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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

Технологічні системи для розділення неоднорідних систем 

методом відцентрового фільтрування  

Мета роботи: визначення рушійної сили фільтрувальної центри-

фуги періодичної дії, експериментальне підтвердження її показників, 

розрахунок, фактору розділення та витрати енергії на валу фільтрува-

льної центрифуги. 

Час виконання роботи 4 год. 

1 Порядок виконання роботи 

- розглянути основні теоретичні положення процесу відцентро-

вого фільтрування; 

- ознайомитись з принципом дії та будовою експериментальної 

механічної барабанної центрифуги; 

- провести аналітичне визначення показників процесу відцент-

рового фільтрування; 

- провести експериментальні дослідження процесу фільтрування 

зразка рідкого середовища (суспензії); 

- обробити результати експерименту; 

- сформулювати висновки за результатами роботи. 

2 Завдання для самопідготовки 

У процесі підготовки до заняття студент повинен: 

- повторити:  

- основні загальні питання процесу фільтрування; конспект 

лекцій, рекомендовану літературу; 

- знати:  

- область застосування процесів фільтрування на переробних та 

харчових підприємствах, класифікацію обладнання;  

- вміти: виконувати розрахунки процесу фільтрування, проводи-

ти налаштування експериментальної центрифуги, користуватися конт-

рольно-вимірювальними приладами, визначати залежності за темою до-

слідження, аналізувати результати дослідів. 



3 Основні теоретичні положення 

Фільтруванням у загальному сенсі називається процес поділу су-

спензій, пилів і туманів через пористу, так звану фільтрувальну перего-

родку, здатну пропускати рідину або газ, але затримувати зважені в них 

частки (фільтрація на відміну від фільтрування – це рух рідини або газу 

крізь пористе середовище, наприклад просочування води крізь ґрунт ос-

нови греблі). Фільтрування здійснюється під дією різниці тисків перед 

фільтруючою перегородкою і після неї або у полі відцентрових сил. 

Відцентрове фільтрування – це процес розділення суспензій у 

полі відцентрових сил з використанням проникних для рідини перего-

родок. Кінцева мета цього процесу цього процесу – отримання осаду з 

мінімальним вмістом рідкої фази або фільтрату з мінімальним вмістом 

твердої фази. До цього виду фільтрування відносить центрифугування  

Рушійною силою при відцентровому фільтруванні буде перепад 

тисків, який визначають за рівнянням: 

)rR(
2

p
2

1
2

2







 ,    (1) 

де:   - густина суспензії, кг/м
3
; 

        - кутова швидкість, рад/с; 

       R - внутрішній радіус перфорованого барабана, м; 

       r1 - внутрішній радіус шару суспензії, м.  

Рушійна сила при відцентровому фільтруванні є більшою порів-

няно з такою ж при фільтруванні під дією гідростатичного тиску стов-

па суспензії в Кр разів. Величина Кр – це фактор розділення (він ще 

має назву критерію Фруда), що є відношенням відцентрового приско-

рення до прискорення вільного падіння: 
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де: r - середній радіус шару суспензії, м; 

     n - частота обертання барабану центрифуги, с
-1

;
  

     g - прискорення вільного падіння, м/с
2
; 



Розділова спроможність центрифуг характеризується індексом 

продуктивності, який являє собою площу поверхні фільтрування або 

фільтра, для даної суспензії при якій досягається та сама продуктив-

ність, що й продуктивність, яку він характеризує 

cprcp SFI  ,         (3) 

де rcpF  - середній фактор розділення центрифуги; 

      cpS  - середня площа поверхні розділення, м
2
. 
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де: Н - висота барабана центрифуги, м; 

Таким чином 
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Витрату енергії для періодично діючої центрифуги розрахову-

ють окремо для пускового і робочого періодів. Максимальна витрата 

енергії потрібна в пусковий період, коли додається інерція маси обер-

тових частин центрифуги та завантаженого матеріалу. У робочий пе-

ріод витрата енергії зменшується. 

Повна витрата енергії в центрифузі періодичної дії складається: 

1) Витрата енергії на подолання інерції маси барабана, кВт. 
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де Аб - робота, витрачена на подолання інерції маси барабана, Дж; 

       - тривалість розгону центрифуги, с; 

    mб - маса барабана, кг; 

      v - колова швидкість обертання барабана, м/с;  

      - кутова швидкість обертання барабана, рад/с; 

     R - внутрішній радіус барабана, м. 



2) Витрати енергії на подолання інерції маси матеріалу (суспензії), кВт: 
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де: Ac - робота на подолання інерції маси матеріалу (суспензії), Дж,  

      mc - маса завантаженої суспензії, кг; 

        - коефіцієнт, що враховує додаткову витрату енергії на 

перемішування суспензії в барабані )95,0...8,0(  . 

