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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ
Основні величини
X, – поточна поздовжня координата, м;
L – довжина тупикової частини вихрової камери, м;
L*=X/L, або x*= X/L - безрозмірна поздовжня координата;
𝑟0 – внутрішній радіус циліндричної частини вихрової камери змішування, м;
𝑟 ∗ = 𝑟/𝑟0 – безрозмірний радіус.
Індекси
∞ – параметри потоку на вході до сопла;
* – безрозмірна величина;
' – пульсаційна складова;

– осереднена за часом складова.
Скорочення
ВК – вихрова камера;
ВТ – вихрова труба;
ВГ – вихорогенератор;
КВС – когерентні вихрові структури;
ПП – пальниковий пристрій;
НП – низькореакційне паливо;
ВП – високореакційне пальне;
КЗ – камера згоряння.
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ВСТУП
Традиційні методи керування вихровими структурами, а отже процесами переносу
маси імпульсу та енергії в технологічних і енергетичних апаратах вихрового типу
потребують удосконалення через підвищені втрати напору. Пропонується метод
інтенсифікації процесів переносу маси, імпульсу та енергії в камері змішування, в основі
якого лежить використання когерентних вихрових утворень в подовженій тупиковій
частині вихрового апарату, яке не призводить до істотного зростання гідравлічного опору.
У даній роботі наведено результати фізичного та комп’ютерного моделювання, що
визначають основні характеристики складної зсувної течії у вихровій камері, які
найбільшою мірою впливають на процеси тепло-, масопереносу, та були надані
рекомендації щодо проектування пальникових пристроїв. Зокрема, на основі цих
рекомендацій,

розроблена

конструкція

пальникового

пристрою

для

спалювання

низькореакційних палив.
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РОЗДІЛ 1.
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО ВИХРОВИХ ПРОЦЕСІВ ЗМІШУВАННЯ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
1.1. Області використання закручених потоків
Закручені потоки знайшли широке використання в техніці, наприклад, у вихрових
пальниках, хімічних реакторах, циклонних сепараторах, плазмотронах, трубках РанкаХілша, вихрових клапанах та багатьох інших пристроях, що застосовуються у різних
технологіях. Формування закручених потоків також відбувається при зриві вихрової пелени
з крил літака, у вирах та торнадо, у пристроях для розпилу аерозолів у сільському
господарстві, у теплообмінниках, струминних насосах тощо. У камерах змішування (КЗ)
широко використовується закрутка повітря та пального, що інжектується, для стабілізації
фронту полум’я, інтенсифікації процесів тепломасопереносу та для збільшення повноти
згоряння у багатьох технічних пристроях: у двигунах внутрішнього згоряння, газових
турбінах, топкових пристроях парових котлів, промислових печах, бойлерах та інших
нагрівальних апаратах [8–10]. Закручені потоки виникають в результаті надання потоку
спірального руху за допомогою закручувальних лопаток (закручувальний пристрій), з
використанням тангенціального підведення робочої рідини (генератор закрутки з осьовим
і тангенціним підведенням) або за допомогою безпосереднього обертання обтічної поверхні
(обертова труба). Експериментальні дослідження показали, що закрутка потоків надає
великомасштабного впливу на поле течії.
На рис. 1.1. показаний закручувальний пристрій, що використовується для створення
однорідних стійких струменів. Кількість повітря, що подається, може регулюватись та
контролюватись окремо. За допомогою зміни витрати повітряних потоків можна змінювати
ступінь закрутки від нульової до досить великої, що призводить до появи сильно
закручених струменів із зонами зворотного руху. Для таких систем необхідний відносно
високий рівень повного тиску.
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Рис 1.1. Закручувальний пристрій з комбінованим підведенням газу
У промислових пальниках досить часто використовують системи з направляючими
лопатками, що змінюють напрямок течії, надаючи їй обертовий рух. У випадку тільки
осьової течії в трубі закручувальний пристрій або закручувальний лопатний апарат
складається з фіксованих лопаток з тими чи іншими кутами установки відносно напрямку
основного потоку. Такий метод використовують у топках та газотурбінних КЗ. Звичайно
лопатки встановлюються на центральній втулці та розташовуються у кільцевій зоні навколо
неї. Закрутка може бути також створена безпосереднім обертанням потоку. Наприклад, за
допомогою циліндра, що обертається навколо власної осі, можна створити закрутку силами
тертя на стінках циліндра, що, у свою чергу, буде діяти на потік. Для газових потоків,
внаслідок відносно невеликої їх в’язкості, таким методом можна створити лише невелику
закрутку. Сили тертя в такому випадку можуть бути значно збільшені за рахунок
встановлення перфорованих пластин, пучків труб або пористих дисків. У в’язкій рідині
обертові течії (тобто вихори) завжди мають центральне ядро, де рідина обертається подібно
до затверділого суцільного середовища («вимушений» вихор). За межами центральної зони
обертання можуть переважати умови циркуляційного руху («вільного» вихору), що
спостерігається при формуванні у атмосфері смерчів, пилових буревіїв, торнадо, ураганів
та циклонів [11, 12].
Ефективність закрутки визначається конкретним засобом її створення. За умов
однакової інтегральної інтенсивності закрутки різними типами закручувальних пристроїв
створюються різні поля течій униз за потоком. За цією причиною, коли мова йде про потік,
що створюється закручувальним пристроєм з осьовим і тангенціальним підведенням,
звичайно використовується один різновид параметра закрутки (S). Коли розглядаються
потоки, що закручуються лопатковим закручувальним апаратом з осьовим підведенням,
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використовують інший різновид — кут встановлення лопаток φ. Ці два пристрої найбільш
часто зустрічаються на практиці, і навіть за умов однакової інтенсивності закрутки вони
створюють нееквівалентні профілі швидкості униз за потоком.
Вплив початкової закрутки потоку на поле течії швидко зростає із збільшенням
степеня закрутки, що виражається через параметр закрутки S або кут встановлення лопаток
φ. На рис. 1.2 показані схеми типових струменевих течій за умов малої (слабкої) та великої
(сильної) інтенсивності закрутки. Вплив слабкої закрутки (S < 0,4) проявляє себе через
збільшення ширини вільної або обмеженої струмини: збільшення ширини струмини,
підмішування потоку та зменшення швидкості у струмині відбуваються інтенсивніше із
збільшенням степеня закрутки. За умов дуже слабкої закрутки (S < 0,2) градієнт тиску
можна навіть не розглядати. За умов малої інтенсивності закрутки градієнт тиску, що
спрямований проти швидкості основного потоку, недостатній щодо появи осьових
зворотних течій (рис. 1.2, б). За умов великої інтенсивності закрутки (S ≥ 0,6) виникають
великі градієнти тиску у радіальному та осьовому напрямках поблизу вихідного перерізу
сопла, що призводить до появи осьової рециркуляції у формі центральної тороїдальної
рециркуляційної зони [11] (див. рис. 1.2, а), яка відсутня за умов більш низьких рівнів
закрутки (див. рис. 1.2, а).

Рис. 1.2. Типова струминна течія за різних умов:
а - слабка закрутка S < 0,4; б - сильна закрутка S≥ 0,6
Рециркуляційна зона відіграє важливу роль у стабілізації полум’я, створюючи потік
гарячих рециркуляційних продуктів згоряння та область знижених швидкостей (рис. 1.З.).
Швидкість розповсюдження полум’я та швидкість потоку можуть бути близькими один до
одного. При цьому довжина полум’я та відстань від пальника, на якій відбувається
стабілізація полум’я, значно скорочується. Наприклад, на існування, розміри та форму
кутової рециркуляційної зони та центральної тороїдальної рециркуляційної зони
впливають: конструкція закручувального лопатного апарату, зокрема використання
профільованих лопаток; інтенсивність закрутки, або кут встановлення лопаток; витрата і
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характер течії (горіння або ізотермічний процес); конструктивні параметри вихрової
камери, пов’язані з розмірами впускних сопел, наявністю центрального тіла, наявністю
підтискання на виході з камери тощо.

Рис. 1.3. Схема стабілізації струминного полум’я у закрученому кільцевому
струмені
Одна з найбільш поширених областей застосування закручених потоків стосується
організації процесів горіння та газообміну у бензинових, газових, дизельних двигунах
внутрішнього згоряння, топках та КЗ газотурбінних двигунів.
При роботі чотиритактних двигунів за циклами Отто, Тринклера або Дизеля під час
ходу всмоктування паливно-повітряної суміші або чистого повітря встановлюється вихрова
структура течії. Це відбувається, коли поршень рухається вниз та відкритий тільки
впускний клапан. Такий обертовий вихровий рух не згасає на протязі інших ходів
чотиритактного циклу. В даному випадку вихрова структура течії сприяє більш якісному
процесу перемішування палива з повітрям, що позитивно відображається на якості процесу
згоряння. Удосконалення таких двигунів відбувається за рахунок зміни конструкції КЗ:
використання відкритої камери, розподіленої камери (з малою передкамерою), М-процесу
тощо.
Особливого значення набуває якість процесу газообміну в циліндрах двотактних
дизельних двигунів, при цьому вона визначається досконалістю процесів очищення від
продуктів згоряння, продувки та наповнення порожнини циліндра чистим повітрям, що
досягається не тільки підвищеним тиском, але й застосуванням закрутки потоків.
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В газотурбінних двигунах закрутка потоків, як зазначалося, використовується для
стабілізації фронту полум’я, а також для покращення процесів тепло- й масопереносу.
Загальна структура течії у КЗ наведена на рис. 1.4 [5].

Рис. 1.4. Структура течії у типовій вісесиметричній трубчастій КЗ газотурбінного
двигуна.
Закручені потоки мають широке застосування в енергетичній, металургійній,
нафтохімічній та інших галузях промисловості. За рахунок тангенціального підведення
повітря

у

камерах

виникає

ефект

циклонного

типу.

Важливими

кінцевими

характеристиками процесу є температура, розподіл теплових потоків на стінках та
ефективність згоряння, які безпосередньо пов’язані з утворенням забруднюючих речовин:
сажі та оксидів азоту та вуглецю. Проблема моделювання таких процесів досить складна,
вона включає взаємодію турбулентного горіння багатьох хімічних компонент (частки
рідкого, газового або твердого палив в полі течії) при протіканні процесів конвективного та
променистого теплопереносу (рис. 1.5 [11]).
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Рис. 1.5. Конфігурації пальників та топок для спалювання подрібненого у порошок
вугілля: а - з вертикальною подачею; б - з тангенціальною подачею; в - з горизонтальною
подачею; г - з циклонною подачею; д - з нахиленою зустрічною подачею.
У багатьох типах циклонних пилових газоочисниках, циклонних сепараторах та
форсунках для розпилу рідкого палива використовуються властивості закручених та
вихрових течій. Наприклад, у циклонних сепараторах [1,5], схема якого представлена на
рис.1.6, великі частинки відкидаються до стінок під дією відцентрових сил у сильно
закрученому потоці. Вони опускаються разом з вторинною течією та збираються у нижній
частині, у той час як відносно вільне від пилу повітря продовжує рух у центральному ядрі
та виходить з протилежного кінця сепаратора.
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Рис. 1.6. Типовий циклонний сепаратор
Вихрові потоки знайшли широке використання у вихрових трубах (ВТ) Ранка-Хілша
(рис. 1.7). Інтенсивна закрутка газового потоку за певних умов дроселювання його у
вихідних перерізах трубки призводить до температурного розділення [5]. Внутрішні шари
газу відводяться через діафрагму у вигляді холодного потоку, а периферійні у вигляді
гарячого потоку.

Рис. 1.7. Вихрова труба Ранка-Хілша
Отриманий таким простим способом холод використовується для технологічних
цілей, а також в системах кондиціонування. Потенціал гарячого потоку також може бути
реалізований для отримання перегрітої пари, нагріву,

опалення та осушки різних

середовищ. Вуліс та Дейч М.Є. отримали деякі аналітичні розв’язки задачі про
температурне розшарування в газовому потоці ВТ, однак в одномірному наближенні [13].
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Не дивлячись на те, що ВТ знайшли широке використання у техніці, причини, що
викликають розподілення потоку, до сих пір до кінця не вивчені і потребують детального
дослідження вихрових структур, що утворюються.
Області застосування та інженерні методи розрахунку закручених потоків у
технологічних та енергетичних апаратах вихрового типу наведено у багатотомній
монографії колективу авторів під керівництвом акад. А. А. Халатова [1]. В цій роботі
систематично розглянуті теоретичні та експериментальні результати для п’яти основних
груп потоків (течія біля криволінійних поверхонь, у криволінійних каналах, в обертових
системах, закручені потоки та циклонні камери). Однак питанням тонкої структури течії,
яка визначає не тільки процеси переносу, але й шляхи створення раціональних способів
керування ними, приділено значно менше уваги.
Представлений огляд конструкцій вихрових камер та способів отримання
закрученого потоку у технологічному обладнанні вказує на поширеність застосування
вихрових потоків у техніці, окреслює питання кінцевого призначення досліджень
закручених течій, але повністю не висвітлює питання стосовно фізики процесів, що
відбуваються у вихрових апаратах. Розуміння способів організації закручених потоків,
утворення та взаємодії когерентних вихрових структур, а звідси принципів побудови
конструкцій вихрових камер дає змогу уявити, які принципи та конструктивне виконання
може мати система керування структурою течії у ВК та за рахунок чого ця система може
отримувати живлення енергією. Тому питання фізичних особливостей структури течії у
вихрових камерах, принципів постановки та реалізації експериментальних досліджень
таких течій є актуальними та потребують окремого розгляду.

1.2. Когерентні вихрові структури у закручених потоках
На основі чисельних експериментальних досліджень, деякі результати яких
систематизовані у працях і наукових статтях [7] та ін., сформувались основні уявлення про
характерні види когерентних вихрових структур. Останніми роботами щодо формування
закручених потоках у ВК з відносно глибокою торцевою порожниною є роботи авторів В.В.
Бабенко. В.М.Турика, Р.О. Макаренко, Д. Мілюкова [6-9]. Зазначені роботи дає можливість
послідовно простежити за ходом формування загальної структури течії у порожнині ВК та
визначити умови формування різних видів КВС.
Першу найбільш повну схему формування КВС у ВК циліндричної вдалих з
одиничним тангенціальним сопловим входом прямокутного перерізу було запропоновано
в роботі [7].Автори взяли за основу традиційну конструкцію ВК з можливістю змінювати
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глибину розташування глухого торця, кут повороту вхідного потоку відносно осі камери, а
також змінювати кут тангенціальності входу потоку. Згідно цієї схеми вхідний потік
потрапляє до порожнини ВК через прямокутне сопло, де з’являються умови виникнення
вихрових систем у кутах сопла, які разом з вихровими утвореннями типу Гьортлера [14]
потім трансформуються у поздовжні пари вихрових джгутів.
Конструкція будь-яких вхідних отворів (сопел) проточна частин яких, спрямовує
потік дотично до внутрішньої циліндричної поверхні камери, завжди супроводжується
існуванням відривної зони, яка теж впливає на утворення вихрових джгутів.
Дослідження показали, що у ВК існують всі умови виникнення вихрових структур
типу Гьортлера, Тейлора, Людвіга, які взаємодіють між собою [7].
Так, вхідний до ВК потік, можна розглядати, як затоплений напівобмежений
струмінь, який, потрапляючи на увігнуту стінку камери за вхідним соплом, під дією
відцентрових сил втрачає стійкість у пристінній області з утворенням вихрової доріжки
Гьортлера. Гьортлер вперше дослідив утворення такого типу КВС теоретичним та
експериментальним шляхом, але щодо ідеалізованих умов течії вздовж поодинокої
криволінійної стінки [14]. Розклавши основний потік U(y) в напрямку осі х, Гьортлер
направив ось у перпендикулярно до стінки (у – відстань до стінки), а вісь z – впоперек
потоку у площині стінки (див. рис. 1.6) и прийняв, що тривимірні збурення визначаються
рівняннями:
𝑢′ = 𝑢1 (𝑦) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑧) ∙ 𝑒 𝛽𝑡
{ 𝑣 ′ = 𝑣1 (𝑦) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑧) ∙ 𝑒 𝛽𝑡
𝑤 ′ = 𝑤1 (𝑦) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑧) ∙ 𝑒 𝛽𝑡
де β – це деяка дійсна величина, що визначає наростання чи затухання збурень, а α –
це величина, що пов’язана з довжиною хвилі збурення λ в напрямку, що є поперечним
основній течії:

𝜆=

2𝜋
𝛼

З рівнянь випливає, що збурення мають вигляд вихорів (рис. 1.8), осі яких направлені
паралельно основній течії. Зараз їх називають вихорами Гьортлера чи вихорами ТейлораГьортлера, тому що вони належать до того ж типу вихорів, що й вихори Тейлора. Вихори
Гьортлера є досить важливими вторинними нестійкими структурами через те, що вони за
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певних умов можуть призвести до переходу від ламінарного режиму течії до турбулентного
та суттєво впливати на тепло- й масообмін.

Рис. 1.8. Вихори Гьортлера в примежовому шарі над увігнутою поверхнею
Вихори Гьортлера досить активно досліджуються, впроваджуються математичні
моделі, які могли б максимально точно описати процеси утворення, існування цих вихорів.
В [14] представлена лінійна математична модель, що описує таку нестабільність. Проте
показано, що така модель не є досить точною, тому що вона не відповідає
експериментальним даним. Розрахунком нелінійної моделі займався ряд дослідників (Холл,
Свіринжер та Блеквелдер, Сабрі та Л’ю), яким вдалося отримати дані, що досить непогано
збігаються з експериментом.
Відомо [14] що, при протіканні рідині між двома коаксіальними циліндрами, один з
яких обертається відносно іншого, з’являється відцентрової нестійкості яке проявляється у
вигляді розшарування рідини на ряд комірчастих вихрових утворень, оскільки часточки
рідини, що знаходяться поряд із внутрішньою стінкою, намагаються під дією більшої
відцентрової сили переміститися назовні. Для випадку нев’язкої рідини стійкість такої течії
досліджувалася ще Релеєм. Було з’ясовано, що течія нестійка тоді, коли колова швидкість
U при збільшенні радіуса r зменшується швидше, ніж 1/r, тобто якщо

𝑈 (𝑟 ) =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
, при𝑛 > 1
𝑟𝑛
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Для випадку в’язкої рідини такий рух рідини вперше був детально досліджений
Тейлором. Ці дослідження показали, що, починаючи з певного значення числа Рейнольдса,
між циліндрами з’являються вихори, що правильно чергуються з правим та лівим
обертанням та осями, паралельними напрямку колової швидкості обертання циліндра (див.
рис. 1.9).
Умовою нестійкості течії у кільцевому просторі, а відповідно, і умова появи вихорів
можна виразити за допомогою числа Тейлора Та у вигляді співвідношення:

𝑇𝑎 =

𝑈𝑖 ∙𝑑
𝜈

𝑑

√𝑅 ≥ 41.3
𝑖

де - ширина кільцевого зазору, и - радіус и колова швидкість внутрішнього циліндра.

