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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Горизонтальні відстійники широко використовують в
системах водопостачання та водовідведення. В останні роки було запропоновано
багато модифікацій таких відстійників, суть яких полягала в зміні їх форми та
конструкції. Така модифікація дозволяє підвищити ефективність роботи
відстійників при мінімальних витратах. Тим не менше, актуальною задачею є
подальший пошук засобів підвищення ефективності роботи горизонтальних
відстійників за рахунок модифікації їх геометричної форми та використання
додаткових елементів всередині конструкції. Але застосування модифікованих
відстійників для інших умов їх експлуатації вимагає наукового обґрунтування
розмірів відстійників, пластин, їх розташування. Тому, вкрай важливим є створення
методів розрахунку, які дозволяли б оперативно оцінювати ефективність роботи
споруд з урахуванням їх основних конструктивних особливостей, так як підвищення
ефективності роботи горизонтальних відстійників є найважливішим засобом
інтенсифікації затримання завислих речовин.
У зв'язку з цим створення математичних моделей роботи горизонтальних
відстійників, які дозволяли б проектувальнику оперативно отримувати необхідну
інформацію з урахуванням конструктивних особливостей очисних споруд,
особливостей масопереносу, режиму їх роботи є важливою науковою задачею.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконана відповідно до державної програми «Про концепцію розвитку
водного господарства України», вона безпосередньо пов'язана з планами науководослідних робіт Дніпропетровського національного університету залізничного
транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ) за темами: «Моделювання
процесів гідродинаміки і масопереносу в системах водопостачання та
водовідведення»
(номер
держреєстрації
0112U002070),
«Моделювання
масопереносу та гідродинаміки в системах водопостачання, водовідведення та в
водних об’єктах» (номер держреєстрації 0115U007225), а також в рамках договору
№ 01/2015-І від 15.01.2015 про науково-технічне співробітництво між ДНУЗТ і
Дніпропетровським обласним управлінням водних ресурсів.
Мета і завдання роботи. Метою дисертаційної роботи є підвищення
ефективності роботи горизонтальних відстійників за рахунок зміни гідродинаміки
течії, вплив якої визначається шляхом CFD моделювання.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:
- виконати аналіз сучасного стану проблеми підвищення ефективності роботи
горизонтальних відстійників та сучасних методів їх розрахунку;
- запропонувати метод підвищення ефективності роботи горизонтальних
відстійників за рахунок встановлення набору пластин та використання вторинного
вприскування;
- розробити СFD модель масопереносу забруднювача в горизонтальних
відстійниках, в якій гідродинаміка потоку розраховується на базі моделі
потенціальної течії;
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- розробити СFD модель масопереносу забруднювача в горизонтальних
відстійниках, в якій гідродинаміка потоку розраховується на базі моделі вихрової
течії ідеальної рідини;
- розробити СFD модель масопереносу забруднювача в горизонтальних
відстійниках, в якій гідродинаміка потоку розраховується на базі рівнянь течії
в'язкої рідини;
- провести тестування розроблених СFD моделей;
- провести фізичні експерименти з метою дослідження впливу пластин та
вторинного вприскування на процес осадження домішок у модифікованих
горизонтальних відстійниках.
- дослідити на основі розроблених СFD моделей вплив конструкції
горизонтальних відстійників на ефективність їх роботи.
Об’єкт дослідження – процес освітлення води в горизонтальних
відстійниках.
Предмет дослідження – параметри масопереносу, які характеризують
ефективність освітлення води та методи розрахунку горизонтальних відстійників.
Методи досліджень ґрунтуються на проведенні фізичних експериментів,
чисельному рішенні рівнянь гідродинаміки та масопереносу. При чисельному
інтегруванні рівнянь моделей використовуються неявні кінцево-різницеві схеми
розщеплення. Експериментальні дослідження проведені в лабораторних умовах.
Достовірність теоретичних результатів перевірена шляхом зіставлення їх з даними
експериментальних досліджень, а також верифікацією на прикладі рішення відомих
тестових завдань.
Наукова новизна отриманих результатів:
науково
обґрунтована
ефективність
застосування
вторинного
вприскування води та комплексу пластин для підвищення ефективності роботи
горизонтальних відстійників;
вперше розроблені чисельні моделі процесу масопереносу в
горизонтальних відстійниках на основі рівнянь течії нев'язкої рідини, що
дозволяють, на відміну від існуючих моделей, оперативно розрахувати ефективність
освітлення води в споруді з урахуванням її складної геометричної форми та
наявності конструктивних особливостей, що дозволяють інтенсифікувати процес
освітлення; враховується процес формування осаду на дні відстійника;
отримала подальший розвиток чисельна модель процесу масопереносу в
горизонтальних відстійниках на основі рівнянь руху в'язкої рідини, що дозволяє, на
відміну від існуючих, оперативно розрахувати ефективність освітлення води в
горизонтальному відстійнику з урахуванням його геометричної форми та пластин
складної форми.
Практичне значення отриманих результатів. На основі виконаного аналізу,
теоретичних і експериментальних досліджень запропоновано додаткові елементи
конструкції горизонтальних відстійників (пластини) та вторинне вприскування
води, що дозволяє підвищити ефективність їх роботи при малих матеріальних
витратах на реконструкцію споруд. Побудовані в роботі чисельні моделі дозволяють
оперативно проводити розрахунки оцінки ефективності роботи горизонтальних

