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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЕРЕНОСУ І ОСАДЖЕННЯ ВОГНЕГАСНИХ ПОРОШКІВ 
В КАНАЛАХ ВЕЛИКОЇ ПРОТЯЖНОСТІ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖ 

Встановлені зв'язки критеріїв подібності з вихідними параметрами що дозволяють робити дос-
товірний прогноз кількості порошку, що надходить до осередку пожежі і розподіляється по висоті й уз-
довж каналу. При цьому інтенсивність тривалої подачі порошку повинна бути такою, щоб у середній 
частині каналу і особливо під покрівлею концентрація була не нижче вогнегасної. 
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Вважається, що вогнегасні порошки, потрапляючи в осередок пожежі, припиня-
ють ланцюгову реакцію горіння на основі інгібування активних центрів полум'я завдя-
ки термічному розкладанню і поглинанню тепла при випаровуванні газоподібних про-
дуктів піролізу. Крім того, дрібнодисперсний порошок при високій температурі розп-
лавляється і спікається, утворюючи тверде склоподібне покриття типу плівки, що пе-
решкоджає проникненню кисню до осередку горіння. 

Як встановлено [1], частки порошку, перебуваючи в потоці повітря в зваженому 
аерозольному стані, утворюють хмару з вмістом порошку 70-150 г/м3, при якому немо-
жливо горіння полум'я. 

Порошкові засоби пожежогасіння універсальні по своєму активному впливу на 
різні матеріали: електрообладнання, що знаходиться навіть під напругою, мінеральні 
масла, вугілля, дерево, шахтну конвеєрну стрічку і т.д. 

Як показує аналіз складу вогнегасного порошку, він складається в основному з 
трьох фракцій: великої (100 – 200 μкμ до 15 – 20%), середньої (10 – 50 μкμ - основна 
маса і дрібної фракції (10 μкμ і менш до 15 – 20% ). Таким чином, вогнегасні порошки 
можна вважати аерозолями. 

При струминевому витіканні з великою швидкістю суміші порошку з повітрям із 
труби або сопла вона потрапляє в супутній потік повітря та поступово змішується з 
ним. Схема витікання суміші порошку з повітрям в струмені і супутньому потоці зо-
бражена на рис.1. 

 

Рис.1. Схема витікання суміші порошку з повітрям в турбулентному 
струмені і супутньому потоці, обмеженому стінками каналу 
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Частина струменя, як показано на рис.1, має ядро витікання з постійною 
швидкістю від кінця труби до повного руйнування ядра (хн) і називається початковою 
ділянкою. Розмивання струменя за межами початкової ділянки (х > хн) призводить до її 
потовщення і зміни швидкості вздовж осі. Така ділянка струменя є основною. 

Для опису профілів швидкості повітря і концентрації аерозолю в струменевому 
турбулентному потоці скористаємося даними, отриманими раніше і підтвердженими 
експериментально [2]. Так, встановлено, що довжина початкової ділянки дорівнює 
приблизно десяти радіусам труби або сопла. Тому практичний інтерес представляє ос-
новна ділянка струменя. Так, в основній ділянці профіль швидкості струменя може бу-
ти описаний залежністю виду 

 (1) 
де u0 – швидкість супутнього вентиляційного потоку, м/с; – максимальна швидкість 
на осі струменя, м/с відстань від точки зі швидкістю u до осі струменя, м; r – радіус 

струменя в залежності від відстані до кінця трубопроводу, м. Для опису розподілу 
домішки в турбулентному струмені приймемо [2] 

 
(2) 

Тут – турбулентне число Прандтля (за даними експериментів [2] для осе-
симетричних струменів концентрація порошку на відстані від стру- 
меня, кг/кг; концентрація порошку в супутньому потоці, кг/кг; концент-рація 
порошку на осі струменя, кг/кг. 

Радіус в основній ділянці осесиметричного струменя або її напівтовщина є 
лінійною функцією від відстані до початкової ділянки [2] 

                             (3) 
де – радіус труби або сопла, – швидкість витікання струменя з сопла, м/с;  
емпірична константа (для основної ділянки – довжина початкової 
ділянки, м; відстань від кінця труби по ходу руху струменя, м. 