Рис. 1.9. Вихори Тейлора між коаксіальними циліндрами, внутрішній з яких
обертається, а зовнішній лишається нерухомим
Критерій Тейлора досить добре відповідає результатам вимірювань. Шульц-Грунов
та Хайнц проводили дослідження таких вихорів та отримали результати, що відповідають
співвідношенням, отриманим самим Тейлором [15]. Проте, неправильно думати, що одразу
при появі вихорів Тейлора потік стає турбулентним. Навпаки, він лишається
впорядкованим та ламінарним. Перехід до турбулентної форми відбувається лише тоді,
коли число Тейлора, а значить і число Рейнольдса, стає значно більшим за межу стійкості.
На рис. 1.10 представлені фотографії вихорів Тейлора, отримані при проведенні дослідів
Шульц-Груновым и Хайнцом. На цих фотографіях дуже чітко видно, що турбулентність
розвивається лише при числі Рейнольдса Re=3960.
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Рис. 1.10. Фотографії вихорів Тейлора між двома коаксіальними циліндрами,
внутрішній з яких обертається ( а) течія ламінарна, початок утворення вихорів; б) течія ще
ламінарна; в) течія все ще ламінарна; г) течія турбулентна)
Аналогічною представленій на рис. 1.4 є картина для випадку течії між двома
коаксіальними циліндрами двофазного потоку. Хоча вихори Тейлора широко вивчалися,
починаючи з досліджень самого Тейлора (1923 г.), вивчення руху двофазного потоку за тих
же умов отримало відносно невелику увагу. Було виявлено, що структура потоку для
невеликих чисел Рейнольдса така сама, як і для однорідної рідини. Також було показано,
що незалежно від положення поверхні розділу фаз, менш в’язка рідина завжди більш
сприйнятлива до зовнішніх збурень.
Г. Людвіг розповсюдив розглянуті вище дослідження стійкості на випадок, коли
обидва циліндра переміщуються один відносно одного в осьовому напрямку [14]. На
підставі величин колової та осьової швидкостей руху рідини після введення безрозмірних
градієнтів швидкості Людвіг отримав для нев’язкої течії умову стійкості. При своєму
дослідженні стійкості він розглянув також несиметричний рух, що викликає збурення. Вони
виявилися з точки зору нестійкості найбільш небезпечними. На рис. 1.11 показано для
прикладу нестійке збурення з гвинтоподібними збуджуючими вихорами (так званий вихор
Людвіга).
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Рис. 1.11. Гвинтоподібний вихор між двома циліндрами, що обертаються, та один з
яких рухається також у поздовжньому напрямку
1.3. Особливості руху рідини у вихрових камерах. Явище «торцевого ефекту»
В роботах Шліхтинга, Лойцянського, Бетчелора, Васил’єва [14, 16-18] та ін. приділено
багато уваги моделюванню стійкості пристінних та вільних закручених потоків стосовно
деяких ідеалізованих умов, які далеко не завжди виконуються в реальних вихрових
апаратах при наявності більш складної структури турбулентної течії.
Спрощеність застосованих підходів та моделей обумовлює необхідність в постановки
експериментальних досліджень зазначених течій.
Автори головну увагу приділяють дослідженням впливу на профілі швидкостей
різних параметрів, серед яких геометричні розміри камер, інтенсивність закрутки, кількість
та розташування вхідних патрубків.
Проте більшість досліджень, що проводилися, виконані для проточних частин
вихрових камер, а торцеві ефекти практично не досліджувалися. Проте дослідження авторів
робіт [7, 19-20] показали, що у торцевій зоні формується досить складна багатошарова
структура, яка залежить від геометричних параметрів вхідного сопла та циліндричної
частини ВК. Дані вимірювань усереднених значень швидкості, а також візуалізація потоків
(рис. 1.12, рис. 1.13) при звичайній і швидкісній кінозйомках дозволили, вперше знайти
факти, пов'язані з такими типами когерентних вихрових структур (КВС):
✓ формування пар переносних (найбільш енергонесучих) квазилюдвиговских вихорів,
що розповсюджуються у бік глухого торця;
✓ наявність в тупиковій області системи регулярних, „підвкладених” одна в одну
крупномасштабних вихрових структур;
✓ утворення деформованої системи вихорів Гьортлера на криволінійній стінці камери,
безпосередньо прилеглої до впускного сопла;
✓ на суміжних межах подовжніх циліндрових течій, що співвісно обертаються з
різними швидкостями, виникають необхідні умови для формування в зсувних шарів
специфічних тейлорівських вихорів.
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Рис. 1.12. Розподілення вхідного струменю на проточну та тупикову зони (торець
розташований праворуч) при Rec = 77590 ,  = 1.165 рад,  = 0 рад.
а) відносна глибина торця L = 1.82 ; б) відносна глибина торця L = 4.04

Рис. 1.13. Структура потоку у тупиковій зоні вихрової камери (осьові швидкості)
Подальші дослідження були направлені на виявлення шляхів керування вихровими
структурами, що мають місце в такій течії. Спектральні характеристики [21] показали, що
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керування можна здійснювати за допомогою лунок та канавок, що розташовані у вхідному
соплі на підставі принципу взаємної сприйнятливості вихрових структур [7, 19, 20, 22, 23].
Було виявлено, що при певному компонуванні робочої ділянки, а саме при встановленні
поясу впускних вікон та сопла, у вихровій камері з’являється стабільне у часі вихрове
кільце, на розташування якого можна впливати, змінюючи кут тангенціальності подачі
робочого тіла.
Проте дослідження ще є не закінченими через різноманітність вихрових структур, що
існують в тупиковій області. Поки що немає можливості побудови достовірної
математичної моделі такої течії.
1.4. Теплообмін у закручених потоках
Відцентрова нестійкість в’язкої течії біля криволінійних стінок, призводить до появи
особливостей тепловіддачі.
Інтенсивність тепловіддачі при течії закрученої рідини по трубі автор [24] пропонує
знаходити на основі наближеної подібності полів температур і швидкостей в
турбулентному потоці при значеннях числа Прандтля, близьких до одиниці. В результаті
проведеного аналізу показано, що конвективну тепловіддачу в трубі як в гвинтовому, так і
в одновимірному потоці в першому наближенні можна описати єдиною критеріальною
залежністю вигляду

Nu = 0.021  Re*  Prf
0.8

0.45

 Pr 
 w 
 Prf 

0.25

при використовуванні ефективного значення числа Рейнольдса:


U 
Re = Re  1 + 2 
W 

2

1
2

де W - осьова осереднена за часом швидкість руху, м/с,

U

- колова осереднена за

часом швидкість руху рідини біля стінки, м/с.
Також автором дана залежність для визначення гідравлічного опору такої течії. Вона
має наступний вигляд:
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ef = 0.316  Re*−0.25

На рис. 1.14 та рис. 1.15 показано зіставлення експериментальних даних з даними
критеріальних рівнянь, отриманих автором

для теплообміну та гідравлічного опору

відповідно.

1–

h
h
h
→  ; 2 – = 9.1 ; 3 – = 4.2
d
d
d

Рис. 1.14. Зіставлення експериментальних та розрахункових даних по теплообміну

1–

h
h
→  ; 2 – = 4.2
d
d

Рис. 1.15. Порівняння експериментальних та розрахункових даних по
гідравлічному опору
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Тепловіддача при перебігу турбулентного закрученого потоку більше тепловіддачі
при звичайній турбулентній течії приблизно в (1 + tg 2  )

(1 + tg  )
2

1.375

0,4

разів, а гідравлічний опір – в

.

1.5. Висновки з огляду літератури та постановка задачі
З даного огляду можна зробити висновок, що закручені потоки, у яких генеруються
складні вихрові структури, загалом активно вивчалися. Однак традиційно головна увага
приділялася дослідженням інтегральних картин течії в конкретних конструкціях ВК. Як
правило, чітко не обговорювалися допустимі діапазони зміни фізичних параметрів, які
можуть впливати на точність розрахункових співвідношень, що особливо важливо для
задач аеродинаміки. Крім того, найчастіше вузько прикладні інженерні підходи до оцінок
робочих характеристик ВК не враховують фізичних особливостей формування, еволюції та
взаємодії КВС. Однак, саме ці особливості можуть бути визначальними в появі локальних
аномалій в характеристиках процесів переносу маси, кількості руху та енергії. Що ж до
пошуку шляхів раціонального керування когерентними вихровими структурами, а отже,
процесами переносу маси, імпульсу та енергії, в потоках ВК, то слід визнати, що крім робіт
[19, 20, 23], така проблема практично не підіймалася в літературі. Через певну
невизначеність в описі турбулентних рухів, які найчастіше мають місце в закручених
потоках, а також недостатність вивченості гідроаеродинамічних особливостей, що
викликані дією відцентрових сил, сил в’язкості і даламберових сил інерції, існує потреба в
подальших експериментальних дослідженнях тонкої структури закручених потоків у ВК,
особливо в найменш досліджених тупикових зонах. Зазначене висуває певні вимоги до
планування таких досліджень. Враховуючи вплив КВС у ВА на процеси інтенсифікації
тепло-, масообміну при незначному збільшенні гідравлічного опору, є доцільним
проводити дослідження таким чином, щоб їх результати могли бути застосовані у
пристроях, у яких відбуваються процеси змішування рідких середовищ, що визначають
ефективність процесів переносу та процесів горіння.
Тому постановка даної роботи передбачає наступне.
1. Розробити метод інтенсифікації процесів переносу маси, імпульсу та енергії, який
може бути практично застосований у камерах змішування промислових пальників.
2. Провести експериментальні дослідження запропонованого методу.
3. Сформулювати практичні рекомендації по проектуванню ПП для спалювання НП.
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РОЗДІЛ 2
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТУРБУЛЕНТНИХ ТЕЧІЙ В ПОЛІ МАСОВИХ СИЛ
2.1. Загальні проблеми рівнянь Нав’є-Стокса та теоретико-чисельних методів
дослідження зсувних турбулентних течій
На сьогодні припускається, що турбулентна течія може бути повністю описана
системою диференціальних рівнянь з частинними похідними Нав’є-Стокса, яка разом з
рівняннями нерозривності, балансу внутрішньої енергії, теплопровідності Фур’є-Кірхгофа
[25], а також з калоричним та термічним рівняннями стану p = p (  , T ) , eвн = eвн ( p, T )
[26] формально утворює замкнену систему рівнянь. Умовно більшість дослідниківприкладників вважає, що розв’язок цієї системи існує та при заданих крайових (початкових
та межових) умовах він єдиний, бо, згідно з їх аргументацією, «при виведенні рівнянь
Нав’є-Стокса не було накладено ніяких обмежень на співвідношення між силами інерції та
силами в’язкості» [27]. Спробуємо дещо деталізувати цю проблему, що вважаємо за
потрібне нагадати для себе за умов тотального, беззастережного захоплення пакетними
комплексами (при усій їх безперечній корисності у певних межах), які у своїй
гідромеханічній частині засновані саме на рівняннях Нав’є-Стокса.
Наведемо рівняння Нав’є-Стокса для більш детального дослідження.

Fi −
де

1 p i
 1 
1   k   2i
,
=
+  j i −  +  
−
 xi t
xj  
3  xi xk  xi2

 – динамічний коефіцієнт в’язкості, або «коефіцієнт зсувної в’язкості  » в фізиці

суцільного середовища;  – коефіцієнт об’ємної в’язкості як деякий «в’язкісний» аналог
модуля

=

всебічного

стиснення

(в

k

гідромеханіці

використовується

1
1  V 
=− 
– коефіцієнт всебічного (об’ємного) стиснення); в законі Гука
k
V  p T або s

теорії пружності про лінійний зв’язок між компонентами тензора напружень і
компонентами тензора деформації модуль




1
3




k

входить до співвідношення [26]:

1  ui u j 
+
 – тензор деформацій, ui –
2  x j xi 

 ij = k ij kk + 2   ij −  ij kk  , де  ij = 
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компоненти деформації (вектора зміщення u ( r ) );

 kk =

uk
– слід тензора деформацій;
xk

 – тут є модуль зсуву.
Рівняння Нав’є-Стокса отримане виходячи з диференціального рівняння руху рідини «в
напруженнях»

Fi +

1 Pij i

=
+ j i
 x j t
x j

де Pij – повний тензор напружень, що складається з тензорів пружних та в’язких напружень;

i – швидкість), а також на підставі узагальненого закону Ньютона про лінійну залежність
повного

тензора

1  i  j
+
2  x j xi

 ij = 


напружень

Pij

від

тензора

швидкостей

деформацій


 для ньютонівських рідин і газів


(«гіпотеза Стокса» [28]):

Pij = − p ij +  ij

  
k
2 
+   i + j −  ij k
 x j xi 3 xk
xk



 .


Обґрунтування цього співвідношення за умов, коли в’язкі напруження є наслідком
молекулярного переносу кількості руху, надається в кінетичній теорії газів [28], але при
наявності турбулентних пульсацій і молярного переносу імпульсів рідких частинок
пропорціональну залежність зазначених тензорів не можна строго довести, а тому її слід
вважати якоюсь мірою робочою гіпотезою, не доведеною, але й поки що не спростованою
практикою. І головне — при турбулентному русі з’являються так звані «турбулентні
напруження»  t , які залежать від умов течії та можуть набагато перевищувати молекулярні
напруження   [29]. Основною ознакою турбулентної течії є невпорядкований, хаотичний
характер турбулентних пульсацій. Тому всі параметри fi (проекції швидкості, напруження,
тиск, густину, температуру тощо), які входять до зазначених рівнянь, є місцевими
миттєвими (актуальними), що містять у собі крім деяких усереднених значень

fi

пульсаційні складові f i випадкової природи [30]. Останні є швидкозмінюваними за
простором та часом і їх докладне дослідження надто складне, але апріорно вважають, що
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актуальні параметри задовольняють рівнянням Нав’є-Стокса, і в практичних задачах
найчастіше задовольняються вивченням розподілів тільки деяких усереднених величин.
Результат усереднення турбулентної величини залежить від масштабу турбулентності, що
використаний в процесі усереднення, а також від методів усереднення [30], відповідно до
яких визначають такі: середнє за часом, просторове середнє (об’єм простору визначається
застосованим масштабом), просторово-часове середнє і статистичне середнє за усім класом
турбулентних функцій («за ансамблем») для фіксованої точки простору у фіксований
момент

часу.

В

експериментально-теоретичних

дослідженнях

майже

виключно

використовують середнє за часом, рідко — середнє за простором та ніколи середнє
статистичне. На жаль, в механіці рідин і газів ергодична теорема, що установлює достатні
умови однаковості результатів усереднення параметрів турбулентної течії за часом та за
ансамблем, не доведена [30].
Осборн Рейнольдс вперше запропонував елементарні статистичні поняття при
розгляді турбулентного потоку [30]. Підставивши в рівняння Нав’є-Стокса для нестисливої
рідини миттєві значення швидкості

i = i + i і тиску p = p + p , де перші доданки є

усередненими параметрами, а другі пульсаційними, О. Рейнольдс (1895) [16] здійснив
усереднення кожного із членів рівнянь за спеціальними «правилами усереднення», які
виконуються як для часового, так і для статистичного усереднення. В результаті О.
Рейнольдс

отримав перші у загальній системі рівнянь переносу турбулентних

характеристик течії — рівняння переносу імпульсу

i , або «рівняння моментів першого

порядку» відносно шуканих невідомих i ( i = 1,2,3 ) та p [16].
Наведемо ці рівняння руху в’язкої нестисливої рідини.

𝜕𝑝̄

𝜌𝐹𝑖 − 𝜕𝑥 = 𝜌
𝑖

𝜕𝜐̄𝑗
= 0,
𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜐𝑗′
𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜐̄ 𝑖
𝜕𝑡

𝜕2 𝜐̄ 𝑖

𝜕𝜐̄

+ 𝜌𝜐̄𝑗 𝜕𝑥 𝑖 − 𝜇 𝜕𝑥
𝑗

𝑗 𝜕𝑥𝑗

𝜕

− 𝜕𝑥 (−𝜌𝜐𝑖′ 𝜐𝑗′ ) ,
𝑗

= 0 (умова нестисливості при пульсаційному русі).

В роботі Джеффрі Тейлора (1921) про турбулентну дифузію [31] перше було
виявлено важливу роль кореляційних функцій поля швидкості. Отже, рівняння О.
Рейнольдса містять у своєму складі такі кореляційні функції, як «моменти другого порядку»

i j , які визначають тензор турбулентних напружень Тij та роблять систему незамкненою.
Рівняння для визначення цих «моментів другого порядку» вже будуть містити «моменти
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третього порядку» і т. д. Таким чином, вже від самого початку встановлення рівнянь
переносу турбулентних характеристик потоку виявляється незамкненість системи рівнянь
переносу.
При будь-якому звуженому використанні загального аналітичного формулювання
проблеми турбулентності у вигляді нескінченної системи диференціальних рівнянь
Фрідмана-Келлера (для різних можливих моментів зв'язку) [31], тобто при обмеженні
скінченним числом моментів, неухильно виникає «проблема замикання» рівнянь для
моментів: будь-яка скінченна підсистема загальної системи рівнянь містить більше
невідомих, ніж число рівнянь в даній підсистемі! Таким чином, центральна проблема
турбулентності

—

отримання

замкненої

системи диференціальних рівнянь для

турбулентних течій — залишається невирішеною. Неможливість отримати замкнену
систему рівнянь для скінченного числа моментів є прямим наслідком нелінійності
диференціальних рівнянь гідродинаміки. Саме тому «проблема замикання» і на сьогодні
не має раціонального розв’язання та потребує у кожному окремому випадку упровадження
додаткових наближених припущень [16].
Інші основні труднощі, які ставлять проблему рівнянь Нав’є-Стокса для
турбулентного руху рідини (як і заснованих на них рівнянь Рейнольдса, рівнянь «в
завихреностях» типу Громеки-Лемба, узагальнених рівнянь Гельмгольца, системи
диференціальних рівнянь Фрідмана-Келлера) в ряд найскладніших математичних та
фізичних проблем, що стоять перед людством. По-перше, попри те, що турбулентний рух є
найбільш розповсюдженим рухом у природі та технічних пристроях, дотепер невідома
фізична природа його виникнення та еволюції. Ще О. Рейнольдс висловлював припущення,
що причиною переходу ламінарного режиму течії в турбулентну є нестійкість ламінарної
течії. Але, хоча існують деякі розв’язки частинних задач втрати стійкості стаціонарного
руху рідини [26], проблему ламінарно-турбулентного переходу до кінця не вирішено.
Дотепер існує багато різною мірою обмежених теорій (моделей) турбулентності, що
лише підкреслює її невивченість. Перелічимо деякі з основних моделей [32], які засновані
на гіпотезах про турбулентні напруження

 t та насправді є напівемпіричними: модель Ж.

