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Перспективное применение изделий, изготовленных из вышеперечис-
ленных материалов, позволило экономить сырье, полуфабрикаты и особенно,
что очень важно, снизить затраты на изготовление деталей ПЭД при одно-
временном сохранении основных показателей качества и надежности элек-
тродвигателей.
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ЗАДАЧІ ПРИСКОРЕННЯ РУХУ КРАПЛІ ГАЗОВИМ ПОТОКОМ

На практиці зустрічаються випадки, коли за допомогою потоку газу
прискорюють рух крапель, тобто збільшують їх кінетичну енергію при виті-
канні з технічного пристрою. Наприклад, у пожежній справі намітилась тен-
денція використовувати цей спосіб при подаванні вогнегасної речовини газо-
рідинними стволами [1]. Розглянемо задачі цього класу у спрощеній поста-
новці. Такий підхід дозволяє з'ясувати основні закономірності прискорення
руху та одержати аналітичні розв'язки, які можна уточнити у ході подальших
досліджень.

1. Прискорений рух краплі у сталому потоці газу з урахуванням
випаровування. Випаровування  вважаємо зумовленим інтенсивним обті-
канням газовим потоком крапель під час  їх розгону в камері. Нескладна лі-
нійна модель випаровування цілком коректна, оскільки час розгону дуже ма-
лий і ефекти, пов'язані з нелінійністю, не встигатимуть проявитися.

У такому випадку диференціальне рівняння руху має вигляд
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3  xсk ; * ,  - питомі маси газу та рідкої краплі; xс - кое-

фіцієнт аеродинамічної взаємодії краплі з газом; 0r радіус краплі в момент
входження у газовий потік;  швидкість зменшення радіуса краплі в часі за
рахунок випаровування; 0V - швидкість газового потоку.

В роботі приходимо до висновку, що випаровування мало впливає на
параметри руху краплі, тому далі його не враховуємо.
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2. Розрахунок прискореного руху з використанням квадратично-
поліноміальної залежності для аеродинамічної сили. Розглянута вище мо-
дель будувались на припущенні, що коефіцієнт xc є сталою величиною. У ба-
гатьох дослідженнях вважають, що він залежить від числа Рейнольдса Re .
При цьому, спираючись на різні критерії, використовують різні варіанти та-
кої залежності [2]. Далі теж використаємо одну із них, а саме приймемо, що
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Тут  - кінематична в'язкість газу, в якому рухається крапля діаметра d .
Нехтуючи випаровуванням, прискорений рух краплі у потоці газу, з

урахуванням виразу (2), будемо описувати рівнянням
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3. Модель розгону крапель, зі степеневою залежністю аеродинаміч-
ної сили від швидкості. Вище припускалось, що аеродинамічна сила R про-
порційна квадрату швидкості обтікання краплі газом або є квадратично – по-
ліноміальною функцією цієї швидкості. Поширимо одержані результати на

випадок степеневої залежності, коли   xVR  0 , де  і  > 0 – деякі кон-
станти.

Прискорений рух краплі буде описуватись диференціальним рівнянням
  xVx   0 . (4)

Розв'язки записаних диференціальних рівнянь одержано в аналітично-
му вигляді.
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