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Директор «ІЦ «Сушка»» ІТТФ НАН України
Олександр ЧЕРНИШИН

Шановні читачі!
Державне підприємство «Інженерний
центр «Сушка»» Інституту технічної теплофізики Національної академії наук
України (ДП «ІЦ «Сушка»» ІТТФ НАН
України) продовжує інформування про
напрями своєї науково-практичної діяльності, що набули свого розвитку у
плідному співробітництві з вітчизняною
торговою маркою «Гейзеріон» в сфері
використання енергоефективних товстоплівкових нагрівальних елементів (ТНЕ)
власної розробки.
Завдяки тісній співпраці фахівців центру
та інженерів компанії-виробника апробовані дослідні зразки продукції із подовженим
терміном експлуатації, підвищеною надійністю та зниженим енергоспоживанням
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при незмінній тепловій потужності ТНЕ
у порівнянні з традиційними нагрівачами,
що надало змогу, в значній мірі, підвищити енергетичну ефективність розробленого
обладнання.
В рамках проведених технологічних
випробувань досягнуті наміри про розвиток спільної науково-технічної діяльності
щодо створення дослідно-промислових
зразків ряду новітнього теплотехнічного
обладнання.
ДП «ІЦ «Сушка»» ІТТФ НАН України
висловлює свою готовність до співпраці
з науковими установами та виробничими
підприємствами в сфері подальшого підвищення якісних характеристик різноманітної теплотехнічної продукції.
Будемо раді подальшій співпраці!
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Hydrodynamics of a reactor with updated
structure of frame mixing device
V.O. Zazymko1 (0000-0002-7343-3187), M.F. Kalinina1 (0000-0003-0455-138X),
V.Y. Shibetsky1 (0000-0001-5482-0838), O.M. Nedbailo1, 2 (0000-0003-1416-9651)
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Kyiv, 03056, Ukraine
Tel.: +380979447044
E-mail: vitalikzazymko@gmail.com, Kalinina.kpi@gmail.com, sjavva@mail.ru
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- Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, str. Bulakhovskogo, 2, Bldg. 2, Kyiv, 03164, Ukraine
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Zazymko, V.O., Kalinina, M.F., Shibetsky, V.Y., Nedbailo, O.M. (2021) Hydrodynamics of a reactor with updated
structure of frame mixing device, 3(52), DOI: 10.26909/csl.3.2021.1
This article is devoted to computer simulation of the hydrodynamic situation in a reactor with a standard design
and an upgraded design of a frame stirrer. A comparative analysis of the hydrodynamics of fluid flows occurring in the
volume due to the use of classical and modernized design was performed. An upgraded design of a frame stirrer for
homogenizing the medium in a reactor has been proposed.
The aim of this work was to study the influence of the geometry of the stirrer blades and their location in space on
the speed and direction of flows in the reactor.
The basis for the new design of the mixing device was the standard design of the frame mixer with two horizontal
jumpers. Installation of additional blades and their placement at a certain angle to the vertical and horizontal planes and
relative to each other was considered as one of the methods of improving the design.
For this work, the study was conducted in the universal software system of finite element analysis ANSYS. Computer simulation is used to analyze complex systems and processes based on a computer model.
The simulation was performed to analyze the influence of the geometry of the mixing device on the speed and direction of fluid flow in the apparatus. To conduct the study, 3D-models of two different types of geometry of the mixing
device were built, physicomechanical parameters of the environment in the reactor were set and on the basis of these
data the mixing process in the apparatus was modeled. In this work, the influence of plate geometry and their location in
space on hydrodynamics is investigated. The basis of the proposed design of the mixing device is the task of intensifying
the mixing process by increasing the mixing efficiency along the height of the apparatus.
A comparative analysis of the direction of fluid flow, its velocity and temperature change using a standard and upgraded design of the mixing device was performed.
It was found that when installing additional plates that are located at an angle to the horizontal and vertical planes in the
reactor there are additional axial and radial fluid flows, which improves homogeneity and increases the intensity of mixing.
Key words: mixing device, hydrodynamics, homogenization, intensity, reactor.