3) Витрати енергії на подолання тертя вала в підшипниках, кВт. 
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де: f - коефіцієнт тертя в підшипниках; 

  вv  - колова швидкість на поверхні вала центрифуги, м/с. 

При розрахунках приймається для кулькових підшипників зна-

чення f = 0,2…0,03; для підшипників ковзання f = 0,5…0,6. 

Колова швидкість на поверхні вала центрифуги знаходиться як: 

пdv вв   , 

де dв - діаметр шейки вала, м;  

4) Витрати енергії на подолання тертя барабана об повітря, кВт. 

344
пов nDН1085,2P  

,  (8) 

де: D - зовнішній діаметр барабана, м. 

Максимальна розрахункова витрата енергії (потужність на валу 

центрифуги) під час пуску, кВт: 

повтсбn PPPPP  .   (9)  

За значенням цієї потужності вибирають двигун. Для скорочен-

ня тривалості розгону потужність двигуна збільшують: для центрифуг 

з ручним або механізованим розвантаженням на 10…20%, а для само-

розвантажувальних – 50% . 

У робочий період витрата енергії значно менше, кВт: 

тповсp Р66,0РР25,0P  .  (10) 



4 Оснащення лабораторної роботи приладами і пристроями 

1) Установка для експериментального визначення параметрів 

процесу відцентрового фільтрування. 

2) Електронні терези;  

3) Вимірювальний циліндр;  

4) Тахометр; 

5) Амперметр, вольтметр (або ватметр);  

6) Секундомір. 

В основі лабораторної 

установки (рисунок 1) є фі-

льтрувальна центрифуга пе-

ріодичної дії, що складаєть-

ся з перфорованого бараба-

на 2, закріпленого на верти-

кальному валу 4, який, в 

свою чергу, через клинопа-

сову передачу 6 з’єднаний 

з електродвигуном постій-

ного струму 5. 

Центрифуга має та-

хометр для вимірювання 

частоти обертання бараба-

на. Кожух 1 центрифуги 

закритий кришкою 3.  

Рисунок 1 – Схема центрифуги 

У дні кожуха є патрубок з краном 7 для відведення фільтрату у 

мірний циліндр 8.  

Частота обертання барабана центрифуги регулюється за допо-

могою лабораторного автотрансформатора.  

У даній роботі фільтрування суспензій моделюється процесом 

видалення води зі змоченої поролонової стрічки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Фото лабораторної установки та її барабана 

3 Методика проведення лабораторної роботи 

1 Визначити розміри барабана центрифуги і його масу. 

R - внутрішній радіус барабана, м; 

r1 - внутрішній радіус кільцевого шару суспензії в барабані, м; 

rc - середній радіус шару суспензії, м, ; 

 δ - товщина поролонової стрічки, м; 

dв - діаметр шейки вала, м; 

H - висота барабана, м; 

D - зовнішній діаметр барабана, м;  

mб - маса барабана, кг; 

Отримані заміри занести у таблицю 1 

 



Таблиця 1 – Основні геометричні параметри центрифуги. 

Параметри 
барабана R, м r1 , м rc, м δ, м dв, м H, м D, м 

mб, 
кг 

n, 
об/с 

Значення          

 

2 Закрити кришку кожуха центрифуги. 

3 Ввімкнути електродвигун центрифуги, повернувши ручку ав-

тотрансформатора: 

а) за допомогою секундоміра визначити тривалість розгону 

центрифуги - τх, с; 

б) за допомогою тахометра визначити частоту обертання бара-

бана - n, об/с; 

4 Вимкнути електродвигун і після повної зупинки центрифуги 

відкрити кришку кожуха. 

5 Змочити у воді, або в іншій рідині поролонову стрічку і рівно-

мірно розмістити її всередині барабана центрифуги. 

6 Закрити кришку кожуха і ввімкнути електродвигун повернув-

ши ручку трансформатора в положення, що відповідає заданій частоті 

обертання барабана центрифуги. 

7 Визначаємо тривалість розгону - τр, с, масу зібраного фільтра-

ту - mф, кг, та витрати енергії  - І, A, - U, В. 

8 Після закінчення фільтрування вимкнути електродвигун. 

9 При повній зупинці барабана центрифуги відкрити кришку 

кожуха і вийняти поролонову стрічку. 

10 Визначити масу поролонової стрічки - mп і масу завантаже-

ної суспензії - mс, кг; mc = mф + mп 

Отримані експериментальні дані занести у таблицю 2. 

