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У третьому томі наведено методи розрахунків параметрів руху двофазних потоків
«газ‒тверді частинки» у трубопровідних системах. Описано математичні моделі проце
сів, які відбуваються під час пневмотранспортування сипких матеріалів. Наведено розра
хункові схеми та алгоритми реалізації методів розрахунків параметрів пневмотранспор
тування. Розроблені методи та алгоритми розрахунків дають змогу виконати розрахунки
повного технологічного циклу транспортування сипких матеріалів: «компресор‒пневмотранспортна
система‒транспортний
трубопровід‒зона
вивантаження».
Наведені
про
грами обчислень призначені для прикладних інженерних розрахунків з урахуванням
можливостей застосовуваної обчислювальної техніки.
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ал, а також для студентів вишів за спеціальностями «Промисловий транспорт», «Гірничі
машини і комплекси», «Підземна розробка корисних копалин».
In the third volume presents calculation methods parameters of motion of two-phase flows
«gas‒solid particles» in pipeline systems. Is a brief presentation of the mathematical models of
the processes taking place during pneumatic transport of bulk materials. Show the calculated
schemes and algorithms implementation methods for calculating of the parameters pneumatic
transport. The presented methods and algorithms for calculation allow the perform the calcu
lation a the complete process cycle transport of bulk materials: «compressor‒pneumatic
transport system‒pipeline of transport‒unloading zone». Computing programs are designed for
of application engineering calculations based on an opportunity to apply computer technology.
For engineers and constructor the design and development of pneumatic the pipeline
systems a wide profile for transport bulk material engaged as well as for students in the field of
«Industrial Transport», «Mining machines and systems», «Underground mining of minerals».
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