Якщо швидкість на осі струменя на початковій ділянці постійна, то на основній 
ділянці вона змінюється назад пропорційно радіусу струменя 

                                                 
(4) 

Підставляючи у формулу (4) вираз (3), отримаємо 

 
(5) 

Тут у відповідності з експериментальними даними прийнято  Між 
концентрацією домішок і швидкістю повітря на осі осесиметричного струменя існує 
співвідношення [2] 

                                           (6) 
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де емпірична константа χ визначається за формулою і для осесиметричного струменя 
має вигляд 

                                         (7) 
Нехтуючи концентрацією порошку в супутньому потоціпісля підстановки виразу 

(7) у співвідношення (6) отримаємо  

                                     (8) 
Таким чином, якщо задати відстань до місця дотику струменя суміші порошку 

повітря зі стінками повітря, визначаємо за формулою (3) при відомих швидкостях 
супутнього потоку і швидкості витікання струменя її радіус в цьому місці. За формулою 
(5) знаходимо при і заданому радіусі труби або сопла швидкість повітря на осі 
струменя. Це дає можливість за формулою (8) визначити концентрацію порошку на осі 
струменя в кінці основної ділянки, якщо відома початкова концентрація. 

Далі вогнегасний порошок, як аерозоль, повністю змішавшись з супутнім пото-
ком повітря, переноситься у напрямку до осередку пожежі і перебуває в підвішеному 
стані. При цьому завдяки турбулентному режиму руху повітря і хаотичній пульсації 
швидкості у всіх напрямках відбувається перемішування різних фракцій між собою. 

Через невеликі розміри фракцій, порівняно з масштабом пульсацій частки залу-
чаються до пульсаційного руху повітря і дифундують у всіх напрямках. Тому вважаєть-
ся [3], що якщо частинки пилу або порошку малі, то їх рух практично нічим не відріз-
няється від руху різних газів у повітрі. Тоді й для частинок виконується той же закон 
турбулентної дифузії, який для сталого процесу переносу у вертикальній площині 
описується рівнянням виду [3, 4] 

                                      (9) 
де концентрація   порошку   в   потоці   повітря  за  основною   ділянкою,   кг/м3; 

 поздовжня і вертикальна складові швидкітря, - коефіцієнт турбулентної 
(вихрової) дифузії частинки порошку, - коефіцієнт швидкості осадження порошку 
на стінках каналу, поздовжня (з відліком від кінця основної 

ділянки зони змішування) і вертикальна (зверху вниз) координати, м. 
Приймемо, що наприкінці основної ділянки зони змішування повітря і аерозолю 

його частки рівномірно розподілені по всій висоті виробітку. Тому граничну умову для 
рівняння (9) можна представити у вигляді: 

                                       (10) 
де середня по висоті концентрація порошку в кінці основної ділянки зони 
змішування, кг/м3; висота каналу, м. 

Опускаючи довгі математичні викладки, рішення рівняння (9) з граничною умо-
вою (10) можна представити у вигляді 

              (11)      
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Для знаходження швидкості υ 0 осадження порошку під дією сил тяжіння викори-
стовуємо рівняння руху кожної окремо взятої частинки у вертикальній площині [4] у 
вигляді 

 
 діаметр частинки порошку, щільність повітря, кг/м3; щільність части-

нки, кг/м3; прискорення вільного падіння, м/с2; коефіцієнт аеродинамічного опо-
ру частинки порошку. 

Запропоновано різні залежності коефіцієнта опору від числа Рейнольдса, з яких 
найбільш вдалою вважається формула [3, 5] 

                                                         (13) 
Будемо розглядати стаціонарний режим осадження часинок порошку. Тоді праву 

частину рівняння (12) можна прирівняти рівною до нуля, в результаті чого, використо-
вуючи (13), отримаємо 

                        
(14) 

Якщо взяти коефіцієнт кінематичної в'язкості рівним = 1,5·10-5 м2/с, а щільність 
порошку, то формула (14) приймає простий для практичних розрахунків 
вид  

                              
(15) 

У роботах [3, 6] наведені табличні дані залежності коефіцієнта поперечної тур-
булентної дифузії газів в потоці повітря від числа Рейнольдса в горизонтальних круг-лих 
трубах і каналах квадратного перетину. Обробка експериментальних даних показа-ла, 
що коефіцієнт поперечної дифузії лінійно залежить від числа Рейнольдса і дорівнює 

                                                          
(16) 

де D0 – коефіцієнт молекулярної дифузії аерозолів (приймається рівним 2·10-5 м2/с для 
метану або кисню в повітрі [6]); – число Рейнольдса для потоку повітря. 

Коефіцієнт швидкості осадження частинок порошку на стінках каналів визначе-
ний з використанням експериментальних даних [1]. Експерименти в натурних умовах 
здійснювалися в горизонтальному довгому каналі при швидкості руху повітря 2,5 м/с. 
Подача порошку П-2АП проводилася установкою "Вихор" [8] з регульованою продук-
тивністю. Це дозволяло створювати початкову концентрацію порошку в потоці повітря 
Z0 = 0,1 – 0,4 кг/м3, що при витраті повітря Q = 10 м3/с відповідало продуктивності 
установки G = 1 – 4 кг/с. Вимірювання концентрації порошку в середній частині по ви-
соті і через кожні 25 м по довжині каналу до 100 м проводилось спеціальними пробові-
дбірниками [7]. 

