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АНОТАЦІЯ 

Цапко О.Ю. Захист деревини інтумесцентними покриттями. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості». – Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2020. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі, 

що полягає у запобіганні термічному руйнуванню деревини у будівельних 

конструкціях на основі розкриття механізму уповільнення процесу горіння, 

підвищення експлуатаційної здатності за умови захисту деревини 

інтумесцентними покриттями.  

Аналіз фізико-хімічних властивостей деревини дозволив визначити 

переваги і недоліки деревини, як конструкційного матеріалу. Виокремлено 

найбільш поширену ваду деревини, а саме здатність її структури не чинити опір 

вогневому потоку, що зумовлює великий ризик пожежонебезпеки. Цей ризик 

вимагає надання деревині вогнетривких властивостей шляхом обробляння 

вогнезахисними матеріалами. 

Проведено огляд способів та засобів вогнезахисту деревини. Після 

обробленої інформації класифіковані основні дієві засоби. Висвітлені їхні 

недоліки та переваги. Виявлені найбільш ефективні композиції для вогнезахисту 

деревини та встановлені їхні недоліки, а саме: висока токсичність, велика 

димоутворювальна здатність, відсутність спротиву розповсюдженню полум’я 

поверхнею, здатність з часом до осипання та відшаровування покриттів на основі 

композицій. Вище перераховані недоліки спонукають до пошуку шляхів їх 

усунення. 

Виявлено особливості утворення пінококсового шару покриття та роль 

компонентів, що входять до його складу на процес спучення. Обґрунтовано 

застосування в інтумесцентних покриттях спеціальних каталізаторів, вуглеводнів, 

газоутворювачів та в’яжучих речовин,  які здатні при температурному впливі 

утворювати пінококсовий захисний шар.   
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Виявлено роль мінеральної складової у структурі вогнезахисного  покриття, 

яка здатна, при високотемпературній дії, вступати в хімічну реакцію з 

компонентами покриття та утворювати керамоподібні сполуки, що здатні 

витримувати значний температурний вплив. 

Необхідною умовою забезпечення ефективності вогнезахисту є 

визначення основних трансформацій (займистості, горючості, поширення 

полум’я, димоутворювальної здатності, токсичності продуктів горіння) у 

поєднанні з показниками екологічності та експлуатаційної надійності. 

Недостатньо вивченим є процес прогріву і горіння засобів зберігання 

горючих виробів у дерев’яній тарі за наявності заходів захисту, що обумовлює 

відсутність моделей, які дозволяють оцінити зміну температури прогріву у 

залежності від властивостей засобу, товщини покриття і тривалості вогневого 

впливу. 

Під час спучування покриття відбувається розм’якшення складових з 

одночасним ендотермічним розкладанням антипіренів і газоутворювачів. Це 

призводить до утворення щільного шару пінококсу, який і спричиняє 

вогнезахисні властивості покриття. При цьому зовнішня поверхня покриття 

рухається у бік впливу температури полум’я, що забезпечує необхідну 

теплоізоляцію матеріалу, а інший шар покриття, який не зазнав перетворень і 

відокремлюється лінією фазового переходу, знаходиться у резерві. 

Ефективність застосування вогнезахисних покриттів спрямована на 

створення спучуючих вогнезахисних матеріалів, які діють за принципом істотного 

зниження теплопровідності утворених ними покриттів у результаті перетворення 

їх при інтенсивному тепловому впливі у пінококсові шари. Ці шари значно 

відсувають в часі як момент загоряння горючих конструкцій з дерева, так і 

нагрівання протягом заданого часу конструкцій до неприпустимо високих 

температур, що знижує їхню конструкційну міцність. 

Термічне руйнування вогнезахищеної деревини та процеси, що ініціюють 

руйнування при експлуатації будівельних конструкцій, досліджували при 

моделюванні цих об’єктів у лабораторних та натурних умовах. Для 
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дослідження взаємодії та взаємовпливу  компонентів інтумесцентного покриття 

на процес спучення було розроблено спеціальне обладнання та методика. 

Руйнування та процеси, що ініціюють при експлуатації дерев’яних конструкцій, 

досліджували при моделюванні цих об’єктів у лабораторних умовах. Для 

дослідження опору термічному руйнуванню деревини створено комплексний 

підхід до визначення вогнестійких та експлуатаційних властивостей деревини 

вогнезахищеної інтумесцентниими покриттями. Використовували 

стандартизоване обладнання існуючої нормативної бази. 

Проведено моделювання процесу просування фронту фазових 

перетворень під час спучування вогнезахисного покриття та отримані 

розрахункові залежності, що дозволяють спрогнозувати зміну динаміки 

спучування вогнезахисного покриття при впливі підвищеної температури. За 

отриманими залежностями розраховано час утворення пінококсу при 

термічному розкладі покриття, який сягає 2,2 с. При цьому фронт фазових 

перетворень переміщується у сторону підвищеної температури з утворенням 

коксу. Лінія розділу фронту спінювання у вигляді тонкого шару розділяє 

покриття на дві частини: спучений шар коксу, зовнішня частина якого 

рухається з певною швидкістю до джерела високої температури, та шар 

вихідного матеріалу. 

Розроблено фізичну модель процесу займання деревини та її математичну 

інтерпретацію, особливістю якої є наявність потужності виділення (поглинання) 

теплоти при термічному розкладі матеріалу та показника швидкість термічного 

розкладу сповільнення реакцій горіння при застосуванні вогнезахисного покриття. 

Встановлено, що після впливу на деревину високої температури, починається 

його займання з виділенням значної температури. Натомість, для зразка 

вогнезахищеної деревини йде поступове зниження температури, тобто 

зафіксовано відсутність горіння, а втрата маси деревини не перевищує 5 %. 

Встановлено, що для необроблених зразків показник розвитку горіння (α) 

становить 0,0152 с
-1

, показник припинення горіння (γ) ≈ 0.  За таких значень 

досягається максимальна швидкість вигоряння, яка становить близько 8,2 г/(м
2
·с). 
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Показники швидкості розвитку і припинення горіння для деревини обробленої 

вогнезахисним покриттям, суттєво відрізняються від попереднього, а саме, 

показник припинення швидкості горіння γ = 0,0284 с
-1

 за показника розвитку 

горіння α ≈ 0, с
-1

. За такої кількості захисного засобу досягається мінімальна 

швидкість вигоряння 2,11 г/(м
2
·с).  

Оброблення деревини інтумесцентним покриттям призводить до 

зниження швидкості обвуглювання у 5,6 разів і зміни структури та 

властивостей контактної зони деревини протистояти високотемпературному 

впливу. Стійкість обробленої деревини, оцінювана за зміною міцності при 

стиску, виявилась в середньому у 6 разів вищою порівняно з необробленою 

деревиною.  

Експериментально встановлено, що введення мінеральних наповнювачів 

до складу органо-мінеральної композиції у кількості 10 % сприяє підвищенню 

коефіцієнта спучення від 30 до 36,7, що у 1,5…1,84 рази більше, від значення 

коефіцієнта спучення органо-мінеральної композиції оптимального складу без 

наповнювачів. Введення до складу органо-мінеральної композиції наповнювача 

TiO2 до 10 % сприяє зменшенню коефіцієнта спучення у 1,74…2,13 у 

порівнянні з вищенаведеними добавками, та у 1,16 разів у порівнянні з 

композицією без наповнювачів, але значно підвищує термічну стійкість 

утвореного пінококсу. Введення оксиду титану та гідроксиду алюмінію у 

кількості 5 % сприяє досяганню найбільшого значення коефіцієнта спучення – 

до 47, що у 1,11 раз більше за значення коефіцієнта спучення при введенні 

таких компонентів, як: гідроксиду алюмінію, оксиду титану та тальку в 

кількості 3,3 %. Також спостерігається збільшення значень коефіцієнту 

спучування у 1,12 рази при введенні оксиду титану і тальку у кількості 5 %, та у 

1,08 разів більше для гідроксиду алюмінію та тальку у кількості 5 %. По 

отриманих результатах обрано раціональний склад органо-мінеральної 

композиції: органо-мінеральна основа (база) – 90 %, оксид титану – 5 % і 

гідроксид алюмінію – 5 %, який  використано для досліджень процесів 

структуроутворення, реокінетичних залежностей та термічних характеристик.  
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Розроблено комплексний підхід до оцінювання вогнестійких властивостей 

за показниками займистості, горючості, димоутворювальної здатності. 

Результати визначення вогнестійких показників вогнезахищеної деревини 

показали, що вироби відносяться до важкогорючих матеріалів, які повільно 

поширюють полум’я та мають  низьку димоутворювальну здатність. 

Проведені дослідження з визначення ефективності захисту після 

витримування зразків за змінних значень температури ( – 27 ºС – + 50 ºС) та 

вологості (60 – 100 %) показали, що деревина, яка була оброблена інтумесцентним 

покриттям витримала циклічні випробування протягом 40 циклів. Виявлено, що 

застосування такого покриття суттєво захищає деревину від дії вологи та 

масопереносу антипірену. Проникаючи у пори деревини, покриття гідрофобізує 

капіляри та мікротріщини поверхні, утворюючи комплексний захисний засіб з 

водовідштовхувальною властивістю та знижує гігроскопічність деревини у 3,6 

рази та  зменшує проникність компонентів антипірену, які викликають корозію. 

Проведено дослідження ефективності вогнезахисту дерев’яної тари для 

зберігання вибухонебезпечних виробів та встановлено, що необроблений зразок 

здатний до займання та поширення полум’я поверхнею, що призводить до 

спрацювання піропатронів та руйнування конструкції. Натомість, модельний 

зразок дерев’яної конструкції, оброблений інтумесцентним захисним 

покриттям, після вигорання пального не горів, відповідно, не відбулося 

руйнування конструкції. При цьому зафіксовано спучення захисного покриття 

на окремих ділянках під час дії полум’я, зокрема у нижній частині. 

Для оцінювання дієвості вогнезахисту конструкцій, виготовлених з 

деревини, досліджено час впливу полум’я магнію на поверхню вогнезахищеної 

деревини та встановлено, що зразок, оброблений інтумесцентним захисним 

покриттям за рахунок створення спученого шару коксу більш ефективно 

запобігає впливу високої температури та швидкості обвуглювання деревини, 

ніж покриття на неорганічній основі, механізм дії яких направлений на 

теплоізолювання. 
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З урахуванням результатів аналітичних досліджень та екологічних вимог 

щодо охорони довкілля, розроблено технічні умови ТУ У 20.5-40778227-

001:2017 «Вогнезахисні покривні засоби для дерев’яних конструкцій «SKELA-

W», ТУ У 20.5-34384974-001:2019 «Засоби вогнезахисні для дерев’яних 

конструкцій», які відповідають сучасним екологічним вимогам та технологічні 

регламенти на виготовлення покриттів. Розроблено рекомендації та практичні 

основи отримання вогнезахищених будівельних матеріалів, а саме обробляння 

покриттями існуючих конструкцій, вимоги  щодо застосування захисних 

засобів, виконання робіт та утримання захищених матеріалів, контроль якості 

робіт у процесі захисного оброблення та у процесі експлуатації. 

Проведено техніко-економічне обґрунтування доцільності застосування 

вогнезахисного оброблення будівельних матеріалів та виробів. За даними 

техніко-економічних розрахунків, реалізація розроблених рішень при 

вогнезахисті конструкцій, дозволяє отримати економічний ефект при обробці 

внутрішніх поверхонь основних несучих дерев’яних конструкцій. Проведено 

розрахунок вогнезахисту складських приміщень зберігання хімічних речовин 

НВП “Захисні покриття” площею 8400 м
2 

вогнезахисним покриттям 

«ФАЄРВОЛ-ВУД» та покриттям «Фенікс-ДБ», яке найбільш широко 

використовується для вогнезахисту деревини. Визначено, що фактичний 

економічний ефект від впровадження розробленого засобу становить 1 811 

712,00 грн, а при застосуванні альтернативного варіанту 607 488 грн.  

Ключові слова: термічне руйнування, деревина, швидкість вигорання, 

водопоглинання, вогнестійкість, інтумесцентне покриття. 

 

ANNOTATION 

Tsapko O.Yu. Protection of wood with intumescent coatings. – 

Qualification scientific paper as a typescript. 

Dissertation for the competition of the scientific degree of Philosophy Doctor 

by specialty of 182 “Technologies of light industry”. – National University of Life 

and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 
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The dissertation is dedicated to the solution of an actual scientific and 

technical problem which lies in the prevention of the thermal decomposition of 

wood used in building structures based on the revelation of the mechanism of 

slowing down of the burning process and raising of the serviceability in case of 

wood protection with intumescent coatings. 

Analyzing of physiochemical properties of wood made it possible to identify 

the advantages and disadvantages of wood as a structural material. The most 

common defect of wood was distinguished, namely the ability of its structure not to 

resist the fire flux which causes high risk of fire hazard. This risk requires the wood 

to be rendered fire resistant by treating it with fire protective materials. 

Review of methods and means of fire retardant treatment of wood was 

conducted. Principal effective means were classified upon information processing. 

Their drawbacks and advantages were highlighted. The most effective compositions 

for wood fire retardant treatment were identified and their disadvantages were 

revealed, namely: high toxicity, high smoke-forming ability, unavailability of any 

resistance to flame spreading across the surface, and ability to crumble over time 

and delamination of the coatings based on the compositions. The drawbacks listed 

above encourage search of any ways of their elimination. 

Specific features of expanded coke coating formation as well as influence of 

the components being its constituent parts on the expansion process were revealed. 

Application of special catalysts, hydrocarbons, gas forming compounds and binding 

agents capable of forming protective expanded coke layer in the intumescent 

coatings was substantiated. 

Role of a mineral additive in the structure of the fire protective coating 

capable of reacting with coating components in case of high temperature exposure 

and form ceramic-like compounds which can withstand vigorous thermal exposure 

was revealed. 

Necessary condition of ensuring fire retardant treatment efficiency is the 

determination of any principal transformations (flammability, combustibility, flame 
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spread, smoke-forming ability and toxicity of fire effluents) combined with the 

environmental and serviceability performance. 

The process of warming and burning of the items used for storage of 

combustible products in wood tare in case of availability of some protective means 

is not duly studied, and this causes absence of any models which allow estimation 

of changing temperature of heating depending upon properties of the agent, coating 

thickness and duration of fire exposure. 

In the process of coating expansion there take place processes of softening of 

its components with the simultaneous endothermic decomposition of fire retardants 

and gas forming compounds. This leads to the formation of compact layer of 

expended coke, and it is the latter which makes for fire protective performance of 

the coating. At that external surface of the coating moves towards the fire exposure 

side which provides for the necessary insulation of the material, whereas the other 

layer of the coating having not experienced any transformations and is separated 

with phase transition line remains as reserve. 

Efficiency of application of fire protective coating is purposed at the creation 

of intumescent fire protective materials which act by principle of significant 

lowering of heat conductivity of the coatings formed by them as result of their 

conversion to expanded coke layers caused by intensive heat flux. These layers 

postpone to a great extent in time both moment of ignition of building structures 

made of wood and their warming during the specified time period up to 

unacceptably high temperatures which causes decrease of their constructional 

strength. 

Thermal decomposition of wood exposed to fire retardant treatment and the 

processes to initiate decomposition in the process of use of building structures were 

studied when simulating these objects under laboratory and real conditions. Special 

equipment and procedure were developed in order to study interaction and mutual 

interaction of the components of fire protective coating on the expansion process. 

Decomposition and the processes to initiate it in the process of use of wood 

structures were studied when simulating these objects under laboratory conditions. 
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In order to study resistance of wood to thermal decomposition comprehensive 

approach was developed for the determination of fire resistance and service 

performance of wood protected from fire with intumescent coatings. Standard 

equipment envisaged by existing regulatory base was used. 

Simulation of the process of propagation of the phase conversion front was 

conducted for the time of expansion of the fire protective coating and some 

calculation relationships were derived which allow forecasting changing of the 

expansion dynamics of the fire protective coating under elevated temperature 

exposure conditions. Using derived relationships we calculated duration of 

expanded coke formation at the time of thermal decomposition of the coating which 

equals to 2.2 s. At that front of phase transitions moves towards the elevated 

temperature side with the coke formation. The front separation line in the form of 

thin layer separates the coating into two parts: expanded coke layer external part of 

which moves with some velocity toward the high temperature source and layer of 

original material. 

Physical model of wood ignition and its mathematical interpretation were 

developed specific feature of which was availability of heat evolution (absorption) 

rate at the time of thermal decomposition of the material and index of the rate of 

thermal decomposition causing deceleration of burning reactions when applying fire 

protective coating. It was revealed that upon wood exposure to high temperature its 

ignition was initiated with the high temperature development. At the same time, 

stepwise lowering of the temperature was taking place for the specimen of wood 

having been subjected to fire protective treatment i.e. no ignition was recorded and 

mass loss of wood did not exceed 5 %. 

It was revealed that for the specimens having not been subjected to fire 

protective treatment index of burning development () was equal to 0.0152 s
–1

, and 

index of burning cessation () was 0. Maximum burning rate was reached with these 

values which was approximately 8.2 g/(m
2
s). Indices of rate of burning development and 

cessation for wood having been treated with fire protective coating were significantly 

different from the previous ones, namely, index of burning rate () was equal to 
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0.0284 s
–1

 and index of burning development () was equal to approximately 0 s
–1

. 

Minimum burning rate equal to 2.11 g/(m
2
s) was reached at this quantity of fire 

protective agent. 

Treatment of wood with intumescent coating leads to 5.6 times lowering of 

charring rate and changing structure and properties of the contacting area of wood which 

characterise its ability to withstand high temperature exposure. Resistance of wood 

having been treated being estimated by changing compression strength proved 6 times 

higher at the average than that of wood having not been treated. 

It was revealed experimentally that introduction of some mineral fillers to the 

organic and mineral composition in the amount of 10 % promoted enlargement of 

expansion factor from 30 to 36.7 which was 1.5 to 1.84 times higher than expansion 

factor of the organic and mineral composition of optimum formulation containing 

no fillers. Introduction of TiO2 mineral filler to the formulation of the organic and 

mineral composition in the amount of 10 % promoted lowering expansion factor 

1.74 to 2.13 times compared with the aforementioned additives and 1.16 times 

compared with the composition containing no fillers, but it raised thermal stability 

of the expanded coke a great deal. Introduction of titanium dioxide and aluminium 

hydroxide in the amount of 5 % promoted reaching of the highest expansion factor 

which was up to 47; the latter is 1.11 times higher than the expansion factor reached 

when introducing such components as aluminium hydroxide, titanium oxide and 

talc in the amount of 3.3 %. Moreover, 1.12 times increase of expansion factor was 

observed in case of introduction of titanium oxide and talc in the amount of 5 % and 

1.08 times increase for aluminium hydroxide and talc in the amount of 5 %. Using 

results having been derived we chose optimum formulation of the organic and 

mineral composition: 90 % of organic and mineral substrate (base), 5 % of titanium 

oxide, and 5 % of aluminium hydroxide; the latter was used for the studying of the 

processes of the structure formation, rheokinetic properties and thermal 

performance. 

A comprehensive approach was developed to the estimation of fire resistance 

performance by indices of flammability, combustibility and smoke forming ability. 
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Results of the determination of fire resistance performance of wood having been 

subjected to fire retardant treatment showed that the items belonged to hardly 

combustible materials which spread flame slowly and have low smoke forming 

ability. 

The studies for the determination of efficiency protection after keeping the 

specimens under variable temperature (–27 ºС to +50 ºС) and humidity (60 to 100 %) 

having been performed showed that wood having been treated with intumescent 

coating withstood cyclic tests for 40 cycles in total. It was revealed that application of 

such a coating protected the wood from moisture exposure and fire retardant mass 

transfer to a great extent. Penetrating to the pores the coating rendered capillaries and 

surface micro cracks hydrophobic with the formation of complex protective agent 

having water repelling properties and lowers wood hygroscopic performance 

3.6 times; moreover, it lowers permeability of the fire retardant agent components 

which induce corrosion. 

Research of efficiency of fire retardant treatment of wood tare used for 

explosives storage was conducted; it was established that a specimen having not been 

treated was capable of catching fire and spreading flame across its surface; these facts 

lead to operation of pyrocartridges and collapse of the construction. At the same time, 

model specimen of wood construction having not been treated with intumescent 

coating was not burning after incineration of the fuel; accordingly, construction 

collapse did not take place. At that expansion of the protective coating was observed 

at some areas exposed to flame, in particular, in the lower part. 

In order to estimate efficiency of fire retardant treatment of wood constructions 

we studied influence of magnesium flame on the surface of wood having been 

subjected to fire protective treatment and revealed that the specimen having been 

treated with intumescent coating prevented more efficiently influence of high 

temperature influence and wood charring compared with coatings based on organic 

compounds mechanism of effect of those was purposed at heat insulation due to 

formation of expanded coke layer. 
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Taking into consideration results of the analytical studies and environmental 

protection requirements we drafted technical specifications TU U 20.5-40778227-

001:2017 “SKELA-W Fire protective coating agents for wood structures” and 

TU U 20.5-34384974-001:2019 “Fire protective agents for wood structures” which 

meet up-to-date environmental protection requirements as well as technological 

regulations for the fabrication of the coatings. Moreover, we developed 

recommendations and practical backgrounds for the derivation of building materials 

protected from fire, in particular, treatment of existing constructions with coatings, 

requirements for the application of fire protective agents, conduction of the 

operations and maintenance of the materials having been protected, and quality 

control while performing fire protective treatment and use. 

Feasibility study was conducted for the purposefulness of application of fire 

retardant treatment of the construction materials and products. According to the 

results of feasibility study implementation of the solutions having been developed 

while performing fire retardant treatment of the structures allows reaching of some 

economic effect when treating internal surfaces of the load bearing wood structures. 

