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Механіка двофазних потоків:У чотирьох томах / За ред. О. І. Волошина. — 
Т. 2. О. І. Волошин, А. Ф. Булат. Механіка двофазних потоків у пневмо- 
транспортних системах. — Київ: Наукова думка, 2019. — 208 с.

Другий том присвячено питанням пневмотранспортування двофазних потоків «газ— 
тверді частинки». На основі механіки гетерогенних середовищ досліджено механіку 
транспортування двофазних потоків із урахуванням обертання частинок, які рухаються в 
потоці газу. Отримано основні закономірності пневмотранспортування сипких матеріа
лів із ежектуванням повітря з атмосфери. Обґрунтовано ефективність вібропневматич- 
ного способу завантаження та розгону сипкого матеріалу в транспортному трубопроводі.

Для науковців та інженерів, які займаються проблемами пневмотранспортування 
сипких матеріалів, а також для студентів вишів за спеціальністю «Промисловий транс
порт».

Second volume is sanctified the questions of pneumatic transport diphase streams «gas- 
particulate matters». On the basis of mechanics of heterogeneous environments mechanics of 
portage of diphase streams is examined taking into account the rotation of particles locomotive 
in the stream of gas. Basic to law of pneumatic transport of friable materials from ejecting air 
from an atmosphere conformities. Efficiency is reasonable of vibropneumatic method of loading 
and acceleration of friable material in a transport pipeline.

For research workers and engineers, engaging in the problems of pneumatic transport of 
friable materials, and also for students on specialty «Industrial transport».
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