Гідродинаміка реактора з модернізованою конструкцією
рамного перемішуючого пристрою
В.О. Зазимко1, М.Ф. Калініна1, В.Ю. Шибецький1, О.М. Недбайло1, 2
- Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського”, Київ, Україна
2
- Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна
1
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Стаття присвячена комп’ютерному моделюванню гідродинамічної обстановки в реакторі зі стандартною
конструкцією і модернізованою конструкцією рамного перемішуючого пристрою.
Був проведений порівняльний аналіз гідродинаміки потоків рідини, що виникають в об’ємі за рахунок використання класичної та модернізованої конструкції. Було запропоновано модернізовану конструкцію рамного
перемішуючого пристрою для гомогенізації середовища в реакторі.
Метою даної роботи було дослідження впливу геометрії лопатей перемішуючого пристрою та їх розташування у просторі на швидкість та напрями потоків у реакторі.
Основою для нової конструкції перемішуючого пристрою слугувала стандартна конструкція рамної мішалки
з двома горизонтальними перемичками. Встановлення додаткових лопатей і розташування їх під певним кутом
до вертикальної та горизонтальної площин та одна відносно одній розглядалось як один із методів удосконалення конструкції.
Для даної роботи дослідження були проведені в універсальній програмній системі кінцево-елементного аналізу ANSYS. Комп’ютерне моделювання використовується для аналізу складних систем та процесів на основі
комп’ютерної моделі.
Моделювання проведено з метою аналізу впливу геометрії перемішуючого пристрою на швидкість і напрям
потоків рідини в апараті. Для проведення дослідження були побудовані 3D-моделі двох різних типів геометрії
перемішуючого пристрою, були задані фізико-механічні параметри середовища в реакторі та на основі цих даних був змодельований процес перемішування в апараті.
В даній роботі досліджений влив геометрії пластин та їх розташування у просторі на гідродинаміку. В основу
запропонованої конструкції перемішуючого пристрою поставлена задача інтенсифікації процесу перемішування за рахунок підвищення ефективності перемішування по висоті апарата.
Був проведений порівняльний аналіз параметрів потоків рідини: швидкості та зміни температури при використанні стандартної та модернізованої конструкцій перемішуючого пристрою.
Виявлено, що при встановленні додаткових пластин, що розташовані під кутом до горизонтальної та вертикальної площин в реакторі виникають додаткові осьові та радіальні потоки рідини. Такі технічні особливості
покращують гомогенність та збільшують інтенсивність перемішування.
Вступ
Основною метою таких галузей промисловості як біотехнологічна, хімічна та харчова є підвищення якості рівня життя людини і збільшення її
тривалості.
Одним із елементів будь-якої технологічної
схеми зазвичай є реактор. Як правило вибір його
конструкції обумовлений специфікою тих процесів, що протікають в ньому та продуктивністю виробництва [1].
Серед низки інших, біотехнологічна промисловість виготовляє безліч продуктів, що мають
широкий спектр застосування. Через постійно
зростаючий попит на таку продукцію дана галузь
входить до числа найрозвинутіших галузей в плані інновацій. Високий вихід продукту, максимальний ступінь перетворення сировини та найбільша
селективність процесу є основними вимогами, що
забезпечуються за рахунок підбору оптимальних
параметрів технологічного процесу.
Аналогічно останнім часом нанокомпозити отримали широке застосування у аерокосмічній, біомедичній галузях, у галузі електроніки та у виробництві кераміки різного призначення. У керамічному
виробництві велику увагу приділяють гомогенізації
та створенню оптимальних умов формування нанокомпозитів [2].
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Основними факторами, що повинні постійно
підтримуватися у технічному завданні на проектування реакторів, є максимальна продуктивність та
інтенсивність, великий вихід кінцевого продукту,
мінімальні енергетичні затрати, безпечність роботи,
низька вартість експлуатації, технічного обслуговування та ремонту [3].
Метою роботи є дослідження впливу геометрії
лопатей перемішуючого пристрою та їх розташування у просторі на швидкість та напрями потоків
у реакторі.
Матеріали та методи дослідження
Весь спектр способів оформлення процесів, що
протікають в промислових реакторах з метою отримання продуктів реакції, базується на організації
штучно створених умов середовища в апараті.
Апарат з механічним перемішуючим пристроєм
представляє собою найбільш вдалий варіант конструктивного оформлення хімічних та біотехнологічних процесів, в яких процес перемішування
направлений на гомогенізацію середовища та забезпечення розвиненої міжфазної поверхні.
Для конструювання такої технологічної апаратури потрібно враховувати тип системи, в якій проходять процеси. Зазвичай середовище реактора являє
собою складну рідку гетерогенну систему в якій
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присутні, як правило, 3 - 4 фази, що розділені міжфазною поверхнею:
- рідка фаза – вода у якій розчинені або дисперговані певні компоненти реакційної маси;
- квазітверда фаза – частки різних агентів;
- газова фаза – представлена повітрям, або іншим
газом, що системно подають у реактор;
- тверда фаза – фаза, що знаходиться в процесі розчинення та представлена конгломератом
твердих частинок [3 - 4].
Ключовим параметром, що переслідують усі
підприємства, є налагодження продуктивного виробництва.
Суттєвою складовою процесу культивування або
гомогенізації є забезпечення повного та однорідного розчинення компонентів вихідного середовища.
Невід’ємним компонентом масообмінних процесів є процес перемішування, від інтенсивності якого залежить гомогенність середовища та швидкість
транспорту складових речовин в апараті. Іншим
невід’ємним компонентом є масштаб турбулентних
пульсацій. Він суттєво впливає на зміну поверхні
масопередачі. За допомогою теорії турбулентності можна оцінити масштаб та інтенсивність турбулентності [5, 6].
Одним з можливих напрямів створення ефективних конструкцій з керованими гідродинамічними параметрами є розробка ефективної геометрії
лопатей та їх оптимальне розташування у об’ємі
апарата, що забезпечить більшу інтенсивність процесу перемішування та унеможливить виникнення
застійних зон. Суттєвою особливістю конструювання типового обладнання є врахування особливостей
фізико-хімічних та/або біотехнологічних процесів,
що протікають в середині апаратів. Це практично
унеможливлює створення універсальних реакторів.
Конструкції перемішуючих пристроїв можна
умовно розділити на два види: швидкохідні та тихохідні.
До швидкохідних мішалок відносять пропелерні
та турбінні мішалки різних типів, а також спеціальні види мішалок, наприклад, дискові та лопатеві. Ці
мішалки, залежно від форми лопатей та способу їх
встановлення, можуть створювати радіальні, осьові
та радіально-осьові потоки рідини.
До тихохідних мішалок відносять якірні та рамні мішалки. Вони створюють головним чином радіальний потік рідини. Ці мішалки використовуються
для перемішування в’язких та важких рідин, вони
інтенсифікують тепломасообмінні процеси та перешкоджають випадання осаду на стінках та дні апарата [7 - 8].
Досвід експлуатації рамних мішалок підтверджує перспективність таких перемішуючих пристроїв. Але в апаратах великих об’ємів вони не
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забезпечують достатньої ефективності перемішування по їхній висоті, що може бути причиною
утворення застійних зон та зниження інтенсивності
вищезазначених процесів.
Претендуючи на можливість вдосконалення
конструкції рамної мішалки запропоновано один із
можливих варіантів доопрацювання вже існуючої
конструкції, по парно розташувавши проміжні лопаті, що нахилені відносно вертикальної та горизонтальної площини. Дане технічне рішення дозволить
збільшити інтенсивність перемішування за рахунок
створення додаткових вертикальних потоків рідини.
Сформована концепція потребує досліджень гідродинаміки, в тому числі аналізу полів швидкості та
напрямків потоків.
Як правило дослідження гідродинаміки в апаратах з механічними перемішуючими пристроями має
за свою мету визначення базової залежності у вигляді критеріального рівняння Ейлера
Eu = ƒ (Fr, Re, Г1, Г2 ,...).

(1)

Отримана інформація про тип мішалки, при існуючих параметрах середовища, в подальшому використовується для розрахунку інтенсивності процесів масопередачі.
Головним елементом дослідження гідродинаміки є визначення характеру руху рідини та аналіз її
поля швидкостей [9 - 10].
Для даної роботи дослідження було проведене в
універсальній програмній системі кінцево-елементного аналізу ANSYS. Комп’ютерне моделювання
використовується для аналізу складних систем та
процесів на основі комп’ютерної моделі. Завдяки
сучасному програмному забезпеченню можна легко створити тривимірну модель деталі та провести
числові дослідження.
Моделювання проведено з метою аналізу впливу
геометрії перемішуючого пристрою на швидкість
і напрям потоків рідини в апараті. Для проведення
дослідження були побудовані 3D-моделі двох різних
типів геометрії перемішуючого пристрою (рис. 1).
В основу запропонованої конструкції перемішуючого пристрою поставлена задача інтенсифікації процесу перемішування за рахунок підвищення ефективності перемішування по висоті апарата.
Поставлена задача розв’язується тим, що в перемішуючому пристрої, який складається з валу та
лопатей згідно із запропонованою конструкцією,
лопаті встановлюються з кроком по вісі валу під
кутом до вертикальної та горизонтальної площин
із нахилом одна до одної, лопаті ліворуч і праворуч
від валу мають протилежний нахил, а кінці лопатей прикріплені до вертикальних та горизонтальних пластин.
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Таке розміщення лопатей забезпечує більш інтенсивне та рівномірне перемішування як по висоті
так і по перерізу всього апарата.
Для математичного моделювання процесу перемішування, що представлений у вигляді потоків рідини, що створюються за допомогою рамного перемішуючого пристрою, спочатку необхідно створити
3D модель об’єкта (рис. 2). Для того щоб коректно
змоделювати процес перемішування, необхідно ви-

a

значити два об’єми: під номером один визначений
об’єм рідини, що обертається навколо поздовжньої
осі симетрії апарата, позиція 2 визначена як стаціонарна.
Обидва об’єми задаються як рідина і розбиваються на сукупність кінцевих елементів за допомогою модуля Mesh. Взаємодія поверхонь об’єктів, що
контактують, визначена як «frozen», це означає, що
швидкість на поверхні одного елемента за величи-

