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Анотація. Технологічний процес змішування сипких матеріалів є
одним з найскладніших з точки зору фізико-математичного опису.
Існуючі моделі не в повній мірі визначають критерій якості
змішування. Процес змішування сипких матеріалів зводиться до
однорідного розподілу компонентів матеріалу у визначеному об'ємі.
Компоненти, що підлягають змішуванню, повинні відрізнятись хоча б
однією властивістю, наприклад: хімічний склад, щільність, фізичний
стан, колір, температура, розмір або форма часток, вологість та ін.
Відповідно до цього масова або об’ємна концентрація кожного
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компонента у всіх найменших об’ємах повинна бути одноковою.
Концентрацію можна виміряти лише опосередковано, співвідносячись
із однією з вищезазначених властивостей. В результаті аналізу фізикоматематичних методів оцінювання якості технологічного процесу
змішування визначені формули для розрахунку відповідних критеріїв,
а саме дисперсії і коефіцієнту неоднорідності (варіації).
Ключові

слова:

змішування,

сипкі

матеріали,

дисперсія,

коефіцієнт варіації, якість
Постановка проблеми. Технологічний процес змішування
сипких матеріалів є одним з найскладніших з точки зору фізикоматематичного опису. Існуючі моделі не в повній мірі визначають
критерій якості змішування. Насамперед це пов’язано з тим, що
складно

обрати

фізико-механічну

властивість

компонентів

сформованої суміші за якими необхідно оцінити якість виконання
технологічного процесу змішування [1-2].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В результаті
механічного процесу змішування відбувається взаємне переміщення
частинок різних компонентів, що знаходяться до перемішування
окремо або у неоднорідному стані. У ідеалізованому процесі
необхідно отримати таку суміш, коли в будь-якій її точці до кожної
частинки одного з компонентів примикають частинки інших
компонентів у кількостях, що визначаються заданим співвідношенням
компонентів (концентрацією) [3-4].
Фактори, що впливають на взаємні переміщення частинок і від
яких в кінцевому результаті залежить ступінь змішування, можна
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розділити на три групи [5]:
1)

методи

змішування

(розпилювання,

пересипання,

перелопачування, нашарування компонентів, змішування компонентів
в псевдозрідженому шарі і т.д.);
2) конструктивні особливості змішувачів та їх режими роботи
(ступінь заповнення, швидкість і характер циркуляції матеріалу
всередині змішувача);
3) фізико-механічні характеристики суміші компонентів.
Мета

дослідження.

Провести

аналіз

фізико-математичних

методів оцінювання якості технологічного процесу змішування.
Виклад основного матеріалу. Процес змішування сипких
матеріалів зводиться до однорідного розподілу компонентів матеріалу
у визначеному об'ємі. Компоненти, що підлягають змішуванню,
повинні відрізнятись хоча б однією властивістю, наприклад: хімічний
склад, щільність, фізичний стан, колір, температура, розмір або форма
часток, вологість та ін. Відповідно до цього масова або об’ємна
концентрація кожного компонента у всіх найменших об’ємах повинна
бути

одноковою.

опосередковано,

Концентрацію

співвідносячись

із

можна
однією

виміряти
з

лише

вищезазначених

властивостей.
Щоб оцінювати якість змішування однієї випадковою величиною,
суміш умовно вважають двокомпонентною. Для цього виділяють з
суміші один якийсь компонент, названий ключовим, а всі інші
компоненти об'єднують в другий умовний компонент. За ступенем
розподілу ключового компонента в масі другого умовного компонента
і судять про якість суміші.
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Нехай у взятій i-пробі маса 1 компоненти складала mi1, а маса 2
компоненти складала mi2, тоді масова концентрація 1 компоненти у
пробі визначається наступним чином
Сi1 =

m i1
.
mi1 + mi 2

(1)

В свою чергу концентрація 2 компоненти Ci2 двокомпонентної
суміші автоматично виходить з концентрації Ci1:

Сi 2 = 1 − Сi1 .