Обробка експериментальних даних показала, що показник швидкості осадження 
частинок порошку істотно залежить від початкової його концентрації і може бути ви-
значений за формулою 

     (17) 
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Отримані результати вказують на те чим більша концентрація вогнегасного по-
рошку тим більше його осадження на стінках каналу. Цей факт також відображається в 
роботах [1, 7], однак при цьому вважається, що осадження на стінках каналу ще пов'я-
зане з силами гравітації. Тут слід розрізняти два явища: осадження на грунт каналу, якраз 
пов'язане з силами гравітації, і осадження на всі стінки, пов'язане з турбулентними 
пульсаціями швидкості повітря. Ці два явища нічого спільного між собою не мають, але 
буває плутанина в їх визначенні [3, 7]. 

Моделювання з використанням отриманих залежностей переносу і осадження 
вогнегасного порошку в потоці повітря під дією сили тяжіння виконувалося при таких 
критеріях подібності:- число Пекле турбулентного перемішування; V = 

 - відносна швидкість осадження порошку під дією сил 
тяжіння; - критерії втрат порошку через зіткнення зі стінками тунелю. 

На рис. 2 представлені результати моделювання розподілу концентрації порошку 
по його висоті від покрівлі до ґрунту при таких критеріях подібності:  
0,01  

 

Рис.2. Розподіл концентрації порошку по висоті каналу на різних відстанях від місця його 
подачі  

Аналіз отриманих результатів моделювання показує, що поблизу місця випуску 
крива розподілу порошку по висоті каналу опукла і майже симетрична відносно центру, 
що відповідає профілю концентрації наприкінці основної ділянки зони перемішування, і 
визначається за формулами (1) і (2). Потім, якщо взяти висоту каналу рівною  то 
на відстані 20 м від місця подачі порошку дуже помітно зміщення кривої до ґрунту 
каналу з максимумом 0,67 від первісної витрати, а на відстані 60 м залишається всього 
35% порошку. Якщо збільшувати швидкість його осадження при великій вазі фракції, то 
на цій відстані або ще ближче весь порошок опиниться на ґрунті каналу і, навпаки, 
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якщо зменшувати швидкість осадження при дрібних фракціях, то порошок може поши-
ритися на 100 м і більше. 

На рис. 3 представлені результати моделювання розподілу концентрації порошку 
по довжині каналу у покрівлі, посередині і біля ґрунту. 

Тут штриховою лінією позначена середня по висоті каналу концентрація порош-
ку. Як показують результати моделювання, спочатку в центрі каналу концентрація на-
віть більша, ніж біля ґрунту, але потім вона тут збільшується, особливо при великих 
фракціях і тим самим при збільшенні швидкості осадження порошку. 

Встановлені зв'язки критеріїв подібності з вихідними параметрами дозволяють 
робити достовірний прогноз кількості порошку, що надходить до осередку пожежі і ро-
зподіляється по висоті й уздовж каналу. При цьому інтенсивність тривалої подачі по-
рошку повинна бути такою, щоб у середній частині каналу і особливо під покрівлею 
концентрація була не нижче вогнегасної. 

 

Рис. 3. Розподіл концентрації порошку вздовж каналу під його дахом (1), 
посередині (2) і біля ґрунту (3) 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕНОСА И ОСАЖДЕНИЯ ОГНЕТУШАЩЕГО 
ПОРОШ- 
КА В КАНАЛАХ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ 
Установлены связи критериев подобия с исходными параметрами позволяющие делать 
достоверный прогноз количества порошка, поступающего к очагу пожара и его 
распределение по высоте и вдоль ка-нала. При этом интенсивность длительной подачи 
порошка должна быть такой, чтобы в средней части канала и особенно под кровлей 
концентрация была не ниже огнетушащего. Ключевые слова: каналы большой 
протяженности, огнетушащие порошки, концентрация порошка. 
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P.S.Pachkovskiy 
Scientific research institute of mine-rescue business, Donetsk MATHEMATICAL MODEL 
OF CARRYING OVER AND SEDIMENTATION OF THE EXTINGUISHING POWDER 
IN CHANNELS OF THE BIG EXTENT AT SUPPRESSION OF FIRES 
The established relations of similarity with the original parameters allowing to make a reliable 
prediction of powder supplied to the hearth fire, and its distribution over the height and along 
the canal. The intensity of the long-term supply of powder must be such that in the middle of 
the channel and particularly under the roof of the concentration was not lower than 
extinguishing. Key words: long distance channels, extinguishing powder, the powder 
concentration. 
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