Буссінеска (1877); теорія «шляху перемішування» («стара теорія» Л. Прандтля 1925); теорія
переносу завихреності Дж. Тейлора (1915, 1932); теорія Т. фон Кармана (1930) про повну
подібність локальних характеристик турбулентного потоку, включаючи всі компоненти
пульсацій; «нова формула» Л. Прандтля для шарів змішування при вільної турбулентності;
індуктивна теорія Г. Райхардта (1942); теорія Р. Дайслера (1955) для області течії, що
безпосередньо прилегла до стінки, де формули Прандтля і Кармана не є справедливими;
теорії турбулентності

А. Колмогорова (1941, 1942) і Л. Прандтля (1945) [29], які
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запропонували

зв'язок

 t = −  x y =  t

тертя

в

 x
( за Буссінеском )
y

з

пульсаційного руху e =

напружень

 x2 +  y2 +  z2
2

турбулентному
питомою

примежовому

кінетичною

шарі

енергією

та інтегральним масштабом турбулентності L

(теорія Колмогорова-Прандтля дозволила адекватно описати турбулентну течію на осі
симетрії потоку, наприклад, на осі симетрії труби, на відміну від теорій Буссінеска та
«шляху перемішування» Прандтля); теорія локально ізотропної турбулентності А.
Колмогорова (але відомо, що пристінні течії відрізняються суттєво анізотропною
турбулентною структурою, що викликає анізотропію переносу маси, імпульсу, теплоти і
концентрації); k −  модель турбулентності та багато інших моделей. Окремої уваги
заслуговує розвиток методу ренормалізаційної групи – RNG-методу [33], але поки що його
результати обмежені найпростішими видами течій вздовж ізольованих криволінійних
стінок.
По-друге, математична теорія розв’язування згаданих систем диференціальних
рівнянь з частинними похідними другого порядку, яка завдяки рівнянням Нав’є-Стокса є
нелінійною, розроблена поки що недостатньо і для них відсутні загальне формулювання та
доведення теорем існування та єдиності розв’язків (хоча для деяких, виключно частинних,
випадків такі теореми сформульовані та доведені [31]). Але теорія динамічних систем каже,
що

існування та єдиності розв’язків рівнянь руху при вибраних початкових умовах

недостатньо для того, щоб виключити стохастичність руху, яка описується цими
рівняннями.
По-третє, для опису турбулентного руху постає проблема коректного завдання умов
однозначності з урахуванням пульсацій швидкості, тиску й температури. Проте, навіть
якщо б початкові умови для всій області течії були задані з урахуванням пульсацій
параметрів, то знайдені їх миттєві значення використати на практиці було б дуже важко.
По-четверте, турбулентність, яка породжує напруження Рейнольдса, не може бути
ізотропною навіть локально. [35] Якби це було так, то кожному вихору, що розтягується,
мав би відповідати парний вихор, який би стискався вздовж його власної осі. Але така
ситуація не мала б шансу зберігатися довго, бо через скінченний час така відповідність пари
вихорів неминуче порушиться і переважним стане процес розтягування; [30]: оскільки
турбулентність — процес дифузійний, то має місце загальна тенденція до зростання
середньої відстані між частинками рідини та до дифузійного видовження вихрових ліній
елементів (молей) рідини, при цьому, у відповідності до теорем Гельмгольца, результуюча
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завихреність зростає, утворюються невеликі області підвищеної завихреності, а в’язкість
намагається розповсюдити завихреність рівномірно по всьому полю течії, відбувається
дисипація турбулентної енергії та виродження ізотропної турбулентності.
По-п’яте, хоча турбулентність має ознаки стохастичності, сумісний розподіл
ймовірності пульсуючих швидкостей у двох точках і розподіл ймовірностей похідних від
компонент швидкості не відповідають нормальному закону. Тобто ці величини частково
задовольняють рівнянням Нав’є-Стокса, отже за своїм характером вони не зовсім
випадкові, що дуже ускладнює побудову коректної статистичної теорії турбулентності.
По-шосте, щодо

прийнятої багатьма дослідниками гіпотези про задоволення

турбулентних потоків рідини рівнянням Нав’є-Стокса існують принципові заперечення як
чистих математиків, так і механіків. Так, група французьких математиків (L. Agostini, J.
Bass, 1950, [30]) стверджувала, що сама ідея турбулентності, заснована на припущенні про
«цілковитий хаос» поля швидкості, несумісна з гіпотезою про регулярність компонент
швидкості частинок, достатньої, щоб задовольнити системі диференціальних рівнянь.
Питання про те, якими математично коректними динамічними припущеннями слід
замінити рівняння Нав’є-Стокса, залишається відкритим.
По-сьоме, за гіпотетичної відсутності усіх зазначених проблем, пряме чисельне
інтегрування рівнянь Нав’є-Стокса для турбулентного руху, особливо за ускладнених умов
течії в технічних пристроях, навіть на дуже якісно вибраних сітках з дуже малим кроком,
потребує ЕОМ величезних потужностей та об’ємів пам’яті. Адже відомо, що потреба в
обчислювальних ресурсах зростає приблизно пропорційно кубу з числа Рейнольдса в
досліджуваній течії [27].
Проте, на сьогодні існують та інтенсивно розвиваються декілька методів опису та
чисельного моделювання турбулентних течій на основі рівнянь Нав’є-Стокса, на яких
ґрунтуються всі існуючі пакети прикладних програм (ППП) та індивідуально створені
програми:
1) метод прямого чисельного моделювання DNS (Direct Numerical Simulation), що
обмежений потребою дуже якісних сіток з дуже малими просторовим та часовим кроком;
2) методи моделювання RANS (Reynolds Averaging Numerical Simulation) на базі
усереднених рівнянь Нав’є-Стокса;
3) метод моделювання LES (Large Eddy Simulation) крупних вихорів;
4) різновиди зазначених методів, наприклад «Ізольоване моделювання крупних
вихорів» DES (Detached Eddy Simulation), «Моделювання на базі нестаціонарних
усереднених рівнянь Нав’є-Стокса» URANS (Unsteady RANS);
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5) симбіоз методу дискретних вихорів, який традиційно застосовувався при
прийнятті моделі ідеальної рідини, з зазначеними вище методами;
6) моделювання турбулентних течій на основі RNG-методу.
Щодо чисельних методів моделювання зсувних турбулентних течій, то треба
зробити зауваження, які носять фундаментальний і принциповий характер, не враховуючи
відмічену вище недоведеність теореми про ергодичність процесу.
1. Існуючі ППП та індивідуально розроблені програми засновані на рівняннях Нав’єСтокса, адекватність яких залежить та певним чином визначається коректністю
узагальненого закону Ньютона про лінійний характер залежності тензора напружень від
тензора швидкостей деформацій. Як вже зазначалося, це далеко не очевидна залежність,
вона строго не доведена, особливо для турбулентного режиму. Оскільки узагальнений
закон (а точніше, гіпотеза) – важливий елемент в підвалинах виведення рівнянь Нав’єСтокса, то ця проблема обґрунтування рівнянь є глобальною та поки що відкритою.
2. Якщо умовно вважати, що узагальнений закон Ньютона справджується, то далі
виявляються наступні проблеми. В математичному сенсі крайові задачі Нав’є-Стокса
теоретичної механіки рідини та газу надзвичайно важкі [26]. Складність інтегрування
рівнянь руху в’язкої рідини полягає не в додаткових, порівняно з диференціальними
рівняннями руху ідеальної рідини Ейлера, членах, що враховують сили в’язкості, а в
нелінійності рівнянь за рахунок конвективних сил інерції

( ,  ) . Тому існує мало точних

розв’язків рівнянь Нав’є-Стокса. Коли удається в той чи інший спосіб позбутись
нелінійного члена, наприклад для «повзучої» течії, для течії Хіл-Шоу [14], або для
стаціонарної стабілізованої течії в круглій трубі при отриманні формули Стокса – вдалий
випадок ненульової конвективної складової, та в ще деяких частинних випадках (течія
Куетта, в плоскій та циліндричній течіях Пуазейля, в задачі про обертовий рух рідини в
зазорі між циліндрами), тоді точні розв’язки можуть бути отримані [26]. Тому бажання
успішного розвитку теорії багато в чому пов'язане з різними правдоподібними (на погляд
дослідників) інтуїтивними гіпотезами. Відомий математик Г. Біркгоф, аналізуючи ситуацію
в теоретичній гідромеханіці, називає 7 таких гіпотез. Наведемо 2 найбільш застосовані
гіпотези: а) визначаючи, які фізичні компоненти диференціальних рівнянь руху необхідно
розглядати, а це стосується і попередньої основи – узагальненого закону Ньютона, і рівнянь
Прандтля ламінарного примежового шару, і деяких інших випадків, начебто можна
покладатися на інтуїцію, яка може тією чи іншою мірою підкріплятися оцінкою порядку
членів рівнянь; б) топологію течії також можна визначати інтуїтивно, наприклад, зокрема,
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що симетрична дія викликає симетричний ефект (наприклад, у випадку течії Куетта дія на
рухому верхню пластину симетрично відносно поперечної осі y викликає ефект – рух
частинок також симетричний відносно осі y , тобто швидкості частинок рідини будуть
спрямовані тільки вздовж осі

( ,  )

x . При заданій топології руху рідини нелінійний член

випадає з рівнянь руху, а рівняння нерозривності задовольняється тотожно. Але

подібний редукціонізм є неприпустимим для загального випадку більш складних
турбулентних течій, наприклад в умовах вихрових камер змішування тощо [37, 38].
3. Застосуванню чисельного моделювання турбулентних течій має передувати
перевірка випадкового процесу на стаціонарність (у статистичному розумінні) та на
відповідність гауссівському розподілу ймовірності. Без цього застосування апарату
математичної статистики при усередненні рівнянь Нав’є-Стокса, виділенні інтенсивності
турбулентності і т. п. не є коректним. Але, як правило, такої перевірки перед постановкою
чисельного моделювання не проводиться. Виключенням є відповідні перевірки, детально
виконані, наприклад, в роботах [21,39, 40,].
Найголовніша причина неадекватності коректного опису більшості складних
турбулентних, у тому числі закручених, течій полягає, перш за все, в недостатній вивченості
механізму турбулентності.
Академик В. В. Струминський напряму висловлював «сомнения в применимости
исходных уравнений Навье-Стокса для описания переходных и тем более турбулентных
режимов течений газа» [41]; далі, саме там: «у автора сложилось твёрдое убеждение, что ни
кинетическая теория, ни классические уравнения Навье-Стокса не пригодны для
построения теории турбулентности, поэтому необходимо дальнейшее обобщение
кинетической теории».
Однією з причин труднощів у створенні теорії турбулентності академик М. Д.
Мілліонщиков бачив у тому, що, «учение о турбулентности оказывается иногда под
влиянием недооценки значения экспериментальных данных и общих закономерностей,
получаемых из эксперимента» [42].
Саме завдяки експериментальним дослідженням багатьох авторів було з’ясовано, що
особлива роль в процесах великомасштабного переносу маси, імпульсу й теплоти у
зсувних течіях (шарах змішування, слідах, струменях, примежових шарах, закручених
потоках) належить організованим колективним вихровим утворенням
стохастичності як за часом, так і в просторі, але таким, що

з елементами

відрізняються певною

квазіпериодичністю та відтворюваністю — когерентним вихровим структурам (КВС) [16].
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Професор Л.Г. Лойцянський підкреслював, що існуюча теорія турбулентного
переносу не є справедливою для цілого ряду процесів, наприклад, для турбулентного
перемішування на поверхнях розділу вільних струменів, здавалося б добре вивчених, в
супутніх потоках і слідах за обтічними тілами і т.п. Цей перелік можна було б продовжити,
додавши сюди наступне: течію в локальних та глобальних полях відцентрових сил,
особливо для обмежених потоків і напівобмежених струменів [21, 37-39], коли «закон
стінки» суттєво порушується; течію в примежових шарах при ламінарно-турбулентному
переході в них на твердих та еластичних поверхнях (від класичних досліджень Шубауера і
Скремстеда стосовно обтікання плоских пластин до новітніх досліджень В.В. Бабенка);
повздовжнє до- та надзвукове обтікання вісесиметричних тіл різної форми; течію біля
геометричних неоднорідностей у вигляді виступів, уступів, ніш, траншей, 3-вимірних лунок
тощо.
Наприкінці 80-х р.р. Л.Г. Лойцянський стверджував, що на зміну існуючої теорії
турбулентного переносу приходить «теорія взаємодії вихрових систем», яка ще не отримала
належного розвитку [16]. Саме такі системи різних геометричних і енергетичних масштабів
супроводжують турбулентні течії із зсувом, які вивчає внутрішня та зовнішня задачі
гідроаеромеханіки.
Серед багатьох практично важливих задач виділимо наступну, яка потребує
подальшого вивчення та розв’язання, особливо в контексті пошуків та розробки
оптимальних методів керування процесами переносу.
Так, дотепер детально не досліджувались комплексні картини структури закручених
обмежених турбулентних течій з усією сукупністю різномасштабних вихрових утворень з
урахуванням умов їх формування, еволюції та взаємодії. Особливої актуальності набувають
дослідження енергоємних низькочастотних КВС, які найбільшою мірою визначають
процеси тепломасопереносу та природу гідроаеродинамічного опору у вихрових апаратах
(ВА).
З огляду на невизначеність коректного теоретичного опису турбулентних течій із
зсувом в полях відцентрових сил при наявності обмежуючих криволінійних стінок,
постановка експериментальних досліджень аерогідродинамічних процесів в порожнинах
ВА різного призначення на сьогодні уявляється найбільш доцільною. Разом з тим, у даній
роботі передбачена також спроба чисельного моделювання течії в порожнині вихрової
камери з розподіленому підведенні газу (див. розділ 3).
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2.2. Математичний опис процесів переносу у циліндричних вихрових апаратах
Гідродинамічні і теплові процеси у вихрових апаратах (ВА) в сучасній практиці
розрахунків описуються наступними диференціальними рівняннями (ДР) [43, 44]:
1.

ДР руху Нав’є-Стокса, що у векторній формі для нестисливої рідини має

наступний вигляд:

𝜌

𝐷𝑣⃗
= 𝜌𝐹⃗ − 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 + 𝜇∆𝑣⃗
𝐷𝑡

⃗⃗ 𝑣𝑧 — вектор місцевої миттєвої (актуальної) швидкості потоку, м/с;
де 𝑣⃗ = 𝑖⃗𝑣𝑥 + 𝑗⃗𝑣𝑦 + 𝑘
𝐷𝑣⃗⃗
– субстанціональна похідна вектора швидкості потоку, м/с 2, що характеризує
𝐷𝑡

даламберові сили інерції; F = iFx + jFy + kFz — вектор рівнодіючої одиничних масових
сил, м/с2;

 – густина середовища, кг/м3; p – тиск, Па;  − динамічна в'язкість

середовища, Па  с.
2. Рівнянням неперервності:

𝑑𝑖𝑣𝑣⃗ =

𝜕𝑣𝑥 𝜕𝑣𝑦 𝜕𝑣𝑧
+
+
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

3. ДР переносу теплоти без врахування в'язкої дисипації (розсіювання) енергії:
𝐷𝑇

𝑐𝜌 𝐷𝑡 = 𝜆∇2 𝑇 + 𝑞𝑣
де
𝐷𝑇
𝐷𝑡

c – це масова теплоємність середовища,

Дж
Вт
;  – коефіцієнт теплопровідністі,
;
кг  К
мК

– субстанціональна похідна температури середовища;

джерел теплоти,

𝑞𝑣 – потужність внутрішніх

Вт
.
м3

Відразу введемо припущення, що фізичні властивості середовища не залежать від
температури. Тоді запишемо цю систему диференціальних рівнянь у частинних похідних в
координатній формі
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𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑝
𝜕 2 𝑣𝑥 𝜕 2 𝑣𝑥 𝜕 2 𝑣𝑥
) = 𝜌𝐹𝑥 −
+ 𝑣𝑥
+ 𝑣𝑦
+ 𝑣𝑧
+𝜇( 2 +
+
)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦 2
𝜕𝑧 2
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑣𝑦
𝜕 2 𝑣𝑦 𝜕 2 𝑣𝑦 𝜕 2 𝑣𝑦
𝜕𝑝
𝜌(
+ 𝑣𝑥
+ 𝑣𝑦
+ 𝑣𝑧
) = 𝜌𝐹𝑦 −
+𝜇( 2 +
+
)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦 2
𝜕𝑧 2
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑝
𝜕 2 𝑣𝑧 𝜕 2 𝑣𝑧 𝜕 2 𝑣𝑧
𝜌(
+ 𝑣𝑥
+ 𝑣𝑦
+ 𝑣𝑧
) = 𝜌𝐹𝑧 −
+𝜇( 2 +
+
)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦 2
𝜕𝑧 2
𝜕𝑣𝑥 𝜕𝑣𝑦 𝜕𝑣𝑧
+
+
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑇
𝜕𝑇
𝜕𝑇
𝜕𝑇
𝜕2𝑇 𝜕2𝑇 𝜕2 𝑇
𝑐𝜌 ( + 𝑣𝑥
+ 𝑣𝑦
+ 𝑣𝑧 ) = 𝜆 ( 2 + 2 + 2 ) + 𝑞𝑣
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
{
𝜌(

У даній роботі розглядається турбулентна течія, тому всі параметри, що входять до
зазначеної системи рівнянь, є актуальними, тобто складаються з усереднених за часом та
пульсаційних величин:

𝑣𝑥 = 𝑣̅𝑥 + 𝑣𝑥′
𝑣𝑦 = 𝑣̅𝑦 + 𝑣𝑦′
𝑣𝑧 = 𝑣̅𝑧 + 𝑣𝑧′
𝑝 = 𝑝̅ + 𝑝′
𝑇 = 𝑇̅ + 𝑇′
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З урахуванням цього отримаємо наступну систему рівнянь:
𝜕(𝑣̅𝑥 + 𝑣 ′𝑥 )
𝜕(𝑣̅𝑥 + 𝑣 ′𝑥 )
𝜕(𝑣̅𝑥 + 𝑣 ′𝑥 )
𝜕(𝑣̅𝑥 + 𝑣 ′𝑥 )
+ (𝑣̅𝑥 + 𝑣 ′𝑥 )
+ (𝑣̅𝑦 + 𝑣 ′𝑦 )
+ (𝑣̅𝑧 + 𝑣 ′𝑧 )
)=
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕(𝑝̅ + 𝑝′)
𝜕 2 (𝑣̅𝑥 + 𝑣 ′𝑥 ) 𝜕 2 (𝑣̅𝑥 + 𝑣 ′𝑥 ) 𝜕 2 (𝑣̅𝑥 + 𝑣 ′𝑥 )
= 𝜌𝐹𝑥 −
+𝜇(
+
+
);
𝜕𝑥
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2
𝜕𝑥 2
𝜕(𝑣̅𝑦 + 𝑣 ′𝑦 )
𝜕(𝑣̅𝑦 + 𝑣 ′𝑦 )
𝜕(𝑣̅𝑦 + 𝑣 ′𝑦 )
𝜕(𝑣̅𝑦 + 𝑣 ′𝑦 )
𝜌(
+ (𝑣̅𝑥 + 𝑣 ′𝑥 )
+ (𝑣̅𝑦 + 𝑣 ′𝑦 )
+ (𝑣̅𝑧 + 𝑣 ′𝑧 )
)=
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕 2 (𝑣̅𝑦 + 𝑣 ′𝑦 ) 𝜕 2 (𝑣̅𝑦 + 𝑣 ′𝑦 ) 𝜕 2 (𝑣̅𝑦 + 𝑣 ′𝑦 )
𝜕(𝑝̅ + 𝑝′)
= 𝜌𝐹𝑦 −
+𝜇(
+
+
);
𝜕𝑦
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2
𝜕𝑧 2
𝜕(𝑣̅𝑧 + 𝑣 ′𝑧 )
𝜕(𝑣̅𝑧 + 𝑣 ′𝑧 )
𝜕(𝑣̅𝑧 + 𝑣 ′𝑧 )
𝜕(𝑣̅𝑧 + 𝑣 ′𝑧 )
′
′
′
𝜌(
+ (𝑣̅𝑥 + 𝑣 𝑥 )
+ (𝑣̅𝑦 + 𝑣 𝑦 )
+ (𝑣̅𝑧 + 𝑣 𝑧 )
)=
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕(𝑝̅ + 𝑝′)
𝜕 2 (𝑣̅𝑧 + 𝑣 ′𝑧 ) 𝜕 2 (𝑣̅𝑧 + 𝑣 ′𝑧 ) 𝜕 2 (𝑣̅𝑧 + 𝑣 ′𝑧 )
= 𝜌𝐹𝑧 −
+𝜇(
+
+
);
𝜕𝑧
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2
𝜕𝑧 2
𝜕(𝑣̅𝑥 + 𝑣 ′𝑥 ) 𝜕(𝑣̅𝑦 + 𝑣 ′𝑦 ) 𝜕(𝑣̅𝑧 + 𝑣 ′𝑧 )
+
+
= 0;
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕(𝑇̅ + 𝑇 ′)
𝜕(𝑇̅ + 𝑇 ′)
𝜕(𝑇̅ + 𝑇 ′ )
𝜕(𝑇̅ + 𝑇 ′ )
𝑐𝜌 (
+ (𝑣̅𝑥 + 𝑣 ′𝑥 )
+ (𝑣̅𝑦 + 𝑣 ′𝑦 )
+ (𝑣̅𝑧 + 𝑣 ′𝑧 )
)=
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕 2 (𝑇̅ + 𝑇 ′ ) 𝜕 2 (𝑇̅ + 𝑇 ′) 𝜕 2 (𝑇̅ + 𝑇 ′ )
= 𝜆(
+
+
) + 𝑞𝑣 ;
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2
𝜕𝑧 2
{
𝜌(

Проведемо усереднення за часом цих рівнянь, користуючись правилами операцій
усереднення за Рейнольдсом:
1) усереднення середнього значення, а також добутку середніх значень не
призводить до його зміни:
𝑢1 = ̅̅̅;
̿̿̿
𝑢1

(2-1)

̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑢1 ∙ ̅̅̅
̅̅̅
𝑢2 = ̅̅̅
𝑢1 ∙ ̅̅̅;
𝑢2

(2-2)

2) середні за часом значення виразів, лінійних відносно пульсацій, дорівнюють
нулю:
̅̅̅
𝑢1′ = 0;
̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜕(𝑢1′ )
𝜕𝑡

=

̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜕(𝑢1′ )
𝜕𝑥

=

̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜕(𝑢1′ )
𝜕𝑦

(2-3)

=

̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜕(𝑢1′ )
𝜕𝑧

= 0;

(2-4)
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̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜕2 (𝑢1′ )
𝜕𝑥 2

=

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜕2 (𝑢1′ )
𝜕𝑦 2

=

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜕2 (𝑢1′ )
𝜕𝑧 2

= 0;

(2-5)

3) усереднені значення виразів, що є нелінійними відносно пульсацій, відмінні від
нуля:

2
̅̅̅̅̅
𝜕(𝑢1′ )

𝜕𝑥

′2
̅̅̅̅
𝑢
2 ≠ 0;

(2-6)

̅̅̅̅̅̅
𝑢1′ 𝑢2′ ≠ 0;

(2-7)

≠ 0;

̅̅̅̅̅̅̅
′ ′
𝜕(𝑢
1 𝑢2 )
𝜕𝑦

≠ 0.

(2-8)

Усереднимо спочатку рівняння неперервності, враховуючи як середні за часом, так
і пульсаційні складові :
̅̅̅𝑥̅
𝜕𝑣
𝜕𝑥
𝜕𝑣𝑥′
𝜕𝑥

+
+

̅̅̅̅
𝜕𝑣
𝑦
𝜕𝑦
′
𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑦

+
+

̅̅̅𝑧
𝜕𝑣
𝜕𝑧
𝜕𝑣𝑧′
𝜕𝑧

= 0,
= 0.

Тоді, використовуючи (2-1)-(2-8), усереднімо рівняння руху. Після перегрупування
членів отримаємо:
̅̅̅̅
′2
′ ′
′ ′
𝜕(−𝜌𝑣
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
𝑥 )
𝜕(−𝜌𝑣
𝐷𝑣
̅̅̅𝑥
𝜕𝑝̅
𝜕(−𝜌𝑣
𝑥 𝑣𝑦 )
𝑥 𝑣𝑧 )
2
𝜌
= 𝜌𝐹𝑥 −
+ 𝜇∇ ̅̅̅
𝑣𝑥 + (
+
+
)
𝐷𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
̅̅̅̅
′2
′𝑣′ )
′ ′
𝜕(−𝜌𝑣
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
𝐷𝑣
̅̅̅
𝜕(−𝜌𝑣
𝑦 )
𝜕(−𝜌𝑣
𝜕𝑝̅
𝑦
𝑥
𝑦
𝑦 𝑣𝑧 )
2
𝜌
= 𝜌𝐹𝑦 −
+ 𝜇∇ ̅̅̅
𝑣𝑦 + (
+
+
)
𝐷𝑡
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

{

̅̅̅̅
′2
′ 𝑣 ′)
′ 𝑣 ′)
𝜕(−𝜌𝑣
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
(
𝜕(−𝜌𝑣
𝑧 )
𝐷𝑣̅𝑧
𝜕𝑝̅
𝜕
−𝜌𝑣
𝑦
𝑧
𝑥
𝑧
𝜌
= 𝜌𝐹𝑧 −
+ 𝜇∇2 𝑣̅𝑧 + (
+
+
)
𝐷𝑡
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
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̅̅̅̅
̅̅̅̅
′2 ̅̅̅̅̅̅
′ ′
′2
У цьому рівнянні величини −𝜌𝑣
𝑥 , 𝜌𝑣𝑥 𝑣𝑦 , ..., −𝜌𝑣𝑧 можна розглядати як компоненти
тензора напружень. Ці напруження часто називають напруженнями уявного турбулентного
тертя.
Рівняння енергії після усереднення матиме вигляд:
.
𝑐𝜌

′ ′
′ ′
′ ′
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
𝜕(−𝑐𝜌𝑣
𝐷𝑇̅
𝜕(−𝑐𝜌𝑣
𝜕(−𝑐𝜌𝑣
𝑦𝑇 )
𝑥𝑇 )
𝑧𝑇 )
= 𝜆∇2 𝑇̅ + 𝑞𝑣 + (
+
+
)
𝐷𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

′ ′
′ ′
′ ′
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
В цьому рівнянні величини (−𝑐𝜌𝑣
𝑥 𝑇 ), (−𝑐𝜌𝑣𝑦 𝑇 ) та (−𝑐𝜌𝑣𝑧 𝑇 ) являють собою

складові вектора турбулентного переносу теплового потоку.
Оскільки задача розглядається для випадку руху середовища у вихровій камері,
доцільно представити усі рівняння у циліндричній системі координат (𝑟, 𝜑, 𝑧). Для такої
системи координат вектор швидкості розкладемо на три складові: 𝑣⃗ = {𝑣, 𝑤, 𝑢}, де 𝑣, 𝑤, 𝑢 –
відповідно радіальна, колова та поздовжня складові вектора швидкості. До того ж, робочим
середовищем є газоподібна рідина (повітря), тому дією масових сил 𝐹⃗ можна знехтувати.
Також вважатимемо, що режим течії усталений, розподіли параметрів течії з часом не
змінюються, тобто процес є стаціонарним. Тоді рівняння набудуть вигляду:
1) ДР руху:

𝑣̅
̅
𝜕2 𝑢

̅
1 𝜕2𝑢

̅
𝜕2 𝑢

𝜕𝑢̅ 𝑤
̅ 𝜕𝑢̅
𝜕𝑢̅
+
+ 𝑢̅
=
𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝜑
𝜕𝑧

(𝑣 ′𝑢′) − 1𝑟 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(𝑣 ′𝑤 ′) − ̅̅̅̅̅̅̅
(𝑢′ ) −
= − 𝜌 𝜕𝑧 + (𝜕𝑟 2 + 𝑟 2 𝜕𝜑2 + 𝜕𝑧 2 + 𝜕𝑟 ) − 𝜕𝑟 ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜕𝜑
𝜕𝑧
1 𝜕𝑝̅

̅
𝜕𝑢

𝜕

𝜕

𝜕

2

̅̅̅̅̅̅
𝑣 ′ 𝑢′
𝑟

(2-9)

𝜕𝑣̅ 𝑤
̅ 𝜕𝑣̅
𝜕𝑣̅ 𝑤
̅2
1 𝜕𝑝̅
𝜕 2 𝑣̅ 1 𝜕 2 𝑣̅ 𝜕 2 𝑣̅ 1 𝜕𝑣̅ 2 𝜕𝑤
̅ 𝑣̅
𝑣̅
+
+ 𝑢̅
−
=−
+𝑣( 2 + 2
+
+
−
− )−
𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝜑
𝜕𝑧
𝑟
𝜌 𝜕𝑧
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝜑 2 𝜕𝑧 2 𝑟 𝜕𝑟 𝑟 2 𝜕𝜑 𝑟 2
(𝑣 ′𝑤 ′) − ̅̅̅̅̅̅̅̅
(𝑣 ′ 𝑢 ′ ) −
(𝑣 ′ ) − 1𝑟 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
− 𝜕𝑟 ̅̅̅̅̅̅̅
𝜕𝜑
𝜕𝑧
𝜕

𝑣̅

2

𝜕

𝜕

̅̅̅̅̅
2
𝑣′
𝑟

+

̅̅̅̅̅̅
2
𝑤′
𝑟

(2-10)

𝜕𝑤
̅ 𝑤
̅ 𝜕𝑤
̅
𝜕𝑤
̅ 𝑣̅ 𝑤
̅
1 𝜕𝑝̅
𝜕2𝑤
̅ 1 𝜕2𝑤
̅ 𝜕2𝑤
̅ 1 𝜕𝑤
̅ 2 𝜕𝑣̅ 𝑤
̅2
+
+ 𝑢̅
−
=−
+𝑣( 2 + 2
+
+
−
−
)−
𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝜑
𝜕𝑧
𝑟
𝜌𝑟 𝜕𝜑
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝜑 2 𝜕𝑧 2 𝑟 𝜕𝑟 𝑟 2 𝜕𝜑 𝑟 2
(𝑣 ′𝑤 ′) − 1𝑟 ̅̅̅̅̅̅̅
(𝑤 ′ 𝑢 ′ ) − 2
(𝑤 ′ ) − ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
− 𝜕𝑟 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜕𝜑
𝜕𝑧
𝜕

𝜕

2

𝜕

̅̅̅̅̅̅̅
𝑣′𝑤′
𝑟

(2-11)
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2) Рівняння неперервності має вигляд:
𝜕𝑣̅

𝑣̅

̅
𝜕𝑢

1 1 𝜕𝑤
̅

+ 𝑟 + 𝑟 ∙ 𝑟 ∙ 𝜕𝜑 + 𝜕𝑧 = 0.
𝜕𝑟

(2-12)

3)Рівняння переносу теплоти:

𝑣̅
𝜆

𝜕 2 𝑇̅

1 𝜕𝑇̅

1 𝜕 2 𝑇̅

𝜕 2 𝑇̅

𝜕𝑇̅ 𝑤
̅ 𝜕𝑇̅
𝜕𝑇̅
+
+ 𝑢̅
=
𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝜑
𝜕𝑧
1 𝜕

1 𝜕

𝜕

= 𝑐𝜌 (𝜕𝑟 2 + 𝑟 𝜕𝑟 + 𝑟 2 𝜕𝜑2 + 𝜕𝑧 2 ) − (𝑟 𝜕𝑟 (̅̅̅̅̅̅̅
𝑟𝑣 ′𝑇 ′ ) − 𝑟 𝜕𝜑 (̅̅̅̅̅̅
𝑤 ′ 𝑇 ′) − 𝜕𝑧 (̅̅̅̅̅̅
𝑢 ′ 𝑇 ′ ))

(2-13)

Дана система рівнянь (2-9)–(2-13) має 14 невідомих. Це означає, що система є
незамкненою і

її замикання потрібне прийняття будь-якої наближеної моделі

турбулентності. Але серед відомих моделей поки що відсутня така, що враховувала б всі
особливості картини течії обмежених потоків у полях масових відцентрових сил. Деякі
моделі, при вдалому підборі їх (що неможливо без попередньої постановки фізичного
моделювання) певною мірою охоплюють поодинокі фрагменти таких течій в грубому
інтегральному наближенні, проте адекватно не відображають структури течії, формування,
еволюції та взаємодії вихрових утворень, які визначають процеси переносу маси, імпульсу
і теплоти. До того ж, вони спираються, головним чином, на гіпотезу ізотропності та
однорідності турбулентності, а близькість обтічних стінок враховують штучними
співвідношеннями, які мають змінювати свій вигляд при зміні геометричних характеристик
поверхонь. Процеси, які мають місце в обмежених вихрових камерах, особливо в їх
тупикових областях, відрізняє досить складна структура течії середовища [21, 37–40],
явища, які при цьому виникають, до кінця не вивчені, але вже відомо, що припущення про
ізотропність та однорідність турбулентності абсолютно неприпустимі, а існуючі на
сьогодні моделі турбулентності не охоплюють реальної картини течії у ВА змішування.
2.3. Висновки до розділу 2.
1. Не розв’язані фундаментальні проблеми рівнянь Нав’є-Стокса на сьогодні не
дають можливості коректного з математичної та фізичної точок зору опису турбулентних
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течій з урахуванням їх складної вихрової структури в реальних технічних пристроях,
зокрема у вихрових апаратах.
2. Незамкненість системи рівнянь турбулентного руху, прийнятої в практиці
розрахунків, відсутність універсальної моделі турбулентності, яка б задовольняла умови
складної закрученої течії в обмеженому просторі вихрових апаратів, а також складність
завдання умов однозначності унеможливлюють повного розв’язання задачі за допомогою
наведеної в 2.2 математичної моделі.
3. З цього випливає необхідність постановки експериментального дослідження
аеродинаміки вихрової камери задля більш детального вивчення макро- і мікроструктури
течії, для кращого розуміння фізики процесів, що відбуваються у порожнинах вихрових
апаратів, а також для можливості пошуків шляхів раціональної організації керування
енергоємними когерентними вихорами, які головним чином впливають на інтенсивність
тепломасопереносу та аеродинамічний опір.
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РОЗДІЛ 3
ФІЗИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНИХ ЗАКРУЧЕНИХ
ГАЗОВИХ ПОТОКІВ
3.1. Передумови постановки дослідження аеродинаміки газових потоків
При