3

відстійників практично без обмеження на їх форму, величину витрати води, що
очищується, і т.п. Час розрахунку на базі розроблених моделей складає близько
декількох хвилин при використанні комп'ютерів малої та середньої потужності.
Розроблені математичні моделі можуть використовуватися для оптимізації
параметрів очисних споруд для різних режимів їх експлуатації.
Результати дисертаційної роботи впроваджені на ТОВ «ІТЦ «Технострім» при
проведенні проектних робіт по реконструкції очисних споруд ДТЕК
Павлоградвугілля (м. Першотравенськ, Дніпропетровська обл.), при проектуванні
горизонтального відстійника, який входить в комплекс очисних споруд заводу з
виробництва водоемульсійних фарб «Смайл» (м. Кам’янське), а також
використовуються в навчальному процесі Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна при підготовці
студентів, які навчаються за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення»
при проведенні практичних робіт з дисципліни «Реконструкція систем
водопостачання та водовідведення» та при виконанні випускних магістерських
робіт.
Особистий внесок здобувача.
Наукові результати, висвітлені в дисертації, отримані особисто автором на
основі теоретичних і експериментальних досліджень, що направлені на підвищення
ефективності роботи горизонтальних відстійників за рахунок зміни в них
гідродинамічного режиму.
Автором сформульовано мету, завдання дисертаційної роботи; проведено
аналіз існуючих методів розрахунку горизонтальних відстійників; запропоновано
різні варіанти підвищення ефективності роботи горизонтальних відстійників за
рахунок зміни в них гідродинамічного режиму; розроблено СFD моделі
масопереносу в горизонтальних відстійника; виконана програмна реалізація
побудованих моделей; проведено тестування розроблених моделей; розроблено
експериментальні установки, проведено комплекс фізичних і обчислювальних
експериментів по оцінці ефективності роботи горизонтальних відстійників різних
конструкцій; проведено аналіз результатів експериментів.
Апробація результатів дисертації. Основні результати та головні положення
дисертації доповідалися на науково-технічних конференціях Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
(2013 – 2016 рр.),VІ всеукраїнському науковому семінарі «Методи підвищення
ресурсу міських інженерних інфраструктур. Присвячено 100-річчю створення
Харківської каналізації» (м. Харків, 2014), VII міжнародній науковій конференції
«Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд. Присвячено 85річчю ХНУБА» (м. Харків, 2015 р.), 74-76 міжнародних науково-практичних
конференціях «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту»
(м. Дніпро, 2014-2016 рр.), міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні
проблеми систем теплогазопостачання та вентиляції, водопостачання та
водовідведення» (м. Рівне, 2015 р.), міжнародному науковому симпозіумі «Тиждень
еколога» (м. Кам’янське, 2015 р.).
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Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 22 друковані
роботи в різних виданнях України, в тому числі: 1 – наукова монографія; 14 – статті
у спеціалізованих виданнях регламентованих ДАК МОН України, з яких 2 – статті у
виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз; 7 – тези доповідей.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п'яти
розділів, висновків, списку використаних джерел із 159 найменувань, двох додатків,
містить 120 рисунків і 18 таблиць по тексту, всього 168 сторінок
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовані мета та задачі роботи,
визначено об'єкт і предмет дослідження, наведено наукову новизну та практичну
цінність результатів, показано особистий внесок здобувача.
У першому розділі зроблено огляд існуючих типів горизонтальних відстійників та
методи їх розрахунку. Показані результати аналітичного огляду методів і підходів для
підвищення ефективності роботи горизонтальних відстійників.
Відзначено, що фундаментальні розробки в галузі обчислення, проектування,
створення нових конструкцій відстійників зроблені в роботах О.Я. Олійника,
І.М. Таварткіладзе, А.М. Кравчука, С.В. Яковлєва, К.В. Гнедіна, Г.С. Пантелята,
С.М. Епояна, А.Я. Найманова, Ю.І. Калугіна, Н.Г. Степової, Г.П. Медведєва,
Б.Г. Мішукова, В.Г. Іванова, Ю.Ф. Еля, М.Р. Телеснина, Г.І. Сухорукова,
О.М. Нечипор, Б.М. Репіна, С.І. Епштейна, D. Brennan, R. Burger, B. Holenda,
B. De Clercq, A. Griborio, H. Jamshidnia, D. Kleine, P. Larsen, Mohammad Mehdi
Heydari, K. Ramalingam, D. Robescu, A. Shaw, I. Takács, M. Shahrokhi, S. Vošnjak та
інших.
Здійснено аналіз моделей, що застосовуються для розрахунку горизонтальних
