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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ УТВОРЕНОГО 
ТЕПЛОВИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ПОЛУМ’ЯМ ПОЖЕЖІ 

Постановка проблеми. Під час процесу горіння, який супроводжується 
температурами понад 600 ̊С, визначальним є променевий тепловий потік 
відкритого полум’я [2], який складає близько 95 % від всієї кількості переданої 
енергії. Опромінюючи навколишні предмети та конструкції відбувається їх 
стрімке нагрівання, що призводить до займання та відповідно до подальшого 
розвитку пожежі. Тому встановлення залежності з відстанню та температурою 
поверхні навколишніх предметів та виявлення факторів, які впливають на 
величину температури, дозволить забезпечити безпечні відстані, які б 
унеможливлювали подальший розвиток пожежі та зменшити  його негативний 
вплив на рятувальників. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стаціонарне (усталене) 
температурне поле визначається відстанню до полум’я та послаблюючим 
ефектом середовища,  (наприклад дрібнорозпиленою водою). Дуже важливо 
виявити зв'язок між температурою поверхні навколишніх предметів, та 
параметрами середовища, в якому  променевий тепловий потік поширюється 
від полум’я, щоб формувати умови, які б дозволили температуру у 
навколишньому середовищі, де відбувається пожежа. Цьому приділяється мало 
уваги і застосовується переважно зв'язок [1, 2, 3, 4, 6] лише  між температурою і 
енергією випромінювання, при цьому невідомо, як залежить температура 
предметів на певній відстані від температури полум’я та середовища, в якому 
відбувається пожежа. Тому актуальною задачею є змоделювати процес, який би 
враховував з достатньою точністю параметри, які впливають на теплове 
випромінювання, зокрема вплив відстані та властивостей середовища на 
послаблення температури поверхні навколишніх предметів.  

Виклад основного матеріалу. Для розв'язання поставленої задачі було 
виконано експериментальні дослідження в лабораторних умовах. Джерелом 
променевого теплового потоку було модельне вогнище пожежі створене 
горінням 16 кг дубової деревини, складеної в штабель. Температура 
визначалась регулятор-вимірювачем температур РТ-0102 та 
термоперетворювачами ТХА. Експериментально  здійснено вимірювання 
температури опромінених предметів залежно від часу початку горіння факела 
полум’я у точках нормально віддалених за нормалю від поверхні джерела на 
відстані  від 0,5 до 1,5 м, графічна залежність якої наведена на рис.1. У кожній 
точці, в якій вимірювалася температура, було встановлено по дві термопари 
ТХА з метою отримання точніших результатів. Внаслідок вимірювань 
отримано сімейство температурних кривих залежно від часу експерименту, 
який тривав 30 хв, починаючи від моменту підпалу і до суттєвого послаблення 
теплових характеристик полум’я.  

На 15 хвилині під час інтенсивного горіння та максимальної початкової 
енергії випромінювання полум’я  у простір між полум’ям та точками, з яких 
фіксувалася температура було введено дрібнорозпилену воду. Температура, що 



замірялася термопарами, після введення дрібнорозпиленої води зменшилася, 
тому введення дрібнорозпиленої води призводить температури в цих точках. 

 

 
Рис. 1. Зміна температури в часі на різній відстані від полум’я пожежі 

 
Висновки. Під час виконання експериментальних досліджень було 

встановлено, що середовище, в якому відбувається випромінювання, суттєво 
впливає на променевий тепловий потік і на  значення температури в точках 
простору, які піддаються опроміненню. Зокрема, дрібнорозпилена вода 
зменшує опромінення об’єкту з коефіцієнтом послаблення β =2..2,2 рази, що 
підтверджено експериментально. Тому доцільно використовувати розпилені 
струмені води для захисту суміжних об’єктів від самозаймання, а також 
особовий склад. 
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