99 
99 
99 

87 
88 
88 

97 
98 
97 

1 
0 
0 

Карбамід 
№1 
550 мм 

1,4 мм 3400 25-40% 98 
98 

84 
87 

95 
94 

1 
1 

Карбамід 
№1 
600 мм 

1,4 мм 3400 25-40% 98 
97 

74 
81 

92 
90 

1 
0,5 

Карбамід 
№2 
450 мм 
 
 

1,3 мм 
 
 
 
 

3900 
 
 
 
 

50-70% 
 
 
 
 

99 
99 
99 
99 
99 

86 
83 
86 
86 
85 

03 
89 
97 
93 
98 

0 
1 
1 
0 
1 

Карбамід 
№2 
500 мм 

1,3 мм 900 25-40% 99 
99 
99 

88 
87 
89 

98 
98 
97 

1 
0 
0 

Карбамід 
№2 
500 мм 

1,4 мм 3400 25-40% 99 
99 
99 
99 
99 

87 
89 
86 
86 
88 

96 
96 
95 
96 
96 

0 
1 
1 
0 
0 



 Потужність, що витрачається на синхронізацію процесу краплеутворення 

із частотою генеруємих вібрацій  f  у струмені рідини, що витікає з отвору 

діаметром  0d  зі швидкістю  0V  можна оцінити, виходячи з балансу інерційних 

сил і сил поверхневого натягу [4].  З огляду на відомі апроксимації Релея й 

Вебера для довжини хвилі максимальної нестійкості  λ  [7,10] виразимо 

потужність вібраційного впливу на один струмінь 

   00VdKEi σ=             (9)  

де:   K – параметр  демпфування вібрацій;  

σ  - коефіцієнт поверхневого натягу.  

Таким чином, теоретично необхідна потужність вібратора буде дорівнює 

   000 VdKnE σ=                 (10)  

З урахуванням промислових характеристик грануляторів можна показати, 

що споживана потужність процесу краплеутворення перебуває в межах 

декількох ватів і це дає можливість застосування різного типу 

електродинамічних та електромагнітних вібраторів з обмеженими силовими 

характеристиками.    

4. Експериментальні  результати 

Максимальний діаметр отворів перфорації, обумовлений балансом що 

обурюють і стабілізують сил, що діють при дробленні струменів, є важливим 

конструктивним параметром і залежить від гідродинамічних умов у грануляторі 

[4, 10]. Має сенс зв'язати збільшення збурюючого впливу, що приводить до 

порушення регулярності краплеутворення, з переходом ламінарного режиму 

витікання струменів у турбулентний. Так, при стендових випробуваннях [3,4] 

грануляторів на воді величина критичного діаметра перфорації буде 

визначатися критичним числом Рейнольдса   
V
vd крkp Re=  ,    

де    Reкр = 2500 – 4000; 

               V = 2,5 м/с – середня розрахункова швидкість витікання струменів, 



   ν = 10-6 м2/с – коефіцієнт кінематичної в'язкості води. 

 З іншого боку, по характеристиках стендових випробувань на воді можна 

обчислити критичний діаметр отворів перфорації для промислових плавів 

мінеральних добрив. Дорівнюючи відповідно до теорії подоби відношення сил, 

що діють на струмені диспергируемых рідин одержимо 

   idem
d
HdK

kp

kp =
σ
γ 2

         (11) 

де Н  -  геометричний напір рідини в грануляторі. 

 Структура виразу (11) виражає ідентичність чисел Вебера 
σ
γHdWe 2

=  , що 

характеризують перехідний режим каплеобразования від переважно 

монодисперсного до полідисперсного. Граничний діаметр отворів перфорації 

виброгрануляторов не повинен перевищувати величину 
σγ
γσ
/

/
/ kp
kp

d
d = , де 

штрихом виділені характеристики плаву. Збільшення розміру монодисперсних 

гранул при збільшенні діаметра отворів може бути досягнуто зміною 

співвідношення збурююючих та стабілізуючих сил на границі струменів з 

охолоджуючим середовищем (наприклад, у випадку грануляції плаву в рідину). 

Вищенаведені міркування та викладки описують лише концептуальний 

підхід до оптимізації технологічних параметрів краплеутворення при 

накладенні вібрацій. Для підтвердження справедливості моделі для малов’язких 

рідин та розплавів в умовах генерації вібрацій з довжиною хвилі максимальної 

нестійкості був проведений ряд експериментів.  Як експериментальна рідина 

був узятий окремий струмінь води, що виходить із отвору діаметром 1.12 mm 

при коефіцієнті витрати 0,857. Швидкість витікання струменя становила 1.8 

м/с, гідродинамічний режим – ламінарний. У цих умовах довжина хвилі 

максимальної нестійкості склала 5.05 мм,  відповідно частота краплеутворення 

356.5 Гц. Для води приймаємо ρ = 980 кг/м3,  σ = 0.0727 Н/м та μ = 1.1 * 10-3 

кГ/(м*с). На частоті максимальної нестійкості в струмінь уводилися 

контрольовані гармонійні збурювання. Зроблено розрахунок необхідної 



потужності для осьової координати відділення краплі, що відповідає 2.5*λ=13 

mm, при цьому час відриву склав 7.2 мс. 

Результати розрахунку: mWE 91.11 = , mWE 83.12 = , з урахуванням 

коефіцієнта витрат отвору: mWE 6.21 = , mWE 5.22 = . Отримані дані були 

використані як вхідні параметри для гідравлічної моделі гранулятора. 

Результати спостережень представлені на рис.2. Неважко помітити, що по 

осьовій координаті струменя (13мм) чітко сформована перетяжка, що 

забезпечує відділення основної краплі. 
 

 

 
 
 

 
 
Рис.2 Вплив частоти вібрації синхронної  з довжиною 
хвилі максимальної нестійкості витікаючого струменя   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Фази дроблення струменя під дією резонансної вібрації 
 

На рис.3 представлені динаміка дроблення струменя в умовах резонансної 

вібрації при варіюванні потужності вібратора. Зліва направо  потужність 

становить відповідно: 0 , 0.3 , 2.5 mW. З наведених фотографій очевидний 

вплив потужності вібраційного впливу на розрив струменя в необхідній 

координаті при задовільній відповідності розрахункових та експериментальних 

параметрів.  

Висновки. Регулювання  взаємодії гранульованих засобів живлення та 

хімічного захисту рослин в грунтово-водних системах сільгоспугідь є 

актуальною проблемою агровиробництва. Оцінювання гідродинамічних умов 



диспергування рідин, зокрема плавів азотних добрив, у вібраційних 

грануляторах показало можливості поліпшення гранулометричних показників 

продукту за рахунок оптимальних параметрів резонансної вібрації з 

мінімальною потужністю.  
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