постановці

аеродинамічних

досліджень

важливо

враховувати

вплив

температури, стисливості та зміну вологості повітря на термодинамічні параметри, а також
стисливість газу та швидкість руху та можливі ефекти термоперетворень в закрученому
потоці [13, 16].
3.1.1. Ефекти температурного розділення
В задачах про струмені або про турбулентні сліди за тілом теорія Л. Прандтля
переносу кількості руху призводить до збігу відносних профілів температури та швидкості
для потоків при подібності відповідних крайових умов [16]. Формально цей результат
відповідає значенню турбулентного числа Прандтля 𝑃𝑟𝑡 = 1 . Це означає, що температура
гальмування 𝑇0 = 𝑇 + 𝑣 2 /(2𝑐𝑝 ) за відсутністю інтегрального теплообміну між потоком і
оточуючим середовищем за умови локального збереження енергії у кожній точці поля течії.
Тобто, будь-яке місцеве прискорення газу має супроводжуватися еквівалентним зниженням
термодинамічної температури, а гальмування потоку — її зростанням. Однак, практично у
жодному випадку вільного руху газових потоків не спостерігається подібність профілів 𝑇 і
𝑣̅ . В реальних турбулентних газових потоках завжди 𝑃𝑟𝑡 < 1: тепловіддача здійснюється
швидше, ніж перенос кількості руху, обумовлений турбулентною в’язкістю. Наслідком
цього незбігу є більш згладжене поле температури порівняно з розрахунковим при 𝑇0 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. У точках розрахункового максимума (мінімума) температура є вищою, ніж це
передбачала б сталість температури гальмування. Виникає місцевий перерозподіл енергії
при інтегральній умові збереження енергії для потоку в цілому: швидкі струминки газу
збагачуються енергією за рахунок більш повільних струминок. За дослідами І. Гарнетта і Б.
Еккерта щодо, так званих, «вихрових труб» [13] максимальна різниця температур
гальмування між периферійною та осьовою зонами течії в циліндричній частині труби з
тангенціальним підведенням газу в поперечному перерізі 0-0, наближеному до соплового
апарату, може досягати величин 𝑇0−0 − 𝑇0 = 75 ÷ 80°К і, навіть, більших значень при
швидкостях газу на вході 𝑣∞ ≥ 250м/с. Таким чином, ентальпія гальмування ℎ0 у потоках
в’язкого газу є змінною величиною, і інтеграл рівняння енергії у вигляді ℎ0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 не може
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слугувати характеристикою течії за реальних умов. Практичний інтерес мають оцінки
зазначеної трансформації енергії при розрахунках та проектуванні вихрових камер (ВК)
змішування різного призначення при більш типових для них величинах характерних
швидкостей 𝑣0 .
Диференціальне рівняння збереження енергії за умов рівномірності профілів
осьових проекцій швидкості в проточній частині ВК та циліндричності концентричних
поверхонь течії обертового руху дає загальний інтеграл, отриманий Л.А. Вулісом:

h + Pr

2
2

= Pr  2

dr
r

+ const

Аналіз на його підставі радіальних розподілів безрозмірних ентальпій та температур
гальмування в діапазоні вхідних швидкостей 𝑣∞ = 40 ÷ 100м/с для циркуляційної та
квазітвердотільної зон показав максимальні відмінності цих параметрів для них до 1,8%
[45].
3.1.2. Вплив стисливості
Стисливість — це здатність рідини чи газу змінювати свій об'єм 𝑉 і, відповідно,
густину 𝜌 при зміні тиску 𝑃 або температури 𝑇. Розрізняють ізотермічну, адіабатну, та
ізобарну стисливість.
3.1.2.1. Ізотермічна стисливість
Визначається відносною зміною об'єму (густини) повітря при зміні тиску, але при
𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Її характеризують ізотермічним коефіцієнтом об'ємного стиску

v ,T = −

1
V0

 V 
1   

= 

 ,
 p T   p T

Па-1,

(3-1)

де 𝑉, 𝜌 — початкові об'єм і густина відповідно.
Величина ET = 1

v ,T , Па,

є ізотермічним модулем об'ємної пружності. Краплинні

рідини у дифманометрах за звичайних умов практично нестисливі. Так, для води
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ET  2060 МПа , тобто в результаті зміни тиску на 1 бар=105 Па об'єм води змінюється лише
на 1/20600 його частину. При ізотермічному стисканні ідеального газу на підставі закону
Бойля-Маріотта p  = const та згідно з (3-1), дістанемо ET = p . Так, при нормальному
барометричному тиску ET =101325 Па, тобто приблизно в 20331 разів менше, ніж для води.
При зміні тиску повітря протягом експерименту з p0 = 105 Па на p = 1,01325  105 Па ,
тобто з 750 на 760 мм рт. ст., на підставі (3-2) відносна зміна густини повітря

 0 = p p0 дає величину 1,3%. Таким чином, навіть така малоймовірна зміна
атмосферного тиску протягом проведення певного досліду не може істотно впливати на
результати вимірювань та їх обробки.
3.1.2.2. Адіабатна стисливість
Більш притаманна швидкоплинним процесам стискання середовища, коли
необоротністю можна нехтувати (питома ентропія

s = const). Адіабатний коефіцієнт

об'ємного стиску:



v, s

=

1   
1
=


  p  s E
s

де E — адіабатний модуль об'ємної пружності, Па; на підставі адіабати Пуассона
s

p  k = C , де k = c p cv – показник адіабати (для повітря k = 1,4 ), маємо зв'язок між
параметрами стисливості: E = kp = kET .

s

При малих змінах стану рідин стисливість враховують узагальненим законом Гука,
який можна записати щодо умов як ізотермічного, так адіабатного процесів (із зазначенням
відповідних індексів) у кінцевих різницях:

p  −E V V = E   .
Припустимо, протягом аеродинамічного або газодинамічного експерименту при

s  const

атмосферний

тиск

змінився

з

p0 = 105 Па на

p = 1,01325 105 Па
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, що малоймовірно. Тоді, згідно з (4) при E = kp , відносна зміна густини становитиме

s

 0 = p ( kp0 ) , що відповідає 0,9%. Хоча зміна тиску меншою мірою впливає на
густину робочого середовища, ніж зміна температури, зазвичай при виконанні
експерименту вимірювання атмосферного тиску по барометру робиться принаймні двічі:
перед дослідом і після нього. У випадку навіть малої відмінності показів для розрахунків
слід брати середньоарифметичне значення з двох вимірів. Потрібна точність вимірювання
становить  0,1 мм рт. ст.
У найбільш загальному випадку зміни термодинамічних параметрів повітря
величина густини (без врахування впливу вологості) може визначатися відповідно до
рівняння стану ідеального газу Клапейрона. Написавши його для двох станів повітря, один
з яких відповідає, наприклад, “стандартній атмосфері” ( T = 288 К, p = 760 мм рт. ст.,
c

c

 =1,225 кг/м3), дістанемо
с

=

p Tc
p

 0,4642 , кг/м3,
с p T
T
c

де p — нове значення тиску, мм рт. ст.; T — нове значення абсолютної
температури, К.
3.1.2.3. Ізобарна стисливість
Визначається

відносною

зміною

температури при постійному тиску

об'єму

середовища,

зумовленою

зміною

p . Її характеризують термічним коефіцієнтом

об'ємного розширення

=

де

T

і

t

–

1 V
1 V
(
)=
(
) p , град–1 ,
V0 T
V0 t

температура

в

градусах

Кельвіна

(К)

(3-2)

і

Цельсія

(0С);

V0 – об'єм газу (м3) при T0 =273 К ( t 0 =0 0С).
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Очевидно, формула (3-2) не зміниться, якщо замість об'ємів V
відповідні питомі об'єми v =

1



і V0 підставити

і v0 = 1 , м3/кг . Згідно із законом Гей-Люссака для
0

ізобарного процесу ( p =const) в термічно ідеальному газі та в реальних газах за умов,
близьких до нормальних,

2 1 = T1 T2 . Нехай у малоймовірному випадку протягом

лабораторного досліду температура зміниться від t1 =170С до t 2 =20 0С при постійному
значенні тиску. При нехтуванні впливом вологості повітря, на підставі закону Гей-Люссака
відносна зміна густини повітря буде 

1 = 1 − (T1 T2 )  1% ,

що набагато менше

похибки вимірювань параметрів течії в експериментах. Проте, при тривалій роботі
аеродинамічної експериментальної установки, потрібен контроль температури середовища
не менше 3 – 4 разів при допустимій точності вимірювання не менше 0,50С. У якості
розрахункового значення температури слід брати середньоарифметичну величину на основі
даних усіх замірів.
3.1.3. Вплив швидкості руху рідини на стисливість
При русі газоподібних рідин стисливість тією чи іншою мірою залежить від
швидкості руху [45]. Потрібно зробити оцінки похибок, що можуть виникати при
вимірюваннях

параметрів

течії

пневмометричними

лазерним допплерівським анемометром, а також при

трубками,

термоанемометром,

обчисленні тиску, густини і

температури повітря за формулами для нестисливих рідин. За відсутністю зовнішніх
джерел тепла й об'ємного тепловиділення за рахунок хімічних реакцій та поглинання
променистої енергії на підставі інтеграла Бернуллі для ізоентропійної стаціонарної течії
газу при нехтуванні масовими силами маємо
k ( k −1)
p0  k − 1
2
= 1 +
 M 
p 
2


(3-3)

де p0 , p – тиски “гальмування” (в точці, де v 0 = 0 ) та на вході до досліджуваної
ділянки аеродинамічної установки; M  – число Маха.
Для повітря при M   1 доданок M 2 ( k − 1) 2  1 , тому цілком достатньо
утримати перші 4 члени розкладу (3-3) в біноміальний ряд, який збігається дуже швидко.
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(

)

Після перетворень дістанемо p0 = p + 1 + M 2 4 + ... 2 2 . Порівнюючи отриманий
вираз з формулою Бернуллі

p0 = p + 2 2

для нестисливої рідини, робимо висновок:

для течій газу при M  4  1 його можна вважати нестисливим.
2

Розкладаючи

в

біноміальний

ряд

формулу

для

відповідних

густин

1

0  k − 1 2  k −1
= 1+
M  ,
 
2

M   0,2

маємо

0 =  (1 + M 2 2 − kM 4 8 + ...) . Для повітря при

відносна зміна густини становить

( 0 −  )

  M 2 2  0,02 , тобто за

таких і менших швидкостей потоків повітря можна вважати нестисливим з похибкою
менше 2%, що цілком припустимо при аеродинамічних дослідах.
3.1.4. Вплив вологості повітря на його густину
При однакових температурах і тисках вологе повітря має меншу густину, ніж сухе.
Однак у більшості аеродинамічних досліджень її зміна не відіграє суттєвої ролі, крім умов
підвищених температур або при стані повітря, що є близьким до насичення водяною парою.
Формулою для визначення густини вологого повітря є [16]

 xp
вл
1 − нас
 =
вл RT 
p
вл

p

де



1 − R  
 R 
n 


p , T – тиск і абсолютна температура вологого повітря;
вл

насиченої водяної пари при температурі T ; x =




n

нас

– тиск

– відносна вологість повітря ( 

нас

густина водяної пари, що знаходиться у повітрі; 

p

нас

n

–

– густина насиченої водяної пари),

визначається за допомогою психрометрів і відповідних таблиць; R , R — газові сталі
n
відповідно для сухого повітря і водяної пари. При R =287,14

Дж
Дж
, R =462,05
n
кг  К
кг  К

отримаємо
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З

цієї

формули


p 
xp
= вл 1 − 0,378 нас  .
вл RT 

p
вл 


випливає,

що

експериментальній установці t = 50 0С

при

гіпотетичній

температурі

потоку в

( T =273+500=323 К) та максимальній вологості

повітря (х=1) похибка від неврахування вологості у величині густини повітря може
перевищувати 4,5 %. Але при звичайних фізичних параметрах проведення лабораторних
експериментів , що не сильно відрізняються від параметрів 
C ( T =293 K), 

0

нас

вл

 750 мм. рт. ст., t  20

 17 мм. рт. ст., x  0,7, згідно з останньою формулою маємо  
вл

1,1814 кг/м3, в той час, як для сухого повітря за цих же умов   1,1882 кг/м3. Відносна
різниця становить

𝛥𝜌
𝜌

100% ≈ 0.57%, що не може істотно вплинути на результати

обробки експериментальних даних.
3.2. Експериментальна установка та засоби вимірювань
Для проведення експериментальних досліджень використовувався аеродинамічний
стенд «Вихрова камера» (рис. 3.1) з внесеними відмінностями у геометричних та режимних
параметрах робочої ділянки відповідно до постановки задачі. Загальна аеродинамічна
установка показана на рис 3.3.
Робоча ділянка (рис. 3.2) складається з прозорої циліндричної камери внутрішнім
діаметром 𝑑0 = 0.102м при глибині встановлення глухого торця відносно центра поясу
вхідних вікон L=0.202м (розвинена тупикова частина камери має виконувати функції
додаткового вихорогенератора для покращення процесу перемішування середовища). В
якості завихрювачів соплового пристрою використовувались змінні вставки у вигляді
поясів з 6 вхідних вікон прямокутного перерізу, які рівномірно розташовувались по
периметру ВК. Розміри вікон складали а x b=0.024 x 0.007м2 по нормалі до вхідного потоку.
Набір змінних вставок дозволив забезпечити кути тангенціальності входу потоку до ВК у
діапазоні γ = 20…85° і кути орієнтації довшої сторони вхідних вікон відносно поздовжньої
осі ВК . Площа сумарного прохідного перерізу поясів вікон, що віднесена до прохідного
перерізу циліндричної частини ВК, складала S=0.123. У даному циклі робіт зазначені кути
підведення повітря до ВК складали γ = 20° та 85°, а також 𝛼 = 0°.
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Рис. 3.1. Схема експериментальної установки
1 – витратомірна ділянка; 2 - коліно;
3 - пневмометрична трубка «олівцевого» типу; 4 - проміжна ділянка;
5 - попередньовключений трубопровід; 6 – пояс вікон; 7 - шибер; 8 – тупикова зона;
9 – вихрова камера; 10 - відцентровий вентилятор;
11 – муфта для з’єднання з електродвигуном

Рис. 3.2. Схема робочої ділянки стенда
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Рис. 3.3. Загальна схема вимірювань:
1 – змінна діафрагма; 2 – пневмометрична трубка олівцевого типу ВТІ;
3 – витратомірна ділянка; 4 – вихрова камера; 5 – вставка поясу вікон; 6 – ТЕНШ;
7 – глухий торець; 8 – координатний пристрій; ДМ – похилі диференціальні
манометри;Д1, Д2 – датчики тиску; АЦП – багатоканальний аналогово-цифровий
перетворювач; ПК – персональний комп’ютер
У відповідності до технічних можливостей аеродинамічного стенда, дослідження
проводились у діапазоні значень числа Рейнольдса, що були визначені за величинами
середньої швидкості повітря у впускних вікнах та їх гідравлічного діаметра,
Re = 19000…27000.
Для визначення усереднених за часом осьових складових швидкості у тупиковій зоні
ВК використовувався Т-подібний екранований насадок швидкості (ТЕНШ) (рис.3.4), що
був підключений до спиртового похилого диференційного манометра. ТЕНШ є
модифікованим варіантом відомої конструкції Т-подібного насадка швидкості. Конструкція
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ТЕНШ забезпечує нечутливість його скосів потоку на ± 40°. За умов вимірювання однієї із
складових швидкості, екран насадку виділяє у потоці відповідну струминку течії та суттєво
знижує вплив інших складових швидкості на покази приладу. Звісно, певний негативний
вплив екрану на точність вимірювання осьових швидкостей проявляється лише поблизу
стінки ВК.

Рис.3.4. Т-подібний екранований насадок швидкості (ТЕНШ)
Результати вимірювань осьових швидкостей за допомогою

ТЕНШ

були

перераховані у відповідні дійсні значення швидкостей згідно з емпіричними залежностями,
отриманими шляхом градуювання ТЕНШ за допомогою зразкової трубки Піто-Прандтля в
проточній частині ВК, переобладнаній в аеродинамічну трубу з лемніскатним входом
потоку повітря через відкриту торцеву частину. Для наочності представлення результатів
вимірювань використовувалось програмне забезпечення SigmaPlot 11.0 (фірми Systat
Software, Inc.), за допомогою якого картини течій були представлені у вигляді контурних
графіків розподілу ізотах усередненої швидкості. Використання зазначеного програмного
забезпечення дало змогу за результатами вимірювань швидкостей в окремих перерізах ВК
побудувати макромасштабні картини течій, які є інформаційно важливим джерелом для
аналізу механізму утворення, взаємодії вихрових структур у порожнині ВК та встановлення
розташування зон зворотних течій.
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3.3. Результати фізичних експериментів
Дані вимірювань осьової складової 𝑈 швидкості дозволяють вважати картину
середньої течії у тупиковій зоні ВК вісесиметричною. На рис. 3.5 , 3.6 (напрямок осей
координат для контурних графіків прийнятий згідно схеми робочої ділянки – див.рис. 3.3)
представлені картини розподілу осьової швидкості 𝑈∗ = 𝑈/𝑈0 в залежності від відносного
радіуса 𝑟 ∗ = 𝑟/𝑟0 (𝑟0 = 𝑑0 /2) та глибини 𝑥 ∗ = 𝑋/𝐿 тупикової області (не враховуючи зону
примежового шару вздовж циліндричної стінки) при мінімальному (𝛾𝑚𝑖𝑛 =20°) та
максимальному (𝛾𝑚𝑎𝑥 =85°) кутах тангенціальності підведення повітря. На контурних
графіках позначені безрозмірні величини усереднених швидкостей по відношенню до
середньовитратної швидкості повітря у проточній частині ВК 𝑊 ∗ = 𝑊/𝑊𝑎 .

