
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПІД ЧАС 
ПОЖЕЖ 

 
В.І. Гудим 

м. Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 
м. Краків, Краківська політехніка 

А.Ф. Гаврилюк 
м. Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 
Під час пожеж визначальним є тепловий потік від відкритого 

полум’я, який нагріває  навколишні предмети та конструкції об’єктів в 
наслідок чого відбувається розвиток пожеж.  Встановлення залежності 
між тепловим потоком, віддалю та середовищем, в якому 
розвивається пожежа, та виявити фактори, які впливають на тепловий 
потік, дасть змогу зменшити тепловий  вплив на рятувальників та 
забезпечити безпечні відстані, які б унеможливлювали подальший 
розвиток пожежі.    
 Експериментально встановлено, що температура факела пожежі 
на відкритій місцевості дерев’яних будівель сягає 1100-1150 оС , у 
випадку горіння каучуку 1250 оС, а нафтопродуктів - 1250-1300 оС [5]. 

Під час ліквідації пожеж в багатьох випадках доцільніше 
рятувати уцілілі об’єкти, які знаходяться неподалік від джерела 
температури, ніж боротися з самим вогнищем, яке швидко може 
охопити всі об’єкти. Тут визначальним є радіаційний і конвективний 
способи передачі тепла. Інтенсивність розвитку пожежі або її гасіння 
залежить від густини теплового потоку і від температури поверхні 
горючих матеріалів та конструкцій.  
 Цьому приділяється мало уваги і застосовується переважно 
зв'язок [1, 2, 3, 5]  між температурою і тепловим потоком, при цьому 
невідомо як залежить температура на певній відстані на предметах від 
температури полум’я, чи середовища, в якому відбувається пожежа. 
 В [4] наведено зв'язок між  густиною теплового потоку та 
відстанню від джерела випромінювання до опромінювальних 
предметів, проте при цьому було прийнято ряд вагомих допущень, 
серед яких: 
- тепловий потік поширюється прямолінійно і перпендикулярно до 
площі поверхні полум’я; 
- відсутність руху повітряних мас; 
- сталий тиск та вологість у всьому об’ємі горіння; 
- поверхня полум’я вважається гладкою; 

Для розв'язання поставленої задачі було виконано 
експериментальні дослідження в лабораторних умовах. Під час 
виконання експериментів визначалася залежність зміни густини 



теплового випромінювання з відстанню від джерела випромінювання 
та температури в різних точках простору. 

Експериментальні дослідження показали, що густина теплового 
випромінювання різко зменшується при збільшенні відстані від 
джерела випромінювання, а також при введенні у простір дрібно 
розпиленої води. Тепловий потік, визначає температуру,  яка в свою 
чергу призводить до самозаймання оточуючих предметів та будівель. 
В процесі дослідження вимірювали значення температури в межах від 
0,5  до 1,5 м від джерела теплового потоку  із середньою потужністю 
14 кВт/м2 , а температура на його поверхні досягала 550-650 0С. 
Уведення в простір між полум’ям та об’єктом дрібно розпиленої води 
послаблює густину теплового потоку в 2-2,2 рази. 

Крім досліджень інтенсивності теплового потоку здійснено 
вимірювання температури в залежності від часу початку горіння 
факела полум’я у точках віддалених від поверхні джерела в межах від 
0,5 до 1,5 м. 

У кожній точці, в якій вимірювалася температура було 
встановлено по дві термопари ТХА з метою отримання точніших 
результатів. В наслідок вимірювань отримано сімейство 
характеристик температури від часу на інтервалі 30 хв, починаючи від 
моменту підпалу і до суттєвого послаблення теплових характеристик 
полум’я.  

В літературі  [4]  наведено аналітичний вираз  густини 
теплового потоку, який отримано в наслідок розв’язання 
диференційного рівняння, котре описує  випромінювання джерелом 
тепла з інтенсивністю I0, який має вигляд:   
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де q- інтенсивність випромінювання, Вт/м2;  - коефіцієнт 
послаблення середовища, м-1; 
 r- відстань від випромінювальної поверхні до об’єкту що 
опромінюється, м;  
F- площа випромінювальної поверхні  факела в напрямку об’єкта, м2; 
Ф- коефіцієнт опромінення. 

Вираз (1) дозволяє оцінювати тепловий потік з врахуванням як  
геометричних параметрів полум’я так і відстані до опроміненого 
предмету з врахуванням послаблюючих властивостей середовища.  

Під час проходження теплового потоку через середовище він 
послабляється в наслідок поглинання та розсіювання. Атмосферне 
повітря в якому міститься пил і водяна пара в завислому стані, а також 
промислові гази є послаблювачами теплового потоку, при цьому 
коефіцієнт послаблення таких середовищ становить 3.0..2.0 . 



Коефіцієнт послаблення тонко розпиленої води за даними [4] 
становить 3 . В роботі виконано лабораторне дослідження з 
метою оцінки коефіцієнта послаблення теплового потоку для випадку 
дрібно розпиленої води, який становить за отриманими результатами

2,2 . Однак для інших середовищ, які можуть мати 

характеристики відмінні від раніше згаданих, значення   вимагає 
уточнення. В зв’язку з цим нами виконано серію експериментальних 
досліджень в лабораторних умовах на підставі яких було отримано 
уточнені значення коефіцієнта   для різного ступеня розпилення 
води. 
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