Таблиця 2 – Експериментальні дані роботи. 

Параметри  
експерименту 

τх,  
с 

τр,  
с 

n,  
об/с 

mф, 
 кг 

mп, 
 кг 

mc, 
 кг 

І,  
А 

U, 
В 

Значення         

 



4 Обробка результатів роботи 

1 Визначити кутову швидкість барабана, рад/с 

n2   . 

2 Визначити рушійну силу Δр при відцентровому фільтруванні 

за формулою (1); ρ = 1000…1200 кг/м
3
. 

3 Визначити фактор розділення Кр (критерій Фруда) за рівнянням (2). 

4 Визначити індекс продуктивності І за формулою (4). 

5 Визначити витрату енергії на подолання інерції маси барабана 

Pб, кВт за формулою (5). 

6 Визначити витрати енергії на подолання інерції маси матеріа-

лу (суспензії) Pс за формулою (6). 

7 Визначити колову швидкість на поверхні вала центрифуги, vв, м/с  

пdv вв   . 

8 Визначити витрати енергії на подолання тертя вала в підшип-

никах Pт, кВт, за формулою (7). 

9 Визначити витрати енергії на подолання тертя барабана об по-

вітря  Рпов, кВт, за формулою (8). 

10 Визначити максимальну розрахункову витрату енергії під час 

пуску Pп, кВт, за формулою (9). 

11 Визначити розрахункову витрату енергії у робочий період  

Pр, кВт, за формулою (10). 

12. Визначити дійсні витрати енергії на експериментальній 

установці Pg. кВт: 

мg UIP  , 

де ηм - ККД пружної муфти, ηм = 0,98. 

13 Отримані розрахункові параметри занести в таблицю 3. 



Таблиця 3 – Розрахункові параметри витрати енергії 

Розрахункові  
параметри 

ω, 
рад/с 

vв, 
м/с 

∆р, 
Па 

Кр І 
Рб, 
кВт 

Значення       

Розрахункові  
параметри 

Рс,  
кВт 

Рт, 
кВт 

Рпов, 
кВт 

Рп, 
кВт 

Рр, 
кВт 

Рg, 
кВт 

Значення       

 

14 Визначити розходження теоретичного Pр та дійсного Pg екс-

периментального розрахунку витрат енергії (прийняти Pg за 100%). 

100
P

PP
P

g

pg



  

15 Сформулювати висновки за результатами досліджень. 

5 Вимоги безпеки 

Під час проведення роботи додержуватись загальної інструкції з 

охорони праці, наведених в розділі „Загальні вимоги безпеки“. 

5 Контрольні запитання 

1 З яких основних елементів складається дослідна установка та 

яке її призначення? 

2 Як працює фільтрувальна центрифуга і в чому її відмінність 

від відстійної центрифуги? 

3 З яких витрат складається витрата енергії на центрифузі періо-

дичної дії і як їх визначають? 

4 Для чого і як визначають тривалість розгону центрифуги? 

5 Чому при виборі двигуна для центрифуги збільшують його по-

тужність порівняно з розрахунковою в період пуску? 

6 Як визначають рушійну силу процесу? Як вона впливає на 

процес відцентрового фільтрування і відстоювання? 

7 Що характеризує фактор розділення? Як його визначають? Які 

шляхи його збільшення? 

8 Які особливості визначення швидкості фільтрування під дією 

відцентрової сили? 

9 Що служить основою для порівняння центрифуг? 

10 Як впливає частота обертання барабана центрифуги на швид-

кість і якість розділення на фільтрувальній і відстійній центрифугах? 



7 Тестові завдання 

1) Вкажіть, за якою формулою визначають рушійну силу ві-

дцентрового фільтрування 

а) 
g2

)rR(H
I 1

2 



; б) 

g2

)rR(
F 1

2

rcp





; 

в) 
g

r)n2(
K

2

p





 . 

2) Вкажіть, яке значення потужності потрібної на привод 

центрифуги є максимальним 

а) холостого ходу; б) при пуску;  в) робочого ходу. 

3) Які суміші звичайно піддають відцентровому фільтруванню? 

а) розчини;  б) емульсії;  в) суспензії 

4) Який вид втрат потужності при центрифугуванні врахо-

вує формула 
344

nDН1085,2P  
? 

а) Витрати енергії на подолання тертя вала в підшипниках; 

б) Витрати енергії на подолання тертя барабана об повітря; 

в) Витрата енергії на подолання інерції маси барабана. 

 5) За якою формулою визначається розділова спроможність 

центрифуги? 

а) 
g2

)rR(H
I 1
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 б) 

g2

)rR(H
I 1

2 



;  

в) 
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