б

Рис. 1. Геометрія конструкції перемішуючого пристрою:
a – стандартна; б – вдосконалена

Рис. 2. 3D модель та розміри об’єкта зі стандартною конструкцією рамної мішалки
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ною і напрямом в кожній точці дорівнює швидкості
на поверхні іншого. Зовнішня поверхня стаціонарного об’єму задається як нерухома. Також була задана кутова швидкість обертання n рухомого об’єму
рідкої фази, що становить 60 об./хв. Були зазначені
початкові умови проведення розрахунків (розв’язання моделі), що надає можливість оцінити поля швидкості рідини при роботі перемішуючого пристрою.
В об’ємі реактора знаходяться дві речовини, що
в початковий момент часу мають температуру 25 ºС
та нульову швидкість:
- «Air» – речовина із бібліотеки, що визначається
фізико-хімічними параметрами повітря при температурі за відповідної температури;
- «Liquid» – створена і добавлена власноруч умовна речовина.
Речовина «Liquid» має наступні теплофізичні
параметри: густина ρ = 1104 кг/м3, питома теплоємність ср = 2253 Дж/(кг·К), коефіцієнт динамічної
в’язкості ν = 0,7212·10-3 Па·с, коефіцієнт теплопровідності λ = 0,52 Вт/(м·К). Температура стінки з
боку сорочки становить 130 ºС. Також зазначимо,
що тиск в апараті дорівнює атмосферному.
Результати та їх обговорення
На рис. 3 представлені вектори швидкості потоків рідини, що виникають під дією обертового руху

стандартної конструкції мішалки. Модель показує,
що при використанні даної мішалки виникають переважно радіальні потоки рідини. З рис. 3 видно,
що в об’ємі апарата виникають застійні зони, що
розташовані поміж горизонтальними лопатями.
Це зумовлено недостатньою інтенсивністю перемішування рідини по висоті апарата. Максимальна локальна швидкість потоків рідини при використанні
даної мішалки становить 2,49 м/с.
Була запропонована конструкція рамного перемішуючого пристрою, що буде інтенсифікувати
перемішування по висоті апарата та перешкоджати утворенню застійних зон. Таким технічним
рішенням може бути конструкція з декількома додатковими лопатями, які встановлені під певним
кутом.
Математичне моделювання процесу перемішування буде відрізнятися лише геометрією перемішуючого пристрою (рис. 4). Усі інші припущення, що
викладені вище, залишаються незмінними.
На рис. 5 представлені вектори швидкості потоків рідини, що виникають під дією обертового руху
мішалки. Модель показує, що потоки рідини, в цій
ситуації, мають інший характер, ніж у випадку зі
стандартною конструкцією перемішуючого пристрою. З рис. 5 видно, що в порівнянні зі стандартною конструкцією рамної мішалки, в модернізованій конструкції вже значно краще виражені осьові

Рис. 3. Вектори швидкості потоків рідини (n = 60 об./хв.)
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потоки рідини, що утворились за рахунок завихрення рідини навколо похилих лопатей. Максимальна
локальна швидкість потоків рідини при використанні такої мішалки становить 2,45 м/с. Дана конструкція мішалки збільшує інтенсивність перемішування
по висоті апарата та зменшує ризики виникнення
застійних зон.

Також був проведений аналіз впливу перемішування на інтенсивність нагрівання середовища в
апараті з боку стінок сорочки.
Розглянемо зміну температур в конкретній області апарата для двох конструкцій перемішуючого
пристрою. Точка, в якій розглядалась зміна температур, зображена на рис. 6. у вигляді хрестика.

Рис. 4. 3D модель об’єкта з модернізованою конструкцією рамної мішалки

Рис. 5. Вектори швидкості потоків рідини (n = 60 об./хв.)
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циркулювала в пристінній області, тим самим не даючи утворенню локального перегріву.
Середня різниця температур із використанням
стандартної та модернізованої конструкції мішалки
становить 0,2 ºС. Це свідчить про те, що у випадку модернізованої конструкції мішалки теплообмін
відбувається більш інтенсивно у порівнянні зі стандартною конструкцією мішалки.
Висновки
Стандартна конструкція рамного перемішуючого пристрою не забезпечує достатньо ефективного
перемішування по висоті апарата, що не дозволяє
забезпечувати сталість гідродинамічних параметрів
в апараті, і тим самим необхідну інтенсивність масопередачі. Для усунення вищезазначених недоліків стандартної конструкції процес перемішування
здійснюється модернізованою конструкцією рамної
мішалки, що відрізняється кількістю лопатей та їх
розташуванням у просторі.
Ця конструкція мішалки дозволяє рівномірно
гомогенізувати середовище та створити додаткові
зони турбулізації рідини, що забезпечить інтенсифікацію масопередачі, і як наслідок підвищить ефективність роботи реактора.
Математичне моделювання процесу перемішування дозволило отримати адекватне зображення
потоків рідини в ANSYS. Для двох різних конструкцій були визначені розподіли температур та швидкості і напрямки руху рідини.

Рис. 6. Точка, в якій розглядалася зміна температур
Графіки зміни температур, із використанням
стандартної та модернізованої конструкцій, зображені на рис. 7.
З графіків видно, що у випадку з модернізованою
конструкцією температура в пристінній області за
десять секунд змінювалася більш стрімко та стрибкоподібно. Це вказує на те, що рідина інтенсивніше
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Рис. 7. Графіки розподілу температури в пристінній області реактора:
а – при використанні стандартної конструкції перемішуючого пристрою;
б – при використанні модернізованої конструкції перемішуючого пристрою.
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При використанні модернізованої конструкції
перемішуючого пристрою виникають додаткові
осьові та радіальні потоки рідини. Це забезпечує
інтенсивніше перемішування у порівнянні зі стандартною рамною мішалкою.
Дана конструкція перемішуючого пристрою
може бути використана у виробництві кераміки.
Вона забезпечить інтенсивніший масообмін, гомогенізацію середовища та кращі умови для утворення нанокомпозитів в керамічній промисловості
тощо.
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The article presents the results of experimental studies of the parameters of ceramic panels. Experimental measurements of air temperature in a room for which an electric ceramic panel is used as heating devices are given. The automatic system of monitoring of temperature in the room is described.
During the experiments it was determined that the surface temperature of the ceramic plate of the heater is higher in
the center and decreases when approaching the edges. It is proved that the use of constant surface temperature is acceptable in CFD modeling of a room with ceramic electric heaters. The profile of temperature distribution on height of the
room at its heating by means of an electric ceramic heater is resulted in work. The air temperature is relatively evenly
distributed over the height of the room. In this study, when entering the quasi-stationary mode, the air temperature in the
height of the room varied in the range from 24 to 27 ºC, which is slightly higher than the norm for the temperature in
domestic premises. In order to save energy in this case it is necessary to reduce the service life of ceramic electric heaters. In the future it is necessary to develop a thermophysical numerical model and verify it with the help of the obtained
experimental data. In addition, with the help of the model you can conduct research and determine the optimal location
of ceramic electric heaters in the space of the room.
Key words: ceramic heater, experimental researches, temperature monitoring.