відстійників. Встановлено, що моделі можуть бути розділені на такі класи: моделі
«Blackbox» та «Glassbox». Моделі «Blackbox» включають в себе нормативні
методики, емпіричні моделі, що базуються на грубому наближенні гідравлічних
процесів, що відбуваються у відстійнику, передбачають існування спрощень та
поправочних коефіцієнтів. Моделі «Glassbox» включають в себе аналітичні моделі,
CFD, що базуються на чисельному розв'язанні рівнянь руху рідини та масопереносу,
дозволяють отримати повний багатовимірний малюнок потоку рідини та розподілу
концентрації завислих речовин у відстійнику.
Виявлено, що нормативні методики, емпіричні моделі відзначаються простотою
розрахункових залежностей, швидкістю розрахунків, не вимагають використання
комп’ютера та потребують малої кількості вхідної інформації для виконання
розрахунків, але водночас не враховують геометричну форму споруди, режим її
роботи, не дають можливості отримати поле швидкості потоку.
Встановлено, що аналітичні моделі відзначаються швидкістю розрахунків,
враховують вплив швидкості течії на процес очистки води у горизонтальному
відстійнику, враховують процес дифузії, водночас не враховують геометричну
форму відстійника та його конструктивні особливості (наявність пластин, перешкод
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на шляху потоку), не дають можливості розрахувати нерівномірне поле швидкості
потоку, також не враховують особливості процесу масопереносу у відстійнику.
Виявлено, що в теперішній час найбільш універсальним методом розрахунку
ефективності роботи горизонтальних відстійників є використання CFD моделей.
Основою CFD моделювання є використання двох основних моделей:
гідродинамічної моделі для розрахунку поля швидкості потоку у відстійнику та
моделі масопереносу домішки для отримання розподілу її концентрації. В якості
гідродинамічної моделі використовуються: моделі ідеальної та в’язкої рідини.
Огляд закордонних публікацій показав, що основу комерційних пакетів
програм для розрахунку горизонтальних відстійників складає гідродинамічна
модель в’язкої рідини. Проте основною проблемою при використанні даної моделі є
необхідність використання дуже мілкої сітки, тому час розрахунку на базі моделі
в’язкої рідини складає декілька діб. Крім цього, є проблема вибору та обґрунтування
моделі турбулентності. Тому існує окремий напрям в області чисельного
моделювання – використання моделі ідеальної рідини (Re =  ), відмінністю якої є
можливість врахування геометричної форми споруди, її режиму роботи в комплексі
з відносно низькою затратою комп'ютерної пам'яті та комп'ютерного часу.
Відзначено, що одним з основних методів дослідження руху рідини є фізичне
моделювання. Аналіз сучасної наукової літератури щодо проблеми фізичного
моделювання потоків рідини у відстійниках показав, що при проведенні
експерименту використовуються такі підходи: вимірювання параметрів потоку за
допомогою високоточних інструментів; візуалізація потоку за допомогою краски;
комбінація першого та другого підходів.
Критичний аналіз літературних джерел з проблеми дослідження масопереносу
у відстійниках показав, що в Україні існує певний дефіцит CFD моделей, що
дозволяли б вивчати процес масопереносу у горизонтальних відстійниках. Таким
чином, актуальною задачею є розробка CFD моделей широкого робочого діапазону,
що дозволяли б в рамках одного пакету програм (коду) досліджувати ефективність
роботи різноманітних горизонтальних відстійників різної геометричної форми.
У другому розділі розглядаються математичні моделі процесів гідродинаміки
течії та масопереносу в горизонтальних відстійниках. Вказані моделі
використовуються в роботі для розв'язання задачі з визначення ефективності роботи
горизонтальних відстійників, що використовуються для очищення природних і
стічних вод. Відмічено, що особливістю таких задач є врахування наступних
фізичних факторів: складна геометрична форма споруди; наявність всередині
відстійника додаткових елементів (пластини, перегородки тощо); необхідність
врахування осідання забруднювачів всередині споруди; необхідність врахування
процесів коагуляції, флокуляції.
Першочерговою задачею при СFD дослідженнях ефективності роботи
відстійника є розрахунок поля швидкості потоку всередині споруди. Для
розв’язання цієї задачі в роботі використовуються три гідродинамічні моделі:
модель вихрових потоків ідеальної рідини; модель потенціальної течії; модель руху
в’язкої рідини.
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Для розрахунку гідродинаміки потоку рідини в горизонтальному відстійнику за
допомогою моделі вихрових потоків ідеальної рідини використовується рівняння
Ейлера, записане в змінних вихор-функція току:
 u v
(1)