Calculation of the amount of the materials necessary for the fire retardant treatment 

of chemicals storage rooms belonging to “Zakhysni pokryttia” SME area of those 

equals to 8,400 m
2
 was conducted for the case of “FIREWALL-WOOD” fire 

protective coating as well as “Phoenix-DB” coating being the most widely used agent 

for fire retardant treatment of wood. We revealed that economical effect due to 

introduction of the developed agent was equal to UAH 1,811,712.00 whereas that due 

to introduction of the alternative option was equal to UAH 607,488. 

Key words: thermal decomposition, wood, burning rate, water absorption, fire 

resistance, intumescent coating. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Спектр використання матеріалів та конструкцій з 

деревини у будівництві дуже широкий. З огляду на той факт, що саме деревина 

є основним провідником поширення полум’я, практика висуває все більш 

високі вимоги до ефективності вогнезахисних засобів, а також до якості 

вогнезахищеної деревини. З урахуванням цього, прийнято ДБН В.1.1-7, який 

вимагає проводити захисне оброблення дерев’яних конструкцій проти впливу 

вогню.  

На сьогодні існують декілька способів вогнезахисту деревини 

антипіренами, а саме: просочувальні вогнезахисні речовини на основі 

неорганічних солей, покриття на органічній та неорганічній основі. Проте ці 

способи мають ряд недоліків під час експлуатації: при зволоженні деревини 

розчиняються та поступово вимиваються на поверхню, мають підвищену 

димоутворювальну здатність та токсичність продуктів горіння, втрачають під 

дією атмосферних впливів свої адґезійні властивості та осипаються.  

На даний момент існуючі вогнезахисні інтумесцентні покриття для 

деревини забезпечують вогнезахисну ефективність певний період часу, 

оскільки під тривалою дією термічного впливу здатні до утвореного не 

щільного пінококсу, що вигорає та сповзає з конструкції. Це призводить до 

того, що конструкція стає вразливою проти термічної дії. Тому виникає потреба 

покращення існуючих інтумесцентних покриттів шляхом додаванням 

мінеральних речовин, здатних укріпити структуру пінококсу, підвищити 

атмосферостійкість покриття, які необхідно дослідити.  

В зв’язку з цим, актуальним є проведення досліджень та створення 

вогнезахисного інтумесцентного покриття, яке буде забезпечувати широкий 

спектр вогнестійких та експлуатаційних властивостей, витримувати дію 

навколишнього середовища без порушення цілісності покриття. Це, у свою 

чергу, сприятиме підвищенню довговічності виробів із урахуванням сучасних 

вимог щодо охорони довкілля. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дослідження проводилися відповідно до Концепції Загальнодержавної 

цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р.          

№ 603-р, результати окремих експериментальних та теоретичних досліджень 

було отримано під час виконання науково-дослідної роботи “Розробити технічні 

вимоги до вогнезахисних покриттів дерев’яної тари зберігання озброєння і 

боєприпасів” (державний реєстраційний № 0117U003528).  

Мета роботи і задачі досліджень. Метою роботи є розроблення 

технологічних методів та рекомендацій з підвищення стійкості виробів, 

виготовлених з деревини, шляхом теоретичного обґрунтування та 

експериментальних досліджень умов захисту деревини від термічного впливу 

із застосуванням інтумесцентного вогнезахисного покриття. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

задачі: 

- провести аналіз стану експлуатації та властивостей деревини, виявити 

чинники термічного руйнування та шляхи підвищення її стійкості в умовах 

експлуатації;  

- обґрунтувати інтумесцентні покриття на основі неорганічних та 

органічних речовин та дослідити закономірності зміни поверхні деревини при 

нанесені покриття; 

- провести теоретичні дослідження механізму вогнезахисту деревини 

спучуючим покриттям та швидкості вигоряння при термічному розкладі 

деревини; 

- провести комплекс експериментальних досліджень ефективності 

вогнезахисту деревини після її захисту покриттями на основі неорганічних і 

органічних речовин та експлуатаційних властивостей вогнезахищеної 

деревини; 
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- розробити відповідну нормативно-технічну документацію та провести 

дослідження щодо практичного застосування інтумесцентного покриття на 

основі неорганічних і органічних речовин для вогнезахисту деревини;  

- розробити рекомендації щодо практичної реалізації та утримання 

деревини вогнезахищеної інтумесцентними покриттями. 

Предмет дослідження –  захист деревини від вогневого потоку шляхом 

використання в будівельних конструкціях та виробах із інтуменсцентним 

покриттям. 

Об’єкт дослідження – процеси, що протікають в інтуменсцентних 

покриттях при їх захисті та експлуатації деревини, властивості вогнезахищеної 

деревини та технологічні заходи. 

Методи дослідження. У роботі використано комплексний метод 

дослідження, що передбачав: теоретичні, які базуються на аналізі властивостей та 

узагальненні досягнень у вогнезахисті деревини, теорії змочування і адгезії рідин 

до твердих тіл, на основних положеннях теорії подоби та числових методах 

математичного аналізу при математичному моделюванні і вивчені швидкості 

вигоряння та тепловиділення, динаміки процесу втрати маси зразків під дією 

теплового потоку; фізико-хімічні методи досліджень змочувальної та адсорбційної 

здатності (Вільгельми, Фоукса), газова хроматографія, термогравіметричний 

аналіз; методи спеціальних випробувань (оцінювання реагування матеріалів на 

дію теплового випромінювання, їх займистість та димоутворення), які 

регламентуються діючими стандартами; експериментальні методи дослідження 

механізму водопоглинення та тривалості захисту деревини при експлуатації 

(термін експлуатації).  

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі обґрунтовано 

технологічні основи запобігання термічного руйнування деревини, які 

базуються на утворенні на її поверхні теплоізолюючого коксового шару: 

- розвинуто теорії деструкції деревини під впливом термічної дії, в основі 

яких використані дані, отримані на закономірностях уповільнення швидкості 
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процесів розкладу і масопереносу при оброблені деревини інтумесцентним 

покриттям; 

- встановлено закономірності зміни стану контактної зони “деревина-

покриття” – водопоглинення, непроникності, залежно від реакційної здатності 

покриття та доведено взаємозв’язок цього стану зі спроможністю матеріалу 

протидіяти термічній деструкції; 

- розкрито механізм формування пінококсу у зоні “деревина-покриття” та 

доведено, що під час термічної дії фронт фазових перетворень покриття 

переміщується у сторону підвищеної температури з утворенням коксу, основою 

якого є високотемпературні сполуки антипіренів з мінеральними речовинами, 

які забезпечують теплостійкість; 

- запропоновано комплексний підхід визначення функціональних 

властивостей вогнезахищеної деревини інтумесцентним покриттям на зміну 

впливу на покриття атмосферних і термічних навантажень, який дає 

можливість визначити умови експлуатації та застосування; 

- обґрунтовано та експериментально досліджено взаємозв’язки між 

компонентами інтумесцентного покриття і виявлено вплив мінеральних 

наповнювачів на ефективність вогнезахисту деревини, а саме збільшення 

ізолювального шару пінококсу і енергії активації при термічному розкладі 

покриття. 

Практичне значення одержаних результатів:  

- розроблено оптимальні склади, умови і режими отримання 

інтумесцентних покриттів, які забезпечують зниження водопоглинення, 

проникності та термічного руйнування;  

- запропоновано технологічні рішення використання у складі 

інтумесцентних покриттів, що містять поліфосфату амонію, меламіну, 

пентаерітриту та в’яжучого на основі ПВА-дисперсії, наповнювачів – діоксиду 

титану, тальку, гідроксиду алюмінію і магнію, які відносяться до екологічно 

безпечних речовин;  
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- отримані математичні моделі, дозволяють прогнозувати вогнезахисні і 

експлуатаційні властивості покриттів на деревині в залежності від 

співвідношення вхідних компонентів, а також способи визначення 

теплозахисних характеристик вогнезахищеної деревини; 

- розроблено експрес-метод визначення впливу середовища експлуатації 

на стійкість інтумесцентного покриття при зміні вологості та температури; 

- за розробленим полігонним методом встановлено, що час спрацювання 

елементів озброєння визначається піддатливістю дерев’яної тари вогневому 

впливу. При цьому, за наявності вогнезахисту, ширина зони спрацювання 

збільшується в 2,5 – 3 рази; 

- розроблено комплексний підхід визначення вогнезахисних властивостей 

покриття, спосіб оцінки якості оброблення деревини експрес-методом і 

малогабаритний пристрій для його реалізації. 

Отримані результати досліджень знайшли відображення:  

- при розроблені технічних умов, технологічних регламентів на 

виготовлення покриття, регламентів з нанесення покриття; 

- під час виконання натурних випробувань дерев’яних конструкцій. 

Результати розроблення складів і технологій впроваджено під час 

модифікування дерев’яних конструкцій та складів зберігання хімікатів на ВАТ 

“Радикал”. 

Особистий внесок здобувача полягає в проведені огляду і аналізі 

літературних джерел, які присвячені вогнезахисту деревини; виконано 

теоретичні дослідження щодо визначення швидкості вигоряння зразків 

вогнезахищеної деревини, розрахунок та аналіз отриманих результатів; 

здійснено лабораторні дослідження з підбору співвідношення компонентів 

інтумесцентного покриття та ефективності вогнезахисту; досліджено умови 

вогнезахисту дерев’яної тари зберігання озброєння і боєприпасів від дії високих 

температур шляхом проведення експериментальних випробувань. Розроблені і 

впровадженні в практику технічні рішення на виготовлення покриттів та технологій 
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захисту матеріалів. Авторові належать основні ідеї опублікованих праць, 

отриманих патентів, а також аналіз та узагальнення результатів роботи. 

Апробація результатів роботи. Матеріали роботи доповідалися та 

обговорювалися на: 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Нові рішення в області 

гідроізоляції: сучасні гідроізоляційні та покрівельні матеріали для 

промислового, цивільного і дорожнього будівництва» (Київ, НДІБМВ, 2016 р.); 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

лісового сектору та садово-паркового господарства» (14 – 15 квітня 2016 року) 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Комплексне 

забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2016 –       

2018 рр.) (м. Чернігів); 

– Міжнародній студентській науково-практичній конференції 

«Європейська лісівнича наука у контексті сталого розвитку» присвячена 120-

річчю НУБІП України» (14 – 19 лютого 2018 року); 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Стале управління 

лісовим комплексом та збалансований розвиток урболандшафтів» (27 березня 

2018 року); 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Цілі сталого розвитку 

третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» (м. Київ, 23 – 

25 травня 2018 року); 

– Всеукраїнській науково-практичній конференції “Організація 

управління в надзвичайних ситуаціях” (Київ, ІДУЦЗ, 2016 – 2018 рр.); 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Структурообразование, 

прочность и разрушение композиционных строительных материалов и 

конструкций» (Одеса, ОДАБА, 2016 – 2018 рр.); 

– наукових семінарах кафедри технологій та дизайну виробів з деревини 

НУБіП України (м. Київ, 2016 – 2019 рр.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 42 

наукових працях, в тому числі: 11 статей у наукових фахових виданнях 
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України, 4 - у періодичних фахових виданнях іноземних держав, 11 - у 

виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз (SCOPUS та 

інші), 3 статті в інших наукових виданнях, 4 патенти на корисну модель, 8 тез 

доповідей міжнародних та вітчизняних конференцій, 1 монографія. 

Структура і склад роботи. Дисертаційна робота викладена на 151 

сторінці друкованого тексту основної частини, яка складається зі вступу, п’яти 

розділів і висновків. Повний обсяг дисертації становить ___ сторінок і включає 

__ таблиць ( з них 3 на 3 окремих сторінках), ___ рисунки (з них __ на _ 

окремих сторінках), списку використаних джерел з __ найменувань на __ 

сторінках та __ додатків на __ сторінках. 
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Розділ 1 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД З РОЗРОБЛЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ 

ІНТУМЕСЕНТНИХ ПОКРИТТІВ 

 

Останнім часом в Україні підвищилась зацікавленість до результатів 

наукових розробок в області створення високоефективних засобів захисту 

будівельних конструкцій від впливу пожежі та їх впровадження. У зв’язку з 

цим визначається необхідність розвитку робіт у даному напрямку з наданням 

особливої уваги розробці ефективних вогнезахисних покриттів з метою їх 

використання при спорудженні як об’єктів загально-будівельного, так і 

спеціального призначення, де використання просочувальних сумішей 

малоефективне. Окрім того, низка техногенних аварій на об’єктах відпочинку 

людей, а також військових об’єктах виявила низький рівень забезпечення 

безпеки експлуатації будівель і споруд внаслідок використання деревини, що 

високочутлива до впливу високої температури і вогню, а тому для підвищення 

безпеки експлуатації об’єктів, запобігання та обмеження до небезпечних 

факторів горіння виробів з деревини їх необхідно захищати. 

 

1.1 Фізико-хімічні властивості деревини 

 

Деревина ‒ це продукт рослинного походження, за хімічним складом 

являє собою комплекс, що складається в основному з органічних речовин 

різного складу і структури (табл. 1.1).  

Найбільш значущими для характеристики рослинної сировини є 

целюлоза, геміцелюлоза і лігнін. Істотне значення має вміст екстрактивних 

речовин, уронових кислот, зольних компонентів, а також вуглеводний склад 

гідролізатів, що утворюються при кількісному гідролізі полісахаридів, що 

легко-і важко гідролізуються та інших речовин (табл. 1.2) [1]. 

У середньому можна прийняти, що у деревині хвойних порід міститься  

48 ‒ 56 % целюлози, 26 ‒ 30 % лігніну, 23 ‒ 26 % геміцеллюлоз, що містять         

http://ua-referat.com/Целюлоза
http://ua-referat.com/Лігнін
http://ua-referat.com/Вуглеводі
http://ua-referat.com/Склад
http://ua-referat.com/Полісахариди
http://ua-referat.com/Лігнін
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10 ‒ 12 % пентозанів і близько 13 % гексозанів. Деревина листяних порід 

містить 46 ‒ 48 % целюлози, 19 ‒ 28 % лігніну, 26 ‒ 35 % геміцеллюлоз, що 

містять 23 ‒ 29 % пентозанів і 3 ‒ 6 % гексозанів [2]. 

Таблиця 1.1 

Вміст органічних речовин у деревині різних порід [1] 

Органічні речовини 

Вміст органічних речовин,% від маси 

абсолютно сухої деревини 

Сосна Ялина Бук Береза 

Розчинні в ефірі  4,91 1,87 0,45 1,50 

Розчинні в гарячій воді  2,98 3,19 3,41 2,30 

Целюлоза, вільна від пентозанів  56,50 55,17 47,75 47,20 

Лігнін  27,05 27,00 27,72 19,10 

Пентозани  10,45 11,24 23,40 28,70 

 

Важливими показниками деревини є також текстура, блиск, колір, 

відношення до вологості, теплові та звукові властивості. 

Таблиця 1.2 

Різниця у хімічному складі деревини заболоні і ядра сосни [2] 

Частина 

деревини 

Склад,% від маси в абсолютно сухому стані 

Целюлоза, вільна від 

пентозанів 
Лігнін Пентозани 

Дубильні 

речовини 
Зола 

Заболонь  31,52 22,35 19,47 3,9 0,58 

Ядро  32,91 21,07    

 

Теплопровідність – це особлива властивість деревини. Відображає 

здатність деревини проводити теплообмін від однієї поверхні до іншої. 

Деревина має, зазвичай, низький коефіцієнт теплопровідності, який становить 

0,17 ‒ 0,31 (Вт/м·К) [3] та залежить від вологості, породи деревини та 
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щільності. Важливим моментом є також показник товщини виробу при 

визначенні теплопровідності. 

Велике значення має вміст вологи у деревині, що характеризується 

відношенням маси вологи до маси абсолютно сухої деревини, що виражається у 

відсотках. Волога, що знаходиться у порожнинах клітин деревини, заповнюючи 

при цьому макрокапілярну систему, називається вільною. Та, що знаходиться в 

стінках клітин – зв’язаною. Прийнято вважати, що у середньому її вміст 

складає приблизно 30 %. За умови вмісту вологості в деревині вище 30 %, в 

деревині міститься вільна волога. Максимальний вміст вільної вологи залежить 

від об’єму порожнин клітин і коливається для різних порід деревини відповідно 

від 60 до 100 %. 

Деревина має низку позитивних властивостей. До них відносяться її 

достатньо висока міцність – при стиску межа міцності складає 35 – 120 МПа, при 

розтягу та вигині – 35 – 70 МПа; легкість – середня базова щільність деревини 

становить приблизно 400 – 600 кг/м
3
 [4]. 

Поєднання високої міцності й легкості забезпечує високий коефіцієнт 

конструктивної якості деревини. Для деревини цей коефіцієнт дорівнює 0,7 і 

вище, тоді як для цегли 0,06 – 0,15, сталі 0,5 – 1,0 [5]. Інші цінні властивості – 

низька теплопровідність, хімічна стійкість по відношенню до кислот і лугів, 

висока технологічність при використанні: легка обробка, надійність склеювання та 

інше.  

Недоліками деревини як будівельного матеріалу, що обмежують області її 

використання є анізотропність, тобто неоднорідність її структури й властивостей у 

різних напрямках, підвищена гігроскопічність. Обидва ці недоліки призводять до 

нерівномірного набрякання, жолоблення та розтріскування пиломатеріалів. До 

недоліків також відносяться здатність до загнивання у змінно-  вологих умовах, 

легка займистість, наявність різних вад, що знижують сортність деревних 

матеріалів. Більшість з цих недоліків можливо подолати технічними засобами. 

Проте, деревина є горючим матеріалом, що зумовлено здатністю її 

структури не чинити опір вогневому потоку. Історія демонструє багато 



32 

 

випадків величезних пожеж, коли вогнем вкривались цілі міста, де основним 

конструкційним матеріалом була деревина.  

Нажаль, деревина є найбільш поширеним горючим матеріалом в умовах 

пожежі. За структурою вона являє собою пористий матеріал з великою 

кількістю пор, які заповнені повітрям. Стінки пор складаються з целюлози та 

лігніну. Об’єм порожнин у деревині перевищує об’єм твердої речовини –  

табл. 1.3.  

Таблиця 1.3 

Об’єм твердої речовини та порожнин деревини [6] 

Показники Береза Дуб Ялина Сосна 

Маса 1 м
3
 щільної деревини, кг/м

3
 560 650 420 460 

Об’єм твердої речовини, % 37,4 43,4 28,0 30,7 

Об’єм порожнин, % 62,6 56,6 72,0 69,3 

 

Деревина містить 49 ‒ 50 % вуглецю, 43 ‒ 44 % кисню, 6,0 ‒ 6,5 % водню. 

Решту складають азот та неорганічні елементи – 0,1 – 0,3 % [7]. 

Високий вміст кисню, який приймає участь в процесі горіння разом з 

киснем повітря спонукає деревину до тління. Наявність таких повітряних 

включень обумовлює досить низьку теплопровідність деревини та пов’язані з 

цим швидку займистість та повільне прогрівання внутрішніх шарів. 

При швидкому збільшенні температури до 150 °С з деревини 

випаровується в основному волога, потім починається її розкладання із 

виділенням летких горючих речовин. За температури 160 ‒ 170 °С відбувається 

як ендотермічна реакція часткового гідролізу, так і екзотермічні процеси 

ущільнення макромолекул. 

При нагріванні деревини до 250 ‒ 280 °С її деструкція розвивається дуже 

повільно. Подальше збільшення температури призводить до різкого зростання 

швидкості розкладання, яка досягає максимуму у діапазоні 325 ‒ 380 °С. За 

температури 200 ‒ 280 °С переважає дегідратація, але з різким зниженням 
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ступеня полімеризації целюлози розвиваються деструкційні процеси. За 

температури 280 – 340 °С домінує деполімеризація.  

Деревина може займатися як від відкритого джерела полум’я, так і від 

нагрітих предметів та горючих газів. За певних умов спостерігається процес 

самозаймання деревини, яке реєструється за температур вище 330 ºС. Однак, за 

умов тривалого нагрівання він може спостерігатись і при більш низьких 

температурах. Визначальним є необхідна концентрація водню. Продовження 

самостійного горіння деревини відбувається за умов, що кількість тепла, яке 

віддається поверхнею, що горить, за одиницю часу у навколишнє середовище, 

не перевищує кількості тепла, яке генерується цією поверхнею. 

Характер будови деревини визначає досить низьку її теплопровідність і 

пов’язані з нею швидку займистість та повільне прогрівання внутрішніх шарів. 

Під час контакту деревини з джерелом запалювання відбувається швидке 

прогрівання поверхневого шару, випаровування вологи та розкладання. 

Продукти розкладання деревини, які отримані за температур, нижче 250 °С, 

містять в основному водяну пару, двоокис вуглецю СО2 та небагато горючих 

газів, тому горіти не спроможні. Продукти розкладання, які отримані за 250 ‒ 

260 °С, містять велику кількість окису вуглецю СО та метану і стають 

горючими.  

Температура займистості деревини залежить від ступеня її розмірів. Так, 

температура займистості масивної соснової деревини 225 °С, а соснової  щепи – 

215 °С. Самозаймання відбувається за температур  340 – [8]. У разі 

повного згоряння 1 кг сухої деревини утворюється 18200 – 20300 кДж теплоти [8]. 

На займистість деревини впливає вміст вологи та породи. Для деревини 

сосни вологістю 8 - 9 % температура займання сосни становить приблизно    

225 °С, ялини – 214 °С, дуба – 238 °С [9]. За цих температур з деревини 

виділяються горючі гази, які у разі наявності джерела запалювання здатні до 

займання і самостійного підтримування горіння тривалий час. 

Із аналізу даних процесу сухої перегонки деревини сосни, яку наведено в 

[10], можна з’ясувати умови її займання при досягненні температури більше  
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200 °С. Так за температур до 100 °С, відбуваються ендотермічні процеси, 

результатом яких є втрата маси матеріалів, яка зумовлена випаровуванням води 

без деструкції матеріалу. При подальшому нагріванні спостерігається більш 

інтенсивне виділення летких продуктів, а саме моно- та діоксиду вуглецю. 

Температури, за яких починається інтенсивна деструкція зразків, 

характеризуються виділенням летких продуктів, де переважаючою складовою є 

горючі гази – суміш вуглеводнів та водню (табл. 1.4). 