а)

б)

Рис. 3.5. Картини розподілу осьових швидкостей при 𝛾𝑚𝑖𝑛 = 20°, при:
а) Remax=27 000; б) Remin=19 000
Виявлено, що на відміну від камери з поодиноким вхідним соплом, де найбільш
енергонасиченою вихровою структурою є пристінковий спіралеподібний вихор, у камері з
розосередженим підведенням газу має місце циліндрична вихрова структура, що огортає
центральне квазітвердотільне ядро основного потоку та рухається у зворотному до
основного потоку напрямку. Якщо розосереджений завихрювач має мінімальну
тангенціальність вхідного потоку (див. рис.3.5), то зазначена циліндрична структура
розташовується приблизно в зоні 0.5 ≤ 𝑟 ∗ < 1. Розподіл ізотах руху показує, що
квазітвердотільне ядро основного потоку зберігає свою форму.
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а)

б)

Рис. 3.6. Картини розподілу осьових швидкостей при 𝛾𝑚𝑎𝑥 = 85°, при:
а) Remax=27 000; б) Remin=19 000
Розглянемо тепер випадок із завихрювачем, що має максимальну тангенційність
підведення потоку до порожнини ВК (рис.3.6). Тут «зворотна» циліндрична вихрова
структура сплющується у радіальному напрямку до значень 0.4 ≤ 𝑟 ∗ < 0.8. Таке
сплющування структури призводить до збільшення середніх значень осьової швидкості в
середині структури, які компенсують нестачу витрати у зворотному напрямку згідно з
гіпотезою про суцільність руху середовища. Поява прямої течії у пристінковій області в
напрямку виходу з ВК, що є причиною сплющування зворотної циліндричної структури,
призводить до послаблення стійкості течії у ядрі потоку.
В цілому, зона зворотних течій у вигляді циліндричної вихрової структури за умов
максимальної тангенціальності підведення повітря має характер, схожий на циліндричну
структуру при мінімальній тангенціальності входу до ВК. Різниця полягає лише у їх
радіальному розташуванні та у можливості за допомогою зміни геометричних факторів (γ,
α) деформувати виявлену зону зворотної течії при γmax та модифікувати її при γmin. Слід
зазначити, що «зворотна» циліндрична структура в досліджуваному діапазоні зміни кутів
тангенціальності вхідного потоку має регулярний характер і залежить у більшості випадків
не стільки від

режимних факторів (число Re), скільки від геометричних параметрів

підведення потоку до ВК (γ, α). Це свідчить про стабільність утворення та регулярність
просторового розташування

великомасштабних КВС у тупиковій зоні ВК. Наявність

протилежних напрямків осьового руху виявлених КВС у зазначеній зоні спричиняє
потужну дію зсувних ефектів і, як результат, інтенсивне вихроутворення менших
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масштабів. У сукупності з великомасштабними КВС це значно покращує процеси
сумішоутворення в порожнині камери та підтверджує раціональність застосування
подовжених тупикових частин ВК різноманітного призначення.
3.4. Постановка комп’ютерного моделювання
Моделювання проводилося за допомогою програмного пакету FlowSumilation, який
являється пакетом розширення для SolidWorks виробництва Dassault Systems. Модель
вихровоъ камери, що показана на рис.3.7, теж була змодельована у SolidWorks.
При моделюванні та постановці експерименту були з точністю відтворені такі
геометричні та граничні параметри у комп’ютерній моделі задля отримання коректних
результатів для порівняння з реальним експериментом:
Геометричні параметри:
−

внутрішній діаметр вихрової камери = 0.102м;

−

глибина тупикової ділянки = 0.202м;

−

кількість вікон = 6;

−

ширина вікна = 0.024м;

−

висота вікна = 0.007м;

−

кут тангенціальності, 𝛾 = 85°та20°;

−

кут осевого відхилення вікон, 𝛼 = 0°;

Граничні параметри:
−

максимальна швидкість на виході з камери = 5 м/с;

−

мінімальна швидкість на виході з камери = 2 м/с;

−

атмосферний тиск на вході до камери = 101325 Па;

Фізичні параметри:
−

температура, Т = 293.2°К
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а)

б)

Рис. 3.7. Моделі вихрової камери з параметрами:
а) 𝛼 = 0; 𝛾 = 20°; б) 𝛼 = 0; 𝛾 = 85°
При виборі початкових умов робився наголос на вибір ступеню турбулентності,
проте у даному випадку, враховуючи що на кінетичну енергію пульсацій значно більший
вплив можуть здійснювати квазістійкі когерентні вихори, то діапазон енергії пульсацій
вибирається значно ширшим ніж для традиційної турбулентності.
Параметри турбулентності:

 = (0–50)%;

−

Інтенсивність пульсацій

−

Масштаб турбулентності (когерентних вихорів) Lт= 0.00014м.

Розрахунковий об’єм моделі (рис. 3.8) становив такі параметри,:
𝑉 = 𝑎 × 𝑏 × 𝑐 = 0.13896 × 0.136072 × 0.5223 = 0.009876м3 ,
де розміри a, b і c відповідають розмірам мінімального паралелепіпеда, в який можна
вписати вихрову камеру.

Рис. 3.8. Розрахункові об'єм та сітка
Масштаб розрахункової сітки був обраний з тих міркувань, що вона має бути
співрозмірною з масштабами вихрових утворень у вихровій камері. Однак, для того щоб не
втрачати можливості врахування «сателітних» вихорів по відношенню до типових КВС,
розмір сторони комірки розрахункової сітки був обраний достатньо малим, рівним
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0.001348м. З огляду на головну увагу в даному дослідженні на найбільш енергоємні вихрові
утворення, які більшою мірою впливають на процеси переносу, побудова розрахункової
сітки здійснювалась як рівномірна в ручному режимі, що відповідає розрахунковій
потужності комп’ютерів загального використання. Загальна кількість комірок у
розрахунковому об’ємі становила 1922586 штук.
3.5. Результати комп’ютерного моделювання

1.0

Для можливості порівняння картин розподілу кінематичних параметрів при різних

видах моделювання в осевому перерізі ВК було обрано представлення цих картин у вигляді
ізотах в координатах (r*, x*), або (r*, L*), як і при фізичному моделюванні). Тут, на
картинах, показана ділянка, що простягається від геометричного центру пояса вікон
(праворуч) до тупику ВК (зліва), ця відстань становить 0,202м.Тут значення швидкості
відповідають таким кольорам градуювання картин: швидкість зі знаком «-» – рух у сторону
виходу з камери (направо), а зі знаком «+» – рух у сторону тупика камери (наліво).
𝑟 ∗– радіус

1.0

0.5

0.0

0.5

1.0
1.0

0.8

0.6

0.4

𝐿∗ = 𝑋/𝐿 – безрозмірна поточна координата

0.2

0.0

Рис. 3.9. Ізолінії розподілу осевих швидкостей при 𝛼 = 0, 𝛾 = 20°,
при𝑅𝑒𝑚𝑖𝑛 = 19000
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Рис. 3.10. Ізолінії розподілу осевих швидкостей при 𝛼 = 0, 𝛾 = 20°,
при𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥 = 27000
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Рис. 3.11. Ізолінії розподілу осевих швидкостей при 𝛼 = 0, 𝛾 = 85°,
при𝑅𝑒𝑚𝑖𝑛 = 19000
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Рис. 3.12. Ізолінії розподілу осевих швидкостей при 𝛼 = 0, 𝛾 = 85°,
при𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥 = 27000
3.6. Порівняння результатів фізичного та комп’ютерного моделювання вихрових
структур в тупиковій області камер змішування
Порівняльний аналіз здійснюватиме, виходячи із типової симетрії профілю
усередненої осьової швидкості руху повітря, про що свідчить вимірювана епюра приблизно
на половині довжини тупикової області камери L*=x/L=0.54 при

 = 00 .
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x/L = 0,54

2 линейный фильтр (x/L = 0,54)

а)

б)
Рис. 3.13. Графік розподілу осьових швидкостей при Remax=27000,  = 85 :
а) фізичного експерименту; б) комп’ютерного моделювання
0

У подальшому для наочності порівняльного аналізу чисельні та фізичні ізолінії
розподілу осьових швидкостей (ізотахи) розміщені поруч при однакових параметрах течії.
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Рис. 3.14. Ізолінії розподілу осевих швидкостей при 𝛼 = 0, 𝛾 = 20°,

Remax = 27000 :
а) комп’ютерного моделювання; б)фізичного експерименту
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Рис. 3.15. Ізолінії розподілу осевих швидкостей при 𝛼 = 0, 𝛾 = 20°,

Remax = 27000 :
а) комп’ютерного моделювання; б)фізичного експерименту
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Рис. 3.16. Ізолінії розподілу осевих швидкостей при 𝛼 = 0, 𝛾 = 85°,
𝑅𝑒𝑚𝑖𝑛 = 19000:

а) комп’ютерного моделювання; б)фізичного експерименту
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Рис. 3.17. Ізолінії розподілу осевих швидкостей при 𝛼 = 0, 𝛾 = 85°,

Remax = 27000 :
а) комп’ютерного моделювання; б)фізичного експерименту
З наведених ізотах складної картини течії в тупиковій області ВК на підставі
фізичних дослідів випливає повна симетрія їх розташування відносно осі абсцис, що
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відповідає і рис. 3.13. Однак «шаховий» розподіли ізотах при чисельному моделюванні
взагалі не передбачає будь-якої симетрії. Області течії з обрисами у вигляді ізотах якісно
нагадують скоріше вихрові доріжки Кармана в задачах зовнішнього обтікання
циліндричних тіл, що за крайовими умовами і фізичним змістом відображає зовсім інший
клас течії. До того ж, наведені дані комп’ютерного моделювання досить наближено
визначають напрямки течії в окремих зонах ближче до стінки і практично не визначають
напрямки в центральній області тупикової зони.
3.7. Висновки до розділу 3
1. В діапазонах гіпотетично можливих змін таких фізичних параметрів, як вологість,
стисливість, температура повітря, а також впливів швидкості руху на стисливість газу, а
його закрутки — на ефект термотрансформації в газовому потоці, нехтування зазначеними
факторами при аеродинамічних дослідженнях на стенді «Вихрова камера» є цілком
правомірним.
2. Дані експериментального дослідження підтверджують існування так званого
«торцевого ефекту» у ВК незалежно від організації підведення середовища. Однак характер
розподілу осьових складових швидкості у тупиковій області ВК з поясом вхідних вікон
суттєво відрізняється від відомих даних для камер з одинарним вхідним соплом.
3. Наявність знакозмінних в осьовому напрямку КВС в тупиковій зоні ВК
змішування дозволяє використовувати цю зону в якості додаткового та ефективного
вихорогенератора через дію зсувних ефектів на межах взаємодії вихрових утворень.
4. Встановлено, що локалізація та кінематичні параметри вихрових структур та зон
зворотних течій залежить, головним чином, від геометричних та режимних факторів
організації підведення газу до ВК, а саме, від кута тангенціальності γ впускних вікон та від
числа Рейнольдса потоку на вході до камери..
5. На сьогодні найбільш повні дані про топологію та кінематичні характеристики
складної зсувної течії в обмежених потоках у полях відцентрових сил, що є типовим для
тупикових ділянок течії ВК змішування, можна отримати тільки фізичним моделюванням.
6. Отримані експериментальні дані відкривають перспективу практичного
застосування досліджуваних вихрових камер в якості основних елементів систем
змішування в апаратах енергетичного та хіміко-технологічного машинобудування. Одним
із зазначених напрямків видається застосування ВК як полуменевих труб з високою
інтенсивністю перемішування компонентів палива та повнотою його згоряння.
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РОЗДІЛ 4
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ
ПАЛЬНИКОВИХ ПРИСТРОЇВ
З огляду на сучасну тенденцію максимального заощадження енергетичних ресурсів,
один з найбільш актуальних напрямків є напрямок використання високозольних та
високовологих відходів деревообробних та сільськогосподарських виробництв у якості
палива, але з низькою реакційною здатністю та теплотою згоряння.
В залежності від умов експлуатації, термохімічна обробка палива може
виконуватися продуктами згоряння рідкого чи газоподібного високореакційного пального
(ВП), у якості якого може використовуватися мазут, природний газ і т.д.
За основу запропонованої конструкції узято винахід «Пальниковий пристрій», авт.
св. SU 1198322 A, МПК F23 D17/00 (рис. 4.1) [49] .

4
6

I

5

1
2

3
7

4
Рис. 4.1
Рис. 4.1. Прототип пальникового пристрою,

де: 1 - вхідний патрубок; 2 – корпус; 3 - жарова труба; 4 – полуменеві труби камер
згоряння пальників ВП; 5 – вихыдний фронтовий пристрій (регістр); 6 – форсунка для
подачі ВП, 7 – топка котла (печі).
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Для підвищення процесів сумішоутворення в порожнинах полуменевих труб
пальникових пристроїв (ПП) пропонується використовувати конструкцію вихрової камери
досліджуваного нами типу з подовженою тупиковою частиною, яка має призначення
додаткового вихорогенератора. Для стабілізації фронту полум’я на вході полуменевих труб
пропонуємо залишити фронтові пристрої у вигляді регістрів з похилими лопатками, але в
зменшеному, порівняно із зазначеним в патенті, вигляді, оскільки функцію регістра по
перемішуванню пального з окислювачем більшою мірою виконують пояси вхідних вікон
досліджуваної нами вихрової камери.

4.1. Конструкція та принцип роботи пальникового пристрою
Конструкція

ПП

зображена

на

кресленні

МА7103МП.МД.001.000.000 СБ.
Повітря подається в пальниковий пристрій через вхідний патрубок корпусу 1, потім,
протікаючи у кільцевому зазорі між корпусом та жаровою трубою 2, розділяється на два
потоки. Один потік повітря подається у камеру згоряння (КЗ) 3 ВП, високотемпературні
продукти згоряння якого мають змішуватися з низькореакційним паливом (НП), що
подається через патрубок 8. Другий потік повітря використовується як для охолодження
стінки жарової труби 2, так і для інтенсифікації повного допалювання двокомпонентної
суміші продуктів згоряння ВП з часткою НП, що не прореагувало, завдяки закрутці
вихідного потоку в лопатковому апараті регістра на вході до топки котла або печі. Для
підтримки допустимого за умов жароміцності температурного режиму полуменеві труби 3
КЗ мають ребра, які інтенсифікують теплопередачу через стінки труб. ВП (мазут) подається
у КЗ через пневмомеханічні форсунки 7, у які для покращення розпилу палива та
інтенсифікації процесу горіння подається пара. Продукти повного згоряння мазуту
струменями поступають до жарової труби 2, у якій, зіштовхуючись під кутом 60° відносно
осі жарової труби, створюють вихрову течію, в ядро якої через патрубок 8 подається НП.
Взаємодіючи з високотемпературними продуктами згоряння, воно частково газифікується,
при цьому збільшується його реакційна спроможність. В результаті, на виході з ПП
утворюється факел з підвищеною стабільністю, у якому пальне горить у режимі
самозаймання з високою повнотою згоряння.
На рис. 4.2. зображена проекція частини моделі розробленого пристрою. Впускні
вікна (6 штук) встановлені концентрично по відношенню до полуменевої труби та виконані
з

такими

параметрами:

осевийкут − 𝛼 = 0°; куттангенціальності𝛾 = 85°.

Для

досягнення доведеної експериментально ефективності перемішування компонентів палива,
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глибина тупикової зони (відстані від середини вхідних вікон до фронтового пристрою
полуменевої труби) обрана відповідно до досліджуваної нами моделі і дорівнює 202 мм, що
показано на рис. 4.3.

Корпус полуменевої труби
Вхідні вікна

Полуменева труба

Рис. 4.2. Полуменева трубка в збірці з корпусом. Вид з торця
Задля забезпечення підпалювання та безпечної роботи ПП у його корпусі
передбачені патрубки з фланцями (див. рис. 4.3), через один з яких здійснюється підпал за
допомогою факельного запальника, а на інший встановлюється пристрій контролю
полум’я, наприклад, фотоелектричний піродатчик ПКП-Ф.
При проектуванні ПП геометричні параметри фронтових пристроїв були обрані
відповідно до рекомендацій, які наведені у [46–48]. Це зроблено з огляду на те, що
розрахунок цих пристроїв передбачає проведення розрахунків хімічної кінетики
передполуменевих реакцій, умов утворення видимого горіння, визначення нормальної
швидкості розповсюдження фронту полум’я, складної аеродинаміки зони зворотних течій,
узгодження характеристик відповідних фізико-хімічних і аеродинамічних процесів. Такі
розрахунки являються дуже ресурсо- та трудомісткими, складають предмет самостійного
дослідження і не є метою даної роботи. Враховуючи типові умови робочих процесів в
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промислових і газотурбінних КЗ, цілком доцільно використати емпіричні дані, що наведені
в зазначених вище рекомендаціях.
Фланці

202

Торець (регістр)

Рис. 4.3. Збірка полуменевої труби. Вид збоку

4.2. Алгоритм розрахунку втрат тиску в пальниковому пристрої
4.2.1. Загальні відомості
Втрати тиску в пальниковому пристрої зменшують повний тиск за його довжиною,
який визначає, як і температура, працездатність газу. Якби температури і швидкості течії
були однакові на вході та виході ПП («холодні продувки»), то було б справедливим
співвідношення pвих pвх = p0,вих p0,вх , де p – статичний (термодинамічний) тиск, а
повний тиск p0 («тиск гальмування») для нестисливого газу, тобто при швидкостях  , що
не перевищують 20% швидкості звуку в газі, складає p0 = p +

 2
2

, отже втрати тиску

можна оцінювати як по повному, так і по статичному тискам. При більших швидкостях,
коли

треба

враховувати

стисливість

газу

при

ізоентропійному

наближенні
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k
k
 −1

 k −1
p0 = p 1 +

 kRT 2 
2

, де k = c p cv – показник адіабати; R – газова постійна; T –

термодинамічна температура.
Однак при згорянні палива Tвих  Tвх та p0,вих p0,вх  pвих pвх , тобто навіть
для ПП циліндричної форми втрати повного тиску значно перевищують втрати статичного
тиску. Враховуючи ж, що пальникові пристрої та КЗ мають більш складну геометричну
форму, розрахунки опору в них завжди слід виконувати тільки за втратами повного тиску.
В камерах ПП рух газу у більшості випадків відбувається при великих числах
Рейнольдса Re , тобто в автомодельній області. Тоді втрата повного тиску пропорційна
квадрату швидкості потоку:

p0 = 

 2
2

,

(4.1)

де p0 = p0,пов − p0,г — різниця повних тисків повітря на вході до пристрою і газу на
виході, які виміряні безпосередньо

при проведенні досліджень на стенді [50];  —

коефіцієнт гідравлічного опору ПП при ізотермічній течії;
При холодних продувках коефіцієнт

 2
2

— динамічний тиск.

 = idem в автомодельній області і показує,

яка частина динамічного тиску втрачається в пристрої за рахунок виключно його
гідравлічного опору. При врахуванні згоряння палива маємо коефіцієнт
зростає у міру зменшення сумарного коефіцієнта надлишку повітря
показують, що

 зг = var , який

 . Дослідження

 зг пристрою при   5 може бути більшим, ніж  , отриманим при

холодній продувці, на 25–35%, а при

  3 — на 45–55% [50].

В реальних пальникових пристроях і КЗ

 Тг

− 1 ,
 Т пов


 зг =  + А 

(4.2)

де А — дослідний коефіцієнт, отриманий в результаті експериментальних досліджень
(наприклад, за даними ряду досліджень КЗ стаціонарних ГТД рекомендується приймати
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А = 2 [51]); Т г — температура газу на виході з КЗ; Тпов — температура повітря на вході
до камери.
Отже, наближені розрахунки втрат повного тиску в пальниковому пристрої мають
передбачати первинні оцінки коефіцієнтів місцевих опорів при ізотермічній течії
нестисливої рідини (газу) згідно з (4.1) із зведенням відповідних величин до середньої
швидкості в одному певному перерізі пристрою, а також наступне врахування поправки на
неізотермічність течії відповідно до (4.2) і, при великих швидкостях, стисливість
середовища. Однак для деяких ділянок системи (наприклад, фронтові пристрої
полуменевих труб) відома література з КЗ газотурбінних установок рекомендує
розрахункові методики, що безпосередньо містять врахування нагріву в камері [50].