0
t
x
y
 2  2
(2)

 
2
2
x
y
де u, v – компоненти векторів швидкості потоку в напрямку осей х и у;  – вихор;
 – функція току, що визначається співвідношеннями:


(3)
 u;
 v
y
x
Розглянуто питання про постановку граничних умов для рівнянь вихрового
руху ідеальної рідини.
Розрахунок гідродинаміки потоку в горизонтальному відстійнику на базі моделі
потенціальної течії зводиться для розв’язання рівняння Лапласа:
2P 2P
(4)

0
x 2 y 2
де Р – значення потенціалу швидкості.
Компоненти швидкості потоку визначаються наступними виразами:
P
P
(5)
u
, v
x
y
Розглянуто питання про постановку граничних умов для рівняння Лапласа.
Для розрахунку поля швидкості потоку в горизонтальному відстійнику за
допомогою моделі руху в’язкої рідини використовується рівняння течії в’язкої
рідини, що записані в змінних Гельмгольца:
 u v
1   2  2 

,
(6)
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де Re  0 – число Рейнольдса (тут  – кінематичний коефіцієнт в’язкості);  –
υ
функція току;  

v u


– вихор; u 
x y
y

,

v

ψ
– компоненти вектору
x

швидкості водного потоку; L – характерний лінійний розмір; V0 – характерна
швидкість.
Розглянуто питання про постановку граничних умов для рівнянь руху в’язкої
рідини.
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Далі, після визначення поля швидкості водного потоку у горизонтальному
відстійнику на базі однієї з гідродинамічних моделей, розв’язується задача
масопереносу у відстійнику. Для цього використовується рівняння масопереносу:
C uC  (  w)C

C   
C 
(8)