Після займання горючих газів, що виділяються, температура верхнього шару 

деревини підвищується за рахунок тепла, випромінюваного полум’ям, і досягає 

290 – 300 °С [11]. За цієї температури вихід газоподібних продуктів досягає 40 %, а 

висота полум’я – найбільша. Утворюване при цьому світлове полум’я випромінює 

досить велику кількість енергії, що відіграє важливу роль у поширенні вогню. 

Коли температура вугілля досягає 500 – 700 °С, нижній шар деревини 

прогрівається до 300 °С і починає розкладатися. Надалі полум’я залишається у 

тріщинах вугілля, а кисень вже може досягати його поверхні – це початок 

безполуменевого горіння вугілля (процес тління), одночасно продовжується 

горіння продуктів розкладанням деревини, шар вугілля збільшується і може 

досягати товщини 20 – 25 мм.  

Таблиця 1.4 

Результати процесу піролізу деревини сосни [13] 

Складова піролізу 

деревини 

Температура процесу піролізу, °С 

150-

200 
200-280 280-380 380-500 500-700 

700-

900 

Вміст вуглецю 

у вугіллі, % 
60 68 78 84 89 91 

В
м

іс
т 

га
зі

в
 СО2 

СО 

Н2 

вуглеводні: 

СН4 

68 

30,5 

0 

 

2,0 

66,5 

30,0 

0,2 

 

3,3 

35,5 

20,5 

5,5 

 

36,5 

31,5 

12,3 

7,5 

 

48,7 

12,2 

24,5 

42,7 

 

20,4 

0,4 

9,6 

80,7 

 

8,7 

Сконденсовані 

компоненти 

газу 

Водяна 

пара 

Водяна 

пара і 

оцтова 

кислота 

Оцтова 

кислота, 

метанол, 

дьоготь 

Дьоготь 
Дьоготь, 

парафін 
– 
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Для повного згоряння 1 кг деревини вологістю 7 % потрібно 5,4 кг чи 4,18 м
3
 

повітря, у результаті чого виділиться 4,4 – 4,9 м
3
 диму, вуглекислий газ, вода, азот, у 

разі неповного згоряння – додатково окис вуглецю та вуглець (сажа) [12]. 

Під час горіння деревини температурний режим пожежі залежить від 

навантаження, що виникає під час горіння, і досягає максимальних значень:  

800 – 830 °С на 20-й хвилині пожежі при питомому навантаженні, що виникає 

під час горіння, становить 25 кг/м
2
; 830 – 850 °С на 35-й хвилині пожежі при 

питомому навантаженні 50 кг/м
2
; 950 – 1000 °С на 70-й хвилині пожежі при 

питомому навантаженні 100 кг/м
2
 [8]. Ці температурно-тимчасові 

характеристики збігаються зі стандартним графіком розвитку пожежі. Залежно 

від температури при розкладанні деревини змінюються кількість і якість 

газових складових, що не конденсуються: за 200°С виділяється СО2  (75 %) і СО 

(25 %) (на 100 кг деревини приблизно 0,4 м
3
 газів); за 300 °С виділяється 5,6 м

3
 

газів складу СО2, СО і СН4; за 400, 500, 600 і 700 °С виділяються СО2, СО, СН4 і 

Н2 у кількостях 9,5, 12,8, 14,3 і 16 м
3
 відповідно. Експериментально 

зареєстрована температура горіння рослинних матеріалів 1070 – 1180 °С, під 

час лісових пожеж близько 1000 °С, теоретична ж температура горіння складає 

1570 – 1605 °С [11]. 

Все це зумовило розвиток різноманітних шляхів захисту дерев’яних 

конструкцій від вогневого потоку, протидії розповсюдженню полум’я 

поверхнею та іншими чинниками, що викликані розвитком пожежі.  

Забезпечення протипожежних вимог спонукало до зростання розробок 

якісних вогнезахисних матеріалів для деревини, з урахуванням швидкого 

зростання сучасного будівництва.  

 

1.2 Класифікація сучасних засобів вогнезахисту дерев’яних 

конструкцій 

 

В умовах пожежі незахищені дерев’яні конструкції досить легко 

займаються, що є головною причиною їх обвалення та чималого збитку. Тому 
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необхідно забезпечити захист деревини від вогню. Основними шляхами захисту 

деревини є:  

1) зниження швидкості термічного розкладання для зменшення виходу 

горючих продуктів у газову фазу; 

2) зміна складу продуктів термічного розкладання у бік збільшення 

утворення негорючих продуктів. 

Для цього деревину обробляють різними засобами вогнезахисту 

(просочення антипіренами та нанесення покриттів) або огороджують 

теплозахисними екранами. Класифікація засобів вогнезахисту дерев’яних 

конструкцій наведена на рис. 1.1. 

Різноманіття засобів вогнезахисту пояснюється тим, що існує два 

основних способи вогнезахисту деревини. Один з них полягає у нанесенні на 

поверхню деревини термоізолюючого шару, який на певний час оберігає 

деревину від термічного розкладання. За цим способом діють всі види 

покриттів. Принципово відмінний спосіб захисту полягає у тому, щоб, 

незважаючи на прогресуюче розкладання деревини, не допустити полум’яного 

горіння продуктів розкладання, тобто горіння не буде поширюватися за межі дії 

джерела горіння. 
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Рис. 1.1 Класифікаційна схема сучасних засобів вогнезахисту дерев’яних 

конструкцій 

 

Це досягається або розведенням горючих газоподібних сполук 

негорючими газами для зниження концентрації горючих речовин в зоні 

можливого горіння, або зменшенням поверхні газифікації шляхом покриття 

деревини тонкою газонепроникною плівкою (розплавом солей). До останнього 

способу захисту деревини від вогню відносять всі види просочувальних 

речовин. 

Забезпечення необхідної межі вогнестійкості будівельних конструкцій 

способом огородження (обетонювання, оштукатурювання цементно-пісочними 

розчинами, використання цегельної кладки), а нанесення полегшених матеріалів 

і легких заповнювачів – спученого перліту й вермикуліту, мінерального волокна, 

що володіють високими теплоізоляційними властивостями або основаних на 

використанні плитних і листових теплоізоляційних матеріалів (гіпсокартонних і 

гіпсоволокнистих листів і ін.) для зовнішніх конструкцій, призводить до значних 
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матеріальних затрат та збільшення об’єму конструкції 14. 

Для просочення деревини використовують розчинні у воді солі, що здатні 

плавитися при нагріванні, покриваючи волокна деревини захисною плівкою 

розплаву або виділяючи кристалізаційну воду, або розкладатися з виділенням 

великої кількості негорючих газів, які захищають поверхню деревини від кисню 

повітря і розріджують горючі продукти розкладання деревини. Комплекс цих 

властивостей призводить до того, що при наближенні джерела вогню до 

деревини, займання продуктів розкладу деревини не відбувається. Вогнезахисне 

просочення поділяється на поверхневе, при якому вогнезахисні речовини 

проникають у поверхневий шар деревини на глибину до 2 ‒ 7 мм, і глибоке ‒ 

понад 10 ‒ 12 мм. 

Поверхневе (капілярне) просочення наноситься на поверхню деревини 

пензлем або шляхом обприскування фарбопультом (розпилювачем). Воно не 

викликає зниження міцності і не створює внутрішніх напружень. Завдяки цим 

якостям, а також простоті нанесення, поверхневі просочення найбільш поширені 

на ринку засобів вогнезахисту. При цьому способі антипірени проникають 

завдяки дії капілярних сил на глибину 3 мм для легкопросочуваних зон і 1 мм –  

для важкопросочуваних. Через малу глибину просочення, ефективно 

використовувати склади-реагенти, що здатні при малих витратах забезпечити 

високий рівень вогнезахисту. 

Глибоке просочення ‒ обробляння деревини шляхом введення вогнезахисних 

засобів у структуру деревини. Глибоке просочення деревини більш ефективне у 

порівнянні з поверхневим (проникнення на глибину понад 10 мм). Основна 

перевага полягає у збереженні поверхневої текстури деревини. Однак, воно є 

ефективним лише за великої концентрації антипіренів. Це призводить до обваження 

деревини, погіршення її властивостей як природного полімерного композиту. 

Сильно погіршується еластичність, збільшується гігроскопічність і крихкість 

деревини, що відбивається на економічних показниках захисту, особливо з 

урахуванням технологічних труднощів під час введення великої кількості солей у 

деревину [15]. 
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Нанесення покриттів на поверхню деревини запобігає або уповільнює 

загоряння і гальмує швидкість поширення полум’я по поверхні. Вогнезахисними 

факторами тут є: 

1) теплоізолюючий шар, уповільнює прогрівання деревини, утворюючи 

фізичний бар’єр; 

2) екрануючий шар, що відбиває теплове випромінювання полум’я; 

3) ізолюючий шар, що утруднює вихід горючих летких продуктів і доступ 

кисню до поверхні горіння; 

4) негорючі гази, що виділяються при термодеструкції покриття, 

розбавляють горючі леткі продукти і інгібують ланцюгові радикальні процеси 

горіння, які спостерігаються за термічного розкладання спеціальних добавок 

покриттів; 

5) каталізатори, які утворюються з компонентів покриття і змінюють 

напрям піролізу деревної речовини за механізмом дії ефективних антипіренів. 

Розрізняють покриття: інтумесцентні, вогнезатримувальні і металізовані. 

Для покриттів, що спучуються, компоненти (і їх співвідношення) 

підбирають таким чином, щоб створити умови для утворення дрібнопористої 

піни з високими теплоізолюючими властивостями, які зберігаються при високих 

температурах. Органічні аміди або аміни при високотемпературному впливі 

розкладаються з утворенням аміаку, діоксиду вуглецю, азоту. Ці гази спінюють 

покриття, яке вже розм’якшується до цього моменту. Карбамід, диціандіамід, 

меламін, уротропін та ін. при нагріванні не тільки утворюють гази, але і надають 

пластифікуючу дію і, крім того, сприяють реакції взаємодії гідроксильних груп 

поліолів і фосфорних кислот. У якості поліол використовують крохмаль, 

декстрин, сорбіт, резорцин, фенолоформальдегіди;  кислотоутворювачів ‒ 

поліфосфат амонію. Високими теплоізоляційними властивостями володіють 

склади на основі поліфосфатів епоксидних і фенолформальдегідних смол. Для 

стабілізації спученого покриття у високотемпературних умовах вводять аеросил, 

перліт, оксиди деяких металів. Також у вогнезахисні покриття додають пігменти, 

загусники, розчинники. Компоненти «працюють» в умовах 
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високотемпературного нагрівання в послідовності, що забезпечує вивільнення 

фосфорних кислот, дегідратацію і етерифікацію поліолів, розм’якшення 

композиції, виділення газів для спінювання, формування вугілля-водородно-

фосфорного залишку і спінювання карбонізуючої маси негорючими газами і 

водяними парами, гелеутворення і затвердіння спіненого шару. Така 

послідовність забезпечується відповідними температурними параметрами 

компонентів і швидкістю процесів. 

Менш ефективними є вогнезатримуючі і металізовані покриття. 

Вогнезатримуючі покриття для теплоізолюючого ефекту наносять більш 

товстим шаром, що спучується. Металізовані покриття за рахунок 

теплопровідності на локальній ділянці матеріалу тимчасово виключають 

досягнення критичних умов горіння. Обидва види покриттів ускладнюють 

дифузію кисню повітря до поверхні горіння матеріалу і надходження палива (у 

вигляді продуктів терморозкладання) у зону полум’я. До таких покриттів 

відносяться вогнезахисні лаки, фарби та обмазки, які утворюють шар на 

поверхні об’єкта вогнезахисту. 

Основу лакофарбових матеріалів становлять синтетичні 

плівкоутворювальні речовини ‒ олігомери і полімери. Їх горіння відрізняється 

від горіння деревини майже вдвічі великим тепловим ефектом процесу, великою 

витратою повітря на згоряння і схильністю до інтенсивного димо- та 

сажоутворення. У рецептуру лаків часто включають полівінілхлорид, 

полістирол, карбамідні смоли. Вогнезахисні лакофарбові матеріали сприяють 

локалізації розвитку горіння, уповільненню швидкості поширення полум’я, що 

дає час для підключення активних засобів пожежогасіння. Але при тривалому 

впливі високих температур вони втрачають адгезію до підкладки, оголюючи 

горючий матеріал. Тому самостійно вони використовуються для зовнішнього 

фарбування дерев’яних будівель, де у разі пожежі значний тепловідвід 

відбувається за рахунок холодних мас повітря навколишнього середовища, або 

для внутрішньої обробки у якості вологозахисту деревини, що просочена 

антипіренами. Найбільш поширені лакофарбові вогнезахисні матеріали 



41 

 

представлені в табл. 1.5. Вони забезпечують високу вогнезахисну ефективність 

за І та ІІ групами згідно з ГОСТ 16363 [16].  

Вогнезахисні покриття розрізняються за типом в’яжучого. Головним 

складовим вогнезахисних силікатних покриттів (СК) служить натрієве (калієве) 

«рідке скло Фукса» ‒ сполучна для механічної суміші антипіренів і волокнистих 

армуючих матеріалів. Рецептури будь-яких силікатних сполук побудовані за 

подібною схемою. Різним може бути тільки склад пігментів для фарбування 

готових покриттів. Якщо до складу силікатної основи додають добавки, що 

вигорають, стабілізуючі матеріали, спучуючі мінерали (наприклад, вермикуліт), 

то виходить високов’язка композиція ‒ вогнезахисна мастика. 

Підвищити ефективність вогнезахисного покриття можливо за рахунок 

утворення на поверхні дерев’яної конструкції спученого шару коксу, який у 

значній мірі знижує процеси передачі тепла до матеріалу 17.  

Особливість вогнезахисту будівельних конструкцій полягає у створенні на 

поверхні елементів конструкцій теплоізолюючих шарів, що витримують високі 

температури й безпосередню дію вогню. Наявність цих шарів дозволяє 

сповільнити прогрівання матеріалу і зберегти для конструкції свої функції під 

час пожежі протягом заданого періоду часу та переводить деревину до 

важкогорючих матеріалів [18].  

Для захисту від загоряння розповсюджені сполуки фосфору, бору, 

галогеніди, які відомі ще з часів Гей-Люссака [19]. Встановлено, що більш 

ефективними антипіренами на основі фосфоровмісних сполук є полімерні 

конденсовані форми [20]. Завдяки вмісту поліфосфату амонію, коефіцієнт 

спучування вогнезахисної композиції збільшується у десятки разів [21].  
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Таблиця 1.5  

Вогнезахисні покриття, які пропонуються до застосування  

№ 

п/п 

Найменування 

засобу 

вогнезахисту 

Призначення та 

область 

використання 

Нормативний 

документ 

на засіб 

вогнезахисту 

Група вогне-

захисної 

ефективності 

засобу згідно 

з 

ГОСТ 

16363–98 

[16] 

1 
Покриття для 

деревини “ВПД” 

Для вогнезахисту 

конструкцій, що 

експлуатуються 

всередині приміщень 

з неагресивним 

середовищем, 

позитивною 

температурою, яка не 

перевищує 35 °С та 

відносною вологістю 

повітря не більше  

60 %.  

Технічні 

умови на 

виріб 

І 

2 
Суперфосфатна 

обмазка “СФО” 

Для вогнезахисту 

всередині сараїв, 

горищних та інших 

приміщень, до яких 

не висуваються 

вимоги 

декоративного 

зовнішнього 

вигляду. 

– ІІ 

3 

Вапняна 

глиносолева 

обмазка “ИГСО” 

Для вогнезахисту 

всередині сараїв, 

горищних та інших 

приміщень, до яких 

не висуваються 

вимоги 

декоративного 

зовнішнього 

вигляду. 

– ІІ 
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Продовження таблиці 1.5 

№ 

п/п 

Найменування 

засобу 

вогнезахисту 

Призначення та 

область 

використання 

Нормативний 

документ 

на засіб 

вогнезахисту 

Група вогне-

захисної 

ефективності 

засобу  

4 

Вогнезахисне 

покриття на основі 

вермікуліту  

“ОПВ-1” 

Для вогнезахисту 

конструкцій, що 

експлуатуються в 

умовах, які 

виключають вплив 

атмосферних 

опадів, з 

позитивною 

температурою та 

відносною 

вологістю повітря 

не більше 70%. 

Технічні 

умови на 

виріб 

І 

5 

Вогнезахисне 

покриття 

“Unatherm 38202” 

Для вогнезахисту 

готових дерев’яних 

конструкцій, що 

експлуатуються в 

умовах відсутності 

безпосереднього 

впливу 

атмосферних 

опадів та 

зволоження. 

– І 

6 

Вогнезахисне 

покриття 

“Ендотерм ХТ 150”, 

„Ендотерм ЖК”, 

„Ендотерм МЧ-

501” 

Для вогнезахисту 

готових дерев’яних 

конструкцій, що 

експлуатуються в 

умовах відсутності 

впливу 

атмосферних 

опадів. 

Технічні 

умови на 

виріб 

І 

7 

Вогнезахисне 

покриття 

“Pyrotech CS” 

Для вогнезахисту 

готових дерев’яних 

конструкцій, що 

експлуатуються в 

умовах відсутності 

впливу 

атмосферних 

опадів. 

– І 
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Закінчення таблиці 1.5 

8 

Вогнезахисне 

покриття 

“Фенікс–ДБ” 

Для вогнезахисту 

конструкцій із 

деревини, ДСП і 

ДВП, що 

експлуатуються в 

умовах відсутності 

впливу 

атмосферних 

опадів. 

– І 

9 

Вогнезахисне 

покриття 

“Фенікс–ДП” 

Для вогнезахисту 

несучих 

конструкцій із 

деревини, 

оздоблювальних 

матеріалів із ДСП і 

ДВП, що 

експлуатуються в 

умовах відсутності 

впливу 

атмосферних 

опадів. 

– І 

 

Найпростіші високотемпературні і вогнезахисні засоби на основі 

неорганічних в’яжучих матеріалів містять у своєму складі зв’язану воду, яка під 

час нагрівання випаровується і блокує перенесення тепла до  поверхні, що 

захищається, де у якості зв’язків використовують натрієве рідке скло, 

портландцемент, глиноземистий цемент, фосфатні і алюмосилікатні в’яжучі [22]. 

Однак, такі покриття є недовговічними та неефективними, а також не 

забезпечують достатньої адґезійної міцності, оскільки вони мають великий 

температурний коефіцієнт лінійного розширення. 

Перспективним напрямком досліджень є підвищення вогнестійкості 

будівельних конструкцій за допомогою епоксидних композицій, які 

модифіковані мінеральними дисперсними наповнювачами і антипіренами. Але 

такі покриття відносяться до матеріалів з високою димоутворювальною 

здатністю і токсичністю продуктів горіння [23, 24]. 

За останні роки широкого використання набули органічні лаки, що містять 

тугоплавкі оксиди і силікати, які в процесі нагрівання утворюють термо- і 
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жаростійкі керамічні фази [25, 26]. Найбільш розповсюджені емалеві та 

склокристалічні покриття [25]. Проте вони не можуть забезпечити надійного 

захисту конструкцій під час досягнення температури понад 1000 ºC, оскільки за 

вищих температур експлуатації проходить руйнування органічної складової, а 

нанесене покриття стає пористим, що значно погіршує його експлуатаційні 

властивості.  

Для покриттів на основі органічних речовин 27 ‒ 29, за рахунок дії 

антипіренів та спінювачів, можливо значно впливати на формування пористого 

шару пінококсу, а також на підвищення стійкості, щільності і міцності коксового 

шару внаслідок направленого формування полімерних добавок 29, 30.  

Відомі роботи з вивчення фізико-хімічних властивостей інтумесцентних 

вогнезахисних покриттів на основі поліфосфату амонію. У цих роботах 

відображено вплив компонентів на  формування коксового шару, збільшення 

нелеткого залишку та утворення однорідного гомогенного шару піно коксу, але 

характеризуються значним димоутворенням 31, 32. Перспективним 

напрямком досліджень є підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій за 

допомогою покрівельних засобів, які модифіковано полімерними комплексами, 

однак вони легко вимиваються [21]. Проведені дослідження з вивчення 

взаємодії поліфосфату амонію із тальком дозволили встановити взаємодію 

продуктів його розкладу за температури понад 600 °С з утворенням великої 

кількості аморфних з’єднань, збільшення нелеткого залишку та утворення 

однорідного гомогенного шару [28, 31].  

У вказаних роботах наведені компонентні склади, їх ефективність та 

термічні характеристики покриття, структурні перетворення та зміни фазового 

складу у процесі експлуатації. Встановлено, що у формуванні їх 

прогнозованого рівня якості, зокрема, функціональності та довговічності 

покриттів, важливе місце займають вид плівкоутворювача вихідної композиції, 

вид наповнювача та структура покриття. 

Аналіз результатів застосування вогнезахисних засобів, які 

регламентовані ГОСТ 28815 [33], дозволив визначити, що нанесення на 
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будівельну конструкцію значної кількості покриття сприяє зниженню 

еластичності та призводить до втрати адґезійних властивостей і осипання під 

дією коливань температури та вологості.  

Сучасні вогнезахисні покриття характеризуються утворенням на поверхні 

будівельної конструкції спученого шару коксу, який у значній мірі знижує 

процеси передачі тепла до матеріалу, і являють собою складні системи 

органічних і неорганічних компонентів, але при дії полум’я характеризуються 

високою димоутворювальною здатністю та токсичністю.  

Як показав аналіз наукових досліджень найближчих по напрямку 

досліджень вчених Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (м. Львів) і Національниого університету “Львівська 

політехніка” [34, 35] та Всеросійського науково-дослідного інституту пожежної 

охорони (м. Москва) [36] – ними наведені компонентні склади покриття, їх 

ефективність та термічні характеристики, досліджені структурні перетворення 

та зміни фазового складу в процесі експлуатації. Однак, ці дослідження 

направлені для виготовлення полімерно-неорганічних вогнезахисних покриттів, 

які не можуть забезпечити вогнестійкість будівельних конструкцій протягом 60 

хвилин, димоутворювальну здатність та є надто дорогими [37]. Тому, на 

сьогоднішній день доцільним є застосування покриттів, які здатні утворювати 

на поверхні будівельної конструкції пінококсового захисного шару 

(інтумесцентного покриття), що теплоізолює вплив високої температури.    