Експериментальні дослідження теплового режиму приміщення при
використанні опалювальних керамічних панелей
Б.І. Басок, С.М. Гончарук, В.П. Приємченко, М.П. Новіцька, О.М. Недбайло, М.В. Ткаченко
Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ, Україна
В статті представлені результати експериментальних досліджень параметрів керамічних панелей. Наведені
експериментальні вимірювання температури повітря в приміщенні, для якого в якості опалювальних приладів
використовується електрична керамічна панель. Описано автоматичну систему моніторингу температури в приміщенні.
В ході експериментів визначено, що температура поверхні керамічної плити опалювального приладу вища
в центрі та зменшується при наближенні до країв. Доведено, що при CFD моделюванні приміщення із керамічними електричними нагрівачами використання постійної по поверхні температури є прийнятним. В роботі приведений профіль розподілу температури по висоті приміщення при його опаленні за допомогою електричного
керамічного обігрівача. При цьому температура повітря відносно рівномірно розподілена по висоті приміщення.
В данному дослідженні, при виході на квазістаціонарний режим, температура повітря по висоті приміщення варіювалась в діапазоні від 24 до 27 ºС, що дещо перевищує норми щодо температури в побутових приміщеннях.
З метою енергозбереження в такому випадку необхідно зменшувати час експлуатації керамічних електричних
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нагрівачів. В подальшому необхідно розробити теплофізичну числову модель, та провести її верифікацію за
допомогою отриманих експериментальних даних. Крім того, за допомогою моделі можна провести дослідження
та визначити оптимальне місце розташування керамічних електричних нагрівачів в просторі кімнати.
Вступ
Системи опалення є одним із найбільших споживачів теплоти в житлових і промислових будівлях.
В теперішній час існує багато способів опалення
приміщень. Використання радіаційних керамічних
панелей є одним із можливих заходів досягнення
теплового комфорту людей, що перебувають у відповідних приміщеннях.
В сучасній науковій літературі можна знайти
роботи, що присвячені дослідженням параметрів
різних систем опалення. Представлені як експериментальні роботи, так і роботи в яких використане
CFD моделювання, а також такі, що поєднують обидва методи досліджень.
Так, наприклад, робота [1] присвячена дослідженню ефективності панельних обігрівачів. В роботах [2, 3] окремо наведені результати експериментальних досліджень щодо визначення температури
по висоті модельного приміщення при його підлоговому радіаційному опаленні. В вищезазначених
роботах пропонується модель, що описує розподіл
температури в модельному приміщенні. Авторами
для розрахунків аеродинамічних складових використана k-ε модель турбулентності. Параметри радіаційного теплообміну розраховувались за допомогою
DO (дискретних ординат) моделі випромінювання.
Дослідники довели, що розроблені ними CFD моделі описують процеси із достатньою точністю та можуть бути використані для прогнозування розподілу
температури повітря в приміщенні при зміні вихідних умов зміни температури опалювальної поверхні. За допомогою таких моделей є можливим здійснення аналізу впливу місця розташування панелі та
її геометричних розмірів на розподіл температури в
приміщенні.
Мирен и Холмберг [4] досліджували різні системи опалення, використовуючи CFD моделювання
(S2S модель випромінювання та модель турбулентності low Re k-ε). В результаті автори дійшли до
висновку, що низькотемпературні системи опалення
надають більш комфортну різницю температур по
висоті приміщення та забезпечують невелику швидкість руху повітря при цьому. На відміну від них,
радіаційні прилади опалення із більш високими
значеннями температури своєї поверхні протидіють
холодним токам повітря в просторі в разі їх розташування під вікнами.
В [5] наведено порівняння показників трьох видів систем опалення, а саме стельової радіаційної,
радіаторної та повітряної. Результати роботи пока-
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зали, що різниця температур між поверхнею стінової конструкції та повітрям кімнати знаходиться у
допустимому діапазоні значень для забезпечення
теплового комфорту при експлуатації всіх видів розглянутих систем.
Метою роботи є аналіз експериментальних даних, що доцільно використовувати для верифікації
теплофізичної моделі теплового режиму окремого
приміщення при його опаленні керамічними електричними обігрівачами.
Матеріали та методи дослідження
Експериментальні дослідження проводились
на матеріально-технічній базі Інституту технічної теплофізики НАН України в науковій теплофізичній лабораторії, що розташована за адресою
м. Київ, вул. Булаховського, 2. Наявна лабораторія
представляє собою повномасштабний будинок,
що використовується для експериментальних вимірювань теплових величин при його взаємодії з
довкіллям та термостатуванні приміщень, а також
для подальшої оптимізації складових компонентів
конструкції будинку та його інженерних систем теплозабезпечення [6 - 12]. Обігрівачі електричні керамічні для проведення наукових досліджень надані
OOO «Сигвольт». Конструктивно обігрівачі керамічні (рис. 1) складаються із двох шарів. Першим є
керамічна плитка. Другим шаром є електротермічний плоский елемент, що нанесений на поверхню
тильної сторони керамічної плитки. Геометричні
розміри нагрівачів складають 1,2х0,6 м. Товщина
керамічної плитки кожного 0,008 м.
Два керамічні обігрівачі розташовувались в прямокутному лабораторному приміщенні висотою
2,75 м із розмірами 9,28×3,3 м під вікнами на від-

Рис. 1. Обігрівач електричний керамічний
«Теплокамінь» із групою датчиків температури
на поверхні та термоанемометром в штативі
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стані 0,1 м від поверхні зовнішньої стіни (рис. 2).
Приміщення має два герметичних віконних отвори 1,0×1,5 м західної орієнтації та двері навпроти
вікон, які щільно зачинялись на час проведення
дослідів.

