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РОЗРАХУНОКГІДРАВЛІЧНИХПАРАМЕТРІВКОМБІНОВАНОГО
ВОДОПІННОГО СТВОЛА

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності була
розроблена конструкція комбінованого водопінного ствола [1] (рис. 1),
особливістю якого є можливість переходу від подачі суцільного струменя води до
подачі повітряно-механічної піни низької кратності та навпаки з забезпеченням
кращих параметрів у порівнянні з стволами, наведеними в [2, 3].

Рис. 1. Схема ствола комбінованої подачі компактного струменя води та
повітряно-механічної піни низької кратності:

1 – конфузор, 2 – отвір, 3 – трубопровід, 4 – конфузор

Для визначення параметрів подачі вогнегасної речовини згідно методик [4-
6] було отримано модель для теоретичного розрахунку довжини суцільного
струменя води ствола з урахуванням його конструктивних параметрів (див. рис.
1):
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де Sств. – гідравлічний опір ствола;
ζк1 – коефіцієнт місцевого опору конфузора 1 (див. рис. 1);
ζтр. – коефіцієнт місцевого опору труби;
ζк2 – коефіцієнт місцевого опору конфузора 4;
D – діаметр труби (на рис. 1 – Dтр.);
ζотв. – коефіцієнт місцевого опору отвору 2;
dотв. – діаметр отвору 2.

За допомогою моделі (1) визначається гідравлічний опір ствола, знаючи
який, за допомогою [4-6] розраховується довжина суцільного струменя ствола.

Однак, в працях [5, 6] доведено, що теоретичний розрахунок дає результат,
який збігається з експериментальними даними лише при напорі до 7 м. При
напорі 10 м максимальна дальність струменя досягається при куті нахилу ствола



α=35-40°, а при напорі 35 м і більше – при α=30-40°.
Розбіжність теоретичних та експериментальних даних особливо на

роздрібленій ділянці пояснюється складною структурою струменя, в зв’язку з чим
рух її часточок як окремих матеріальних точок є недосконалою моделлю. На
сьогодні не вдалося одержати аналітичні рівняння траєкторії струменя, що
відповідає дійсності, оскільки не вивчені закони опору, що виникає при русі
струменя в повітрі. Тому для розрахунку струменів використовують емпіричні
формули.

Як бачимо, з вище сказаного випливає, що при розрахунку гідравлічних
струменів головними параметрами є тиск на стволі, діаметр насадки та кут нахилу
ствола.

Таким чином, для більш точного визначення оптимальних технічних
параметрів роботи комбінованого водопінного ствола доцільно провести його
експериментальне випробування, щоб отримати емпіричну модель процесу
впливу конструктивного виконання та технологічних чинників на довжину
суцільного струменя води.
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