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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНОЇ ДІЇ РАДІАЛЬНОГО ВОДЯНОГО  
ЕКРАНА 

 
В роботі представлено огляд літературних джерел присвя-чених аналітичному дослідженню 

захисної дії водяної завіси від теплового навантаження. Проведено експериментальні дослідження по 
визначенню коефіцієнта екранування теплового випромінювання, з яких визначено, що коефіцієнт 
екранування збільшується зі збільшенням товщини завіси. 

Ключові слова: захисний водяний екран, теплове випромі-нювання,  коефіцієнт екранування. 
 
Вступ. На сьогоднішні відоме використання водяних завіс в якості захисних екранів від шкідливої дії 

теплового випромінювання на пожежі, але поряд з цим немає чітких характеристик захисної дії захисного 
водяного екрана (ЗВЕ).  

Постановка проблеми. В роботах [1, 2] проведено аналітичні дослідження процесу екранування 
конвективної та променистої складових теплового потоку вертикальною водяною завісою. 

В роботі [2] досліджено екрануючу дії вертикальної водяної завіси враховуючи процеси розсіювання, 
де показано,  що частка теплового випромінювання,  яка проходить через завісу може змінюватися в межах 
від 0  до 1/ 2 . 

При цьому аналітичні дослідження не були підтвердженими експериментальними даними, та не 
враховували фізичних властивостей речовини, що утворювала завісу. 

Мета роботи. Провести експериментальне дослідження по визначенню захисної дії радіального 
водяного екрана.  

Виклад матеріалів дослідження. Експериментальні дослідження по визначенню захисної дії ЗВЕ 
проводилися на полігоні вогневих випробувань ЛДУБЖД. ЗВЕ отримували шляхом використання ствола 
комбінованої дії [3]. Ширину розсіювальної щілини змінювали в межах 3(1 2,5) 10щd

-= ¸ ×  м. Джерело 
випромінювання осередку пожежі створювали з допомогою дизельного палива. Відстань від джерела 
пожежі до щілини становила дж 0,8z = . Вимірювання густини потоку теплового випромінювання 
здійснювали з допомогою приладу ВТП-1.  

Коефіцієнт  екранування ( e ) визначався з співвідношення теплового випромінювання перед ЗВЕ (F ) 

та після ( ЗF ), а саме як: 
З

F
F

. Отриманні експериментальні дані представлено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1  

Результати експериментальних досліджень екранування теплового випромінювання радіальною водяною 
завіси 

Ширина 
розсіювальн
ої щілини, 

Тиск 
перед 

стволом, 

Витрата 
води, 

Потужність 
теплового 

потоку, без 
завіси 

Потужність 
теплового 
потоку, з 
завісою 

Коефіцієнт 
екрануванн

я, 
 

№ 
п.п. 

мм кПа  л/с кВт/м2  кВт/м2 e   
1. 1 156,8 5,65 18,02 11,01 1,63 
2. 1 401,8 9,04 16,03 10,10 1,58 
3. 1 421,4 9,26 18,51 10,22 1,81 
4. 1,5 156,8 6,61 19,22 10,31 1,86 
5. 1,5 470,4 11,46 19,15 11,23 1,7 
6. 1,5 534,1 12,21 21,15 14,89 1,42 
7. 2 206,78 8,84 25,01 14,11 1,77 
8. 2 339,08 11,32 30,00 13,90 2,15 
9. 2 402,78 12,34 30,10 13,91 2,16 
10. 2,5 245 10,72 30,02 11,22 2,67 
11. 2,5 439,04 14,34 20,11 7,05 2,85 
12. 2,5 486,08 15,09 20,05 7,01 2,86 

Висновок: З приведених експериментальних досліджень видно, що коефіцієнт екранування ЗВЕ 
збільшується при збільшенні його товщини.  
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