Наявне обладнання дозволяє одночасно проводити безперервний моніторинг та збереження даних в
цифровому вигляді на компактному носії (microSD)
з 12 датчиків температури DS18B20. Технічні характеристики датчиків наведені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Характеристики датчиків температури DS18B20
Параметр

Значення

Напруга живлення

3,0...5,5 В

Діапазон вимірювання
температури

-55 ºC + 125
ºC

1

Точність показань температури

0,5 ºС

3

Інтерфейс

1-Wire

Електричний струм

1 мА

2
4
5

Рис. 2. Схема розміщення керамічних електричних
обігрівачів в просторі приміщення:
1, 2 – вікна; 3, 4 – керамічні електричні обігрівачі;
5 – струна із датчиками температури для
вимірювання її розподілу по висоті приміщення
Вимірювання значень температури на поверхні
кожного керамічного обігрівача проводилось за допомогою мікроконтролерних вторинних приладів
(рис. 3), що розроблені та виготовлені у відділі теплофізичних основ енергоощадних технологій (ТОЕТ)
Інституту технічної теплофізики НАН України.

Схема розміщення датчиків на кожному керамічному обігрівачі наведена на рис. 4. Датчики
Т1 - Т3 закріплені на поверхні стіни поза керамічним обігрівачем. Датчики Т10 - Т12 розміщені на
0,02 м нижче нижньої кромки керамічного обігрівача у повітряному просторі між обігрівачем та підлогою. Для вимірювання швидкості руху та температури повітря використовувався термоанемометр
TESTO 405i (діапазон вимірювання швидкості до
2 м/с та температури -20…50 ºС) в штативі із дискретним передаванням даних у цифровому вигляді на комп’ютер по бездротовому інтерфейсу
Bluetooth. При цьому похибка вимірювання швидкості руху повітря складала ± (0,1 м/с + 5 % від виміряного значення в діапазоні від 0...2 м/с) і температури ±0,5 ºС.

Рис. 3. Вторинні прилади для безперервного моніторингу значень температури
на експериментальному стенді
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Рис. 4. Схема розміщення датчиків температури на керамічному електричному обігрівачі та довкола нього
Результати та їх обговорення
Протягом часу проведення експериментальних досліджень приміщення обігрівалось одночасно двома електричними керамічними обігрівачами.
Вимірювання значень температури виконувались
безперервно з 03.02.2021 р. по 18.03.2021 р. Для отримання квазістаціонарного теплового режиму приміщення обігрівалось керамічними електричними
нагрівачами з 15.02.2021 р. по 18.03.2021 р. Досяг-

нення такого режиму відбулось 26.02.2021 р. та підтримувалось в такому стані до 09.03.2021 р. (рис. 5).
Окремо наведена зміна відносної вологості повітря
в приміщенні. Її стрибкоподібний характер пов'язаний із короткотривалою присутністю дослідницького персоналу в цей час в приміщенні лабораторії
та відкритими джерелами випаровування з одежі, а
також аспіраційною вологістю дихання людей.
Зовнішня стіна приміщення виконана із матеріалів, характеристики яких наведені в таблиці 2.

Рис. 5. Залежність температури та відносної вологості від часу при різних значеннях висоти в приміщенні
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Як видно із рис. 7 електричні керамічні обігрівачі прогрівають повітря рівномірно по висоті приміщення. При цьому різниця між температурою знизу
та зверху приміщення при прогріванні повітря складає 2 - 4 ºС.
Результати вимірювання температури повітря на
горизонтальному зрізі щілинного зазору товщиною
δW поміж електричним керамічним обігрівачем та
зовнішньою стіною наведені на рис. 8.
Дані експериментальних вимірювань, що наведені на рис. 5 - 8, можна використовувати для верифікації теплофізичної моделі, яку планується розробити. Крім того, за допомогою такої моделі можливе проведення числових досліджень та, на їх основі,
визначення оптимального місця для розташування
керамічних електричних нагрівачів в просторі кімнати по відношенню до зовнішньої стіни.

Протягом часу вимірювань температура зовнішнього повітря змінювалась від -14 ºС до +5 ºС.
Керамічні електричні нагрівачі працювали за умови
напруги 205 В та сили електричного струму 10,38 A.
Температура на поверхні керамічного електричного обігрівача змінювалась в діапазоні від 51,9 ºС
до 56,2 ºС. Визначено, що вона дещо вища в центральній ділянці та зменшується при наближенні до
країв панелі. Так як детальні CFD моделі об’єктів
нестаціонарного теплообміну зазвичай є складними в розробленні та потребують багато комп’ютерного часу для отримання результатів розрахунків
за ними, тому при проведенні досліджень зазвичай вносять в них деякі спрощення та допущення.
У випадку керамічного обігрівача, що розглядається в роботі, при CFD моделюванні можна допустити, що температура поверхні керамічного
обігрівача рівномірно розподілена по поверхні та
дорівнює 55 ºС.
Профіль розподілу температури по висоті приміщення 03.02.2021 р. наведений на рис. 6. Тут та
далі, для спрощення аналізу, навмисно порушений
причинно-наслідковий зв'язок у вигляді профілів
поміж фізичними величинами, що зазначені на осях
графіків. Як видно із рисунку температура повітря
дещо нижча біля підлоги, але в середньому відповідає нормативним значенням 20 ± 2 ºС.
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Рис. 6. Розподіл температури по висоті
приміщення
Таблиця 2.
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Рис. 7. Зміна профілю температури
при нагріванні приміщення електричними
керамічними нагрівачами:
1 – 17.02.2021 р.; 2 – 19.02.2021 р.;
3 – 20.02.2021 р.; 4 – 21.02.2021 р.;
5 – 22.02.2021 р.; 6 – 23.02.2021 р.;
7 – 24.02.2021 р.

Теплофізичні властивості матеріалів зовнішньої стіни приміщення [13]

п/п

Назва матеріалу

Товщина, м

Питома
теплоємність
Ср, кДж/(кг·К)

Щільність
ρ, кг/м3

Ефективна
теплопровідність
λ, Вт/(м·К)