  C   x
   y
,
t
x
y
x 
x  y 
y 
де С – концентрація домішки; u, v – компоненти вектора швидкості потоку в
напрямку осей х і у; w – швидкість осадження частинок; μх, μy – коефіцієнти
турбулентної дифузії; х, у – декартові координати; σ – коефіцієнт, що враховує
процес коагуляції, флокуляції та розпаду частинок, а також біохімічне окислення.
Розглянуто питання про постановку граничних умов для рівняння
масопереносу. Представлені емпіричні моделі розрахунку швидкості осадження
домішки, коефіцієнтів турбулентної дифузії, коефіцієнту, що враховує процес
коагуляції, флокуляції та розпаду частинок, а також біохімічне окислення.
У третьому розділі розглянуто побудову різницевих моделей, за допомогою
яких в роботі реалізується розрахунок гідродинаміки течії та масопереносу в
горизонтальних відстійниках.
Для формування виду розрахункової області, тобто яким чином проектувальник
буде в дискретній моделі задавати ту чи іншу геометричну форму відстійника,
використовується метод маркування: розрахункова область покривається
прямокутною сіткою та кожна комірка сітки отримує свій маркер; один вид маркерів
відповідає за тверді, непроникні стінки, інший вид маркерів – за вхідну границю
(межа входу водного потоку у відстійник), третій – за вихідну границю (вихід
водного потоку зі споруди).
Розглянуто побудову поперемінно-трикутних різницевих схем для чисельного
інтегрування рівняння масопереносу домішки у горизонтальному відстійнику. На
кожному кроці розщеплення моделюючого рівняння розрахунок невідомої
концентрації здійснюється за методом «біжучого» розрахунку, тобто за явною
формулою.
Далі наведено модель процесу формування зони накопичення осаду на дні
відстійника на основі розрахунку поля концентрації домішки у відстійнику. За
допомогою розробленої моделі користувач отримує інформацію про темп зростання
осаджень у відстійнику, форму зони осадження і її розміри.
Далі представлені результати розрахунку формування осаду на дні відстійника
(рис. 1). Також в цьому розділі розглядаються різницеві методи розв’язку
моделюючих рівнянь. Так, для чисельного розв’язку рівняння (1), (2) були
використані неявні різницеві схеми, для рівняння (4) – поперемінно-трикутний
метод О.А. Самарського, для рівнянь (6), (7) – неявні різницеві схеми. Для
чисельного інтегрування рівняння (8) використовувалась поперемінно-трикутна
різницева схема. Крім цього, у розділі розглянуто розроблені пакети прикладних
програм для розрахунку процесу масопереносу в горизонтальних відстійниках на
базі трьох гідродинамічних моделей. Для розробки програм використовувалась
алгоритмічна мова FORTRAN.
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a)
б)
Рис. 1. а) розрахункова область в початковий момент часу (t = 0, немає осаду на
дні відстійника); б) сформована область осадження домішки (t=4,3 – час
безрозмірний)
Проведено чисельну перевірку адекватності побудованих математичних
моделей і методів розрахунку горизонтальних відстійників. Тестування проводилось
в двох напрямках: validation – зіставлення розрахункових даних з
експериментальними даними; verification – зіставлення розрахункових даних з
аналітичними розв’язками, розрахунками інших авторів, розрахунком за допомогою
іншого методу. Виконаний порівняльний аналіз результатів чисельних розрахунків
свідчить про те, що розроблені чисельні моделі добре узгоджуються з відомими
експериментальними даними та результатами розрахунків провідних вчених.
В четвертому розділі розглянуто практичне застосування розроблених CFD
моделей для оцінки ефективності роботи горизонтальних відстійників складної
геометричної форми. Представлено розв’язок ряду задач.
Перша задача (дослідження на базі моделі потенціальної течії) –
моделювання процесу масопереносу в горизонтальному двоповерховому
відстійнику, в якому відбувається поворот потоку у вертикальній площині.
Представлені результати розрахунків (рис. 2) для таких варіантів відстійника:
горизонтальний двоповерховий відстійник з короткою струменеспрямовуючою
пластиною;
горизонтальний
двоповерховий
відстійник
з
довгою
струменеспрямовуючою пластиною.

а)
б)
Рис. 2. а) розподіл концентрації забруднювача в горизонтальному відстійнику з
короткою струменеспрямовуючою пластиною; б) розподіл концентрації
забруднювача в горизонтальному відстійнику з довгою струменеспрямовуючою
пластиною
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Представлення результатів розрахунку у вигляді матриці дає можливість
швидко визначити концентрацію завислих речовин в будь-якій зоні відстійника. Як
відомо, особливий інтерес представляє значення концентрації на виході з
відстійника. З рис. 2 видно, що довжина струменеспрямовуючих пластин впливає на
процес освітлення. Так, для першого варіанта концентрація на виході складає
близько 10 % від початкової концентрації, для другого варіанту – близько 5 %.
Друга задача (дослідження на базі моделі потенціальної течії) –
моделювання процесу масопереносу в горизонтальному відстійнику, в якому
розташовується вертикальна перегородка та набір струменеспрямовуючих пластини
(рис. 3). Виконано розрахунок ефективності очистки для трьох варіантів
горизонтального відстійника з варіацією положення вертикальної перегородки.

