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Механіка двофазних потоків: У чотирьох томах / За ред. О. І. Волоши
на. — Т. 4. О. І. Волошин, С. М. Пономаренко. Механіка двофазних потоків 
у пневмотранспортних системах ежекторного типу. — Київ: Наукова думка, 
2020. — 168 с. ISBN 978-966-00-1752-8

У четвертому томі наведено результати теоретичних та експериментальних дослі
джень механіки руху аеросуміші в трубопровідних пневмотранспортних системах ежек
торного типу. Викладено специфічні особливості ежекторних пристроїв, які використову
ються в системах пневмотранспорту, та розглянуто питання енергетичних спроможнос
тей різних конструктивних форм ежекторів. Побудовано та проаналізовано математичну 
модель віброаеродинамічного способу завантаження сипкого матеріалу в пневмотранс- 
портну систему з кільцевим ежектором. Досліджено механіку транспортування сипких 
матеріалів по трубопроводу в полі дії віброаеродинамічних сил з урахуванням ежектуван- 
ня атмосферного повітря. Розглянуто методи розрахунків технологічних та конструктив
них параметрів вібропневмотранспортного обладнання з кільцевим ежектором.

Для інженерів і конструкторів, які займаються проектуванням і розробленням тру
бопровідних пневматичних систем широкого профілю, що транспортують сипкий мате
ріал, а також для студентів вишів за спеціальностями «Транспортні системи», «Промис
ловий транспорт», «Механіка рідини, газу та плазми», «Піднімально-транспортні маши
ни», «Гірничі машини».

In a fourth volume the results of theoretical and experimental studies of mechanics of mo
tion of air mixture in the pipeline pneumatic transport ejector type systems are shown. Ex
position of specific features of the ejector type devices which are used in the systems of pneu
matic transport is given, and the questions of power possibilities of different constructive forms 
of ejectors are considered. The mathematical model of vibro-aerodynamic method of load of 
friable material in the pneumatic transport system with annular ejector is elaborated and ana
lyzed. Transportation mechanics of friable materials inside a pipeline in the field of action of 
vibro-aerodynamic forces taking into account atmospheric air ejection is studied. The methods 
of calculations of technological and constructive parameters of vibropneumatic transport 
equipment with annular ejector are given.

For engineers and constructor the design and development of pneumatic the pipeline sys
tems a wide profile for transport bulk material engaged as well as for students in the field of 
«Transport systems», «Industrial transport», «Mechanics of liquid, gas and plasma», «Lifting- 
transport machines», «Mining machines».
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