1

Цегляна кладка з порожнистої цегли

0,12

0,88

1200

0,470

2

Пінополітирольний наповнювач

0,07

1,34

15

0,045

3

Пінобетон

0,20

0,84

1000

0,380

4

Мінеральна вата

0,25

0,84

150

0,048
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Рис. 8. Розподіл температури в щілинному зазорі
поміж зовнішньою стіною будівлі та керамічним
обігрівачем
Висновки
1. Температура поверхні керамічної плитки обігрівача вища в центрі та зменшується при наближенні до країв. При числовому моделюванні керамічного електричного обігрівача можна приймати,
що температура поверхні керамічного обігрівача
рівномірна по поверхні
2. Проведені експериментальні дослідження
показали, що в штучно створеному квазістаціонарному тепловому режимі приміщення температура
повітря по висоті змінювалась в невеликому інтервалі. Це надає можливість стверджувати, що при
використанні керамічних електричних обігрівачів,
як опалювальних приладів, температура повітря
відносно рівномірно розподіляється по висоті приміщення.
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Porous thermal-insulation materials are widely used in building industry, the advantages of which are cheapness and
efficiency. Their commercial appearance is also important in their implementation. Porous thermal-insulation materials
to prevent sticking can be packaged only after cooling and after the main thermal processes and classification.
The process of cooling porous hydroaluminosilicate materials by the method of modeling with the subsequent check
on the laboratory equipment with a fluidized bed is investigated in the work. The main thermal process takes place at a
temperature of about 300 ºC. The cooling time of the porous material to a temperature of 20 ºC, which is about 20 seconds, is calculated, and the need to ensure this time in its classification is indicated. This model allows you to determine
with sufficient accuracy the cooling time for particles of different diameters and temperatures.
The process of cooling the obtained thermal-insulation material in the production technology occurs simultaneously with its hydrodynamic classification in the cascade classifier of the fluidized bed. It is important to determine the
required cooling time of the spherical hydroaluminosilicate material to temperatures close to 20 ºC and to ensure the
presence of particles in the apparatus during this time.
Comparison of experimental data with the results of the mathematical model shows the results with an error of 10 %.
There is a slight increase in the minimum residence time of a single granule obtained experimentally compared with the
calculated.
Key words: porous heat-insulating materials, rottenstone, heat treatment, fluidized bed.

Моделювання процесу охолодження гідроалюмосилікатних матеріалів
В.В. Собченко, В.А. Жайворонок, Г.О. Собченко
Інститут газу НАН України, Київ, Україна
Широким попитом у будівництві користуються пористі теплоізоляційні матеріали, перевагами яких є дешевизна і ефективність. При їх реалізації також є важливим їх товарний вигляд. Для запобігання злипанню пористі
теплоізоляційні матеріали можливо упаковувати тільки після охолодження та кінцевої класифікації.
В роботі досліджено процес охолодження пористих гідроалюмосилікатних матеріалів методом компьтерного
моделювання з подальшою перевіркою на лабораторному обладнанні з псевдозрідженим шаром. Основний термічний процес відбувається при температурі близько 300 ºС. Розраховано час охолодження пористого матеріалу
до температури 20 ºС, що складає близько 20 секунд. Вказано на необхідність забезпечення цього часу при його
класифікації. Вказана модель дозволяє з достатньою точністю визначати час охолодження для частинок різного
діаметра і температури.
Вступ
В розрізі сучасного розвитку будівельної галузі України і використання великої кількості будівельних матеріалів іноземного виробництва є
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необхідність розроблення нових чи модернізації
існуючих технологій виробництва вітчизняних
теплоізоляційних матеріалів з метою здешевлення та покращення їх споживчих властивостей.
Виробництво більшості будівельних матеріалів
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пов’язане з витратами значної кількості теплової і
електричної енергій, що веде до здорожчання продукції. В першу чергу, це пов’язано з необхідністю
високотемпературної (900 - 1000 ºС і вище) термообробки сировинних матеріалів [1]. Тому зрозумілим є прагнення до використання технологій, що
забезпечують отримання теплоізоляційних будівельних матеріалів без застосування високотемпературної термообробки. Важливе значення мають
також споживчі властивості таких матеріалів, що
забезпечують мінімальні теплові втрати будівель
і споруд при використанні в будівельній теплоізоляції [2].
Інститутом газу НАН України проводяться дослідження процесів при одержанні теплоізоляційних матеріалів, в тому числі пористих гідроалюмосилікатних матеріалів, з розробленням технологій
їх виробництва [3]. Одержання пористих теплоізоляційних гідроалюмосилікатних матеріалів характеризується низькотемпературною термообробкою
(близько 400 ºС) сировинних матеріалів, що є запорукою відносної дешевизни продукту.
В технології виробництва пористих теплоізоляційних матеріалів важливим аспектом є необхідність надання товарного вигляду для продажу. Це
здійснюється шляхом пакування одержаного, сортованого за розмірами, матеріалу в бігбеги тощо.
Пакування можливе тільки у випадку належного
охолодження після основних теплових процесів, як
правило, до температур, близьких 20 ºС.
Мета роботи. Провести модельні дослідження
можливості одержання теплоізоляційних матеріалів
широкого вжитку на основі пористих гідроалюмосилікатів.
Матеріали та методи дослідження
Пористі гідроалюмосилікатні матеріали одержують із сировинного матеріалу трепелу – пухкої або
слабо зцементованої, тонкопористої опалової породи, що є розповсюдженою та території України з
хімічним складом: SiО2 – 79...85 %, Al2O3 – 5...6,7 %,
Fe2O3 – 2,3...3,7 %, СаО + MgO – 1,5...4,5 %. Трепел
для будівельної індустрії є відносно новим видом
сировини з невеликим досвідом його застосування.
В той же час він є цінною сировиною для отримання
напівфабрикатів у виробництві пористих теплоізоляційних матеріалів.
Опис технології розробленого пористого теплоізоляційного матеріалу на основі гідроалюмосилікатів представлено в [4]. Його одержують використовуючи технологію псевдозрідженого шару в температурному діапазоні 300 - 360 ºС. Зовнішній вигляд
пористого теплоізоляційного матеріалу представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Зовнішній вигляд пористого
теплоізоляційного матеріалу на основі
гідроалюмосилікатів
Процес охолодження одержаного теплоізоляційного матеріалу в технології виробництва відбувається одночасно з його гідродинамічною класифікацією в каскадному класифікаторі псевдозрідженого
шару. Важливе визначення необхідного часу охолодження гідроалюмосилікатного матеріалу сферичної форми до температур близьких 20 ºС і забезпечення перебування частинок в апараті протягом
цього часу.
Фізична модель процесу охолодження пористої
сферичної кулі представлена в [5].
Розглянемо охолодження кулі в середовищі з постійною температурою та постійним коефіцієнтом
тепловіддачі на її поверхні. У початковий момент
часу при τ = 0 всі точки кулі радіусом R мають однакову температуру Tгр0. За заданих умов температура
для будь-якої точки кулі буде функцією тільки часу
та радіусу. Необхідно знайти розподіл температури
всередині кулі.
За початкове беремо диференційне рівняння теплообміну
, (1)

де τ – час; t – температура середовища; ω – швидкість.
Так як конвективний теплообмін при передачі
теплоти в гранулі не здійснюється, то конвективну
складову ми виключаємо з рівняння.
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будь-якої точки кулі u = tгр – tш то запишемо диференціальне рівняння теплопровідності кулі в сфе1 u + α 1 u = 0,
ричних координатах [6]
h i+1, j λ h ij

∂u
∂τ =

2
a ∂ u2 + 2 ∙ ∂u ,
r ∂r
∂r

(3)

Початкові умови при τ = 0
u = u0 = Tгр0 - Tш, для 0 < r < R.
Граничні умови:
∂u 0,
∂τr=0=
∂u
∂τr=R =

a u ,
λ ∙ r=R

1 u
h ij

1 u = 0.
i -1, j
h

(9)

(10)
(11)

Система рівнянь (9) - (11) розв’язується методом
Гауса.
(4)

Результати та їх обговорення
Результати моделювання зображені на рис. 2.