Інтумесцентні покриття можуть бути як на основі неорганічних в’яжучих, 

так і на основі органічних в’яжучих, їх порівняльна характеристика наведена у 

табл. 1.6.  
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Таблиця 1.6 

Порівняльна характеристика вогнезахисних інтумесцентних покриттів 

Покриття 

Основні 

сировинні 

компоненти 

Коефіцієнт 

спучення 

Середні 

строки 

служби, рік 

Димоутво

рювальна 

здатність 

Токсичність 

продуктів 

горіння 

На основі 

неорганічних 

в’яжучих 

Натрієве рідке 

скло, 

портландцемент, 

глиноземистий 

цемент, фосфатні 

і алюмосилікатні 

в’яжучі 

10…20 

У 

атмосферних 

умовах ‒ 3, 

всередині 

приміщення 

‒ 7 

Середня Нетоксичні 

На основі 

органічних 

в’яжучих 

Поліфосфат 

амонію, 

пентаерітрит, 

меламін, 

карбамід, 

органічні аміни 

або аміди 

20…40 

У 

атмосферних 

умовах ‒ 5, 

всередині 

приміщення 

‒ 12 

Висока Токсичні 

 

З наведених даних таблиці витікає, що композиції на основі неорганічних 

в’яжучих утворюють на поверхні деревини жорстку структуру, яка під час 

атмосферних коливань осипаються. Натомість, покриття на основі органічних 

в’яжучих – утворюють на поверхні еластичну плівку та характеризуються 

високою адгезією. 

Інтумесцентні вогнезахисні засоби діють за принципом істотного 

зниження теплопровідності утворених ними покриттів.  В результаті їх 

перетворення при інтенсивному тепловому впливі у пінококсові ніздрюваті 

шари, які значно відсувають в часі як момент загоряння горючих конструкцій з 

дерева, пластмас, органічних пресматеріалів, так і нагрівання протягом заданого 

часу металевих конструкцій до високих температур, 500 °С, яка знижує їх 

конструкційну міцність. 

 

1.3 Фізико-хімічні особливості утворення пінококсового шару в покриттях 

 

Спінення і коксоутворення інтумесцентних покриттів супроводжується 
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різними фізико-хімічними процесами, що протікають, як правило, у певній 

послідовності у міру наростання температурного впливу на композицію. 

Механізм спучення покриттів вивчений недостатньо глибоко. Це 

пов’язано з тим, що основні реакції, що призводять до отримання захисного 

пінококсового шару, протікають в межах високих температур (до 900 °С), що 

ускладнює моделювання зазначених процесів. Крім того, вогнезахисні 

спучуючи покриття є багатокомпонентними композиційними матеріалами. Це 

зумовлює велику кількість можливих взаємодій між компонентами,  що 

утворює вогнезахисне покриття, особливо при високих температурах. При 

цьому передбачити напрямок високотемпературних реакцій також досить 

складно. На думку багатьох фахівців, механізм спучення вогнезахисних 

покриттів складається з наступних стадій [38]: 

- виділення неорганічної кислоти, здатної до етерифікації карбонізуючих  

матеріалів (поліолів) за температури 150 – 215 °С, в залежності від виду 

кислоти; 

- етерифікація поліолу з подальшим виділенням кислоти за температури, 

вищої за температуру першої стадії. У присутності амінів реакція 

прискорюється і завершується за більш низької температури; 

- плавлення суміші компонентів, що спучує покриття безпосередньо 

перед або під час етерифікації; 

- хімічні перетворення, під час яких утворюється ефір поліолу з 

неорганічною кислотою внаслідок дегідратації. В результаті цього 

утворюються вуглецево-неорганічні (як правило, вуглець і фосфор) структури, 

які в подальшому приймають участь в процесах коксування; 

- спінювання карбонізуючої маси негорючими газами, що виділяються 

при розкладанні спінюючого агента, а також водяною парою, що утворюється у 

результаті дегідратації поліолу; 

- желатинізація, а після і затвердіння спіненої маси в момент завершення 

процесів коксування. 

Ця тверда маса складається з дрібнопористої піни, що є гарним 
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теплоізолятором. Інше трактування механізму спучування покриттів наведено в 

наступній роботі [36]. Зокрема, на основі результатів комплексного термічного 

аналізу кривих дереватограми та термограми різних сумішей компонентів 

вогнезахисні інтумесцентні покриття та ІЧ-спектроскопії пінококсу, автори 

висловили припущення, що пентаерітрит (ПЕР) не етерифікується фосфорною 

кислотою, а розкладається в умовах підвищеної температури і кислого 

середовища на формальдегід і ацетальдегід: 

 

 

Рис. 1.2 Розклад пентаерітриту під час спучування покриття 

 

Альдегіди, що утворилися, беруть участь в синтезі альдегідномеламінової 

смоли (АМС) ‒ попередника пінококсового каркасу (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3 Утворення пінококсового каркасу 

 

У свою чергу поліфосфат амонію (ПФА), що пов’язаний хімічними 

зв’язками з одного боку з поверхнею дерев’яної конструкції, а з другої – з 

меламіном, виконує функцію регулятора росту АМС. 

Вогнезахисні інтумесцентні покриття містять наступні основні 

компоненти: каталізатор, що розкладається при підвищенні температури з 

утворенням неорганічної кислоти; вуглевод, при взаємодії якого з вказаною 

кислотою утворюється вуглецевий звуглений шар; в’яжуче, яке при підвищенні 
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температури розплавляється, що сприяє утворенню обвугленого ізоляційного 

шару; спучуючий агент, який розкладається одночасно з розплавленням 

в’яжучого, виділяючи значну кількість негорючих газів, що супроводжується 

спінюванням і багаторазовим (до 40 разів) збільшенням товщини покриття, 

перетвореного у ізоляційний обвуглений шар, що захищає будівельну 

конструкцію від подальшого впливу підвищених температур [39]. 

Вогнезахисні інтумесцентні композиції являють собою досить складні 

багатокомпонентні системи, оскільки до їх складу входять три основні 

компоненти: каталізатор коксоутворення, коксоутворюючий і спінюючий агенти. У 

якості каталізатора, як правило, виступають фосфоровмісні з’єднання, найчастіше 

поліфосфат амонію (ПФА). Вміст ПФА у композиції у багатьох рецептурах 

пояснюється його участю в утворенні коксової структури. В якості сировини для 

утворення вуглецевого каркасу спіненого шару, як правило, використовують 

поліспирти, а у якості порофору − органічні аміни або аміди, що виділяють при 

підвищених температурах негорючі гази – діоксид вуглецю, азот, аміак, які і 

спінюють систему. Найбільш популярними у сучасних рецептурах, що спучуються 

з поліспиртів є гліцерин і пентаерітрит, а з амінів ‒ меламін і карбамід. Для 

виконання звичайних захисно-декоративних функцій, а також для тривалого 

збереження вогнезахисних характеристик у процесі експлуатації, у якості 

плівкоутворювачів під час виготовлення вогнезахисних композицій, що 

спучуються, найчастіше використовують термопластичні полімери, а саме гомо- 

або сополімери вінілацетату або інші водно-дисперсійні в’яжучі [17, 18].  

У вихідному стані вогнезахисні композиції являють собою тверді 

гетерогенні, гетерофазні зернисті системи, що складаються з випадково 

розташованих частинок розмірами від 1 до 40 мкм і великої кількості пор. Коли 

вогнезахисне покриття піддається нагріванню, починається серія хімічних 

реакцій: поліфосфат амонію розкладається і виділяє фосфорну кислоту; 

фосфорна кислота викликає дегідратацію пентаерітриту або діпентаерітриту з 

утворенням сажі; меламін розкладається, виділяючи негорючі гази, які 

змушують сажу пінитися, тим самим утворюючи спучену структуру, що є 
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високоефективною теплоізоляцією [40].  

Недоліком інтумесцентних композицій, що наведені вище, є їх невисока 

механічна міцність, можливе зниження вогнезахисних характеристик покриттів 

в процесі їх експлуатації внаслідок висолоутворення, висока вартість. При 

тривалому вогневому впливі, пінококс поступово вигоряє і після закінчення 

певного часу, що як правило, не перевищує однієї години, механічно руйнується 

і відшаровується від поверхні.  

Окрім того, температура утворення теплоізоляційного шару пінококсу 

становить понад 300 ºС, що унеможливлює застосування таких композицій для 

захисту деревини, інтенсивний розклад якої починається за температури 215 ºС. 

Тому і постає питання щодо зниження температури утворення захисного шару 

для таких матеріалів. 

Ефективність застосування вогнезахисних покриттів на основі органічних 

речовин показана в роботі 41. За рахунок дії антипіренів на основі 

поліфосфорних кислот та спінювачів, можливо значно впливати на формування 

пористого шару пінококсу. У вказаній роботі наведені компонентні склади, їх 

ефективність та термічні характеристики покриття, але не показано механізм 

утворення коксу, фазові і температурні переходи покриття у пінококс.  

Авторами з Європейських країн доведена висока ефективність 

вогнезахисту целюлозовмісних матеріалів завдяки експериментальним 

дослідженням теплоперенесення через шар утвореного пінококсу. Оброблені 

матеріали відносяться до групи важкогорючих, з низькою димоутворювальною 

здатністю, які не поширюють полум’я поверхнею, проте не визначено, як саме 

відбувається процес 42. Вплив неорганічних наповнювачів на вогнезахисне 

покриття на водній основі показав свою ефективність, однак механізм спучення 

покриття при цьому не вказаний 43.  

Сучасні методи вогнезахисту включають використання покриттів, що 

спучуються, які являють собою складні системи органічних і неорганічних 

компонентів, та характеризуються високою інтумісцентною здатністю. 

Застосування вогнезахисних покриттів на основі органічних речовин за рахунок 
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дії антипіренів на основі поліфосфорних кислот та спінювачів дозволяє 

ефективно впливати на формування пористого шару пінококсу. Значне 

підвищення стійкості, щільності і міцності коксового шару досягається 

внаслідок направленого формування полімерних добавок [44]. Однак, ці 

дослідження направлені для виготовлення полімерно-неорганічних 

вогнезахисних покриттів, які працюють в умовах нетривалих температур і не 

можуть забезпечити вогнестійкість будівельних конструкцій за температур 

понад 1000 °С. Тому необхідним є встановлення ефективності вогнезахисту під 

час дії вищезазначених температур, а також за умов впливу компонентів, які 

входять до їх складу, і їх ролі у забезпечені вогнестійкості. 

Опис поведінки інтумесцентних покриттів при дії високотемпературного 

впливу розглянуто Крамаренком В.Ю. 45, шляхом зв’язування 

експериментальних даних з теоретичними моделями. Це дозволяє оцінювати 

зроблені припущення з теплоперенесення через шар коксу. В даному випадку 

розглядалася теплофізична модель, вирішення якої наведено поліномами, що в 

не повній мірі відповідає фізичному змісту розв’язаної задачі.   

Шаршановим А.Я. [46] наведено математичну модель прогрівання 

вогнезахисного покриття, яка базується на законах збереження речовини і 

енергії. В моделях передбачається конкретний вид функціональних залежностей 

разом з набором невизначених коефіцієнтів. Рішення зводиться до визначення 

чисельного значення цих коефіцієнтів, що пов’язано з високою неточністю.  

На підставі розглянутої кінетики процесу спучення, представлено модель 

покриття, яка представляє собою суміш, що складається з початкових речовин і 

продуктів їх перетворень, серед яких є газ. Зростання об’єму газу під час 

нагрівання спричинює спучування, однак не встановлено вплив переміщення 

зони спінення покриття від температури [47]. Гравитом М.В. проведено оцінку 

коефіцієнта теплопровідності вогнестійких покриттів у вогні на основі 

числового моделювання, де фазові переходи у покритті не враховувались 48. 

Вплив неорганічних наповнювачів на вогнезахисне покриття на водній основі 

показав свою ефективність. Проте, механізм спучення покриття при цьому не 
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вказаний та не виявлені фазові переходи покриття у кокс 41. Авторами 

приведена аналітична модель для розрахунку теплопровідності пористої 

структури пінококсу вогнезахисного покриття, яка враховує форми пор. Однак, 

ця модель не враховує фазові перетворення покриття.  

Проаналізована ефективність застосування вогнезахисних покриттів на 

основі органічних речовин наведена в роботі Ненахова С.А. та інш. [49], де за 

рахунок дії антипіренів та спінювачів визначено значний вплив на формування 

пористого шару пінококсу, а саме на підвищення його стійкості, щільності і 

міцності, внаслідок модифікування полімерними добавками 50.  

Оцінка поведінки спучення покриттів під час впливу тліючого вогню 

показала певну ефективність, але при цьому не встановлено їх поведінку під час 

швидкоплинних пожеж [51]. Тому моделювання фронту фазових перетворень при 

спучуванні вогнезахисного покриття, впливі компонентів, які входять до їх 

складу, на цей процес є невирішеною складовою забезпечення вогнестійкості. 

 

1.4 Роль мінеральної складової в структуроутворенні вогнезахисних 

покриттів на основі органо-мінерального в’яжучого 

 

Використання мінеральних речовин у органо-неорганічних композиціях 

може усунути вище зазначені недоліки, а саме знизити димоутворення, 

підвищити атмосферостійкість та розробити новий тип вогнезахисних покриттів 

для будівельних конструкцій, наявність яких дозволить сповільнити прогрівання 

матеріалу і зберегти свої функції під час пожежі протягом заданого періоду 

часу. 

Проведеними дослідженнями Ненахова С.А. та інш. [49] встановлено, що 

додавання наповнювачів (оксиди, гідрооксиди, борати) до органо-неорганічних 

покриттів змінює структуру коксового шару та процес спінення, але не 

встановлено їх вплив на теплопровідність утвореного пінококсу. Вплив 

неорганічних наповнювачів на характеристики вогнезахисту, які вміщують у 

своїй структурі воду та забезпечують І групу вогнезахисної ефективності за 
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ГОСТ 16363, наведена у роботі [52].  

За даними [49], наповнювачі з точки зору їх дії, як утворювачі спіненої 

структури поділяються на дві групи: 

  - ті, що сприяють утворенню пористої (спіненої) структури коксу (діоксид 

титану, борати барію і цинку, гідроксид магнію); 

  - ті, що пригнічують утворення піни в коксі (гідроксид алюмінію, 

термоокислений графіт, цеоліт, триполіфосфат натрію). 

Сполуки першої групи діють, як активні утворювачі бульбашок і 

обумовлюють формування більш регулярної та стійкої піни у порівнянні з 

пінококсом, отриманим з аналогічних композицій без наповнювача (пігменту).  

У свою чергу, сполуки другої групи пригнічують утворення піни у 

коксівному шарі. Наприклад, термоокислений графіт надає коксу свою 

структуру, пригнічуючи при цьому спінення органофосфатної маси, а пінококс, 

що утворюється в присутності триполіфосфата натрію, володіє значною 

плинністю. 

Свій внесок у спучування покриттів вносять неорганічні наповнювачі, які 

за підвищених температур розкладаються з утворенням негорючих 

газоподібних продуктів (наприклад, СО2, пари води) і відводять тепло. До таких 

належать гідроксид алюмінію, карбонати кальцію, кадмію та цинку, солі борної 

кислоти. 

Такі матеріали, як борат цинку, силоксани, тальк, каолін, скловолокно та 

інші, додають в склади вогнезахисних спучуючих речовин для формування 

коксу за підвищених температур у склоподібних і керамічних структурах, що 

зміцнюють пінококсовий каркас. Наприклад, за температури до 600 °С, 

поліфосфат амонію взаємодіє з тальком з утворенням кристалічних продуктів 

типу Мg2P4O12, MgP4O11, SiP2O7, Si5O(PO4)6, а за температури, що близька до 

1000 °С,  з утворенням склоподібних фосфатів магнію та кремнію.  

Діоксид титану за температури 600 °С реагує з ПФА із наступним 

утворенням пірофосфату тітану ТiP2О7 − вогнетривкого матеріалу. Цей матеріал 

стабілізує ізолюючу піну за високих температур, коли більша частина вуглецю 
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окислилась і вигоріла з утворенням СО2. При цьому на коксовому шарі 

з’являється білий наліт [51]. 

Інтумесцентні вогнезахисні покриття набули широкого застосування. Це 

пояснюється їхньою низькою теплопровідністю в умовах пожежі внаслідок 

утворення дрібнопористого вугільного шару покриття, що ускладнює прогрівання 

деревини, подовжуючи фазу її підготовки до активної участі у процесі горіння. Під 

час спучування відбувається розм’якшення складових з одночасним ендотермічним 

розкладанням антипіренів і газоутворювачів, що спричиняє вогнезахисні 

властивості покриття, що спучується. 

 

1.5 Висновки до розділу 1 

 

Аналіз фізико-хімічних властивостей деревини дозволив визначити 

переваги і недоліки деревини, як конструкційного матеріалу. Виокремлено 

найбільш поширену ваду деревини, а саме здатність її структури не чинити опір 

вогневому потоку, що зумовлює великий ризик пожежонебезпеки, що вимагає 

надання деревині вогнетривких властивостей  шляхом обробляння 

вогнезахисними матеріалами. 

Проведено огляд способів та засобів вогнезахисту деревини. Після 

обробленої інформації класифіковані основні дієві засоби. Встановлені їхні 

недоліки та переваги. Виявлені найбільш ефективні композиції для вогнезахисту 

деревини та встановлені їхні недоліки, а саме: висока токсичність, велика 

димоутворювальна здатність, відсутність спротиву розповсюдженню полум’я 

поверхнею, здатність з часом до осипання та відшаровування покриттів на основі 

композицій.  Вище перераховані недоліки вимагають їхньої модернізації.  

   Виявлено особливості утворення пінококсового шару покриття та 

виявлено роль компонентів, що входять до його складу на процес спучення. 

Обґрунтовано застосування в інтумесцентних покриттях спеціальних 

каталізаторів, вуглеводнів, газоутворювачів та в’яжучих речовин,  які здатні при 

температурному впливі утворювати пінококсовий захисний шар.   
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Виявлено роль мінеральної складової в структурі вогнезахисного  покриття, 

яка здатна, при високотемпературній дії, вступати в хімічну реакцію з 

компонентами покриття та утворювати керамоподібні сполуки, що здатні 

витримувати значний температурний вплив.  
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Розділ 2 

ТЕПЛОПЕРЕНЕСЕННЯ У ДЕРЕВИНІ ВОГНЕЗАХИЩЕНОЇ 

ІНТУМЕСЦЕНТНИМ ПОКРИТТЯМ ПІД ЧАС  

ДІЇ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ  

 

2.1. Моделювання процесу просування фронту фазових перетворень 

при спучуванні вогнезахисного покриття 

 

Під час спучування покриття відбувається розм’якшення складових з 

одночасним ендотермічним розкладанням антипіренів і газоутворювачів, що 

призводить до утворення щільного шару пінококсу, який і спричиняє 

вогнезахисні властивості покриття. При цьому зовнішня поверхня покриття 

рухається у бік впливу температури полум’я, що забезпечує необхідну 

теплоізоляцію матеріалу. Інший шар покриття, який не зазнав перетворень і 

розділюється лінією фазового переходу, знаходиться у резерві.  

Основні реакції, які призводять до отримання захисного пінококсового 

шару, протікають в області високих температур і є ускладненими для 

встановлення ролі компонентів у процесі спучення та просування фронту 

фазових перетворень пінококсу. Тому необхідним є дослідження умов 

утворення бар’єру для теплопровідності та встановлення механізму фазового 

переходу від плівки покриття до шару коксу. 

Опис поведінки спучувальних покриттів в момент формування пористої 

структури є окремим і складним завданням, охоплює обидві стадії процесу 

теплозахисту: як спучування покриття, так і подальший тепло перенос, який 

утворюється при спученні. Тому постає необхідність дослідження умов 

утворення бар’єру для теплопровідності та встановлення механізму фазового 

переходу від плівки покриття до шару коксу. 

Наповнювачі не змінюють суттєво зовнішній вигляд та структуру 

покриття, дещо збільшують його в’язкість. 
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Дослідження з моделювання процесу просування фронту фазових 

перетворень інтумесцентного покриття при термічній дії проводили з 

застосуванням основних положень математичної фізики. 

Критерієм визначення фронту фазових перетворень спучуючого покриття 

при термічній дії є утворення пінококсу з товщини покриття. При цьому 

фіксується фронт фазових перетворень у вигляді тонкого шару, який 

знаходиться між шаром пінококсу та вихідним матеріалом. 

Для одержання залежностей розрахунку швидкості просування фронту 

фазових перетворень спучуючого покриття при термічній дії запропоновано 

модель [53].  

Розглядалися три області (рис. 2.1): 

1 – зовнішнє середовище, x<0;  

2 – зона спученого шару пінококсу, 0<x≤Z() (Z – координата фронту 

фазового перетворення плівки покриття у спучений шар пінококсу, м);  

3 – матеріал зразка з твердою речовиною (плівка покриття), Z≤x≤h         (h – 

половина товщини зразка, м). 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема процесу спучування вогнезахисного покриття:  

1 – зовнішнє середовище; 2 – шар пінококсу; 3 – вихідний матеріал 
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Диференціальне рівняння має вигляд: 

 0
1

22

2












i

i

i T

x

T
, (2.1) 

де Тi – температура в і-й області, ºС; 

  ii a ; де аi – коефіцієнт температуропровідності в і-й області, м
2
/с; 

       – час перебування зразка в високотемпературному середовищі, с. 

