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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ FIRE DYNAMICS SIMULATOR 

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАГРІВУ СТАЛЕВИХ БУДІВЕЛЬНИХ  КОНСТРУКЦІЙ  
В УМОВАХ ПОЖЕЖІ  

 

Для вивчення та більш поглибленого розуміння процесів, які відбуваються при нагріві 
будівельних конструкцій в умовах пожежі застосовуються різноманітні програмні 
комплекси, використання яких  в навчальному процесі є обов’язковою умовою для 
проведення якісного навчання та підготовки кваліфікованого інженера  у сфері пожежної 
безпеки. 

Зрозуміло, що нагрів будівельних конструкцій в умовах розрахункової пожежі потрібно 
розглядати невід’ємно від процесів конвективного та променевого теплообміну у приміщенні 

На даний час найбільш оптимальним шляхом для отримання детального опису процесів 
тепломасообміну в умовах розрахункової пожежі є застосування з цією метою польових, або 
диференціальних математичних  моделей. Разом з тим польові моделі найбільш складні щодо їх 
математичного опису та як правило складаються із системи нестаціонарних диференціальних рівнянь в 
часткових похідних, що вимагає застосування потужного обчислювального обладнання для їх 
використання. 

За останні 50 років було розроблено та програмно реалізовано близько 90 польових 
моделей розвитку пожежі [1], серед яких можна виділити FPETOOL, HAZARD-1, JASMINE, 
SMARTFIRE, SOFIE та окремо Fire Dynamics Simulator (FDS). Переважна більшість 
розроблених програмних продуктів для моделювання динаміки розповсюдження небезпечних 
факторів пожежі досить вузько зорієнтовані та призначені для використання їх фахівцями в 
галузі пожежної безпеки та теплофізичних процесів, тому використовуються переважно їх 
розробниками. 

Програмний продукт Fire Dynamics Simulation (FDS) було розроблено на дещо інших засадах. 
Він являє собою результат 25 річної праці фахівців Національного інституту стандартів і технологій 
(NIST) Міністерства торгівлі США,  Центру технічних досліджень (VTT) Фінляндії та спеціалістів 
інших країн. По суті FDS являє собою результат глобалізації науки в галузі пожежної безпеки.  

Метою цієї роботи було визначення можливості застосування програмного 
забезпечення FDS для  дослідження процесів нагріву сталевих циліндричних конструкцій, 
що в подальшому дало змогу застосувати FDS для розрахунку нагріву  опор та вузлів 
кріплення навісу  стадіону по вул. Стрийській – кільцевій дорозі у м. Львові в умовах 
теплової дії пожежі згідно  заданих сценаріїв та використання цього матеріалу при вивченні 
навчальної дисципліни «Поведінка металевих конструкцій в умовах пожежі». 

Для вирішення поставленої мети було проведено натурний вогневий та обчислювальний 
експерименти, результати яких порівнювались між собою. Отримані результати 
використовувались при вивченні предмету «Пожежна профілактика в будівництві». Для 
проведення вогневих експериментальних досліджень було використано випробувальний бокс із 
зовнішніми розмірами 5050 мм х 3560 мм х 2730 мм з бетонними стінами, підлогою  та покриттям 
товщиною 80 мм.  
Внутрішній об’єм боксу було поділено металевою перегородкою з профільованого листа 
товщиною 0,5 мм на дві частини. В більшій частині внутрішніми розмірами 3760 мм х 3400 
мм х 2570 мм на підлозі на відстані 750 мм від стіни розташовувалось квадратне металеве 
деко модельного вогнища із довжиною сторони 300 мм, висота борта становила 100 мм, 
товщина стінок – 2 мм. Напроти дека вертикально встановлювалась сталева труба за  ГОСТ 
3262-75 [2]  зовнішнім діаметром 79 мм з товщиною стінки 4 мм. 



В цій частині приміщення було встановлено 5 термопар. Термопари були згруповані 
відповідно біля колони з боку модельного вогнища  на відстані 70 мм ±20 мм на висотах 1400 
мм±20 мм, 1840 мм±20 мм, 2310 мм±20 мм, а також безпосередньо на колоні з боку вогневого 
впливу на висотах 650 мм±20 мм та 1840 мм±20 мм. Загальний вигляд випробувального 
приміщення, місць установки термопар та дека модельного вогнища наведено на рис.1-2. 

Порядок проведення натурного вогневого експерименту полягав у наступному. У деко 
модельного вогнища заливалось 1000 мл еталонного гептану за [3]. Вмикалась реєстрація 
показань термопар. Гептан у  модельному вогнищі підпалювався, двері випробувального 
боксу зачинялись. Реєстрація температури в точках Т2-Т4, T6-T8 продовжувалась протягом 
700 с, після чого реєстрація зупинялась, вікно випробувального боксу відчинялось та 
проводилось його провітрювання. Експеримент було проведено двічі за ідентичних умов.  

Обчислювальний експеримент проводився за допомогою системи паралельних розрахунків 
із використанням програмного забезпечення MPICH 2, на персональному комп’ютері конфігурації 
СРU Intel Core Duo 2.6 GHz, 2Gb DDR2, HDD 160 Gb.  Операційна система –  Microsoft Windows 7.  

Значення температури на поверхні сталевої колони  вимірювався віртуальним 
вимірювальним пристроєм за показником 'WALL_TEMPERATURE' із відповідно заданим 
напрямком щодо координатних вісей.  

Теплофізичні характеристики сталі приймались: 
питома теплоємність – 500 Дж/кг·К; 
теплопроводність 48 Вт/м·К; 
густина – 7850 кг/м3. 
Візуалізація розподілу температур у випробувальному приміщенні по перетину 

модельного вогнища наведена на рис.3. 
Результати натурних вогневих експериментів та результати обчислювального 

експерименту представлені на рис. 3 у  відповідних координатних площинах. Максимальне 
відхилення між значеннями температур отриманих за результатами моделювання та 
вогневого експерименту не перевищило 15 % для термопар встановлених біля колони, та 
25% – для термопар встановлених безпосередньо на поверхні колони. 

 

  
 

Рис. 1. Загальний вигляд випробувального 
приміщення 

 

 
Рис. 2. Схема розташування термопар 



 
 

Рис. 3. Розподіл температур  уі випробувальному приміщенні 
 

 
Рис. 4. Значення температур у точках Т2 – Т4, Т6 – Т8 

 
 



Висновки. 
1. Використання програмного забезпечення FDS дозволило проаналізувати процеси, 

що відбуваються в металевих конструкціях, що в свою чергу допомоголо покращити рівень 
засвоєння дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві». 

2. Визначені максимальні розбіжності температур між розрахунковими та 
експериментальними значеннями, що  не перевищили  20% для повітря та 25 % для поверхні 
сталевої ціліндрічної конструкції, мають бути використані під час розрахунків прогріву 
сталевих циліндричних конструкцій в умовах пожежі за допомогою програмного 
забезпечення FDS шляхом збільшення розрахованих значень температур на визачену 
похибку.  

3. Доцільно продовжувати апробацію програмного забезпечення FDS щодо його 
застосування для визначення прогріву будівельних конструкцій різних типів в умовах пожеж 
та здійснити більш якісний підбір програм, які дозволяють демонструвати процеси, що 
відбуваються в будівельних конструкціях 