Рис. 3. Розподіл концентрації забруднювача в горизонтальному відстійнику
Третя задача (дослідження на базі моделі потенціальної течії) – аналіз
процесу осідання домішки в горизонтальному відстійнику з похилими пластинами.
На першому етапі виявлено вплив розташування похилих пластин на ефективність
роботи горизонтального відстійника. Для цього були проведені фізичні
експерименти (рис. 4) з осадження домішки, результати яких свідчать про
підвищення ефективності роботи горизонтального відстійника при розташуванні в
його робочій зоні похилих пластин (ефективність зростає зі збільшенням кількості
пластин).

а)

б)

Рис. 4. а) зона забруднення у відстійнику з двома похилими пластинами
(t = 0,4 с); б) зона забруднення у відстійнику з двома похилими пластинами (t =
1,3 с): 1 – зона осідання домішки біля стінки відстійника
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На другому етапі цієї задачі виконано моделювання процесу масопереносу в
горизонтальному відстійнику, в якому розташовується система похили пластин
(рис. 5):

Рис. 5. Концентрація домішки в горизонтальному відстійнику з трьома
паралельними похилими пластинами
Четверта задача (дослідження на базі моделі потенціальної течії) –
дослідження роботи горизонтального відстійника з перфорованими пластинами.
Представляються результати фізичного експерименту (рис. 6) та обчислювального
експерименту (рис. 7).

а)
б)
Рис. 6. а) розподіл зони забруднення у горизонтальному відстійнику з
перфорованою пластиною для моменту часу t = 0,2с; б) розподіл зони забруднення у
горизонтальному відстійнику з перфорованою пластиною для моменту часу t = 0,8с

Рис. 7. Концентрація домішки в горизонтальному відстійнику з вертикальною
пластиною, перфорованою пластиною та коротким водозливом
П’ята задача (дослідження на базі моделі вихрової течії ідеальної рідини) –
моделювання процесу масопереносу в горизонтальному відстійнику зі
струменеспрямовуючими пластинами (рис. 8):
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Рис. 8. Розподіл концентрації забруднювача в горизонтальному відстійнику зі
струменеспрямовуючими пластинами біля водоподаючого та водовідвідного лотків
Шоста задача (дослідження на базі моделі вихрової течії ідеальної рідини) –
розрахунок ефективності роботи горизонтального відстійника з системою пластин
(рис. 9).

Рис. 9. Розподіл концентрації домішки у горизонтальному відстійнику
Сьома задача (дослідження на базі рівнянь течії в'язкої рідини) – розрахунок
ефективності роботи горизонтального відстійника з вприскуванням води. На
першому етапі досліджень проводився фізичний експеримент, метою якого була
візуалізація за допомогою фарби процесу уповільнення потоку при вприскуванні
води (рис. 10).

а)

б)

Рис. 10. а) зона забруднення в моделі відстійника (t = 0,1 с): 1 – пластини, що
формують відстійник; 2 – пристрій для вприскування води у відстійник; 3 – зона
забруднення; 4 – струмінь води, що вприскується (вторинний струмінь); б) зона
забруднення в моделі відстійника (t = 0,4 с): 1 – струмінь, що вприскується; 2 – зона
забруднення перед струменем, що вприскується
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З аналізу фізичного експерименту зроблено висновок про те, що використання
вторинного вприскування води у відстійник створює гальмування основного,
горизонтального потоку в передній частині відстійника та стимулює процес
осадження завислих речовин з подальшим підвищенням ефективності роботи
горизонтального відстійника.
На другому етапі досліджень проводився обчислювальний експеримент на базі
рівнянь течії в'язкої рідини (рис. 11).

а)

б)

Рис. 11. а) горизонтальний відстійник з вертикальною пластиною та
вприскуванням води зі швидкістю 3 м/с; б) горизонтальний відстійник з
вертикальною пластиною та вприскуванням води зі швидкістю 8 м/с
Ця ж задача була вирішена за допомогою інших чисельних моделей,
розроблених в даній роботі – моделі потенціальної течії та моделі вихрових
відривних течій ідеальної рідини.
Восьма задача (дослідження на базі рівнянь течії в'язкої рідини) –
порівняння ефективності роботи горизонтальних відстійників з різною
конфігурацією пластин всередині робочої зони. Задача виникла в зв'язку з
реконструкцією очисних споруд, які використовуються в Павлоградському районі
(Дніпропетровська область) на шахті «Степова». Представлені результати фізичного
експерименту (рис. 12) та розрахунків за побудованою чисельною моделлю
(рис. 13).