(5)

де Tгр0 – початкова температура гранули, Tш – температура охолоджуючого агента.
Для розв’язку системи рівнянь (3 - 5) використаємо метод сіток за неявною схемою.
Розіб’ємо область розрахунку на сітку:
ri = r0 + ih, (i = 0, 1, 2, ...), h = Δr,
tj = t0 + jl, (i = 0, 1, 2, ...), l = Δt.
Замінимо похідні функцій кінцево-різницевими
співвідношеннями [7]:
- правостороння апроксимація похідної:
(6)
- центральна апроксимація похідної:

Рис. 2. Графік зміни поля температур одиничної
гранули
Моделювання процесу охолодження одиничної
гранули за допомогою прикладного програмного
пакету Ansys дозволило отримати графічне зображення розподілу температури всередині одиничної
гранули в потоці охолоджуючого агента (рис. 3).

(7)
- формула для заміни похідної ІІ порядку:

(8)
Правостороння апроксимація (6) використовується для (5). Центральна апроксимація (7) застосовується в диференційному рівнянні (3).
Зробимо заміну похідних за формулами (6) - (8)
та зведемо подібні члени для заданої системи (3) (5), тоді вона приймає вигляд:
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Рис. 3. Графічне зображення розподілу температури всередині одиничної гранули в потоці охолоджуючого агента
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Для експериментальної перевірки адекватності
математичної моделі теплообміну при охолодженні,
а саме визначення мінімального необхідного часу
перебування одиничної гранули спученого гідроалюмосилікату в псевдозрідженому шарі для завершення процесу охолодження гранул, виконана серія
дослідів на установці КС-01 [8].
Заздалегідь була приготовлена гранула спученого гідросилікату діаметром d = 8 мм із вмонтованими в неї спаями термопари ХК (L), що виконані
з дроту діаметром dт = 0,2 мм у кількості 3 од. та
є датчиками значень температур гранули, що охолоджується. Покази поля температур гранули контролювались вторинним приладом ПВІ-0298 і зберігались на комп’ютері у вигляді текстового файлу.
Схема розміщення спаїв термопар всередині гранули показана на рис. 4.
Досліди проводилися таким чином: вмикалась
подача повітря на установці КС-01. Після чого в
циліндр засипались, попередньо розігріті до температури Тгр0 = 350 ºС, гранули спученого гідроалюмосилікату загальною масою 0,01 кг та середнім
діаметром d = 6 - 10 мм. Гранули спученого гідросилікату зріджувались потоком холодного повітря.
В центрі псевдозрідженого шару розміщувалась
гранула з вмонтованими термопарами. Фіксувалась
зміна температурного поля спученої гранули.
Результати дослідів наведені у графічному вигляді на рис. 5. З графіків видно, що характер зміни тем-

0,5r
r

Рис. 4. Схема розміщення спаїв термопар всередині
гранули спученого гідросилікату
пературного поля гранули спученого гідросилікату
відповідає представленням про процес теплообміну,
покладеним в основу проведених розрахунків.
Порівняння експериментальних даних з результатами математичної моделі показує результати
з похибкою в межах 10 %. Виявляється незначне
збільшення мінімального часу перебування одиничної гранули отриманих експериментальним шляхом
порівняно з розрахунковими.
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Висновки
Показана необхідність дослідження процесу
охолодження пористого гідроалюмосилікатного матеріалу після основних теплових процесів для подальшого пакування і надання товарного вигляду.
Проведено моделювання процесу та його перевірка експериментальним шляхом із визначенням необхідного часу охолодження частинок одержаного
матеріалу і, як наслідок, забезпечення перебування
матеріалу протягом цього часу в класифікаторах
псевдозрідженого шару. Представлена математична
модель дозволяє з достатньою точністю визначити
час охолодження для частинок різного діаметра і
температури.
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Вимоги до оформлення статей в міжнародному науково-виробничому журналі
«КЕРАМІКА: наука і життя»
Тематична спрямованість журналу: стан і проблеми сучасних науки і виробництва в
області розроблення, виготовлення і впровадження енергоощадних інноваційних технологій
при виробництві керамічних виробів.
Всі матеріали статей, для подальшої роботи з ними, повинні подаватися до редакції
обов’язково в друкованому та електронному ідентичних виглядах.
Статті, що публікуються в спеціалізованому журналі, повинні містити наступні елементи
українською та англійською мовами:
•
•
•
•
•
•

Назва статті (без використання абревіатур)
Автор(и): І.П. Прізвище, особистий номер ORCID власного профілю
Повні офіційні назви організації(й), міст(а), країн(и), що представляють автор(и)
Резюме
Посилання
Текст статті, в якому слід дотримуватися приблизної структури:
ο Вступ
(постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковане розв’язання даної проблеми, і на яких базується автор)
ο Мета роботи
(постановка завдання, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
якій присвячується означена стаття)
ο Матеріали та методи
ο Результати та їх обговорення
(Основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів)
ο Підсумки (або висновки)
ο Перспективи подальших досліджень
ο Перелік посилань (літературні джерела)