 

У початковий момент часу ( = 0) температура у зовнішньому середовищі 

характеризується максимальною температурою maxT


, а в матеріалі зразка – 

мінімальною minT


, тоді початкові та граничні умови можна записати таким 

чином: 

 max1 )0,( TxT


 ; min3 )0,( TxT


 ; 0)0( Z . (2.2) 

На границі зразка і зовнішнього середовища задано граничну умову 

четвертого роду, що означає збереження потоку тепла при переході з 

зовнішнього середовища у внутрішню область зразка (закон збереження 

теплового потоку) [54]: 
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T
 , (2.3) 

де 1, 2 – коефіцієнти теплопровідності у зовнішнім середовищі та у  області 

спіненого шару коксу, м/с. 

 

З урахуванням неперервності полів теплового потоку, на поверхні 

матеріалу зразка і на фронті фазового перетворення спучуючого покриття у 

шарі пінококсу температури збігаються: 

 ),0(),0( 21  TT  ; (2.4) 

 fTZTZT  ]),([]),([ 32  . (2.5) 

За рахунок фазового перетворення (твердої речовини у пінококс) 

температура поглинається з інтенсивністю q, Вт/(м
3
∙с), що пропорційна 

швидкості просування фронту фазових перетворень покриття [18, 29], а саме: 
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d

dZ
q  , (2.6) 

де  – коефіцієнт пропорційності, що характеризує потужність поглинання 

теплового потоку, на одиницю глибини просування фронту фазових 

перетворень покриття, Вт/м
4
. 

 

Інтенсивність поглинання теплового потоку q, що надходить з області 1 в 

область 2, поглинається за рахунок утворення спученого шару пінококсу [29], а 

тому на границі фазового перетворення повинна виконуватися умова: 
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2 .                                  (2.7) 

Отже, задача зводиться до рішення диференціального рівняння (2.1) із 

крайовими умовами (2.2-2.5, 2.7). 

Для вирішення диференційного рівняння (2.1) введено безрозмірні змінні: 
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 ,                       (2.8) 

і тоді задачу можна сформулювати в такий спосіб: 

- вирішення диференціального рівняння: 
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з крайовими умовами: 

 0)0,(1 T ; 1)0,(3 T ; (2.10) 
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61 

 

 



























ZTT

ZZ

3
3

2
2 , (2.14) 

. ; ; );1(, );1(,де
3

2

3
3

3

3

3 TTTT

TT
T

h

Z
Z

f

f
i

i
i

i 


























  

 

Для визначення межі фазових перетворень та швидкості просування 

фронту фазових перетворень рішення рівняння (2.9) приймає наступний вигляд 

з урахуванням [55]: 
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де:  





 deФ 
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22
)(  – інтеграл помилок.                                            (2.16) 

 

Коефіцієнти ci, bi визначають з крайових умов (2.10–2.14). 

Після підстановки (2.13) у (2.10) отримано рівняння: 

 0)()0,( 11111  bcФbcT  ; (2.17) 

1)()0,( 33333  bcФbcT  .                                 (2.18) 

Так як: 
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де знак правої частини збігається зі знаком , то з (2.10) випливає: 

 2

12

21
1 bb




 . (2.20) 

З урахуванням (2.15) і Ф(0) = 0, умова (2.12) перетворюється до виду: 

 .21 cc   (2.21) 

Після підстановки (2.15) у (2.13), для границі фронту спучення отримано 

рівняння: 
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Оскільки права частина рівняння (2.22) не змінюється, то аргументи 

функції Ф також повинні бути постійними, а це можливо тільки у випадку 

пропорційності координати фронту спучення покриття кореню квадратному з 

часу, тобто за умови: 

 2)(  ZZ ,                                 (2.23) 

де для зручності коефіцієнт пропорційності прийнятий рівним подвоєної, поки 

невідомій константі . У результаті (2.22) можна записати у вигляді двох 

рівнянь: 

 fTФbc 
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Після підстановки (2.24, 2.23) в умову нерозривності теплових потоків 

при Z  рівняння (2.14) перетвориться до наступного вигляду: 
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Із системи рівнянь (2.12, 2.17, 2.18, 2.29, 2.24, 2.25) щодо невідомих ci, bi, 

 знайдено рішення: 
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де 
12

21









 ;  )(1)(  ΦΦ 

. 

 

Звідки випливає, що всі константи ci, bi залежать від параметра , який у 

свою чергу може бути визначений на підставі вирішення (2.28) тільки методами 

наближених обчислень [56]. 

Таким чином, отримано розрахункові залежності, що дозволяють 

визначати зміну динаміки спучування вогнезахисного покриття, але разом з 

тим, надають можливість безпосередньо розрахувати час спучення покриття 

залежно від температури у навколишньому середовищі. 

На рисунку 2.2 представлено результат розрахунку  від безрозмірного 

комплексу ,  що характеризує теплоізоляційні властивості спучуючих 

покриттів на границі фронту фазових перетворень за умов: 

5,0fТ .                                                         (2.29) 

Результати відповідають фізичному змісту розв’язаної задачі, а саме – за 

постійної інтенсивності спучування вогнезахисного покриття швидкість 

просування фронту фазового перетворення знижується. 

 

 

Рис. 2.2. Залежність коефіцієнта фронту спучення покриття від 

коефіцієнта пропорційності поглинання теплового потоку 
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Вирішуємо графічно рівняння (2.28) і отримуємо значення =0,062 (рис. 

2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Графічне рішення рівняння (2.27): залежність інтенсивності 

спучування вогнезахисного покриття і теплопровідності від коефіцієнту 

спучення 

 

Таким чином, наведені залежності, які дозволяють отримувати картину 

динаміки спучення та надають можливість безпосередньо визначити фронт 

фазових перетворень. 

Для знаходження часу повного спучення вогнезахисного покриття (Z=h) 

отримуємо значення: 

а

h




2

2

4
 .                                                    (2.30) 

При значенні h=1 мм і a=2,9·10
-5

 м
2
/с час повного спучення 

вогнезахисного покриття становить 2,2 с. 

Таким чином, при спученні вогнезахисного покриття під термічною дією 

високотемпературного полум’я, на що вказують результати досліджень, є 

закономірним процес спучення покриття під дією температури і утворенням 

лінії фазового переходу, що обумовлено механізмом роботи з утворенням шару 

пінококсу, які уповільнюють процеси теплопереносу.  
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Для встановлення ефективності захисту деревини проведено моделювання 

при термічній дії вогнезахищеної деревини.  

 

2.2. Дослідження теплопровідності дерев’яної стінки захищеної 

інтумесцентним покриттям  

 

Ефективність застосування вогнезахисних покриттів направлена на 

створення спучуючих вогнезахисних матеріалів, які діють за принципом 

істотного зниження теплопровідності утворених ними покриттів в результаті 

перетворення їх при інтенсивному тепловому впливі в пінококсові ніздрюваті 

шари, які значно відсувають в часі як момент загоряння горючих конструкцій з 

дерева і нагрівання протягом заданого часу конструкцій до неприпустимо 

високих температур, яка знижує їх конструкційну міцність. 

Розглядалися одношарова стінка, яку виготовлено з деревини сосни 

обробленої засобами вогнезахисту.  

Для визначення цієї залежності застосовано метод, що ґрунтується на 

математичному моделюванні процесів теплообміну дерев’яної конструкції в 

умовах заданого температурного режиму [57, 58]. 

Теплова схема вогнезахищеної дерев’яної стінки наведена на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Теплова схема дерев’яної стінки. 

Математична модель складається з рівнянь теплопровідності та умов 

однозначності і має такий вигляд: 
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де: Td – температура дерев’яної стінки, ºС;  

Tс – температура нагрівного середовища, ºС;  

x – координата,  м; 

t – час, с; 

aс = с/(ссс) – коефіцієнт температуропровідності горючих газів пожежі, м
2
/с; 

ad = d/(сdd) – коефіцієнт температуропровідності матеріалу стінки, м
2
/с; 

c, d – коефіцієнт теплопровідності відповідно горючих газів пожежі та 

деревини, Вт  м
-1 
 ºС

 -1
; 

cc, cd  – питома масова теплоємність відповідно горючих газів пожежі та 

деревини, Джкг
-1
 ºС

 -1
; 

ρc, ρd – густина відповідно горючих газів пожежі та деревини, кгм
-3
; 

Co – випромінювальна  здатність абсолютно чорного тіла, Вт  м
-2 
 ºС

 -4
;  

 – зведений коефіцієнт теплового випромінювання системи “нагрівальне 

середовище – поверхня стінки, яка обігрівається”. 

 

На межі розділу горючого середовища і деревини виконується умова 

рівності температури нагрівального середовища і деревини та баланс теплової 

енергії з урахуванням горіння (окиснення) деревини і впливу вогнезахисту: 
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де: Т – об’ємна потужність виділення (поглинання) теплоти при термічному 

розкладі матеріалу:  

 
 

нdT Q
dt

Td
K


  1 ,                                                    (2.35) 

де: K – масова частка залишку; 

  (Т) – залежність ступеня закінчення термічного розкладу матеріалу: 

 
 

kmm
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0 ,                                                         (2.36) 

   m0, m(T), mk – відповідно початкова, текуча і кінцева маса матеріалу, кг; 

   Qн – нижча теплота згоряння матеріалу, кДж/кг; 

   QT – об’ємна швидкість термічного розкладу: 

SQmQ нT  ,                                                         (2.37) 

де  – коефіцієнт повноти згоряння летких продуктів розкладу речовини у 

полум’ї (приймається 0,85); 

m – швидкість вигоряння матеріалу, кг/(м
2
∙с); 

S – площа поверхні, що перебуває під дією теплового впливу, м
2
. 

 

Із врахуванням результатів досліджень [55] рішення рівняння (2.30, 2.31) 

приймає наступний вигляд: 
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де:      





 deФ 
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22
)(  – інтеграл помилок.                                 (2.39) 

 

Коефіцієнти ai, bi довільні сталі, які визначаються з крайових умов. 

У початковий момент часу температура у лівій частині області 

визначення основної системи рівнянь відповідає температурі горючого 

середовища, тобто при х  0 маємо: 

ct
TT 

0
,                                                            (2.40) 

тоді враховуючи рівняння (2.34) та (2.38) отримуємо: 
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cd aa  .                                                                 (2.41) 

Після підстановки (2.39) у (2.38), для температури нагрівального 

середовища і деревини після перетворень отримуємо рівняння: 
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З граничної умови (2.40, 2.41) при х- отримуємо: 

ccc Tba  ,                                             (2.44) 

а з врахуванням граничної умови (2.40, 2.41) при х знаходимо: 

0Tba dd  .                                              (2.45) 

Після підстановки (2.42) і (2.43) у граничну умову (2.34) отримуємо 

залежність: 
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 .                 (2.46) 

Таким чином, з системи рівнянь (2.41, 2.44-2.46) щодо невідомих aс, bс, ad, 

bd знаходимо рішення.  

З виразів (2.44), (2.45) отримуємо: 

ccc bTa  ,                                                                (2.47) 

ccd bTTb  0 .                                                         (2.48) 

Після підстановки (2.48) у (2.46) та відповідних перетворень маємо: 
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а з 2.47 і 2.49 отримуємо: 
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За результатами досліджень встановлено, що об’ємна потужність 

виділення (поглинання) теплоти при термічному розкладі деревини (сосна) 

починається з температури близько 100 ºС і після 220 ºС різко підвищується до 
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температури 450 – 500 ºС, а потім, після видалення летких продуктів горіння, 

зменшується [59]. Що стосується деревини вогнезахищеної покриттям, то 

об’ємна потужність виділення теплоти з деревини відсутня і поглинання 

теплоти при термічному розкладі такої композиції направлено на розклад 

покриття [60].  

Враховуючи вищенаведені результати, було розраховано залежність 

температури горіння деревини від часу експозиції зразка за отриманими 

залежностями (2.47 – 2.50) рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Залежність температури горіння деревини від часу експозиції 

зразка: 1 – необроблений, 2 – вогнезахищений покриттям. 

 

Як видно з рис. 2.8 для необробленої деревини проходить швидкий 

процес займання матеріалу і виділення значної кількості тепла, для 

вогнезахищеної деревини температура знаходиться нижче температури 

займання деревини (Тз). 

Проведені теоретичні дослідження з визначення групи горючості 

деревини та деревини обробленої покриттям. Результати досліджень з 

визначення приросту  максимальної температури газоподібних продуктів 

горіння (Т, 
о
С) необробленої деревини та вогнезахищеної покриттям наведено 

на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Залежність температури горіння деревини від часу витримки 

зразка в полум’ї: 1 – необроблений, 2 – вогнезахищений покриттям. 

Видно, що за температури 200 
о
С починається займання необробленого 

зразка із виділенням значної температури, натомість, для зразка вогнезахищеної 

деревини йде поступове зниження температури, тобто зафіксовано відсутність 

горіння, а втрата маси деревини не перевищує 5 %. 

 

2.2.1 Зміна швидкості вигорання деревини при оброблені 

інтумесцентним покриттям 

 

Необхідно відзначити, що величина зміни швидкості вигоряння маси Δm, 

яку віднесено до проміжку часу Δτ, протягом якого пройшли ці зміни, визначає 

масу матеріалу, що вигоріла з одиниці об’єму зразка. Зміна в часі питомої маси 

зразка пропорційна різниці між початковою і поточною питомою масою та 

інтенсивністю горіння, описується диференційним рівнянням виду [61]: 

 


)( 0 mm
d

dm
, (2.51) 

де  – час з моменту запалення, с; 

  – коефіцієнт пропорційності, що залежить від виду горючого матеріалу і 

ефективності захисних речовин, приймається за константу, с
–1

; 

 m0 – початкова швидкість вигоряння матеріалу, кг/(м
2
∙с); 
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  =  () – функція джерела запалювання, що характеризує інтенсивність 

зміни питомої маси зразка у полум’ї, кг/(м
2
∙с

2
): 

  e0)( ,                                           (2.52) 

де 0 – інтенсивність згоряння матеріалу в початковий момент часу, кг/(м
2
∙с

2
); 

  – показник інтенсивності сповільнення реакцій горіння за рахунок дії 

захисних речовин, с
–1

. 

 

Функція ω, яка входить в рівняння (2.52), дозволяє врахувати вплив на 

тепловиділення різних факторів, наприклад, вогнезахисного покриття, яке після 

теплової дії утворює на поверхні зразків коксовий шар, що перешкоджає 

нагріванню зразка зовні та поглинає частину внутрішньої теплоти.   

Після інтегрування рівняння (2.51), отримуємо наступний вираз для 

розрахунку швидкості вигоряння [62, 63]: 

 )(0
0

 



 eemm . (2.53) 

Розглянемо граничні випадки. Якщо зразок не оброблений захисними 

речовинами, то математично це означає, що  >>   або   0. 

Тоді рівняння (2.53) набуває наступного вигляду: 

)1(0
00


 




 emm .                                          (2.54) 

Це означає, що відразу після запалювання зразка починається стадія вільного 

розвитку пожежі. 

У випадку ідеального покриття  <<  чи при   0 з рівняння (2.53) 

отримуємо: 

)1(0

00  









emm ,                                (2.55) 

звідки випливає, що з моменту початку впливу на зразок теплового джерела 

починається стадія припинення горіння.  

На рисунку 2.7 представлено динаміку швидкості вигоряння зразків, яка 

була розрахована за (2.54), (2.55) та її адекватність з аналітичними значеннями. 
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Рис. 2.7. Залежність швидкості вигоряння зразка деревини mi в часі , 

теоретична крива: 1 – необроблений; 2 – вогнезахищений, аналітичне значення:  

1' – необроблений; 2' – вогнезахищений  

 

Отримані теоретичні залежності показують, що швидкість вигоряння 

необробленого зразка деревини ( = 0) значно підвищується в початковий період 

впливу теплового потоку, а потім, в зв’язку з обвугленням поверхні, 

уповільнюється. Наявність захисних речовин знижує швидкість вигоряння 

матеріалу [57, 64]. 

Значення аналітичної і теоретичної  швидкості вигоряння зразків 

деревини оброблювали методом найменших квадратів. Мінімізувалась 

дисперсія: 

2])([ ii mmD  ,                                                       (2.56)  

де  τi – час проведення замірів, c;   

m(τі) – теоретичні значення швидкості вигоряння, які розраховані за 

формулою (2.54), (2.55);  

mі – аналітичні значення швидкості вигоряння. 

 

Після мінімізації D розраховували середнє квадратичне відхилення σ за 

формулою: 

)/( 0nnD  ,                                                     (2.57) 
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де n – число вимірів;  n0 – число невідомих параметрів. 

 

Для всіх експериментів приймалося m0 = 0, так як початкова швидкість 

вигоряння матеріалу не приймалась і значення n0 = 0. 

Результати оброблення теоретичних даних по горінню зразків деревини 

наведено в табл. 2.1. 

 

Характерною особливістю для всіх зразків в початковій стадії є процес 

нагріву зразка з втратою маси води, а потім, для необроблених характерним є 

процес займання та горіння зразка, тобто відношення параметрів α > γ. Для 

необроблених зразків показник розвитку горіння (α) становить 0,0152 с
-1

, а 

припинення (γ) ≈ 0, за таких значень досягається максимальна швидкість 

вигоряння, яка становить близько 8,4 г/(м
2
·с). 

Таблиця 2.1 

Результати оброблення теоретичних даних по горінню зразків деревини 

Зразок деревини 

сосни 

Значення параметра 

ω0, 

г/(м
2
∙с

2
)

 

α·10
3
, 

с
-1 

γ·

10
3
, с

-1 

σ, 

г/(м
2
·с) 

Необроблений 0,13 15,20 0,03 4,81 

Вогнезахищений 
 

0,06 0,009 28,4 2,78 

 

Показники швидкості розвитку і припинення горіння для деревини 

обробленої вогнезахисним покриттям, суттєво відрізняються від попереднього, а 

саме, показник припинення швидкості горіння γ = 0,0284 с
-1

 за показника розвитку 

горіння α ≈ 0, с
-1

. За такої кількості захисного засобу досягається мінімальна 

швидкість вигоряння 2,11 г/(м
2
·с).  

Загалом для зразків деревини рівняння (2.54), (2.55) набувають 

наступного розрахункового виду: 

- для необробленої деревини – )1(55,8
3102,15  

 em ; 
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- для вогнезахищеної деревини – )1(11,2
3104,28  

 em . 

 

Розрахована за отриманими залежностями (2.37), з урахуванням 

швидкості вигорання, нижчої теплоти згорання, при площі зразка, яка 

знаходиться у полум’ї (0,0306 м
2
), тепловиділення необробленої деревини 

становить 3,7 кВт, а обробленої – 0,65 кВт. 

 

2.3 Дослідження обробленої деревини на характеристики міцності 

при термічному впливі  

 

Причиною виходу із ладу дерев’яних конструкцій є зменшення їх 

робочого перерізу у результаті обвуглювання при горінні або біологічного 

руйнування. 

По мірі зменшення робочого перерізу дерев’яної конструкції, напруження 

від нормативного навантаження збільшується, і при досягненні ними межі 

міцності деревини, проходить обрушення конструкції. 

Відповідно до [65, 66] слідує, що при проектуванні дерев’яних конструкцій 

необхідно передбачати захист їх від займання під час пожежі.  

Так, у загальному випадку для розрахунку межі стійкості дерев'яних 

конструкцій необхідно вирішення двох завдань: теплотехнічної та встановлення 

міцнісних характеристик дерев’яних конструкцій. 

Вирішення теплотехнічної задачі стійкості дерев’яних конструкцій 

полягає: 

а) у визначенні часу, від початку теплового впливу пожежі до займання 

деревини у конструкції; 

б) у визначенні зміни робочого перерізу дерев'яної конструкції після 

займання деревини при пожежі, за рахунок процесу її обвуглювання. 

Вирішення міцнісного завдання стійкості, стосовно до дерев'яних 

конструкцій полягає: 
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а) у визначенні зміни відповідних напружень в розрахункових перерізах 

конструкцій від нормативних навантажень в залежності від зміни робочих 

перерізів дерев'яної конструкції за рахунок обвуглювання деревини після її 

займання при пожежі; 

б) у перевірці умов міцності дерев'яної конструкції на вплив відповідних 

нормативних навантажень, з урахуванням зміни напружень від цих 

нормативних навантажень в залежності від часу горіння деревини до втрати 

конструкцією несучої здатності. 

Зміна напружень розтягнення σр (τ) центрально розтягнутих елементів, 

залежно від часу їх горіння при пожежі τ слід визначати з виразу: 

 
 


нт

н
p

F

N
 ,                                                 (2.58) 

де: Nн поздовжня сила від нормативних навантажень, Н;  

     Fнт(τ) – площа поперечного перерізу елемента, нетто, в залежності від часу 

горіння при пожежі τ, м
2
. 

      τр – час від початку займання елемента конструкції при пожежі до втрати 

ним несучої здатності визначається з умови: 

якщо                                                                pp R .                                    (2.59) 

Зміна напружень стиску σс(τ) центрально стиснутих елементів, залежно 

від часу їх горіння при пожежі τ, слід визначати: 

а) по міцності з умови: 

 
 


нт

н
c

F

N
                                            (2.60) 

б) по стійкості з умови: 

 
   


с

н
c

F

N


                                          (2.61) 

де: φ (τ) – коефіцієнт поздовжнього згину, визначуваний з урахуванням зміни 

робочого перерізу елемента в моменти часу τ його горіння і відповідно до 

положень [66];  

Fс(τ) – розрахункова площа поперечного перерізу елемента, з урахуванням 

його обвуглювання, яка приймається відповідно до [66]. 
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Час τ від початку займання елемента при пожежі до втрати ним несучої 

здатності, визначається з умови: 

якщо                                                                  cp R .                                  (2.62) 

Зміна згинальних напружень σв(τ) і сколюючих напружень σск(τ) 

згинальних елементів, в залежності від часу τ їх горіння при пожежі, 

визначаються з виразів: 
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 ,                                        (2.64) 

де: Мн – згинальний момент в розрахунковому перерізі від нормативних 

навантажень, кН·м;  

Wр (τ) – момент опору робочого перерізу елементів, залежно від часу 

горіння при пожежі, м
3
;  

Qн – поперечна сила в розрахунковому перерізі від норматив них 

навантажень, кН;  

S (τ) – статичний момент, брутто, в залежності від часу τ горіння 

розрахункового перерізу при пожежі, м
3
;  

Jбр (τ) – момент інерції розрахункового перерізу, брутто, в залежності від 

часу τ горіння розрахункового перерізу при пожежі, м
4
;  

b (τ) – ширина елемента, залежно від часу τ його горіння при пожежі, м. 