4.2.2. Розрахунок місцевих та шляхових втрат тиску
За основу приймемо розрахункову схему ПП, базову для даної розробки, що
зображена на рис. 4.1. Враховуючи відносно невеликі перепади температур вхідних
елементів ПП (дифузор, напівсферична головна частина жарової труби), розрахунки їх
місцевих опорів можна здійснювати як для чисто гідравлічних втрат в наближенні
ізотермічного руху повітря.
Коефіцієнт опору вхідного конічного дифузора пристрою можна визначити таким
чином [52]:

 диф =

pдиф

02

=  розш +  довж ,

2
де

0 — середня швидкість повітря на вході до дифузора; pдиф — втрата тиску на

дифузорі;

 розш — коефіцієнт опору розширення;  довж — коефіцієнт опору тертя за

довжиною дифузора.
Згідно з даними [52], при центральних кутах розширення дифузора

 розш = 3,2tg


2

4

tg


2

0    400 :

.

67

Якщо кути розширення мають більш широкий діапазон 0    1800 , то коефіцієнт
опору розширення можна визначити за формулою [53]

2

 S 
 = k зм 1 − 0  ,
S1 

де S0 , S1 — площі поперечних перерізів входу й виходу дифузора; k зм — коефіцієнт
«зм’якшення удару» (як множник у формулі Борда-Карно щодо раптового розширення),
який знаходиться за даними табл. 4.1 в залежності від кута конусності



дифузора.
Таблиця 4.1

 , град

40
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100
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180

k зм

1,0

1,18

1,12

1,06

1,05

1,0

Коефіцієнт опору тертя за довжиною дифузора, згідно з [53], визначається за
формулою

 довж

  S 2 
1 −  0   ,
=

8sin   S1  
2



де  — коефіцієнт гідравлічного тертя при нехтуванні зміною його за довжиною дифузора
(при

 = 0,02 коефіцієнт  довж визначається за графіком  довж = f ( , S0 S1 ) [53, с.

149]).
Напівсферична (головна) частина жарової труби, яка розміщена на вході в корпус
ПП, створює лобовий опір для вхідного потоку повітря. Відповідний коефіцієнт опору
розраховується за формулою [53]

pсф

13

 2y 
 =
 1,3 сx
1−
 ,
2
3
D
1

1 
Sм  
1
−



2
S1 

S м S1
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де pсф — втрата тиску на лобовому опорі при обтіканні півкулі; 1 — середня швидкість
повітря в кільцевому просторі між корпусом і жаровою трубою; S м — площа міделевого
перерізу тіла обтікання (півкулі); y — відстань від центра ваги обтічного тіла до осі
корпусу (у даному випадку y = 0 ); D1 — внутрішній діаметр корпусу пристрою;
коефіцієнт

  1,0 для опуклої півкулі; cx — коефіцієнт лобового опору півкулі, що

дорівнює cx = 0,34 .
Течію в локальних зонах бічних відгалужень потоку повітря в напрямки
полуменевих труб можна з деяким наближенням вважати ізотермічною, враховуючи
короткі відрізки бічних та прохідних ділянок як місцевих опорів приточних трійників. Тоді,
згідно з [53], для бічного відгалуження в діапазоні кутів його розташування 0    60

0

при Dб Dк  2 3 , де Dб , Dк — еквівалентні діаметри кільцевих каналів відповідно
бічного відгалуження та осьового проходу повітря вздовж корпусу ПП, дається така
формула:

   2

б
б
б =
= A1 +   − 2 cos   ,
к
к2
  к 

2
pб

де pб — втрати тису на вхід повітря до бічного відгалуження; б , к — середні швидкості
повітря відповідно на вході до бічного відгалуження та в кільцевому каналі прямого
проходу вздовж корпусу пристрою; А — емпіричний коефіцієнт, який при типовому
випадку співвідношення б

к  0,8 дорівнює A = 1,0 .

Для прямого проходу повітря в однаковому кільцевому просторі вздовж корпусу ПП
довідник [53] дає

 к  0,4 .

Коефіцієнти опору тертя в кільцевих каналах вздовж жарової труби та полуменевих
труб в бічних відгалуженнях для найбільш типового щодо ПП турбулентного режиму треба
визначати з урахуванням неізотермічності течії [54]:


68 
t = 0,11 e + 
 De Re 

0,25

 Pr 
 c 
 Pr 

0,33

,
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де e — абсолютна еквівалентна шорсткість обтічних поверхонь; De — еквівалентний
(гідравлічний) діаметр відповідного кільцевого каналу; Re — число Рейнольдса,
розраховане за середньою швидкістю та середньою температурою повітря на відповідних
ділянках; Pr, Prc — числа Прандтля відповідно при середній температурі повітря та
температурі нагрітої обтічної стінки.
Втрати тиску на тертя розраховуються за відомою формулою Дарсі-Вейсбаха за
умов урахування неізотермічності течії:

l  2
pт = t
,
De 2
де l — довжина кільцевого каналу;  — середня за площею поперечного перерізу каналу
та при середній температурі повітря за довжиною відповідного каналу (визначається на
підставі рівняння збереження масової витрати).
Чисто гідравлічні втрати повного тиску фронтових пристроїв (регістрів) як
наприкінці жарової труби, так і на початку полуменевих труб у бічних відгалуженнях
зазвичай визначаються залежностями виду

p0,фр =  фр

де

 2
2

,

 фр — коефіцієнт гідравлічного опору фронтового пристрою, що визначається, як

правило, в залежності від його конструкції експериментально; динамічний тиск
підраховується за параметрами повітря на вході до фронтового пристрою.
Основним елементом фронтового пристрою є лопатковий завихрювач з числом
лопаток n = 9  12 .
Коефіцієнти опору окремих ділянок фронтового пристрою, відповідно до
рекомендацій [50], можна розраховувати таким чином.
Для регістра з прямими лопатками від кутом

т
 фр

 = const відносно осі регістра



n  n cos  ( d зовн + dвн ) − 2 n + ( d зовн − dвн ) n 
= 0,008

,
cos    d 2 − d 2 cos  −  n d
( зовн − dвн ) 2 
зовн
вн
 4


(

)

70

де n,  — число й товщина лопаток; d зовн , dвн — зовнішній та внутрішній діаметри
завихрювача.
Коефіцієнт втрат тиску на вході до регістру:

 F1

F 
+ 2 1 − 1  ,
 F0
 F0 

 вх =  

коефіцієнт втрат тиску на виході з регістру:

 вих = 2

F1  F1 F1 
 − ,
F3  F3 F2 

де F0 — площа поперечного перерізу вхідного патрубка; F1, F2 — площі поперечного
перерізу входу в регістр та виходу з нього (без урахування лопаток); F3 — площа
поперечного перерізу жарової (полуменевої) труби;  — коефіцієнт, який враховує форму
каналу, нерівномірність полів швидкостей і тисків на вході до регістру та виході з нього —
визначається експериментально (рекомендовано приймати  = 1,2 ).
Коефіцієнт втрати тиску в міжлопатковому каналі для випадку

 = const можна

визначити по емпіричному виразу

1 − ( r1 r2 )2  tg ( 2 − m )2

л = 
− 1,
2− m 2
2m


4 1 − ( r1 r2 )
m ( r1 r2 )


де параметр m = sin 

(2 −

cos

)

4

; r1 r2 — втулкове співвідношення регістра.

При використанні профільованих лопаток

( = var ) остання формула ускладнюється.

Оцінки втрат тиску при підведенні охолоджуючого повітря в корпусах полуменевих
труб, а також при змішуванні струменів повітря з основними потоками в полуменевих
трубах

розраховуються

на

підставі

газодинамічних

співвідношень,

доповнених

емпіричними даними [50]. Зазвичай в КЗ ці втрати повного тиску p0, зміш  0 , тобто тиск
зменшується. Однак при змішенні струменів повний тиск в супутньому потоці при втіканні
в нього бічних струменів може й зростати через те, що потік розганяється струменями, що
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втікають. Сукупність розрахункових залежностей і графіків, які дозволяють проводити
більш детальний аналіз зазначених процесів в КЗ наведено в [55].
При розрахунках загальних втрат тиску в КЗ прийнято, що вони дорівнюють сумі
чисто гідравлічних втрат (при «холодних продувках») і втрат при підведенні тепла. Останні
на практиці часто розраховують по емпіричним співвідношенням типу

p0,T =  T
де

2
пов

2

,

пов — швидкість повітря на вході до жарової (полуменевої) труби;  T — коефіцієнт

опору за рахунок підведення тепла,

 Тг

− 1 , причому температури газів на
 Т пов


 Т = А

виході з камери Т г і повітря на вході до камери Т пов відповідають шкалі Кельвіна, К. Як
було зазначено вище, коефіцієнт А за даними досліджень КЗ газотурбінних установок
рекомендовано брати рівним 2,0.
Основний недолік фронтових пристроїв (регістрів), що використовуються в
більшості КЗ різного призначення для стабілізації фронту полум’я та покращення
перемішування його компонентів, полягає в підвищених втратах тиску. Тому в даній роботі
пропонується зменшити долю масової витрати повітря, яке спрямовується на фронтові
пристрої полуменевих труб за рахунок застосування запропонованої конструкції цих
полуменевих труб. Особливість запропонованої конструкції цих труб полягає в набагато
менших

значеннях

аеродинамічного

опору

при

покращених

характеристиках

перемішування через дію енергоємних КВС.
Сумарні втрати тиску визначаються згідно принципу суперпозиції втрат.

4.3 Висновки до розділу 4
1. Фізичне моделювання структури складної зсувної течії у вихровій камері
змішування при прийнятих геометричних та режимних вихідних умовах дозволяє
застосувати досліджений вихровий принцип щодо спалювання низькореакційних палив.
2. Пропонується замінити традиційні конструкції полуменевих труб у складі
пальникоих пристроїв на камери згоряння за типом досліджуваних вихрових камер, які
відрізняються меншим гідравлічним опором через розосереджене підведення повітря та
зменшення долі його витрати, що спрямовується на фронтові пристрої.
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3. Наявність крупних когерентних вихрових структур (КВС) із різними напрямками
осьового руху у тупикових зонах таких полуменевих труб утворює потужні зсувні явища,
завдяки чому здійснюється інтенсивна генерація «сателітних» вихорів різних масштабів,
що разом з переносом кількості руху енергоємними КВС покращує процеси перемішування
та

згоряння

високореакційного

пального,

а

отже,

збільшує

повноту згоряння

низькореакційного палива.

73

РОЗДІЛ 5
СТАРТАП
Назва проекту:
«Розробка пальникового пристрою для спалювання низкореакційного палива»
Причина ініціалізації проекту:
Відходи з високою температурою займання (НП) можуть використовуватися у
спеціально обладнаних пальниках. Це становить перспективу в умовах енергетичної та
паливної кризи у країні та пошуку альтернативних джерел енергії. Тому, виникає потреба
збільшення ефективності теплогенеруючих пристроїв, що використовують у якості
основного палива – НП.

5.1. Опис ідеї проекту
Сутність запропонованої ідеї:
Інтенсифікація процесів тепло-, масопереносу за рахунок встановлення додаткових
вихорогенераторів у середині жарових труб. Що збільшить ефективність перемішування у
середині КЗ.
Мета проекту:
Розробка ПП, що матиме високу повноту згоряння НП
Очікувані вигоди проекту:
Збільшення теплоефективності пальників, що працюють на НП.
Обмеження проекту:
Собівартість готового продукту, в порівнянні з існуючими аналогами, не повинна
бути більша ніж на 30%.
Завдання та продукти проекту, критерії їхнього досягнення:
Розробка конструкції пальникової труби з високими показниками процесів
перемішування. Зменшення гідравлічного опору пальника. Зменшення собівартості
продукту у порівнянні з батареєю циклонів, або серією циклонів. Критерієм оцінки є
зменшення витрат на альтернативне паливо у порівнянні з традиційним паливом.
Зміст (межі) проекту:
Розробка, розрахунок, підбір комплектуючих, виготовлення.
Допущення та ризики проекту:
Основні ризики зовнішні- вихід за рамки бюджету проекту, внутрішні- можливість
помилки в проектуванні.
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Таблиця 5.1. Опис ідеї стартап-проекту
Зміст ідеї
Напрямки застосування
Вигоди для користувача
Підвищення
ефективності 1. Енергетика
Зменшення собівартості
існуючих методів спалювання
вироблюваної електроенергії.
НП,
у
якості
яких 2. Легка промисловість
Підвищення
використовуються відходи
теплоефективності
різноманітних процесів з
використанням ПП.
3. Теплоенергетика
Зменшення собівартості
вироблюваної теплоенергії.
4. Важка промисловість

Зменшення витрат на паливо
для теплового обладнання.

5.2. Дослідження аналогів
Аналіз інформаційних джерел показав, що наразі, в Україні, технології спалювання
НП з’явилися відносно нещодавно і тільки набирають обертів. Для забезпечення згоряння
НП використовується допоміжне рідке або газоподібне пальне (мазут, вуглецевий газ
тощо).
На даний момент в Україні є 1 дієвий патент на корисну модель, які мають
найближчу спорідненість до проектованого нами ПП.
Це патент UA 127423 U, МПК F23D 17/00 (1/00, 23/00), “Пилогазовий пальниковий
пристрій для спалювання пилоподібного твердого палива” (рис. 5.1 - 5.2) [49]. Автори
звертають увагу на необхідність інтенсифікації перемішування паливно-повітряної суміші.
У даному пристрої перемішування відбувається за допомогою лопаткових завихрювачів.
Недоліками

даного

пальника

слід

вважати:

високий

гідравлічний

опір,

конструктивну складність (через наявність рухомих частин), підвищену схильність до
розділення паливо-повітряної суміші.
У якості НП використовується вугілля газової групи. ВП (розпалювальним) виступає
природний газ або мазут.
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Рис. 5.1. Пилогазовий пальниковий пристрій
де 1 - корпус; 2 – труба з форсункою; 3 – труба з запальним пристроєм;
4 – газороздаючий пристрій; 5 – газороздавальні отвори першого ряду; 6 – обичайка
каналу паливно-повітряної суміші; 7 – обичайка каналу вторинного повітря; 8 – опорні
візки; 9 – направляючі; 10 – механічний привод; 11 – вихідне сопло; 12 – газові трубки;
14 – патрубок подачі первинного повітря; 15 – патрубок подачі вторинного повітря;

Рис. 5.2. Передня частина пристрою
де 6 - обичайка каналу паливно-повітряної суміші; 11 – вихідне сопло; 13 –
стабілізатор паливно-повітряної суміші;

5.3. Декомпозиція робіт
1. Знайти приміщення під виробництво.
2. Підібрати обладнання.
3. Проектування ПП.
4. Розробка РКД.
5. Розробка технології.
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6. Підбір комплектуючих та матеріалів.
7. Закупка комплектуючих та матеріалів.
8. Набір робочого персоналу.
9. Навчання персоналу.
10. Виробництво прототипу.
11. Випробування прототипу.
12. Вдосконалення.
13. Сертифікація пристрою.
14. Серійне виробництво.
15. Налагодження збуту.
16. Забезпечення прав на інтелектуальну власність.

Технолог

Знайти приміщення під виробництво.

P

S

+

Підібрати обладнання.

S

+

P

Проектування ПП.

+

S

P

Розробка РКД

+

S

P

Розробка технології

P

+

S

Підбір комплектуючих та матеріалів

+

S

P

Закупка комплектуючих та матеріалів

P

S

+

Набір робочого персоналу

S

P

+

Навчання персоналу

S

P

+

Виробництво прототипу

S

+

P

Вдосконалення

+

P

Сертифікація пристрою

+

S

P

Налагодження збуту

S

P

+

Роботи

Адміністратор

Конструктор

Таблиця 5.2. Матриця відповідальності
Виконавці

Забезпечення прав на інтелектуальну
P
S
+
власність
де, P — первинна відповідальність; S — вторинна відповідальність; + — особа, що
виконує роботу
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Таблиця 5.3. Календарний план
Код
pобoти

Kaлeндap pобіт
Зміст роботи (назва)

Тривалість
(дата початку / дата кінця)

A

Проектування СК

7 днів

01.03.2018/08.03.2018

B

Розробка РКД

7 днів

01.03.2018/08.03.2018

C

Підбір комплектуючих та
матеріалів

2 дні

08.03.2018/10.03.2018

D

Розробка технології

7 днів

10.03.2018/17.03.2018

E

Знайти приміщення

5 днів

17.03.2018/25.03.2018

F

Підібрати обладнання

3 дні

25.03.2018/28.03.2018

G

Закупка комплектуючих та мат.

7 днів

28.03.2018/03.04.2018

H

Підбір робочого персоналу

7 днів

03.04.2018/10.04.2018

I

Навчання робочого персоналу

3 дні

10.04.2018/13.04.2018

J

Виробництво прототипу

5 днів

13.04.2018/18.04.2018

K

Вдосконалення прототипу

3 дні

18.04.2018/21.04.2018

L

Сертифікація пристрою

7 днів

21.04.2018/28.04.2018

M

Забезпечення прав на
інтелектуальну власність

7 днів

21.04.2018/28.04.2018

N

Налогодження збуту

7 днів

28.04.2018/5.05.2018
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Таблиця 5.4. Діаграма Ганта

05.05.2019

28.04.2019

21.04.2019

18.04.2019

13.04.2019

10.04.2019

03.04.2019

28.03.2019

25.032019

ПЛАН

17.03.2019

A

10.03.2019

Показник

08.03.2019

Робота

01.03.2019

Поточна дата

ФАКТ.
B

ПЛАН
ФАКТ.

C

ПЛАН
ФАКТ.

D

ПЛАН
ФАКТ.

E

ПЛАН
ФАКТ.

F

ПЛАН
ФАКТ.

G

ПЛАН
ФАКТ.

H

ПЛАН
ФАКТ.

I

ПЛАН
ФАКТ.

J

ПЛАН
ФАКТ.

K

ПЛАН
ФАКТ.

L

ПЛАН
ФАКТ.

M

ПЛАН
ФАКТ.