Рис. 12. Зона забруднення в модифікованому відстійнику, t = 7с (подача глини):
1 – аванкамера; 2, 3 – зони забруднення в сусідніх камерах відстійника
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Рис. 13. Розподіл концентрації домішки в горизонтальному відстійнику з двома
вертикальними та горизонтальною пластинами
В п’ятому розділі висвітлені техніко-економічні розрахунки щодо
економічного ефекту від використання розроблених математичних моделей при
оцінці ефективності роботи модифікованого горизонтального відстійника шахти
«Степова» (ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», м. Першотравенськ, Дніпропетровська
обл.), в якому встановлено набір пластин для підвищення ефективності його роботи.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі розглянуто методи підвищення ефективності роботи
горизонтальних відстійників за рахунок зміни гідродинаміки течії в них. При
проведенні досліджень отримано наступні результати:
1. Проведено аналіз сучасних підходів підвищення ефективності роботи
горизонтальних відстійників та існуючих методів їх розрахунку.
2. На основі проведених досліджень обґрунтовано підхід до підвищення
ефективності роботи горизонтального відстійника з використанням набору
пластин.
3. Розроблена
конструкція
горизонтального
відстійника,
в
якому
використовується вторинне вприскування, що дає можливість інтенсифікувати
процес осадження домішок.
4. Розроблено нову 2D чисельну модель для розрахунку ефективності роботи
горизонтальних відстійників, яка ґрунтується на застосуванні рівняння
масопереносу та рівняння потенціальної течії, яка дозволяє досліджувати
процес масопереносу в горизонтальних відстійниках практично без обмеження
на їх форму.
5. Розроблено нову 2D чисельну модель для розрахунку ефективності роботи
горизонтальних відстійників, яка ґрунтується на застосуванні рівняння
масопереносу та рівнянь вихрової течії ідеальної рідини. Модель дозволяє
розраховувати горизонтальні відстійники, які мають конструктивні особливості
у вигляді пластин різної конфігурації та розміщені різним чином всередині
відстійника.
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6.

7.
8.

