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У статті наведено експериментальні дослідження із визначення ін-

тенсивності опромінення поверхні інфрачервоними нагрівачами в 

залежності від потужності та висоти їх встановлення. Визначено 

площу опромінення поворотними та не поворотними променевими 

нагрівачами. 
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На сьогоднішній день енергоощадність займає одну з ключових 

позицій у розвитку та економіці ринків споживчих послуг і матеріалів. 

В умовах залежності щодо постачання природного газу з Російської 

Федерації існує потреба у використанні альтернативних джерел енер-

гії, зокрема при виборі систем опалення. Системи теплозабезпечення 

промислових будівель великих об’ємів є одними з найбільших спожи-

вачів теплової енергії. Вдосконалювання таких систем має першочер-

гове значення для підвищення енергоефективності будівель і зниження 

витрат енергії на створення в них комфортних умов мікроклімату. 

Ефективними системами опалення високих виробничих примі-

щень є системи, що базуються на використанні електричних інфрачер-

воних нагрівачів. Основна перевага яких полягає в тому, що вони на-

грівають лише ті зони, де обігрівання є необхідним. В результаті, ви-

користання таких систем теплозабезпечення нагріваються тільки 

окремі поверхні та об’єкти. Таким чином, можна досягти необхідного 

теплового стану в різних зонах приміщення або окремих робочих міс-

цях [1–6]. Проте, при використанні променевих систем опалення зна-

чення розподілу променевої енергії на поверхні є нерівномірним. То-

му, постає завдання у забезпеченні рівномірного розподілу теплової 

енергії по всій площі робочої зони. 

Для ефективного застосування систем радіаційного опалення було 

розроблено конструкцію нагрівального пристрою, який забезпечить 

рівномірний розподіл інтенсивності опромінення та приведе до необ-

хідних результатів роботи інфрачервоних обігрівачів [7–8]. Схема цьо-
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го пристрою наведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Пристрій інфрачервоного обігріву приміщень 

1 – джерело випромінювання; 2 – відбивач;  

3 – електричний двигун з редуктором; 4 – вісь обертання; 

5 – елементи кріплення; 6 – підшипниковий вузол 

 

Пристрій променевого обігріву приміщень працює наступним чи-

ном. 

Вмикається інфрачервоне джерело 1, яке здійснює випромінювання 

електромагнітними хвилями. Відбивач 2 пристрою спрямовує теплові 

промені в зону обігріву. Джерело випромінювання 1 разом з відбива-

чем 2 нерухомо кріпляться до осі обертання 4, яка за допомогою під-

шипникових вузлів 6 та кріплення 5 фіксується до стелі. Електричний 

двигун з редуктором 3, які з’єднані з віссю обертання 4, здійснюють 

рівномірне та поступове обертання джерела випромінювання 1, вста-

новленого у відбивач 2 на 30–45
о
. 

Для проведення експерименту використано інфрачервоні нагрівачі 

потужністю 1400, 2000, 2500 Вт, які розташовувались на висоті 1,6 м, 

2,2 м, 2,8 м, 3,4 м, 4,0 м, 4,6 м, 5,0 м, 5,3 м.  

Визначення інтенсивності опромінення поверхні здійснювались від 

вертикальної осі розташування інфрачервоного джерела вздовж гори-

зонтальної поверхні. 

Графік розподілу інтенсивності опромінення при поворотному та 

неповорному режимах роботи променевого обігрівача потужністю 

2000 Вт зображено на рис. 2 – рис. 6. 
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Рис. 2. Графік зміни інтенсивності опромінення при поворотному 

та неповорному режимах роботи інфрачервоного обігрівача 

потужністю 2 кВт на висоті встановлення 1,6 м 

 

 
Рис. 3. Графік зміни інтенсивності опромінення при поворотному 

та неповорному режимах роботи інфрачервоного обігрівача 

потужністю 2 кВт на висоті встановлення 2,2 м 
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Рис. 4. Графік зміни інтенсивності опромінення при поворотному 

та неповорному режимах роботи інфрачервоного обігрівача 

потужністю 2 кВт на висоті встановлення 2,8 м 

 

 
Рис. 5. Графік зміни інтенсивності опромінення при поворотному 

та неповорному режимах роботи інфрачервоного обігрівача 

потужністю 2 кВт на висоті встановлення 3,4 м 
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Рис. 6. Графік зміни інтенсивності опромінення при поворотному 

та неповорному режимах роботи інфрачервоного обігрівача 

потужністю 2 кВт на висоті встановлення 5 м 

Із графічних залежностей видно, що зі збільшенням висоти розта-

шування випромінювача, інтенсивність променевої енергії зменшуєть-

ся. При використанні поворотних інфрачервоних нагрівачів збільшу-

ється площа нагрівання, а також досягається більш рівномірний розпо-

діл променевої енергії на поверхні опромінення. 

Провівши аналогічні експериментальні дослідження з використан-

ням інфрачервоних джерел потужністю 1400 та 2500 Вт отримуємо на-

ступну графічну залежність рис. 7. 

 
Рис. 7. Залежність інтенсивності випромінювання від висоти встановлення  

інфрачервоних нагрівачів різної потужності при нерухомому режимі 
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Таким чином, використання поворотних інфрачервоних нагрівачів 

дає змогу досягти ефективного та рівномірного нагрівання робочої зо-

ни більшої площі ніж зазвичай, рівномірного розподілу інтенсивності 

променевої енергії, а також відповідно і зменшення енерговитрат, що 

підвищить ефективність роботи променевих систем опалення. 
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В статье приведены экспериментальные исследования по опреде-

лению интенсивности облучения поверхности инфракрасными на-

гревателями в зависимости от мощности и высоты их установки. 

Исследована площадь облучения поворотными и не поворотными 

лучевыми нагревателями. 

Ключевые слова: тепло, энергосберегающие системы, отопления, 

инфракрасные обогреватели, лучистая энергия, площадь облуче-

ния, интенсивность облучения. 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


