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Розрахунок конструкції елементів захисту системи керування та 

температури в зоні їх розміщення. 

 

При розробленні дистанційно керованого пожежного 

устаткування однією з основних задач є забезпечення захисту системи 

керування від теплового випромінювання, що в свою чергу призведе 

до зменшення відстані подачі вогнегасних засобів до осередку 

пожежі. 

Проведемо розрахунок температури в зоні розміщення 

елементів систем керування дистанційно керованого устаткування. На 

підставі проведених експериментальних досліджень виведемо 

залежність густини теплового потоку від відстані рис.1, згідно якої в 

подальшому ми зможемо провести розрахунок теплового потоку на 

необхідній відстані 
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Рис.1. Залежність густини 

теплового потоку від відстані 

Рис.2. Склад ізоляційного шару 

захисного кожуха

 

  На підставі математичних розрахунків було отримано: 
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де: 0q = 45123∙x
-1.308

; 

1 = 5,5∙10
-4

м; 

3 = 0,02 (0,05; 0,09) м; 

2 = 5∙10
-4

м; 

0 = 110,950 Вт/м∙К; 



1 = 0,47 Вт/м∙К; 

2 = 0,303 Вт/м∙К; 

Підставимо значення та вирахуємо оптимальну відстань на якій 

буде досягнуто оптимальну температуру (70
о
С=343К) для 

безперебійної роботи системи керування під захисним кожухом 

дистанційно керованого пожежного устаткування, з різними 

товщинами ізолюючого шару рис.2. 

Отже, температура  під захисним кожухом на різних відстанях 

та різних товщинах ізолювального шару з шлакової вати становитиме 

(див.табл.1) 

 

Таблиця 1. Дані проведення розрахунків товщини ізолюючого 

шару для захисту від підвищеної температури. 

Відстань від 

осередку 

вогнища, м 

Товщина ізолюючого шару, мм 

50 70 90 

Температура в зоні розміщення системи керування під 

захисним кожухом, К (
о
С) 

11 616 - - 

12 614 540 - 

13 606 539 472 

14 592 531 470 

15 571 515 459 

16 542 491 440 

17 503 456 409 

18 448 405 361 

19 357 316 - 

Висновок. На підставі проведених розрахунків розроблений та 

виготовлений захисний кожух з відповідним ізоляційним шаром. В 

якості захисного кожуха використовується оцинкований лист, на який 

з внутрішньої сторони наклеюється 90 мм шар шлакової вати за 

допомогою бітумно-полімерної мастики Ceresit BT41, який забезпечує 

безперебійну роботу системи керування на відстані 19м. 
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