 

Час τ від початку займання елемента при пожежі до втрати ним несучої 

здатності, визначається з умов: 

а) міцності на вигин 

якщо                                         вв R ,                                                           (2.65) 

б) міцності на сколювання 

якщо                                     скск R .                                                       (2.66) 
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За отриманими даними, середня швидкість обвуглювання деревини в 

конструкціях така: масивні елементи перетином не менше 150 × 150 мм – 0,6 

мм/хв., дощата обшивка, перегородки з дощок товщиною 15 – 20 мм, 

відповідно, 0,8 – 1,0 мм/хв. [67]. Ці дані відносяться до деревини, необробленої 

захисними речовинами. 

Що стосується захищеної деревини, то значення швидкості обвуглювання 

невідомі і залежать від природи покриттів і їх властивостей.  

Прогнозування середньої швидкості обвуглювання для деревини 

запропоновано проводити за залежністю [68]:  

w

m
с


 ,                                                     (2.67) 

де: m – швидкість вигоряння деревини (швидкість втрати маси), кг/(м
2
∙с); 

     ρw – базова щільність деревини у сухому стані (вологість 10 – 12 %), кг/м
3
.  

 

Встановлено, що для деревини захищеної просочувальним розчином 

швидкість вигорання становить 2,8 г/(м
2
·с), покриттям 2,11 г/(м

2
·с), а для 

необробленої становить – 8,2 г/(м
2
·с) відповідно [69].  

Визначена швидкість обвуглювання для деревини за (2.67) з урахуванням 

зміни густини поверхневого шару при модифікуванні (ρw ср. для необробленої 

становить 460 – 480 кг/м
3
, а для вогнезахищеної: 570 – 580 кг/м

3
), швидкість 

обвуглювання деревини становить для захищеної просочувальним розчином 

0,00034 м/хв., покриттям – 0,00023 м/хв. і відповідно для необробленої – 0,00096 

м/хв. 

Нижче наведено приклад визначення зміни напружень при стиску 

дерев’яної стійки із сосни сорту А [65] перетином b × h=0,22 × 0,20 м, вологістю 

деревини 10 – 12 %. Напруження на стійку прийнято Nн = 740 кН. 

Розрахунки проведено для таких варіантів захисту: 

а) без захисту; 

б) захист просоченням антипіреном; 

в) вогнезахист покриттям. 
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Задано послідовні моменти часу горіння дерев’яної стійки при пожежі, 

визначено робочий переріз стійки (Fс()) і напруження стиску (σс()) (рис. 2.8). 

Визначено час  від початку займання дерев’яної стійки при пожежі до 

втрати нею несучої здатності за (2.60), згідно якої   25 cp R  МПа. Ця умова 

виконується для необробленої деревини на 40 хв., для обробленої            

просоченням – на 120 хв. та покриттям на 150 хв. відповідно. 

 

 

Рис. 2.8. Залежність напруження стиску (σс(τ)) від часу горіння τ 

дерев’яної стійки: 1 – необроблена деревина, 2 – оброблена 

просоченням антипіреном; 3 – вогнезахисним покриттям 

 

Нижче розглянуто приклад при руйнуванні дерев’яної двосхилої дощатої 

балки покриття. 

Проліт балки 10 м; ширина балки 17 м; висота в середині прольоту hс = 1,3 

м; висота на опорі – hоп = 0,8 м; матеріал – сухі соснові дошки класу В. Опора 

шарнірна. Нормативне навантаження; сумарне навантаження від власної ваги 

балки, власної ваги покриття, снігового навантаження qн = 11,5 кН/м. 

Визначаємо розрахункові опори деревини балки, працюючої на вигин. 

Згідно з [65] для сосни класу В маємо: 

- розрахунковий опір на вигин Rв = 26 МПа; 
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- розрахунковий опір на сколювання вздовж волокон деревини Rск = 3,2 МПа.   

Визначаємо значення згинаючого моменту М у перерізі балки, найбільш 

небезпечного з нормальним напруженням. 

Визначаємо положення найбільш небезпечного по нормальним 

напруженням розрахункового перерізу: 

c

оп

h

hl
x






2
м.                                              (2.68) 

Визначаємо висоту балки у розрахунковому перерізі: 
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xhh
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2
м.                                     (2.69) 

Визначаємо згинальний момент в розрахунковому небезпечному перерізі: 
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M н
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 кН·м.                               (2.70) 

Визначаємо значення максимальної перерізуючої сили на опорі балки: 

2

lq
Q


 кН.                                           (2.71) 

Для елементів прямокутного перерізу значення σск(τ) можна визначити з 

виразу [66]: 

 
 


b

н
ск

F

Q


5,1
.                                             (2.72) 

Визначаємо значення згинаючого моменту (М) у перерізі балки, найбільш 

небезпечного з нормальним напруженням. Визначаємо для обраних моментів 

часу розміри робочого перерізу балки h(τ) і b(τ) з урахуванням швидкості 

обвуглювання деревини; момент опору W(τ) розрахункового перерізу балки; 

відповідні напруги вигину σв(τ) в розрахунковому перерізі (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Залежність напруження вигину (σв(τ)) від часу обвуглювання τ 

дерев’яної балки: 1 – необроблена деревина, 2 – оброблена 

просоченням антипіреном; 3 – вогнезахисним покриттям 

 

Визначаємо напруження сколювання σск(τ) в опорному перерізі балки в 

обрані моменти часу з урахуванням зменшення робочого перерізу балки за 

рахунок біоруйнування (рис. 2.10). 



81 

 

 

Рис. 2.10. Залежності напружень сколювання (σв(τ)) від часу τ горіння 

дерев’яної стійки: 1 – необроблена деревина, 2 – оброблена 

просоченням антипіреном; 3 – вогнезахисним покриттям 

 

Розгляд отриманих розрахунків, свідчить про те, що при обвуглюванні 

вичерпання міцності балки на вигин відбувається раніше, ніж вичерпання 

міцності балки на сколювання. 

Тому визначення межі стійкості від обвуглювання балки проводимо по 

втраті міцності на вигин. Визначений час від початку руйнування деревини балки 

до втрати балкою своєї несучої здатності від зусиль вигину на опорі балки від 

згинального моменту (М) становить близько 130 хв.  

Таким чином, оброблення деревини розчинами антипіренів та геоцементним 

покриттям знижує швидкість обвуглювання робочого перерізу і збільшує 

вогнестійкість дерев’яних конструкцій майже у тричі при просочені та у 6 разів при 

оброблені покриттям [70].  
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2.4 Висновки до розділу 2 

1. Проведено моделювання процесу просування фронту фазових 

перетворень при спучуванні вогнезахисного покриття та отримані розрахункові 

залежності, що дозволяють одержувати зміну динаміки спучування 

вогнезахисного покриття при впливі температури. За отриманими 

залежностями розраховано час утворення пінококсу при термічному розкладі 

покриття, який сягає, за умови поглинання теплоти у двічі менше, та становить 

2,2 с. При цьому фронт фазових перетворень переміщується у сторону 

підвищеної температури з утворенням коксу, лінія розділу фронту спінювання 

у вигляді тонкого шару ділить покриття на дві частини: спучений шар коксу, 

зовнішня частина якої рухається з певною швидкістю до джерела високої 

температури, та шар вихідного матеріалу. 

2. Розроблено фізичну модель процесу займання деревини та її математичну 

інтерпретацію, особливістю якої є наявність потужності виділення (поглинання) 

теплоти при термічному розкладі матеріалу та показника швидкість термічного 

розкладу сповільнення реакцій горіння при застосуванні вогнезахисного покриття. 

Встановлено, що після впливу на деревину високої температури, починається 

його займання з виділенням значної температури, натомість для зразка 

вогнезахищеної деревини йде поступове зниження температури, тобто 

зафіксовано відсутність горіння, а втрата маси деревини не перевищує 5 %. 

3. Встановлено, що для необроблених зразків показник розвитку горіння (α) 

становить 0,0152 с
-1

, а припинення (γ) ≈ 0, за таких значень досягається 

максимальна швидкість вигоряння, яка становить близько 8,2 г/(м
2
·с). Показники 

швидкості розвитку і припинення горіння для деревини обробленої вогнезахисним 

покриттям, суттєво відрізняються від попереднього, а саме, показник припинення 

швидкості горіння γ = 0,0284 с
-1

 за показника розвитку горіння α ≈ 0, с
-1

. За такої 

кількості захисного засобу досягається мінімальна швидкість вигоряння             

2,11 г/(м
2
·с).  

4. Оброблення деревини покриттям призводить до зниження швидкості 

обвуглювання у 5,6 разів і зміною структури та властивостей контактної зони 
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деревини протистояти високотемпературному впливу. Стійкість обробленої 

деревини, оцінювана по зміні міцності при стиску в середньому в 6 разів вища 

порівняно з необробленою та у тричі просоченою антипіреном при вигоранні 

дерев’яної конструкції і напруги вигину та сколювання при термічному 

руйнуванні. 
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Розділ 3 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА  

СИРОВИННИХ МАТЕРІАЛІВ  

 

Для отримання спучувальної здатності інтумесцентного покриття 

необхідно експериментально визначити величину спучення, вогнезахисної 

ефективності, механізму захисту покриття. 

Для цього необхідно використати вихідні сировинні матеріали, з яких 

формується покриття та встановити їхні властивості, а також встановити 

властивості самого покриття, підвищити термічну та механічну стійкість 

пінококсу до впливу змінних потоків тепла за рахунок введення тугоплавких 

оксидів. 

 

3.1 Вихідні сировинні матеріали 

Механізм коксоутворення в органічній вогнезахисній композиції можна 

представити у вигляді схеми:  

 

 

 

 

Пентаерітрит має хімічну формулу C5H12O4 (или С(СН2ОН)4)  

Растворимость вещества в воде (% по массе) составляет: 5,56 (15 °C), 7,1 

(25 °C), 19,3 (55 °C), 76,6 (100 °C). 

У водонерозчинних органічних в'яжучих, наприклад, епоксі- чи 

фенолформальдегідних смолах чи інших, поліфосфат амонію, пентаерітрит та 

меламін виступають у ролі спучувальних та сажоутворювальних реагентів.  

У якості в’яжуючої речовини нами обрано водний розчин ПВА-дисперсії. 

Фізико-механічні властивості полівінілоацетата (ПВА) в значній мірі залежать 

від молекулярної маси і ступеня розгалуженості полімеру (рис. 3.1). Модуль 

пружності і відносне подовження при розриві лінійного ПВА значно вище, ніж 

І частковий розклад поліфосфату амонію 

T>250 ºC 

(NH4)m(HPO4)n   →   mNH3 + (HPO3)n 

 

ІІ утворення фосфатного кластера 

T≈280–300 ºC 

(HPO3)n + пентаерітрит-меламін + органічне в’яжуче   →  зшитий фосфатний 

кластер + сажа 

 

ІІІ утворення пінококсу 

T>300ºC 

(HPO3)n + фосфатний кластер     →        HPO4 + кокс 

CO2, N2, NH3 
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у розгалуженого. У той же час розгалужений ПВА має вищу теплостійкість у 

порівнянні з лінійним полімером такої же молекулярної маси внаслідок більшої 

концентрації вузлів структурної сітки і переплетень макромолекул. 

 

Рис. 3.1. Структура ПВА. 

Серед основних корисних властивостей полівінілоацетату варто 

підкреслити його текучість, стійкість до старіння в атмосферних умовах, і 

прекрасні сполучні властивості. Покриття із ПВА відрізняються високою 

світлостійкістю. Хоча під дією ультрафіолетового випромінювання і 

відбувається часткова деструкція полімеру, однак вона супроводжується 

рекомбінацією з утворенням макрорадикалів і реакціями переносу ланцюга. В 

результаті збільшується молекулярна маса полімеру і з'являється нерозчинна 

фракція. Аналогічним чином діють на ПВА малі дози радіаційного 

випромінювання. При високих дозах відбувається деструкція ПВА з виділенням 

оцтової кислоти. Ефект зшивання або деструкції і критична доза 

випромінювання залежать від природи розчинника і концентрації полімеру. 

Враховуючи наявніcть води, гіпотетично можна уявити механізм 

розчинення у ній поліфосфату амонію, взаємодії продуктів його дисоціації з 

наповнювачами: Al(OH)3, TiO2, Mg(OH)2 і Mg3[Si4O10](OH)2: 

І часткова дисоціація поліфосфату амонію та пентаерітриту з утворенням: 

Al3-6[PO4]2-4[OH]3-6(5-6)H2O 

Al2(PO4)(OH)3 
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(NH4)m(HPO4)n + H2O +Al(OH)3  

                                                             AlPO44H2O 

                                                              Al4(PO4)3(OH)39H2O 

                                                           Ti(OH)2(HPO4)2H2O 

(NH4)m(HPO4)n + H2O +TiO2  

                                                          Ti(HPO4)2H2O 

(NH4)m(HPO4)n + H2O +Mg(OH)2  

                                                                        Mg5Al12(PO4)8(OH)2232H2O 

(NH4)m(HPO4)n + H2O + Mg3[Si4O10](OH)2  

ІI частковий розклад поліфосфату амонію, пентаерітриту та гідрофосфатів Al, 

Ti і Mg з утворенням фосфатних кластерів:  

        T 250 − 280 ºC 

(NH4)m(HPO4)n   →   mNH3 + (HPO3)n 

ІІI утворення пінококсу за рахунок розкладання та спінення і дегідратації та 

реакцій в твердих фазах: 

                                  T300 − 1000 ºC 

(HPO3)n, пентаерітриту, меламіну, ПВА-дисперсії, гідрофосфатів Al, Ti і Mg, 

дегідратації Mg3[Si4O10](OH)2 з утворення безводних мінеральних фаз здатних 

до армування шару пінококсу та підвищення його термостійкості.  

Механізм вогнезахисту гідроксидами алюмінію, магнію полягає у 

поєднанні різносторонніх фізико-хімічних процесів, оскільки при їхньому 

нагріванні виділяються пари води, які охолоджують полімерну матрицю, та 

утворенням оксидів, які в свою чергу каталізують процес коксоутворення і 

формують захисний шар на поверхні коксу з утворенням тугоплавких з’єднань. 

При термічній деструкції фосфоровмісні антипірени перетворюються у 

поліфосфорну кислоту, яка в конденсованій фазі каталізує процес дегідратації 

та призводить до карбонізації полімерної матриці, а також радикали фосфору 

діють у газовій фазі по механізму радіального захвату окисника. 

Для отримання органо-мінеральних покриттів  використано у якості в’яжучої 

речовини − ПВА-дисперсію [71], поліфосфат амонію (ПФА), меламін, пентаерітрит 
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(ПЕР) [72], мінеральні наповнювачі – діоксид титану, тальк, гідроксид алюмінію і 

магнію, та їх сумішей. Їхня характеристика наведена в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Характеристика основних органічних компонентів 

Примітка: ПФА – поліфосфат амонію; П – пентаерітрит; М – меламін 

 

Експериментальні зразки покриттів на основі органо-мінерального 

покриття складалися з: 18 − 20 % ПФА, 12 − 14 % меламіну, 10 − 12 % ПЕР, 

16 % ПВА-дисперсія та вода. Отриману масу перемішували, вводили 

наповнювачі у кількості від 5 до 10 %, наносили пензлем на стальну пластину 

товщиною 0,5 мм для визначення коефіцієнту спучення, та наносили на 

дерев’яні зразки 150  60  30 мм [16] для визначення вогнестійких 

властивостей та для встановлення ефективності вогнезахисту при дії рідкого та 

твердого пального наносили на модельні зразки дерев’яних конструкцій, 

виготовлених із дощок деревини сосни, товщиною дошки 19 мм, середніми 

розмірами 190  155 мм і висотою 140 мм. 

 

3.2. Методи дослідження сировинних матеріалів вогнезахищеної 

деревини 

У результаті аналізу стану експлуатації деревини у будівельних 

конструкціях встановлено, що найбільш гострою є проблема запобігання 

термічного руйнування та експлуатаційної надійності вогнезахищеної деревини 

Компо-

ненти 

Хімічна 

формула 

Температура 

плавлення, °С 

Розчинність в воді 

при 25 °С г/100 мл 

Густина, 

г/см³ 

Розмір 

часток, 

мкм 

ПФА* (NH4PO3)n 312 0,8 1,9 15 

М* C3H6N6 354 3,2 1,573 40 

П* 
C(CH2OH)

4 
215 ºС 7,1 1,394  40 
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(водопоглинення, корозійної дії), окрім того деякі вогнезахисні засоби здатні 

знижувати параметри горючості деревини, однак підвищують димоутворення 

та поширення полум’я по поверхні та знижують атмосферостійкість виробів. 

Тому, складність процесів у системі тепломасообміну деревини з навколишнім 

середовищем зумовлює розмаїття підходів до методів визначення 

експлуатаційної надійності, а створення надійних покриттів залежить від 

впливу факторів навколишнього середовища (вологості, впливу високих 

температур), яке уможливлює комплексне вирішення проблеми шляхом 

проведення комплексу експериментальних досліджень, фізичних моделей та 

застосування методів математичного моделювання [73 – 75].  

При розробленні і формуванні інтумесцентного покриття використані 

методи дослідження спучувальної здатності, фізико-механічних, теплофізичних 

властивостей, вогнестійкості при дії відкритого вогню і теплового потоку 

радіаційної панелі, а також методів статистичної обробки і оптимізації 

результатів експерименту. 

В зв’язку з тим, що відсутня стандартна методика для встановлення 

спучувальної здатності покриття, виникла необхідність розробки такої 

методики, що дозволяє оцінити спучувальну здатність покриття в часі. 

 

3.2.1. Методика оцінки інтумесцентної (спучувальної) здатності 

покриття 

Відомо, що при впливі високої температури відбувається хімічна реакція 

розкладу складових компонентів інтумесцентного покриття, при цьому 

виділяються інертні гази, які перешкоджають надходженню кисню до вогню та 

утворення коксової теплоізоляційної піни [75].  

Виходячи з міркувань, що вогнезахисна ефективність інтумесцентного 

(спучувального) покриття визначається двома факторами: структурою 

пінококсового карбонізованого залишку, яка при дотриманні однакових для 

всіх зразків співвідношення і марок «основних» компонентів спучування, 

незначно відрізняється та товщиною результуючого пінококсового шару – 
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можна зробити висновок, що в нашому випадку про вогнезахисну ефективність 

краще всього судити за кратністю спучування вогнезахисного покриття. Під час 

одностороннього нагрівання вогнезахисного покриття в його підповерхневому 

шарі формується змінне по товщині і за часом температурне поле, а також 

виділяються газоподібні продукти термічного розкладу та, по мірі зростання 

температури, каркас твердне і фіксується в просторі, утворюючи шар 

пінококсу, який переміщається «назустріч» зовнішньому тепловому потоку, але 

температура, за якої формується шар пінококсу і зміна кратності, невідомі. 

У зв’язку з цим, розроблено спосіб для визначення кінетики спучення 

вогнезахисного покриття та пристрій для реалізації (рис. 3.2) [76, 77].  

  

 

Рис. 3.2. Прилад по визначенню кінетики спучування вогнезахисного 

покриття: 1 – випробувальна камера, 2 – радіаційна панель, 3 – тримач зразка,    

4 – дверцята випробувальної камери, 5 – зразок, 6 – оглядове скло, 7 – 

терморегулятор, 8, 9 – термопара, 10 – лінійка, 11 – аналого-цифровий 

перетворювач, 12 – комп’ютер 

Методика передбачає здійснення наступних операцій: 

- підготовлений зразок 5 з вогнезахисним покриттям поміщають в тримач 

зразка 3, який прикріплений до дверцят 4 і фіксують його заданим чином, щоб 

кінець контрольної термопари 8 був притиснутий до тильної поверхні зразка та 

вставляють у випробувальну камеру 1; 
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- встановлюють відповідну швидкість нагріву і температуру у 

випробувальній камері за допомогою блоку 7; 

- включають прилад для реєстрації температури 11 та комп’ютер 12, нагрів 

випробувальної камери 1 за допомогою радіаційної панелі 2 та контролюють 

процес спучення через оглядове вікно 6 за допомогою лінійки 10.  

Під час проведення випробувань за допомогою термопари 8, 9 вимірюють 

температуру перед зразком і температури з тильної поверхні зразка та через 

оглядове скло 6 за допомогою лінійки 10 висоту спучення покриття.  

Після досягнення критичної температури з тильної поверхні зразка 5  (500 ºС 

для сталі або 250 ºС для алюмінію) дослідження закінчується і нагрів 

випробувальної камери 1 відключається, при цьому фіксується час від початку 

нагрівання до моменту досягнення критичної температури та визначається 

коефіцієнт спучення. Після чого визначають кінетику спучування 

вогнезахисного покриття, яку розраховують за залежністю еv:  

n

ПСКС

ПС

vv
ТТ

TT
ke 














 ,                                     (3.1) 

де kv – коефіцієнт спучення. 

 Для отримання коефіцієнту спучення необхідно провести експериментальні 

дослідження та визначити величину спучення покриття на зразку, а сам коефіцієнт 

спучення визначається за формулою: 

0

1




vk ,                                                 (3.2) 

де δ0, δ1 – відповідно початкова та товщина покриття після закінчення процесу 

спучення, мм; 

Tпс, Tкс – відповідно температура початку та кінця процесу спучення, C;  

Т – поточне значення температури спучення, C;  

n  – порядок реакції розкладу покриття. 

