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ОЦІНКА ШВИДКОСТІ ВИСХІДНИХ ПОТОКІВ ПРИ ПОЖЕЖІ 
НАФТОПРОДУКТУ В ОБВАЛУВАННІ РЕЗЕРВУАРА 

 

Пожежі нафтопродуктів в резервуарних парках є одними з найскладніших 

внаслідок загрози каскадного розповсюдження пожежі на сусідні резервуари. 

Один із можливих сценаріїв пожежі – горіння розливу нафтопродукту в 

обвалуванні резервуара. Близьке розташування осередку горіння до 
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резервуара призводить до того, що передача тепла до резервуара відбувається 

не лише випромінюванням, а й шляхом конвекції. 

В роботі [1] побудовано модель теплового впливу пожежі нафтопродукту в 

резервуарі на сусідній резервуар, що виходить лише із променевої складової 

теплового потоку від пожежі, конвекційна складова не розглядається. Такий 

підхід є виправданим для випадку пожежі в резервуарі, оскільки конвекційні 

потоки розігрітих продуктів горіння і повітря спрямовані вгору. В [2] на 

основі теорії затоплених струменів розглянуто розподіл швидкостей і 

температур у висхідних потоках над осередком горіння, але використання цієї 

моделі потребує, в якості вихідних даних, початкової швидкості струменя, 

утвореного продуктами горіння і розігрітим повітрям.  

В [3] розглянуто витрати газу в об’ємі, в якому відбувається горіння: в зону 

горіння надходять пари горючої рідини, що випаровуються з її поверхні,  і 

повітря, а продукти горіння здіймаються вгору. Припускається, що 

нафтопродукт описано умовною хімічною формулою , а процес горіння 

рівнянням 

,         (1) 

де враховано молекулярний склад повітря у вигляді . Аналіз 

рівняння показує, що в реакції приймає участь  молей кисню, 

азоту і парів горючої рідини, внаслідок чого утворюється 

 молей азоту і продуктів горіння. В реакцію вступають 

гази з температурою , а продукти горіння мають температуру . Крім того, 

всі ці гази вважаються ідеальними і такими, що задовольняють 

співвідношенню 

, 

де  – тиск;  – об’єм газу;  – температура. Приймаючи тиск в зоні 

горіння таким, що приблизно дорівнює атмосферному тиску, отримаємо 

надлишковий об’єм продуктів горіння , який утворюється протягом часу 
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де  – питома масова швидкість вигорання;  – площа розливу;  – 

температура факела;  – температура кипіння горючої рідини; . 

Тоді середня швидкість цих потоків над областю горіння складає [3] 

.     (3) 

,               (4) 

де . 

На основі аналізу витрат газу в зоні горіння побудовано оцінку швидкості 

висхідних конвекційних потоків над пожежею розливу нафтопродукту в 

обвалуванні резервуара. Отримані результати можуть бути використані для 

розрахунку швидкості і температури висхідних потоків над осередком 

горіння, а також для побудови моделі їх теплового впливу на споруди 

різного типу. 
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