N

ПЛАН
ФАКТ.
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Таблиця 5.5. Кошторис проекту, тис.грн.
Код

Опис

Зарплата Матеріали

Інші Загалом

А

Проектування СК

20

0

5

25

В

Розробка РКД

17

0

1

18

0

1

6

роботи

Підбір
C

комплектуючих

та 5

матеріалів
D

Розробка технології

18

20

10

48

E

Знайти приміщення

2

50

0

52

F

Підібрати обладнання 3

1200

20

1223

500

15

520

5

0

0

5

5

6

1

12

50

100

6

156

50

36

2

88

5

0

50

55

10

0

1

11

10

0

3

13

205

1912

115

2232

Закупка
G

комплектуючих

та 5

мат.
H

I

J

K

L

Підбір

робочого

персоналу
Навчання

робочого

персоналу
Виробництво
прототипу
Вдосконалення
прототипу
Сертифікація
пристрою
Забезпечення прав на

M

інтелектуальну
власність

N
Загалом

Налогодження збуту
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Таблиця 5.6. Діаграма Ганта по бюджету
Роботи

№ тижня
1

А

25

B

18

C

133

D

2

3

4

5

6

7

6
48

E

52

F

1223

G

520

H

5

I

12

J

156

K

88

L

55

M

11

N
Щотижневі
витрати, тис. грн.

8

13
43

54

1275

525

168

88

66

43

97

1372

1897

2065

2153 2219

13

Наростаючим
підсумком,

2232

тис.грн.
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5.4. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту
Таблиця 5.1. SWOT- аналіз стартап-проекту
Сильні сторони:
• Фокусування на споживачі
• Високий контроль якості
• Висока рентабельність
• Зростання оборотних коштів
• Наявність джерела фінансування
• Сучасні технології виробництва
• Продумана стратегія у сфері
діяльності
• Висока кваліфікація персоналу
• Хороша мотивація персоналу
• Перспектива розвитку
промисловості
Можливості:
• Вдосконалення технології
виробництва
• Зниження податків і мит
• Зниження цін на сировину і
матеріали
• Відсутність зарубіжних
конкурентів
• Вдосконалення менеджменту
• Підвищення рівня цін
• Відсутність конкуренції

Слабкі сторони:
• Вузький асортимент продукції
• Неучасть персоналу в ухваленні
управлінських рішень
• Вузька спеціалізація
• Непридатність продукції для інших
областей
• Залежність від постачальників
комплектуючих

Загрози:
• Зростання податків і мит
• Зростання темпів інфляції
• Посилювання законодавства
• Скачки курсів валют
• Несприятлива економічна ситуація
в державі
• Поява нових виробників
• Збої в постачаннях продукції

Висновок
Результатом виконання даного розділу є сформульована ідея проекту що потрібно
розробити, виходячи з аналізу існуючих аналогів на ринку. Розроблена декомпозиція та
календарний план робіт у першому наближенні. Проведений SWOT-аналіз.
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РОЗДІЛ 6
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
У магістерській дисертації на тему: «Інтенсифікація процесів змішування середовищ
у вихрових апаратах» була запропонована конструкція пальникового пристрою. Тому,
будемо розглядати охорону праці котельного приміщення (рис. 6.1) в таких умовах:
електробезпека, пожежна безпека, вибухобезпека, освітлення, шум.

Рис 6.1. План приміщення
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6.1. Електробезпека
Електробезпека — система організаційних і технічних заходів і засобів, що
забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму,
електричної дуги, електричного поля і статичної електрики (ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ.
Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. Изменения).
Відповідно до ПУЭ, приміщення за небезпекою електротравм поділяються на три
категорії:
−

без підвищеної небезпеки;

−

з підвищеною небезпекою

−

особливо небезпечні;

Категорія приміщення визначається наявністю в приміщенні чинників підвищеної
або особливої небезпеки електротравм.
−

До чинників підвищеної небезпеки відносяться:

−

температура в приміщенні, що впродовж доби перевищує 35 ℃;

−

відносна вологість більше 75%, але менше насичення;

−

струмопровідна підлога — металева, бетонна, цегляна, земляна тощо;

−

струмопровідний пил;

−

можливість одночасного доторкання людини до неструмопровідних частин

електроустановки і до металоконструкцій, що мають контакт з землею.
Так як наше приміщення не має жодного з чинників підвищеної небезпеки то
приміщення можна вважати без підвищеної небезпеки.
Виходячи з аналізу обладнання, що застосовується и умов його експлуатації, а також
з урахуванням технологічних вимог, з умов безпеки при напрузі до 1000 В, застосовуємо в
якості джерела живлення трифазну чотирьох дротову мережу з заземленою нейтраллю,
оскільки вона дозволяє використовувати дві робочих напруги – лінійне і фазове.
Застосування мережі з заземленою нейтраллю зумовлене тим, що неможливо забезпечити
нормальну ізоляцію проводки, швидко знайти і усунути пошкодження ізоляції, ємнісні токи
мережі внаслідок її значного розгалуження досягають великих значень, що є небезпечним
для людини.
Ця мережа є більш безпечною при доторканні людини до фазного дроту в режимі
короткого замикання. Ймовірність появи котрого достатньо висока при великій
енергооснастці

приміщення,

що

проектується,

та

наявності

великої

кількості
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струмопровідних частин обладнання та транспортних систем, а також дрібної
струмопровідної стружки.
Для захисту від ураження електричним струмом у приміщенні котельні передбачені
наступні захисні заходи:
−

забезпечити недоступність струмопостачальних частин обладнання за

допомогою ізоляції;
−

розміщення струмопостачальних частин на недоступних висотах;

−

під час ремонту обладнання виконувати вимоги техніки безпеки;

−

під час ремонту вивішувати попереджувальні таблички на вимикачах;

−

не допускати до ремонту не підготовлений персонал.

−

Для трифазної чотирьохдротової мережі напругою до 1000 В використовуємо

занулення.
Занулення – це навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним проводом
металевих знеструмлених частин обладнання, які можуть виявитись під напругою.

2
Замикання
на корпус
1

Рис. 6.2. Схема занулення; 1 – корпус; 2 – плавкі запобіжники.
Принцип дії занулення складається в перетворенні замикання на корпус в однофазне
коротке замикання, тобто замикання між фазами і нульовим проводом з метою створення
великого струму.
Вимоги до заземлення:
-

опір зануляючого контуру не більше за 4 Ом;

-

ширина занулення в середині будівлі повинна бути у полі зору;
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-

сполучається шина із зовнішнім контуром не більш ніж в двох місцях.

Крім занулення обладнання для захисту від ураження електричним струмом
приміщенні, що проектується розроблені заходи для запобігання враження електричним
струмом робітників:
-

енергоустаткування відповідає вимогам ГОСТ 12.2.009-89;

-

виконання вимог ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ, згідно з якими на підприємстві

застосовані основні засоби захисту від ураження електричним струмом: пристрої захисні,
автоматичного контролю і сигналізації, занулення автоматичного відключення, запобіжні
пристрої, знаки безпеки, громовідвід, застосування знижених напружень, періодична
перевірка стану ізоляції енергоустаткування;
-

покриття струмопровідних частин або відділення від інших частин шаром

діелектрика, що забезпечує протікання струму в необхідному напрямі і безпечну роботу
електроустановок;
досягається

забезпечення недоступності неізольованих струмопровідних частин, яке
застосуванням

стаціонарних

огорож,

блокування

і

розташуванням

струмопостачальних частин на висоті, яка є недосяжною і в неприступних місцях;
-

застосування малої напруги до 36 В;

-

освітлювальна проводка відкрита;

-

силова проводка укладена під підлогою в металевих трубах;

-

контроль ізоляції = 1000 В (ГОСТ 12.2.009-89).

6.2. Пожежна безпека в надзвичайних ситуаціях
Основними причинами пожежі можуть бути:
-

неправильне улаштування, неправильність чи не відповідність виробничого

середовища електричних установок та мереж;
-

іскри при електрозварювальних роботах;

-

коротке замикання, перевантаження та великі перехідні опори;

-

відсутність чи несправність громовідводів;

-

необережне поводження з вогнем, паління в закритих приміщеннях;

У відповідності з ОНТП 24-86 приміщення, що проектується відноситься до
категорії „Г”.
Згідно вимог СНІП 2.09.02-85 степінь вогнестійкості будови І, так як всі основні
конструкції виконані з вогнетривких матеріалів, кількість поверхів 1 [6, с.690], найбільша
допустима площа поверху між протилежними стендами будови 200 м [6, с.713].
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Згідно причинам та об’єктам гасіння пожежі, для приміщення, що проектується
будемо застосовувати ручний вуглекислотний вогнегасник ОУ-5, який застосовується для
гасіння пожежі, при загоранні різних речовин, матеріалів, об’єктів, також включно
електричні установки під напругою в кількості 8 штук. Для гасіння обладнання також
застосовують пісок і волок.
Принцип дії вогнегасника ОУ-5, полягає в викиданні в вигляді снігу вуглекислоти,
яка виникає на поверхні палаючого об’єкта в вигляді вуглекислої плівки, ізолює джерело
пожежі від проникнення кисню.
Котельня, що проектується є вибухонебезпечною. Виходячи з класифікації
приміщень і установок по ПУЕ-2010 тип виконання електрообладнання – бризко захищене
в відповідності з класом приміщення Д-1. Відповідно степені вогнестійкості відносяться
будівлі з несучими та огороджувальними конструкціями з натуральних чи штучних
кам’яних матеріалів, бетону чи залізобетону з застосуванням листових чи плитових не
горючих матеріалів. Межа вогнестійкості – будівельних конструкцій 1 класу вогнестійкості
(Сніп 2.01.02-85 таблиця 6.1)
Таблиця 6.1
Будівельні
конструкції

Мінімальна межа
стійкості, год

Мінімальна
граничне розповсюдження,
см

Стіни несучі

2.5

0

колони

2.5

0

Сходові площадки

1

0

Балки, ферми

0.5

0

Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного
виходу (Сніп 2.09.02-85,таблиця 2) для приміщень категорії „Г” степені вогнестійкості
будівлі 1, не залежно від об’єму, при щільності людського потоку 1 люд/м2 не обмежується.
Ширина дверей евакуаційного виходу назовні залежить від загальної кількості людей на 1
м ширини входу і повинна бути не менше 0,8 м (Сніп 2.09.02-85, таблиця 2,3,4). Будівля
першої степені вогнестійкості. В відповідності з цим, найбільш допустима площа поверху
між протипожежним склом будівлі рівна 2600 м2; найбільш допустима відстань

від

найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу дорівнює 100
м.
Речовини та матеріали ті, що застосовуються в розробленому технологічному
процесі з точки зору пожежної безпеки не є пожежонебезпечними.
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6.3. Вибухобезпека
ПП, який буде використовувати в якості палива – мазут та тверді речовина
утилізовані у якості палива, ця котельня буде відноситися до класу «Г».
Згідно до ДБН В.2.5-77:2014 («Котельні»), категорiї

А, Б- вибухо- та

пожежонебезпечнi; категорiї - В, Г, Д - пожежонебезпечнi.
Відповідно, немає потреби розглядати у даному розділі вибухобезпеку.
6.4. Захист від шуму
Шум – це будь який небажаний звук, якій наносить шкоду здоров’ю людини, знижує
його працездатність, а також може сприяти отриманню травми в наслідок зниження
сприйняття попереджувальних сигналів. Звукові хвилі виникають при порушенні
стаціонарного стану середовища в наслідок впливу на них сили збудження і поширюючись
у ньому утворюють звукове поле. Джерелами цих порушень бути механічні коливання
конструкцій або їх частин, нестаціонарні явища в газоподібних або рідких середовищах. В
нашому випадку це шум відцентрового вентилятора.
Звукоізоляція від повітряного шуму забезпечується за допомогою звичайних
будівельних матеріалів – цегли, бетону та залізобетону, металу, фанери, плит із деревних
стружок, скла, тощо. У якості звукоізолюючих матеріалів які застосовують у конструкціях
перекриттів для зниження передачі структурного (ударного) звуку переважно в житлових і
громадських будинках використовують мати та плити зі скляного та мінерального волокна,
м’які плити з деревних стружок, картон, гуму, металеві пружини, утеплений лінолеум тощо.
Якщо, необхідно додатково знизити звукову енергію, що відбивається від поверхонь
приміщення використовують звукопоглинаючі конструкції та матеріали. Це, як правило,
конструкції, складені з пористих матеріалів. При терті часток повітря, що коливаються, в
порах таких матеріалів енергія звукових хвиль переходить у теплоту. Звукопоглинаючі
матеріали застосовують у вигляді облицювання внутрішніх поверхонь приміщень, або ж у
вигляді самостійних конструкцій – штучних поглиначів, які, як правило, підвішують до
стелі.
Використання засобів індивідуального захисту від шуму здійснюють у випадках,
якщо інші (конструктивні та колективні) методи не забезпечують допустимих рівнів звуку.
Засоби індивідуального захисту дозволяють знизити рівні звукового тиску на 7–45 дБ. Вони
розподіляються на вкладиші у вигляді тампонів, які встромляються у слуховий канал;
протишумові навушники, які закривають вушну раковину зовні; шлеми та каски.
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Вибираємо протишумові навушники ВЦНІІОТ-2М (Рис. 6.3). Призначені для
захисту органів слуху від впливу високочастотного шиплячого, дзвінкого, свистячого
виробничого шуму з рівнем до 70 дБ.
Навушники складаються з двох напівсферичних пластмасових корпусів з
звукопоглиначами з ультра тонкого скловолокна, забезпечених ущільнювальними
прокладками з полівінілхлоридної плівки; оголовники в вигляді двох кільцевих пружин;
поліетиленових обмежувачів.
Максимальну ефективність навушники мають на найбільш шкідливий для людини
ділянці діапазону частот, де їхня здатність заглушати складає 45 дБ, що відповідає
зниженню гучності під навушниками в 23 рази.
На низькочастотній ділянці діапазону навушники знижують гучність всього в 1.5-2
рази, що дозволяє чути розмовну мову і контролювати на слух роботу механізмів.

Рис. 6.3 - Протишумові навушники ВЦНІІОТ-2М

6.5. Розрахунок освітлення приміщення робочої дільниці
Мета розрахунку штучного освітлення – підібрати стандартну лампу і визначити
електричну потужність всієї освітлювальної системи приміщення котельні, яка
спроектована.
В цеху використовується штучне та природне освітлення. Природне

бокове

одностороннє освітлення здійснюється через віконні прорізи в стіні. Штучне освітлення –
комбіноване.
Проведемо розрахунок.
Вихідні дані:
−

висота освітлювального приміщення – 10 м;
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−

площа освітлювального приміщення – 450 м2;

−

відношення довжини між центрами освітлювачів до висоти їх над робочою

поверхнею (для люмінесцентних ламп) L/Hp=1;
−

коефіцієнт мінімальної освітлюваності 1,1.

Для розрахунку рівномірного освітлення при І горизонтальній робочій поверхні
основним є метод світлового потоку, який враховує світловий потік, що відбивається від
стелі та стін.
Світловий потік лампи при люмінесцентних лампах розраховується за формулою:

ФЛ =

100  Ен  S  Z  K з
N h

Де, Ен=150 лк – нормативна мінімальна освітлюваність (ДБН В.2.5–28–2006);
S=450 м2 – площа приміщення, що освітлюється;
Z=1.1 – коефіцієнт мінімальної освітлюваності для люмінесцентних ламп;
Kз=1.5 – коефіцієнт запасу, який враховує запилення приміщення і зменшення
світлового потоку лампи в процесі експлуатації;
N=12 кількість освітлювачів у приміщенні, яка приймається виходячи з крокового
розташування ламп, площі приміщення та довжини між ними;

 =0,83 – коефіцієнт використання світлового потоку ламп, який залежить від:
- ККД та кривої розподілення сили світла освітлювача;
- Коефіцієнта відбиття потоку від стелі рп=70%;
- Коефіцієнт відбиття потоку від стін рс=50%;
- Висоти підвісу освітлювачів та показника приміщення і:
i=

A B
H p ( A + B)

де А і В – розміри приміщення: А=15 м; В=30 м, Нр=10 м.
Тоді:

𝑖=

15 ∙ 30
=1
10 ∙ (15 + 30)

Тоді:

Фз =

100∙150∙450∙1.1∙1.5
12∙83

=5591лм
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Підрахувавши світловий потік лампи, підбираємо найближчу стандартну лампу та
визначаємо електричну потужність всієї освітлювальної системи (табл. 6.2):
Таблиця 6.2. Характеристика люмінесцентних ламп
Назва лампи

Світловий потік,
лм

Світлова віддача,
лм/Вт

Люмінесцентна
газорозрядна Philips TL-D

4070

50.8

58W/54-765
Допустиме відхилення потоку вибраної лампи від розрахованої складає від 10% до
20% в іншому випадку застосовують другу схему розташування освітлювачів.
Висновок.
В даному розділі було проаналізовано потенційні небезпечні і шкідливі виробничі
фактори на предмет причин травматизму, профзахворювань, перенавантаження людини. на
робочому місці. Розглянуто характеристики приміщення, заходи що виключають прояв
небезпечних і шкідливих виробничих факторів або обмежують їх в межах допустимих
норм. Обрано вид освітлення, джерело світла, тип світильника, визначено освітленість
робочого місця у відповідності з нормами. Розглянуто способи захисту від впливу на
людину шуму, вібрацій, ультразвуку.
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ВИСНОВКИ
1. Математичні проблеми розв’язку рівнянь турбулентного руху та відсутність
універсальної моделі турбулентності потребують постановки досліджень макро- і
мікроструктури закручених потоків у вихрових камерах змішування, особливо в їх
найменш досліджених тупикових зонах, які пропонується використовувати як ефективні
додаткові вихорогенератори.
2. Дані експериментального дослідження ВК із розосередженим підведенням
повітря підтверджують існування так званого «торцевого ефекту», але характер розподілу
осьових складових швидкості у тупиковій області суттєво відрізняється від відомих даних
для ВК з одностороннім підведенням середовища.
3. Встановлено, що топологія зон зворотних течій залежить, головним чином, від
геометричних та режимних параметрів організації підведення газу до вихрової камери.
4. Чисельне моделювання структури складної зсувної течії у вихровій камері на
основі програмного пакету SolidWorks при прийнятих вихідних умовах та параметрах
розрахункової сітки за реальних умов використання комп’ютерної техніки не дозволяє
ідентифікувати КВС, виявити їх взаємодію та визначити адекватні характеристики.
5.

На

підставі

даних

фізичного

експерименту сформульовано

практичні

рекомендації з розрахунків та проектування пальникових пристроїв для ефективного
спалювання

високозольних

та

високовологих

відходів

деревообробних

та

сільськогосподарських виробництв з низькою реакційною здатністю та теплотою згоряння.
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