Розроблено нову 2D чисельну модель для розрахунку ефективності роботи
горизонтальних відстійників, яка ґрунтується на застосуванні рівняння
масопереносу та рівнянь течії в'язкої рідини.
Проведено експериментальні та теоретичні дослідження, які підтвердили
адекватність розроблених чисельних моделей.
Розроблені СFD моделі та створені на їх основі коди використовуються ТОВ
«ІТЦ «Технострім» при проектуванні очисних споруд, а також в навчальному
процесі Дніпропетровського національного університету залізничного
транспорту ім. академіка В. Лазаряна при підготовці студентів, які навчаються
за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».
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АНОТАЦІЯ
Козачина В.А. Підвищення ефективності роботи горизонтальних відстійників.
– Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.23.04 – водопостачання, каналізація. – Харківський національний
університет будівництва та архітектури, Харків, 2016.
Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності роботи горизонтальних
відстійників за рахунок зміни в них гідродинамічного режиму.
У роботі отримані такі результати: обґрунтовано підхід до підвищення
ефективності роботи горизонтальних відстійниках з використанням набору пластин;
розроблена конструкція горизонтального відстійника, в якому використовується
вторинне вприскування, що дає можливість інтенсифікувати процес осадження
домішки; розроблено нову 2D чисельну модель для оцінки ефективності роботи
горизонтальних відстійників без обмеження на їх форму та конструктивні
особливості, на базі рівняння масопереносу та рівняння потенціальної течії;
розроблено нову 2D чисельну модель для оцінки ефективності роботи
горизонтальних відстійників зі складними конструктивними особливостями, на базі
рівняння масопереносу та рівнянь вихрової течії ідеальної рідини; розроблено нову
2D чисельну модель для оцінки ефективності роботи горизонтальних відстійників,
на базі рівняння масопереносу та рівнянь течії в'язкої рідини; проведено
експериментальні та теоретичні дослідження, які підтвердили адекватність
розроблених чисельних моделей. Розроблені СFD моделі та створені на їх основі
коди використовуються ТОВ «ІТЦ «Технострім» при проектуванні очисних споруд.
Ключові слова: горизонтальний відстійника, ефективність роботи, завислі
речовини, математична модель.
АННОТАЦИЯ
Козачина В.А. Повышение эффективности работы горизонтальных
отстойников. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.23.04 – водоснабжение, канализация. – Харьковский национальный
университет строительства и архитектуры, Харьков, 2016.
Диссертационная работа посвящена решению актуальной проблемы –
повышению эффективности работы горизонтальных отстойников. На основании
аналитического обзора существующих методов повышения эффективности работы
горизонтальных отстойников показана перспективность применения смены
гидродинамики потока в сооружениях за счет установки пластин.
Предложены различные варианты повышения эффективности работы
горизонтальных отстойников за счет установки набора пластин, а также с
использованием вторичного впрыска. На базе проведенных экспериментальных
исследований обоснована возможность повышения эффективности работы
горизонтального отстойника за счет применения пластин и вторичного
впрыскивания воды.
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Разработана новая двухмерная численная модель расчета горизонтального
отстойника на базе уравнения массопереноса и потенциального течения, которая
позволяет исследовать процесс массопереноса примеси в горизонтальных отстойниках
практически без ограничения на их форму и конструктивные особенности. На базе
данной модели проведен вычислительный эксперимент по оценке эффективности
работы горизонтальных отстойников с различным набором пластин: горизонтальные
двухэтажные отстойники с поворотом потока в вертикальной плоскости при различной
длине пластин; горизонтальные отстойники с различным расположением вертикальной
и струенаправляющих пластин; горизонтальные отстойники с различным количеством
наклонных пластин; горизонтальный отстойник с перфорированной пластиной.
Разработана новая двухмерная численная модель расчета горизонтального
отстойника на базе уравнения массопереноса и вихревого течения идеальной жидкости,
которая позволяет рассчитывать горизонтальные отстойники, которые имеют
конструктивные особенности в виде пластин различной конфигурации и
расположенных различным образом в отстойнике. На базе данной модели проведен
вычислительный эксперимент по оценке эффективности работы горизонтальных
отстойников: горизонтальные отстойники со струенаправляющими пластинами у
водоподающего и водоотводящего лотков; горизонтальные отстойники с различными
вариантами расположения пластин.
Разработана новая двухмерная численная модель расчета горизонтального
отстойника на базе уравнения массопереноса и течения вязкой жидкости. На базе
данной модели проведен вычислительный эксперимент по оценке эффективности
работы горизонтальных отстойников: с вторичным впрыском; горизонтальный
модифицированный отстойник шахты «Степная» с набором пластин.
Разработана новая двухмерная численная модель процесса формирования осадка на
дне отстойника на базе уравнения потенциального течения.
Разработанные СFD модели и созданные на их основе коды используются ООО
«ИТЦ «Технострим» при проектировании очистных сооружений, а также в учебном
процессе на кафедре« Гидравлика и водоснабжение» Днепропетровского
национального университета железнодорожного транспорта имени академика
В. Лазаряна.
Ключевые слова: горизонтальный отстойник, эффективность работы, взвешенные
вещества, математическая модель.
ABSTRACT
Kozachyna V.A. Increasing efficiency of the horizontal settlers work. – Manuscript.
The thesis for a PhD degree in technical sciences on the specialty 05.23.04 – water
supply, sewerage. – Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture,
Kharkiv, 2016.
The thesis is dedicated to the solving of actual problem which is to increase efficiency
of the horizontal settlers work.
The following results were obtained in the work: method of increasing efficiency of
the horizontal settlers work with usage of plates was proved on the base of physical

19

experiments; the designs of horizontal settlers with different variants of plates placement to
increase water treatment efficiency were proposed; the design of horizontal settler with
secondary flow injection to increase sedimentation process of suspended solids was developed;
a new two-dimensional numerical model based on the equations of potential flow and mass
transfer to calculate efficiency of modified horizontal settlers work with comprehensive
geometrical form was developed; a new two-dimensional numerical model based on the
equations of inviscid vorticity flow and mass transfer to calculate efficiency of modified
horizontal settlers work with placed plates was developed; a new two-dimensional numerical
model based on the equations of viscous flow and mass transfer to calculate efficiency of
modified horizontal settlers work with plates and secondary flow injection was developed. The
results of these studies and the developed recommendations are used and accepted for
implementation in the Engineer Technical Center «Technostream».
Keywords: horizontal settler, efficiency of work, suspended solids, mathematical model.
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