Для дослідження механізму захисту зразків, оброблених вогнезахисним 

інтумесцентним покриттям, необхідно провести випробування, які за способом 

близькі до тих, що проводяться в пожежно-технічних лабораторіях. 
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3.2.2 Методи оцінки стійкості до термічної деструкції покриття та 

вогнезахищеної деревини 

Для підтвердження даних досліджень проводився відповідний 

термогравіметричний аналіз, який показує залежність втрати маси для даних 

композицій. Метод ТГА [78] заснований на визначенні втрати маси деревини в 

процесі піролізу зі швидкістю, що визначено змінюється у часі. В цьому 

процесі відбувається видалення газоподібних продуктів або 

низькомолекулярних летких з’єднань із залишків зразка. Вимірювання 

проводяться шляхом постійного зважування зразка в процесі його розкладання 

при постійній (ізотермічний ТГА) або при підвищеній температурах із заданою 

швидкістю (динамічний ТГА) (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Принципова схема дериватографа: 1 − піч; 2 – тримач для 

інертної речовини; 3 − тримач проби; 4 − термопара; 5 − керамічна трубка; 6 − 

регулятор нагріву; 7 − ваги; 8 − магніт; 9 − котушка; 10 − диференційний 

трансформатор перетворення ТГ. 

 

 Температура, за якої спостерігається 5 %-ва втрата маси, приймається як 

характеристика термостійкості. 
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 ТГА проводять на стандартному приладі – дериватограф системи «Paulik, 

Paulik, Erdey» фірми «МОМ», Угорщина. 

Блоком програмного керування дериватографа визначають основні 

параметри роботи апарата: 

1. Швидкість зростання температури – 5 град/хв. 

2. Максимальна температура нагріву 800 °С. 

Результати термічного аналізу зразка регіструються на діаграмному 

папері самописця у вигляді кривих. Конструкція приладу дозволяє вести зміни 

втрати маси зразка за постійної температури та її лінійному зростанні. 

Одночасно з автоматичним записом кривих зміни температури, за якої велось 

дослідження втрати маси зразка, можуть записуватись диференційні криві 

втрати маси (ТГА) та криві диференційного термічного аналізу (ДТА), на яких 

фіксується екзо- та ендотермічні ефекти процесів розкладання зразків [79]. 

Комплексний термічний аналіз зразків забезпечує надійну інтерпретацію 

процесів деструкції.  

Отримані термогравіметричні показники дають можливість визначити 

швидкість термічного розкладу матеріалу за заданої температури і, відповідно, 

показати якісну оцінку теплових ефектів, провести термодеструкцію матеріалу і 

визначити газовий склад продуктів його піролізу. Після цього визначити 

енергію активації термоокислювальної деструкції покриттів. 

Для одержання газоподібних продуктів термічної деструкції розроблено і 

виготовлено спеціальне обладнання на базі трубчатої електричної печі з 

терморегулятором [80]. Установка дає можливість підтримувати температуру 

до 800 С з точністю  10 С. За наведеною методикою були проведені 

дослідження та зібрані леткі продукти піролізу. 

Якісний і кількісний склад цих сумішей визначали газохроматографічним 

методом з використанням газового хроматографа ЛХМ-7А, виробництва 

дослідного підприємства “Хроматограф” [81]. 
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Газова хроматографія з масоселективним детектиром, який оснащено 

автосемплером autoingector 7683b: колонкой НР-5 length 30 m, ID 0.32 mm, film 

0.25 µm. Введення проби – авто, ділення потоку 1:10 (v=1µkl)). 

Піроліз здійснюється в трубчатій печі при нагріванні від 40 °С до 800 °С. 

Вловлювання у скляний газозбірник, заповнений насиченим розчином хлориду 

натрію. Для випробувань готують не менше 5 зразків масою 100 г. Зразки 

кондиціонують в лабораторних умовах, після зважують з похибкою не більше 

0,1 г. 

 

3.2.3 Пожежно-технічні методи оцінки пожежної небезпеки 

вогнезахищеної деревини 

Дослідження з визначення ефективності вогнезахисту групи горючості 

деревини, індексу поширення полум’я та димоутворення, обробленої 

покриттям проводили згідно з [16]. 

Визначення групи важкогорючої деревини полягає у впливі на зразок, що 

розташований в установці, полум’я пальника або радіаційної панелі із заданими 

параметрами [63]. 

Під час проведення експериментальних досліджень з визначення групи 

горючості фіксується максимальний приріст температури газоподібних 

продуктів горіння (t) та втрата маси зразка (m). 

За результатами випробувань матеріали класифікуються як: 

- важкогорючі: t<60 
о
С та m<60 %; 

- горючі: t60 
о
С чи m60 %. 

При визначення індексу поширення полум’я фіксується відстань 

термічного руйнування зразка та температура димових газів. 

За значенням індексу поширення полум’я матеріали класифікують: 

- не поширюють полум’я по поверхні: індекс поширення 0; 

- повільно поширюють: індекс поширення 0 – 20; 

- швидко поширюють: індекс поширення  20. 
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При визначенні коефіцієнту димоутворення визначають оптичну 

провідність утворених димових газів. 

У залежності від одержаного коефіцієнта димоутворення розрізняють: 

- з малою димоутворювальною здатністю – більше 50 м
2
/кг; 

- з помірною димоутворювальною здатністю – більше 50 м
2
/кг до 

500 м
2
/кг включно; 

- з високою димоутворювальною здатністю – коефіцієнт димоутворення 

більше 500 м
2
/кг.  

Випробування з визначення групи горючості будівельних матеріалів. 

проводились згідно з [82].  

Даний метод полягає у визначенні опірності зразків після термічної дії у 

вогневій камері за наступними параметрами: температура димових газів, 

ступінь пошкодження за довжиною, ступінь пошкодження за масою, тривалість 

самостійного горіння. 

Будівельні матеріали в залежності від значень параметрів горючості, 

підрозділяють на чотири групи горючості Г1, Г2, Г3, Г4 у відповідності з табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 

Класифікація горючих будівельних матеріалів 

Групи 

горючості 

матеріалів 

Параметри горючості 

Температура 

димових газів 

Ступінь 

пошкодження 

за довжиною 

Ступінь 

пошкодження 

за масою 

Тривалість 

самостійного 

горіння 

Г1 < 135 < 65 < 20 0 

Г2 < 235 < 85 < 50 < 30 

Г3 < 250 > 85 < 80 < 60 

Г4 > 250 > 85 > 80 > 60 

 

Матеріали необхідно відносити до певної групи горючості за умови 

відповідності всіх значень параметрів, що установлені табл. 3.2. 

Визначення теплоти згорання деревини проводили згідно з [83].  
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Визначення теплоти згорання полягає в тому, що під час випробувань 

аналітичну пробу певної маси спалюють за стандартизованих умов у 

постійному об’ємі, в атмосфері кисню, у бомбовому калориметрі, а теплоту 

згорання, яку визначають за цих умов, обчислюють за даними підвищення 

температури, з урахуванням теплових втрат і прихованої теплоти 

пароутворення води. 

 

3.2.4 Методи оцінки експлуатаційної стійкості целюлозовмісних 

матеріалів 

Дослідження з визначення швидкості вигорання деревини проводились 

наступним чином. Для проведення дослідження використовували установку з 

визначення групи горючості матеріалів згідно з ГОСТ 12.1.044 [63], яка 

додатково була оснащена пристроєм для реєстрації зміни маси зразка в ході 

випробувань (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Схема визначення швидкості вигорання зразків деревини:  

1 – керамічний короб, 2 – основа, 3 – пальник, 4 – блок вимірювання 

температури, 5 – утримувач зразка, 6 – зразок, 7 – зонт, 8 – термоелектричний 

перетворювач, 9 – патрубок зонта, 10 – ротаметр подачі газу, 11 – блок 

вимірювання маси. 
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Суть досліджень полягає у впливі на зразок, розташований в керамічній 

трубі установки ОТМ, полум’я пальника із заданими параметрами (температура 

газоподібних продуктів горіння на виході з керамічної труби становить 

200
 о
С  5 

о
С). Під час проведення експериментальних досліджень фіксується 

втрата маси зразка (m) у встановлений проміжок часу (τ). 

Швидкість вигорання розраховується за рівнянням: 

mi 
S

m
е







 ,                                                                    (3.10) 

де Δm – втрата маси зразка в процесі випробувань, кг; 

  τ – час випробування, с; 

  S – площа поверхні зразка, м
2
. 

З метою визначення корозійної дії вогнезахищеної деревини на метал 

проводились випробування згідно з п. 5.12 ГОСТ 30219-95 [84]. 

Метод полягає у визначенні втрати маси металевих зразків при дії 

обробленої деревини при визначених повітряно-вологісних умов на протязі 

заданого часу. 

Після закінчення випробування визначають швидкість корозії Vк 

(г/(м
2
година) за формулою: 






S

mm
V 10

к ,                                                           (3.11) 

де: m1 – початкова маса металевої пластини до випробування, г;  

m2 – маса металевої пластини після випробування та видалення        продуктів 

корозії, г;  

     S – площа поверхні металевої пластини, яка знаходилась у контакті з 

агресивним середовищем, м
2
; 

 – час проведення дослідження, години. 

Для визначення характеру та вимірювання швидкості корозії під час 

корозійних випробувань, користувались наступними методами: 

- контроль зовнішнього вигляду металу (спостереження за виникненням та 

розвитком осередків корозії, потемненням); 
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- визначення втрати маси на одиницю поверхні (в разі видалення продуктів 

корозії з поверхні). 

Визначення корозійної дії на пластини з металів покриття деревини 

проводять методом визначення питомої швидкості втрати маси пластин у разі 

їх накладання на висушені, попередньо покриті захисними засобами, зразки 

деревини. До кожного зразка на бокову поверхню розміром 150 × 60 мм 

приєднують по дві пластини та щільно притискаються за допомогою гумових 

кілець (рис. 3.5).  

Рис. 3.5. Схематичне зображення методу корозійного випробування, яке 

проводять шляхом накладання пластин на вогнезахищені дерев’яні зразки:        

1 – дерев’яний зразок; 2 – металева пластина. 

 

Підготовлені зразки поміщають в ексикатори з відносною вологістю 

повітря 100 % та витримують за кімнатної температури протягом 30 діб. Після 

закінчення цього терміну, металеві пластини відділяють від дерев’яних зразків і 

видаляють продукти корозії, промивають водою, висушують та зважують. 

Для визначення гігроскопічності обробленої деревини випробування 

проводились згідно з п. 5.16 ГОСТ 30219-95 [84]. 

Метод ґрунтується на визначенні відношення маси води, що поглинається 

захищеним зразком, до маси зразка.  

Здатність вогнезахищеної гідрофобізованої деревини до поглинання води 

визначають, як масову частку води, що поглинається, В, у відсотках за формулою: 

%  100
2

12 



m

mm
В  ,                                               (3.12) 

де m1 – маса зразка до поглинання води, г;  

11

2
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    m2  – маса зразка після поглинання, г. 

Оброблена деревина забезпечує гігроскопічність, якщо поглинання води не 

перевищує 30 %. 

Метод визначення ефективності закріплення вогнезахисного 

інтумесцентного покриття полягає у моделюванні процесів дифузії 

вогнезахисних засобів штучним шляхом та визначенні зміни оціночних 

показників до і після “прискореної дифузії антипірену з деревини”. 

На просушені зразки деревини з усіх сторін наносять інтумесцентне 

покриття і висушують. Витрату, умови нанесення і сушки повинні відповідати 

нормативній документації на засіб. Витрату вогнезахисного покриття, 

нанесеного на зразок, визначають ваговим методом по різниці мас зразка до і 

після однократного нанесення. Загальну витрату вогнезахисного засобу 

визначають шляхом підсумку витрат після кожної обробки (нанесення шару 

вогнезахисного засобу) і відносять до  об’єму  прямокутного бруска деревини. 

Загальну кількість вогнезахисного засобу (R), кг/м
3
, визначають за 

рівнянням: 

V

mm
R 21


 ,                                               (3.13) 

де m1 – маса зразка після оброблення, кг; 

     m2 – маса зразка до оброблення, кг; 

     V – об’єм зразка, м
3
. 

Випробування проводять не менше, ніж на шести зразках. З цих зразків 

довільно відбирають три основних, інші три є контрольними. 

Під час випробувань проводять прискорену дифузію антипірену з 

деревини. Цикл випробувань на прискорену дифузію включає наступні етапи: 

- перший етап: три основних зразки поміщують в камеру вологи і 

витримують за температури (40 ± 2) 
о
С і відносній вологості повітря (97 ± 3) % 

протягом 6 годин, виключають нагрів і витримують протягом 2 годин; 

- другий етап: із камери вологи зразки переносять в камеру холоду і 

витримують за температури мінус (17 ± 3) 
о
С протягом 3 годин; 
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 - третій етап: із камери холоду зразки переносять в термокамеру і 

витримують за температури (60 ± 2) 
о
С протягом 6 годин; 

- четвертий етап: зразки виймають із термокамери і витримують на 

повітрі за температури 15 − 30 
о
С і відносній вологості повітря не більше 80 % 

протягом 15 годин. 

Чотири цикли відповідають 1 року натурного зберігання. Під час 

випробувань спостерігають за станом покриття. 

Визначають вогнезахисні властивості зразків деревини, що пройшли 

прискорену дифузію антипірену з деревини.  

Критерієм визначення терміну захисної дії є відповідність значення 

показника вогнезахисної ефективності, отриманого по закінченню усіх циклів 

випробувань, значенню, яке отримане на першому циклі випробувань, при 

збереженні експлуатаційних властивостей вогнезахищенної деревини.  

 

3.3 Оптимізація компонентів інтумесцентного покриття під час 

обробленння деревини 

Для підвищення ефективності процесу досліджень вогнезахисту 

деревини, яка отримується шляхом застосування інтумесцентного покриття, 

було використано плани [85, 86], так званого, екстремального планування, які 

розробляються для визначення оптимальних умов перебігу процесів в об’єктах 

досліджень. 

Оптимізацію складу захисних покриттів виконували за допомогою 

двофакторного трирівневого методу планування експерименту [85].  

В процесі активного експерименту і в результаті пасивного накопичення 

результатів вимірювань отримували моделі у вигляді математичного рівняння: 

 
 


k

ji

k

i
iiijiij

k

i
ii xxxxY

1,1 1

2

1
0 ...

              (3.14) 

де iijiі  ,,, ,0  – коефіцієнти, що характеризують відповідні лінійні ефекти, 

ефекти взаємодії і квадратичні ефекти, що в подальшому будуть прийматися за 

коефіцієнти регресії;  
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ji х,х   – фактори;  

Y – вихідна змінна або змінна стану об’єкту досліджень (параметр 

оптимізації). 

Однак, при моделюванні відбувається формалізація зв'язків процесу, 

через що можлива втрата деякої інформації про об’єкт. Іноді більш тонкі 

зв’язки або менш важливі параметри не враховуються, тобто модель описує 

лише деякі властивості процесу із задовільною точністю. 

Зазвичай, для визначення коефіцієнтів регресії використовують поліноми не 

вище другого порядку. Коефіцієнти iiji  ,, ,0  виражають вплив на вихідний 

параметр Y відповідного фактора ix , спільного впливу факторів ix  і jx  та вплив 

кожного фактора на величину кривизни параметра Y. 

В загальному вигляді шукане рішення можна представити функцією:  

Y = f (x, β) ,                                              (3.15) 

де x – матриця факторів;   

β – матриця коефіцієнтів;  

Y – змінна стану об’єкта дослідження. 

Використовуючи статистичні методи, вдається за даними експерименту 

(пасивного або активного) розрахувати коефіцієнти поліному (3.1). Однак, 

враховуючи статистичну природу процесів, що розглядаються, а також 

кінцевість експериментальних даних (вибірка експериментальних даних), 

проводиться оцінка коефіцієнтів рівняння регресії, а не самі коефіцієнти. Тоді 

рівняння регресії записується наступним чином: 
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0 ...             (3.16) 

де Y – оцінка вихідного параметра моделі;  

k – кількість факторів;  

iiiji0 b,b,b,b – оцінки коефіцієнтів рівняння регресії. 
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Основна вимога до математичної моделі полягає в її придатності для 

вирішення поставленого завдання та адекватності процесу в межах помилки 

відтворюваності. 

Екстремальний експеримент закінчується визначенням оптимальної 

координати, що відповідає оптимальним умовам протікання об’єкту 

дослідження. 

Метод повнофакторного експерименту (ПФЕ) дає можливість одержати 

математичний опис досліджуваного процесу в деякій області факторного 

простору, що лежить навколо вибраної точки з координатами )x,....x,x( 0k2010 . 

Суть факторного експерименту першого порядку полягає в одночасному 

варіюванні всіх факторів при його проведенні за певним планом, а також в 

представленні математичної моделі (функції відгуку) у вигляді лінійного 

поліному та дослідженні останнього методами математичної статистики. 

Для зручності розрахунку оцінок коефіцієнтів рівняння регресії всі 

фактори варіюють на двох рівнях. Більше того, коли очікується лінійна функція 

відгуку, дворівневе варіювання факторів цілком достатнє, адже для того, щоб 

визначити напрямок прямої, досить знайти координати двох точок. ПФЕ 

експеримент включає всі можливі комбінації факторів для вибраної кількості 

рівнів. При двох рівнях кількість дослідів N = 2
k
. 

Математичний опис процесу, який досліджується, задається рівнянням 

регресії: 

,3322110 xbxbxbbY                               (3.17) 

де кодовані змінні пов’язані з температурою та концентрацією наступними 

співвідношеннями: 
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        (3.18) 

де z – натуральні значення факторів; x – кодовані значення факторів.  
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Перехід від натуральних значень факторів до кодованих дозволяє розрахувати 

коефіцієнти рівняння регресії за методом найменших квадратів у матричній 

формі.  

При проведенні ПФЕ для визначення оптимальної рецептури для 

вогнезахисного покриття задаються апріорними умовами. 

Тут до матриці планування включені результати паралельних дослідів          

(Yu1, Yu2 та Yu3).  

На основі результатів ПФЕ розрахуємо коефіцієнти регресії: 

0Y  
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u
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n
iui x

N
b     (i = 0, 1, 2,.... k), 

тоді:                                            ,Y 
m
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m

1n

un


uY                            (3.19) 

де m – кількість паралельних дослідів. 

Знаходження b0 проводимо наступним чином. Якщо рівняння Ŷ= b0 + b1Х1 

+ b2Х2 + b3Х3  справедливе, то воно вірне й для середніх арифметичних значень 

змінних Xi: 

30320210103322110 XbXbXbbXbXbXbbY             (3.20) 

Виходячи з принципу симетрії: 0321  XXX , отримуємо:  

0Y  
1

u
1

00  


 N

u

x
N

bY                          (3.21) 

Після розрахунку коефіцієнтів регресії переходять до статистичного 

аналізу рівняння регресії, а саме: 

1. Розрахунку похибки досліду (дисперсії відтворення). 

Похибка досліду S0
2
 оцінюється за допомогою математичної обробки 

статистичних даних паралельних дослідів. Перед розрахунком S0
2
 необхідно 

упевнитись, що розсіювання дослідів у кожній точці факторного простору не 

перевищує деякої величини. З цією метою розраховують порядкові дисперсії Su
2   

і перевіряють її однорідність. 

Дисперсія випадкової величини розраховується за формулою: 
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Однорідність дисперсії перевіряють за критерієм Кохрена: 
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,                                                    (3.23) 

2. Перевірки значимості коефіцієнтів регресії. 

Для оцінки перевірки значимості кожного коефіцієнта використовують 

два рівноцінні способи. В обох випадках спочатку знаходять дисперсію 

коефіцієнтів регресії: 

N

S
 

2

02 biS                                                         (3.24) 

За першим способом значимість коефіцієнтів оцінюють за формулою:    

       
S

b
  

bi

i
ipt  і умовою ti p > tT ,                                  (3.25) 

де bib  – абсолютне значення і-того коефіцієнту регресії; tT – табличне 

значення критерію, який знаходять за числом ступенів свободи f1 = N(m-1) і 

рівнем значимості q; Sbi – середньоквадратичне відхилення. 

За другим способом для перевірки значимості коефіцієнтів регресії 

використовують довірчий інтервал Δbi, який через рівність Sbi
2
 для всіх 

коефіцієнтів є однаковим для всіх bi: 

Δbi= ± tT 
.
 Sbi                                                            (3.26) 

Значимість оцінюють, порівнюючи абсолютні значення коефіцієнту та 

довірчого інтервалу: 

│bi│>│Δbi│                                                  (3.27) 

Перевірка адекватності лінійного рівняння регресії. 

Знайдемо спочатку розрахункові значення функції відгуку. Потім 

порівнюємо дві дисперсії. Одна – дисперсія адекватності S
2
, показує 

розсіювання середніх дослідних даних змінної стану uY  відносно Ŷu: 
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Тут l – кількість членів у рівнянні регресії, які залишились після оцінки 

значимості. 

Друга дисперсія – це похибка досліду S0
2
 . Адекватність перевіряють, 

оцінюючи співвідношення  за критерієм Фішера: 

Fр = S
2
 /S0

2
,                                                      (3.29) 

FT= 3,01;          Fр< FT . 

Отже, рівняння регресії адекватне, тобто розсіювання експериментальних 

даних uY  відносно Ŷu  того ж порядку, що і розсіювання, викликане 

випадковими змінами в об’єкті досліджень (похибка досліду). 

За допомогою трьохфакторного симплекс-центрального методу 

планування експерименту в математичному середовищі Statistica 12 проведено 

оптимізацію складових вогнезахисної органо-мінеральної композиції. 

 

3.4 Висновки до розділу 3. 

1. Встановлено основні етапи досліджень при визначені властивостей 

органо-мінеральних композицій, їх взаємовпливу та взаємодії. Визначені 

методи досліджень механізму захисту деревини інтумесцентним покриттям на 

основі органо-мінеральних речовин. Для дослідження взаємодії та 

взаємовпливу мінеральних наповнювачів на покриття та їх зв'язок з деревиною 

використовували спеціальні методи фізико-хімічного аналізу. 