Розмір рукопису не повинен перевищувати 20 сторінок матеріалів формату А4 (210x297 мм).
У це входять: основний текст, формули, таблиці, рисунки і підписи до них, перелік
посилань.
Наполегливо рекомендується використовувати для оформлення матеріалів текстові
редактори MS Word (розширення файлів *.doc, *.docx) для Windows будь-якої версії, шрифт
Times New Roman розміром 12 пт, полуторний інтервал поміж рядками тексту з полями:
верхнє, нижнє і праворуч - 1,5 см, ліворуч - 2,5 см.
При використанні одиниць вимірювання необхідно дотримуватися Міжнародної
системи одиниць вимірювань (СІ). Формули повинні бути відділені від основного тексту та
пронумеровані праворуч від них в круглих дужках. Латинські символи повинні друкуватися
курсивом, грецькі прямими.
Для подачі до редакції оригінал тексту рукопису повинен бути надрукований на лазерному
або струменевому принтерах з роздільною здатністю не нижче 600 dpi з одного боку аркуша
на якісному білому папері формату А4 в наступному вигляді:
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На першій сторінці статті:
1. Назва статті (по середині сторінки).
2. І.П. Прізвище(а) автора(ів) статті, номер(и) ORCID, назва(и) організації(й), в
якій(их) виконані дослідження або роботи, Назва статті – українською та англійською
мовами.
3. Резюме українською та англійською (не меньше 1800 друкованих символів)
мовами. Автори несуть відповідальність за відповідність та якість перекладу.
Резюме повинні бути лаконічними.
Всі позначення і скорочення, за необхідністю, виносяться з тексту в список позначень.
Позначення розташовуються в алфавітному порядку: спочатку латинські, потім грецькі,
верхні і нижні символи та індекси. При використанні в тексті скорочених назв необхідно
надати їх розшифровку в списку.
Рисунки. У статті можуть бути представлені не більше 10 рисунків (фото), що включають
рисунки з позначеннями «а», «б» і т.д. Всі рисунки повинні мати порядковий номер і посилання
на них в тексті. Якість рисунків повинна забезпечувати можливість їхнього поліграфічного
відтворення без додаткової обробки. Фізична розподільча здатність рисунка в файлі рукопису
при цьому має бути не нижче 300 ppi. Всі позначення на рисунках супроводжуються
поясненнями в тексті або в підписах до малюнків.
Таблиці. Кожна таблиця повинна бути чітко розграфлена, мати порядковий номер, на який
попередньо надається посилання в тексті.
Перелік посилань (літературні джерела) наводиться в кінці тексту. Їх список складається
в порядку згадування цитованого джерела в тексті. У матеріалах статті посилання вказуються
в прямих дужках після згадуваних запозичених даних.
Кожне джерело слід оформляти згідно діючого ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Бібліографічні посилання потрібно вказувати транслітерацією латинськими символами.
До рукопису додаються:
• оригінал акта експертизи про можливість опублікування статті в пресі для громадян
України, що завірений круглою печаткою організації, де проводилася експертиза;
• зовнішня рецензія про актуальність роботи і відповідність її тематичній
спрямованості журналу з обов’язковим зазначенням наукового ступеня і вченого
звання рецензента, що завірена печаткою організації, яку представляє рецензент;
• відомості про авторів (Прізвище Ім’я По-батькові, ORCID, науковий ступінь, вчене
звання, посада, організація, адреса, контактні телефони та e-mail).
Матеріали рукопису з усіма додатками можуть бути надіслані поштою, e-mail або доставлені
особисто автором за адресою до редакції.
Редакція залишає за собою право проводити скорочення і несуттєві редакційні правки
статей. Орієнтовний термін публікації статті встановлює відповідальний секретар редакції.

Відповідальний секретар: д.т.н., с.н.с. Недбайло Олександр Миколайович.
Адреса редакції: вул. Булаховського, 2, корпус 2, м. Київ, 03164, ДП «ІЦ «Сушка»», Україна.
Тел. +380444240279, тел./факс +380444243283.
E-mail: icsushka@gmail.com
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Requirements for registration of articles in international scientific and industrial journal
«CERAMICS: Science and Life»
Thematic orientation of journal: state and problems of modern science and industry in the
development, manufacturing and introduction of energy-saving innovative technologies in the production of ceramic products.
All material items, for further work with them, must be submitted to the editors necessarily identical print and electronic forms.
Articles published in the specialized journal should contain the following elements in the
Ukrainian and English:
•
•
•
•
•
•

Title of the article (without use of abbreviations)
Author(s): Initials and Surname, ORCID
Full official name of the organization(s), town(s), country(ies), which the author(s)
Abstract (Summary)
References
Text of the article, which should follow the structure of an example:
ο Introduction
(Statement of the problem in general and its connection with important scientific or practical tasks, analysis of recent research and publications in which a solution of this problem, and which is based on the author)
ο Objective
(Formulation of the problem, highlighting unsolved aspects of the problem, which is devoted to this article)
ο Materials & methods
ο Results & discussion
(The basic material of research with full justification of scientific results)
ο The Conclusions (or outputs)
ο List of references (literary sources)
ο Prospects for further research

Manuscripts should not exceed 20 A4 pages of material (210x297 mm). This includes: the main
text, formulas, tables, figures and captions, list of references.
It is strongly recommended to use for decoration materials text editors MS Word (file extension
*.doc, *.docx) for Windows any version, Times New Roman font size 12 pt, half spacing between
lines of text with fields: haute, bottom and right – 1,5 cm, left – 2,5 cm.
When using units must adhere to international system of units (SI). Formula should be separated
from the main text and are numbered from the right in parentheses. Latin characters to be printed in
italics, the Greek lines.
To submit to the editor the original manuscript of the text to be printed on a laser or inkjet printers is not less than 600 dpi with a resolution of one side of the sheet on white paper A4 format, as
follows:
On the first page of the article:
1. Title of the article (in the middle of the page).
2. Name(s) & Surname(s) the author(s) of article, ORCIDs, name(s), organization(s) that
performed the study or work.
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3. Abstract in Ukrainian and English (not less than 1800 printed characters). Authors
are responsible for the adequacy and quality of the translation. Summary should be
concise.
All symbols and abbreviations, if necessary, are removed from the text to the list of designations. Symbols are arranged in alphabetical order: first in Latin, then Greek, the upper and lower
symbols and indices. When using abbreviations in the text must provide their decryption listed.
Figures. The article may be submitted up to 10 figures (photos), including fragment with the
notation «a», «b», etc. All figures must be numbered and references to them in the text. Graphics
quality should be capable of printing reproduction without additional processing. The physical resolution of the picture in the file of the manuscript is not less than 300 ppi. All symbols in figures
accompanied by an explanation in the text or in the figure captions.
Tables. Each table should be clearly, have the serial number, which previously referred to in the
text.
The list of references (literature sources) is provided at the end of the text. The list drawn up in
order of mention in the text of the quoted source. The materials of the article links are indicated in
square brackets after mentioning the borrowed data.
Each source should be submitted according to the current State Standard Ukraine 8302:2015.
Bibliographic references should be indicated by transliteration in English letters.
The manuscript included:
• the original of the examination of the possibility of the publication of articles in the
press for the citizens of Ukraine certified by the round seal of the organization where the
examination was carried out;
• external review of the relevance of the work and relevance to the thematic focus of the
journal with the obligatory indication of the scientific degrees and academic status of the
reviewer, the seal of the organization that represents the reviewer;
• information about the authors (Full name, ORCID, science degree, academic rank, position, organization, address, contact phone numbers and e-mail).
Materials manuscript with all applications can be sent by mail, e-mail or personally delivered by
the author at the editorial office.
The editors reserve the right to make cuts and changes insignificant editorial articles. The approximate date of publication of article sets the executive secretary of the editorial board.

Executive Secretary: Sc.D., Senior Scientist Alexander Nedbailo.
Editorial address: The SE «EC «Drying», Bulakhovskogo str., 2, Bldg. 2, Kiyv, 03164, Ukraine.
Tel. +380444240279, Tel./Fax +380444243283.
E-mail: icsushka@gmail.com
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