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Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі у сфері 

пожежної безпеки – розкриття закономірностей зміни параметрів поширювання пожежі на 

сусідні об’єкти будівництва залежно від швидкості та напрямку вітру, як наукового 

підґрунтя удосконалення розрахункового методу прогнозування поширювання пожежі на 

сусідні об’єкти. 

В дисертаційному дослідженні проаналізовано теоретичні напрацювання та 

нормативну базу щодо сучасного стану методів оцінювання поширювання пожежі на 

сусідні об’єкти будівництва з урахуванням вітрового впливу, зазначено та обґрунтовано 

параметри, що в процесі пожежі можуть найбільше вплинути на сусідні будівлі та 

спричинити їх подальше займання, наведено методику експериментальних досліджень 

закономірностей зміни теплового впливу пожежі на сусідні будівлі залежно від сили та 

напрямку вітру якою запропоновано розглянути два варіанти можливих сценаріїв впливу 

вітру на процес теплообміну. За розробленою методикою проведені експериментальні 

дослідження закономірності зміни поширювання полум’я на дослідний зразок залежно від 

сили та напрямку вітру та перевірено їх адекватність за методами статистичної обробки. 

Проведено математичне моделювання процесу поширювання пожежі на сусідні об’єкти за 

моделлю, яка на цей час вже розроблена та перевірена, при цьому цю модель доповнено 

умовами вітрового впливу. На основі даних, отриманих під час моделювання, розроблено 

таблицю розподілу температур залежно від відстані до джерела випромінювання та 

швидкості вітру. Проведено чисельний експеримент щодо визначення безпечних 

відстаней в залежності від найбільш значущих факторів з подальшим розрахунком 

поправочного коефіцієнту вітрового впливу. 
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