(2)

Концентрація Ci1 з i-проби відхиляється від встановленої
концентрації С1, яка є концентрацією компонента 1 у всій суміші.
Якість змішування тим краще, чим менше, середнє відхилення
концентрації Ci1 від заданої концентрації С1. Для якості змішування не
має значення яке буде середнє відхилення: негативним або
позитивним. З цієї причини середнє квадратичне відхилення
використовується для математичного описання якості процесу
змішування [6]

1 = lim
n →
2

де

1 n
(Сi1 − С1 )2 ,

n i=1

(3)

n – кількість проб.
Формула (3) застосовується лише для нескінченної кількості

проб. Це неможливо на практиці, і оцінка має бути оцінено за
допомогою емпіричної дисперсії

s1 =
2

1 n
(Сi1 − С1 )2 .

n − 1 i=1

(4)

Якщо встановлена концентрація С1 невідома, то вона повинна
бути замінена у рівнянні (4) на середню концентрацію з взятих проб
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С1 =
s1 =
2

1 n
 Сi1 ,
n i=1

(

(4)

)

2
1 n
Сi1 − С1 .

n − 1 i=1

(5)

Для того, щоб оцінити якість процесу змішування, необхідно
визначити тимчасові зміни якості змішування, відповідно до нашого
визначення – тимчасові зміни емпіричної дисперсії.
Коли маса взятих зразків набагато вища, ніж маса одиничних
частинок, то дисперсія складається з дисперсії стохастичних
вимірювальних помилок 1m , випадкової дисперсії 1r і дисперсії
2

2

систематичного поліпшення якості змішування 1sys (t ) , яка є єдиною
2

складовою, що залежить від часу t.

1 (t ) = 1m + 1r + 1sys (t ) .
2

2

2

2

(6)

Оскільки кількість аналізованих проб на практиці обмежена, то
деякі складові в рівнянні (6) повинні бути замінені емпіричними
змінами

s1 (t ) = s1m + s1r + s1sys (t ) .
2

2

2

2

(7)

Найскладніший випадок для процесу змішування це коли два
компоненти повністю відокремлені спочатку. Дисперсія повністю
сегрегованого стану може бути розрахована за таким рівнянням
1 (0) = С1 (1 − С1 ).
2

(8)

Ще одним критерієм оцінки якості змішування є коефіцієнт
неоднорідності (варіації) V1, який визначається за наступним виразом

 (С

2

n

 100
Vc = 1 =
С1 С1

і =1

i1

− С1 )

n −1
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Висновки. В результаті аналізу фізико-математичних методів
оцінювання якості технологічного процесу змішування визначені
формули для розрахунку відповідних критеріїв, а саме дисперсії і
коефіцієнту неоднорідності (варіації).
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определяют критерий качества смешивания. Процесс смешивания
сыпучих

материалов

сводится

до

однородного

распределения

компонентов материала в определенном объеме. Компоненты,
подлежащих смешиванию, должны отличаться хотя бы одним
свойством, например: химическим составом, плотностью, физическим
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состоянием, цветом, температурой, размером или формой частиц,
влажностью и др. В соответствии с этим массовая или объемная
концентрация каждого компонента во всех мельчайших объемах
должна быть одинаковой. Концентрацию можно измерить только
косвенно, соотносясь с одним из вышеупомянутых свойств. В
результате анализа физико-математических методов оценки качества
технологического процесса смешивания определенны формулы для
расчета

соответствующих

критериев,

а

именно

дисперсии

и

коэффициента неоднородности (вариации).
Ключевые слова: смешивание, сыпучие материалы, дисперсия,
коэффициент вариации, качество

ANALYSIS OF THE METHODS OF ASSESSING THE
QUALITY OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS MIXING

Gavrilchenko A.S., Aliev E.B., Dubnitsky V.P.

Annotation. The technological process of mixing bulk materials is
one of the most complex in terms of physical and mathematical description.
Existing models do not fully define the criterion for the quality of mixing.
The process of mixing bulk materials is reduced to a uniform distribution
of the components of the material in a certain volume. The components to
be mixed must differ by at least one property, for example: chemical
composition, density, physical condition, color, temperature, particle size
or shape, humidity, etc. In accordance with this, the mass or volume
concentration of each component in all smallest volumes should be the
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same. Concentration can only be measured indirectly, correlating with one
of the above properties. As a result of the analysis of physical and
mathematical methods for assessing the quality of the mixing process,
certain formulas for calculating the relevant criteria, namely, variance and
heterogeneity coefficient (variation).
Keywords: mixing, bulk materials, dispersion, coefficient of
variation, quality
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