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2Предмет, проблема, мета та зміст роботи

Мета роботи – зниження відносної вологості повітря тунелів глибокого 
залягання до нормованого значення або нижче (φ≤75%) шляхом 
нагрівання тунелів інфрачервоними обігрівачами

ВУ 229

ВУ 115

При середньому значенні
пасажиропотоку 1816 осіб/год на
одній станції метрополітену під
час дихання та випаровуванні з
поверхні тіла в літній період при
температурі зовнішнього повітря
+23 °С від пасажирів за 18 годин
робочого дня виділяється вологи
3270 кг/день (182 кг/год).

Цодиков В.Я. Вентиляция и теплоснабжение
метрополитенов. М.: Недра, 1975, 568 с. (табл. на 77стр)



Необхідність розробки і опис моделі 3

Граничні умови:

Вологість на вході в тунель (перед ділянкою нагріву) 97%, швидкість
повітря в тунелі 0,5 м/с, температура повітря на вході в тунель (перед
ділянкою нагріву) 14°С, температура прошарку землі 10 °С.

Моделі враховують основні геометричні особливості тунелів глибокого 
залягання загальною довжиною 2,1 км, а також фізичні процеси, які там 
відбуваються, а саме: 

1. гідродинаміку потоків повітря (швидкості, витрати, напрямок і 
розподіл тисків) всієї мережі СЗГ з урахуванням прямого впливу 
роботи вентиляційних ВШ115, ВШ229, а також не прямого впливу 
станційних ВУ

2. тепловий стан всієї мережі СЗГ з урахуванням температури 
оточуючого середовища і масиву землі, в якому знаходяться тонелі
протягом року

3. вологий стан всієї мережі СЗГ з урахуванням температури і 
вологості повітря оточуючого середовища 



Розрахункові моделі термогазодинамічного стану тунелів 4

Тривимірнаа 3D модель

Математична модель

1. Рівняння енергії 
2. Рівняння імпульсів
3. Рівняння переносу 

Species transport
4. Модель турбулентності k-ε



5Промислові інфрачервоні обігрівачі. Технічні характеристики

Розташування в площі поперечного 
перерізу тунелю

Розташування по довжині тунелю



6Зміна відносної вологості тунельного повітря в 
межах ділянки нагрівання тунелю обігрівачами

Залежність 
відносної вологості 
тунельного повітря 

від довжини 
ділянки нагрівання 
тунелю глибокого 

залягання 
промисловими 

інфрачервоними 
обігрівачами

Залежність 
відносної вологості 
тунельного повітря 

від довжини 
ділянки нагрівання 
тунелю глибокого 

залягання 
промисловими 

інфрачервоними 
обігрівачами



7Відносна вологість тунельного повітря після ділянки нагрівання

Залежність 
відносної 
вологості 

тунельного 
повітря від 

відстані після 
закінчення 

ділянки 
нагрівання в 

тунелі

Залежність 
температури 

стінки оправи 
тунелю від 

відстані після 
закінчення 

ділянки 
нагрівання в 

тунелі



8Результати моделювання: поля параметрів мікроклімату по 
ділянкам СЗГ

Геометрична 
модель ділянки 

нагрівання тунелю 
глибокого 
залягання

Відносна вологість тунельного повітря та на стінках оправи тунелю

Розподіл температури в 
об’ємі тунельного 

повітря, на поверхні 
стінки оправи тунелю та 
в об’ємі прошарку землі 
товщиною 10 м навколо 

тунелю



Моделювання режимів роботи тунелів глибокого залягання з 
метою забезпечення параметрів мікроклімату 

9

Поля абсолютної і відносної вологості та температур тунельного 
повітря під час закінчення літнього (сухого) та зимового (вологого) 

періодів для СТ та пікету ПК10



ВИСНОВКИ 10

◼ Були прораховані ділянки метро довжиною 100м, 200м, 400м т 600м в моделях
Ansys Fluent. Моделювалося нагрівання з виділенням теплоти в повітря та з
допомогою радіаційного нагрівання при виділенні теплоти в стени тунелю. Для
зменшення вологості повітря від 97% до 75% необхідно 60 кВт теплової енергії.

◼ За результатами моделювання встановлено, що інфрачервоні обігрівачі
загальноютепловою потужністю 60 кВт доцільно розмістити в шахматному
порядку на ділянціСЗГ від станції Хрещатик до роз’їзду в межах пікетів ПК 006–
ПК 006,5. Крім того,інфрачервоні обігрівачінеобхідно розташувати в нижні
частині тунелю так, щоб зонанагрівання починалася вище рівня рейс, а
закінчувалася нижче верхньої точки тунелю,як зображено на рис. На стінках
тунелю допускається мінімальне перекриття зонобігріву між сусідніми
інфрачервоними обігрівачами.

◼ В період високої вологості тунельного повітря нагрівання стінтунелю і повітря
на ділянці обігріву призведе до зниження вологості від 98% до 75%, апісля
ділянки обігріву відносна вологість тунельного повітря зростатиме на 1%
зкожними 100 м в напрямку ст. Хрещатик

◼ З огляду щорічної зміни параметрів повітря навколишнього середовища
можевиникнути ситуація із зниженням температури стінки оправи тунелю
нижчедопустимого значення 14 °С, в такому випадку слід починати обігрівання
стінок тунелювідразу після закінчення зимового періоду або на 1-2 місяці
раніше.

ДЯКУЮ  ЗА  УВАГУ