2. Створено комплексний підхід до визначення вогнестійких та 

експлуатаційних властивостей деревини вогнезахищеної інтумесцентниими 

покриттями. Руйнування та процеси, що ініціюють при експлуатації дерев’яних 

конструкцій, досліджували при моделюванні цих об’єктів у лабораторних 

умовах. Для дослідження опірності термічного руйнування деревини 

використовували стандартизоване обладнання існуючої нормативної бази. 

3. Традиційні методи досліджень, пов’язані з експериментами, що 

вимагають великих витрат часу і матеріалів є «пасивними». Застосування 
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методів статистичної обробки даних експерименту істотно сприяє підвищенню 

продуктивності праці і одержуваних результатів. Застосування нового 

напрямку оптимізації складу наповнювачів методом оптимізації і одночасного 

врахування декількох досліджуваних факторів дозволяє визначити технологічні 

параметри, що забезпечують поліпшення фізико-механічних, теплофізичних 

властивостей, а також показники надійності матеріалів. Таким чином, 

статистична обробка даних експерименту дає можливість за короткий період 

часу оптимізувати по функції бажаності зміст наповнювачів для формування 

покриттів з поліпшеними властивостями. 
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Розділ 4 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ВОГНЕЗАХИСНИХ 

ВЛАСТИВОСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ З                         

ІНТУМЕСЦЕНТНИМ ПОКРИТТЯМ 

 

4.1 Визначення впливу мінеральних наповнювачів на спучувальну 

здатність та вогнезахисну ефективність інтумесцентного покриття 

 

Кінетику спучування вогнезахисного покриття визначали запропонованим 

способом [76, 77]. Спочатку були проведені випробування базової органо-

неорганічної композиції, нанесеної на стальну пластину, а потім з 

неорганічними наповнювачами, які вводили у базову композицію у кількості         

10 % (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Результати визначення стійкості пінококсу до дії теплового потоку для  

органо-мінерального покриття та з додаванням наповнювачів 

Зразок покриття 

Товщина 

покриття, 

мм 

Маса 

нанесеного 

покриття, 

г/м
2 

Час 

досягнення 

граничної 

температури, с 

Маса 

покриття 

після 

випробувань, 

г/м
2 

Інтумесцентне без 

наповнювача 
0,6 10,2 1820 2,6 

Інтумесцентне +(10 %) 

ТіО2 
0,55 10,1 1932 4,4 

Інтумесцентне +(10 %) 

тальк 
0,56 10,2 1958 4,6 

Інтумесцентне + (5 %) 

ТіО2+(5 %) тальк 
0,6 10,2 1946 5,8 

Інтумесцентне +(10 %) 

Al(ОH)3 
0,54 10,1 1861 5,0 

Інтумесцентне +(10 %) 

Mg(ОH)2 
0,57 10,2 1848 5,1 

Інтумесцентне + (5 

%)ТіО2+(5 %) Al(ОH)3 
0,56 10,2 1912 6,2 
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При дії теплового потоку на зразки базової композиції за короткий 

проміжок часу при температурі перед зразком близько 100 ºС відбувалось 

незначне спучення покриття, а за температури перед зразком близько 190 ºС 

почалося інтенсивне спучення покриття та незначне підвищення температури 

на оберненій поверхні зразка, яке тривало при досягненні температури 360 ºС. 

При цьому висота спученого шару пінококсу підвищилась до 32 мм. 

При подальшому впливі теплового потоку за рахунок вигорання пінококсу 

спучений шар став зменшуватись, та при досягненні температури стальної 

пластини 230 ºС після 1820 с випробування, коефіцієнт спучування склав 

відповідно 48,0. На рис. 4.1 показано процес спучення покриття, а на рис. 4.2 

зміни фронту фазових перетворень при спучуванні вогнезахисного покриття. 

При дії теплового потоку на зразки покриття за температури перед 

зразком близько 220 – 230 ºС почалося інтенсивне спучення та незначне 

підвищення температури на оберненій поверхні зразка, яке тривало при 

досягненні температури близько 360 – 390 ºС. Висота спученого шару 

пінококсу підвищилась до 22 – 38 мм і, на поверхні під шаром піно коксу, 

проявилась лінія просування фронту фазових перетворень.  

У результаті проведених випробувань встановлено, що покриття під 

термічною дією спінюється та переміщується у бік підвищеної температури з 

утворенням коксу. Лінія розділу фронту спінювання у вигляді тонкого шару, 

яка незначно змістилася в сторону температури, розділяє покриття на дві 

частини. З одного боку знаходиться спучений шар коксу (темного кольору), 

зовнішня частина якого рухається з певною швидкістю, з іншого боку – шар 

вихідного матеріалу, температура в якому не достатня для початку процесу 

спінювання і швидкість перетворень нульова (світлий колір), рис. 4.2, а – в. 

Натомість, для інтумесцентного покриття із додаванням ТіО2 і Al(ОH)3 

зафіксовано відносно низький коефіцієнт спучування і відсутність частини 

вихідного матеріалу, а також лінії розмежування фазового переходу (рис. 4.2, 

г). Значна кількість додавання Al(ОH)3 призвела до пригнічення процесу 

спучення покриття. 
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Рис. 4.1. Ілюстрація процесу спучення покриття 

     

лінія фронту фазових перетворень 

а                                              б 

       

в                                                      г 

Рис. 4.2. Результати випробувань інтумесцентного покриття на 

спучувальну здатність: а – з додаванням (10 %) ТіО2; б – з додаванням (10 %) 

Al(ОH)3; в – органічна складова з додаванням (10 %) Mg(ОH)2; г – з додаванням 

+ (5 %) ТіО2 + (10 %) Al(ОH)3 

 

На рис. 4.3, 4.4 зображено залежність коефіцієнту спучення від 

температури, яку визначали експериментально та обробляли за допомогою 

Microsoft Excel статичною функцією: 

                                     by a x ,                                            (4.1) 

де a і b – емпіричні константи, що відповідають коефіцієнту спучення і порядку реакції. 
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Рис. 4.3. Залежність коефіцієнту спучення покриття від температури:        

1 – інтумесцентне без додавання, 2 – із додаванням (10 %) ТіО2, 3 – із 

додаванням тальку (10 %), 4 – із додаванням ТіО2 (5 %) +  тальк (5 %) 

 

 

Рис. 4.4. Залежність коефіцієнту спучення покриття від температури:        

1 – із додаванням Al(ОH)3 (10 %), 2 – із додаванням Mg(ОH)2 (10 %),                  

3 – із додаванням ТіО2 (5 %) + Al(ОH)3 (5 %)  

 

Встановлено, що динаміка зміни товщини спучення, яка отримана 
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експериментально, співпадає з теоретично розрахованою. Розрахований 

порядок реакції для органо-мінерального покриття становить 1,42, а у разі 

введення наповнювачів підвищується до 2, що у свою чергу пов’язане з 

утворенням температуростійких сполук із значним коксовим залишком.  

У результаті проведених досліджень встановлено ефективність 

застосування наповнювачів у суміші неорганічних та органічних речовин у 

якості інтумесцентних вогнезахисних покриттів. Зокрема, випробування на 

модельних зразках покриттів із вмістом наповнювачів показали, що покриття на 

основі органо-неорганічних речовин під час дії високої температури утворює 

значний коефіцієнт спучення, однак з часом йде процес вигорання пінококсу та 

зниження ефекту спучення. Натомість, додавання до органо-неорганічної 

системи покриття наповнювачів сприяє утворенню тугоплавких композицій, що 

запобігає вигоранню пінококсу і проходженню високої температури до 

матеріалу.  

Після дослідження процесу спучення інтумесцентного покриття було 

встановлено раціональний склад покриття на основі органічних і мінеральних 

речовин.  

 

4.1.1. Визначення раціонального складу органічної складової 

вогнезахисного органо-мінерального покриття  

Враховуючи вище наведений механізм дії, за допомогою 

трьохфакторного симплекс-центрального методу планування експерименту в 

математичному середовищі Statistica 12, проведено визначення раціональної 

органічної складової вогнезахисної органо-мінеральної композиції при витраті 

основного зв’язувального агенту – ПВА-дисперсії в кількості 14, 16 і 18 мас. %.  

У якості факторів варіювання були обрані: кількість поліфосфату амонію 

ПФА, %, (фактор Х1); кількість пентаерітриту, П, % (фактор Х2); кількість 

меламіну М, %, (фактор Х3), зміна яких наведена в таблиці 4.2. У якості 

вихідного параметру було обрано коефіцієнт спучення, значення якого 
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фіксували на зразках, термооброблених за температури 500 С. Матриця 

планування експерименту та її математична реалізація наведена в табл. 4.3. 

Таблиця 4.2 

Фактори варіювання 

Фактори, вигляд Рівні варіювання Інтервал 

варіювання 
Натуральний Кодований 

Нижній 

0 

Верхній 

1 

ПФА, % Х1 15 20 5 

П, % Х2 8 14 6 

М, % Х3 10 16 6 

Примітка – ПФА – поліфосфат амонію, (NH4)m(HPO4)n; П – пентаерітрит, 2,2-

біс(гідроксиметил)пропан-1,3-діол, C5H12O4; М – меламін, (1, 3, 5-триазин-2, 4, 

6-тріамін), C3H6N6 

 

У результаті моделювання отримані рівняння регресії та побудовані 

тернарні поверхні змін вихідного параметру в залежності від змін факторів 

варіювання (рис. 4.5).  

Рівняння регресії: 

 - при витраті ПВА-дисперсії в кількості 14 % 

Ксп=22.3x1+12.3х2+18.4х3-2х1х2-4.6х1х3+25х2х3+10.5х1х2х3.             (4.2) 

- при витраті ПВА-дисперсії в кількості 16 % 

Ксп=26.8x1+15.6х2+16.3х3-14.4x1х2+6.6x1х3+45.4х2х3+9.6x1х2х3.      (4.3) 

- при витраті ПВА-дисперсії в кількості 18 % 

Ксп=22.3x1+14.3х2+15.4х3-6x1х2+15,4x1х3+418х2х3-76,5x1х2х3.         (4.4) 

Аналіз рівнянь регресії свідчить про те, що варійовані фактори значимі та 

взаємозв’язані, найбільш вагомо на коефіцієнт спучення при витраті ПВА-

дисперсії в кількості 14 % впливає сумісна дія факторів Х2Х3 і Х1Х2Х3; при 

витраті ПВА-дисперсії в кількості 16 % – сумісна дія факторів Х1Х3, Х2Х3 і 

Х1Х2Х2; при витраті ПВА-дисперсії в кількості 18 % – сумісна дія факторів 

Х1Х3 і Х2Х3. 
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Таблиця 4.3 

Матриця експерименту та її математична реалізація 

Точки 

плану 

Матриця плану в 

кодованих 

величинах 

Матриця плану в 

натуральних величинах 

Вихідний 

параметр 

Х1 Х2 Х3 ПФА, % П, % М, % Ксп Ксп Ксп 

1 0,00 1,00 0,00 15 14 10 10,3 15,6 14,3 

2 0,33 0,33 0,33 16,7 10 12 18,6 24,1 20,1 

3 1,00 0,00 0,00 20 8 10 27,6 26,8 22,3 

4 0,50 0,50 0,00 17,5 11 10 18,2 17,6 16,8 

5 0,00 0,00 1,00 15 8 16 14,6 16,3 15,4 

6 0,50 0,00 0,50 17,5 8 13 21,8 23,2 22,7 

7 0,00 0,50 0,50 15 11 13 24,8 27,3 25,1 

Вміст ПВА-дисперсії, % 14 16 18 

 

Характер зміни ізоліній коефіцієнту спучення на тернарних поверхнях 

органічної складової органо-мінеральної композиції ідентичний, різниця тільки 

в числових показниках, значення яких напряму залежать від варіацій 

концентрацій складових органо-мінеральної композиції (рис. 4.5). 

При витраті ПВА-дисперсії в кількості 14 % спостерігається збільшення 

коефіцієнту спучення від 22 до 33 разів при одночасному збільшенні в складі 

композиції поліфосфату амонію від 17,5 до 20 % та меламіну від 11,5 до 15,8 % 

(фактори Х1 і Х3), та зменшенні кількості пентаерітриту від 9,5 до 8 % (фактор 

Х2) (рис. 4.5, поз. а). 

При витраті ПВА-дисперсії в кількості 16 % (рис. 4.5, поз. б) фіксується 

найбільш високий показник коефіцієнту спучення, який характерний для 

композиції складу: поліфосфат амонію в кількості 20 %; пентаерітрит в 

кількості 8 % та меламін в кількості 10 %. Характер зміни ізоліній на тернарній 

поверхні аналогічний попередньому. Збільшення коефіцієнта спучення від 15,6 

до 26,8 раз відбувається при одночасному збільшені в складі поліфосфату 
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амонію від 17, 5 до 20 % (фактор Х1) і меламіну від 10,5 до 15,5 % (фактор Х2) 

при зменшенні пентаерітриту від 11,5 до 8 % (фактор Х3).  

а) б) 

  

                                                           в) 

 

Рис. 4.5. Тернарні поверхні зміни коефіцієнту спучення Ксп органічної 

складової вогнезахисної органо-мінеральної композиції після термообробки за 

температури 500 С при витраті ПВА-дисперсії в кількості, %: а – 14; б – 16; в – 

18. 
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При витраті ПВА-дисперсії в кількості 18 % (рис. 4.5, поз. в) значення 

коефіцієнту спучення значно менше, ніж в попередньому випадку – 25,1 і  

характерне для композиції складу: поліфосфат амонію в кількості 15 %; 

пентаерітрит в кількості 11 % та меламін в кількості 13 %. Характер зміни ізоліній 

на тернарній поверхні аналогічний попередньому. Так, збільшення коефіцієнта 

спучення від 14,3 до 25,1 відбувається при одночасному збільшені в складі 

поліфосфату амонію від 16, 5 до 20 % (фактор Х1) і меламіну від 10,5 до 15,5 % 

(фактор Х2) при зменшенні пентаерітриту від 11,5 до 8 % (фактор Х3).  

Враховуючі отримані дані, для подальших досліджень обрано вогнезахисну 

композицію складу: ПВА-дисперсія 16 %, поліфосфат амонію  18 %, пентаерітрит 

10 %, меламін 13 %, інше – вода. Даний склад вогнезахисної композиції 

характеризується найвищим значення коефіцієнту спучення – 26,8. Для збільшення 

значень цього показника доцільно використати гідратовмісні сполуки. 

 

4.1.2 Визначення раціонального складу мінеральної складової 

вогнезахисного органо-мінерального покриття 

Із врахуванням вище зазначеного (пункт 3.1.1), визначення раціонального 

складу органо-мінеральної композиції виконували за допомогою одно- та 

трьохфакторного симплекс-центрального методу планування експерименту. В 

якості вихідного параметру розглядали величину коефіцієнту спучення в 

залежності від концентрації введення гідратів алюмінію та магнію, а також 

діоксиду титану та тальку. 

За впливом на показник коефіцієнта спучення добавки-наповнювачі 

ранжируємо в наступній послідовності: Al(OH)3  Mg(OH)2  Mg3[Si4O10](OH). 

Введення в склад органо-мінеральної композиції діоксину титану в 

діапазоні концентрацій від 3 до 5 % збільшує показник спучення, в інших – 

призводить до його зменшення. Для встановлення необхідної кількості 

введення діоксиду титану та визначення його синергетичності з іншими 

добавками, було проведено визначення раціонального складу вогнезахисної 

композиції. 
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Рис. 4.6. Залежність коефіцієнту спучення органо-мінеральної композиції 

від концентрації наповнювачів. 

 

У якості факторів варіювання були обрані: кількість діоксиду титану         

TiO2, %, (фактор Х1); кількість гідроксиду алюмінію Al(OH)3, % (фактор Х2); 

кількість тальку Mg3[Si4O10](OH), %, (фактор Х3), зміна яких наведена в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Фактори варіювання 

Фактори, вигляд Рівні варіювання 
Інтервал 

варіювання Натуральний Кодований 
Нижній 

0 

Верхній 

1 

TiO2, % Х1 0 10 5 

Al(OH)3, % Х2 0 10 5 

Mg3[Si4O10](OH)2, % Х3 0 10 5 

 

У якості вихідного параметру було обрано коефіцієнт спучення, значення 

якого фіксували на зразках, термооброблених за температури 500 С. Матриця 

планування експерименту та її математична реалізація наведена в табл. 4.5. 

У результаті моделювання отримані рівняння регресії та побудовані 

тернарні поверхні зміни вихідного параметру в залежності від змін факторів 

варіювання (рис. 4.7).  

Рівняння регресії: 

Ксп=17.2x1+36.7х2+30.1х3+80.2x1х2+73.4x1х3+40х2х3-132.6x1х2х3.       (4.5) 
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Аналіз рівняння регресії свідчить про те, що варійовані фактори значимі 

та взаємозв’язані, найбільш вагомо впливає на коефіцієнт спучення сумісна дія 

факторів Х1Х2, Х2Х3 і Х1Х2Х3. 

 Із даних моделювання (табл. 4.5 і рис. 4.7) слідує, що підвищення 

величини коефіцієнту спучення від 28 до 47 раз відбувається при одночасному 

збільшенні концентрацій наповнювачів: по осі Х1 від 1,75 до 8 % (діоксид 

титану); по осі Х2 від 2 до 10 % (гідроксид алюмінію) по осі Х3 від 0 до 9 % 

(тальк).  

Таблиця 4.5 

Матриця експерименту та її математична реалізація 

Точки 

плану 

Матриця плану в 

кодованих 

величинах 

Матриця плану в натуральних 

величинах 

Вихідний 

параметр 

Х1 Х2 Х3 
TiO2, 

% 

Al(OH)3, 

% 

Mg3[Si4O10](OH)2, 

% 
Ксп 

1 0,00 1,00 0,00 0 10 0 36,7 

2 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 44,6 

3 1,00 0,00 0,00 10 0 0 17,2 

4 0,50 0,50 0,00 5 5 0 47,0 

5 0,00 0,00 1,00 0 0 10 30,1 

6 0,50 0,00 0,50 5 0 5 42,0 

7 0,00 0,50 0,50 0 5 5 43,4 
 

На тернарній поверхні зафіксовано область максимальних значень 

коефіцієнту спучення: Ксп
1
=47, характерний для композиції, що вміщує по        

5 % TiO2 і Al(OH)3; Ксп
2
=42 характерний для композиції, що вміщує по 5 % 

TiO2 і Mg3[Si4O10](OH)2 і Ксп
3
=44,6, який характерний для композиції, що 

вміщує по 3,33 % TiO2, Al(OH)3 і Mg3[Si4O10](OH)2. 

На основі проведених експериментів по критерію максимального 

коефіцієнту спучення обрані склади органо-мінеральних вогнезахисних 

композицій для дослідження реологічних характеристик, вогневих 

характеристик та процесів структуроутворення та деградації (табл. 4.6). 
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Рис. 4.7. Тернарна поверхня зміни коефіцієнту спучення Ксп органо-

мінеральної композиції після термообробки за температури 500 С 

Таблиця 4.6 

Склади органо-мінеральних вогнезахисних композицій 

№№ 

п/п Склад Кількість та тип добавки, % 

Величина 

коефіцієнту 

спучення 

1 Базовий 

ПВА-дисперсія-

16 % 

ПФА – 18 % 

П – 10 % 

М – 13 % 

Вода - інше  

- 

26,8 

2 Базовий + 10 % Al(OH)3 17,2  

3 Базовий + 10 % TiO2 36,7 

4 Базовий + 10 % Mg(OH)2  32,1 

5 Базовий + 10 % Mg3[Si4O10](OH)2 30,1 

6 Базовий + 5 %TiO2+5 % Al(OH)3 47,0 

7 Базовий + 5 %TiO2+5 % Mg3[Si4O10](OH)2 42,0 

  

 Видно, що величина коефіцієнту спучення базового складу, становить 

26,8. Натомість, при додаванні мінеральних складових, коефіцієнт спучення 

збільшується, а при введені в рецептуру гідрооксиду алюмінію – знижується. 



118 

 

4.2 Визначення впливу мінеральних наповнювачів на вогнезахисну 

ефективність інтумесцентного покриття 

Для підтвердження досліджень процесу спучення покриттів на основі 

органо-мінеральних речовин був проведений відповідний термогравіметричний 

аналіз, який показав залежність втрати маси для даних композицій (табл. 4.7, 

рис. 4.8).  

Таблиця 4.7 

Втрата маси покриттів залежно від температури 

 

 

t, ºС Δm, % Ln(Ln(100/100–Δm)) 

1 2 3 

Інтумесцентне покриття 

200 2,4 –0,133 

300 26,8 1,190402 

400 47,1 1,348663 

500 86,7 1,495699 

600 94,9 1,515748 

700 98,9 1,524775 

Інтумесцентне покриття + ТіО2 (10 %) 

200 1,82 –0.51277 

300 10,73 0.862993 

400 25,91 1.181143 

500 38,05 1.29132 

600 59,71 1.408382 

700 70,8 1.449236 

Інтумесцентне покриття + тальк (10 %) 

200 1,02 –0.35226 

300 9,55 0.813833 

400 28,65 1.210498 

500 40,23 1.306876 

600 54,66 1.386577 

700 69,1 1.443514 

Інтумесцентне покриття + ТіО2 (5 %) + тальк (5 %) 

200 2,6 -0.04551 

300 18,5 1.07082 

400 40,0 1.305323 

500 50,7 1.367602 

600 52,5 1.376449 

700 56,8 1.39613 
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Продовження табл. 4.7 

 

Відомо, що при односторонньому нагріванні вогнезахисного покриття у 

його підповерхневому шарі формується змінне за товщиною і в часі 

температурне поле, а також виділяються газоподібні продукти термічного 

розкладу та, у міру зростання температури, каркас твердне, утворюючи шар 

пінококсу, який переміщається «назустріч» зовнішньому тепловому потоку. 

Такі параметри, як швидкість і порядок реакції, являють собою 

характеристики, що носять назву ефективних параметрів, відображаючи суму 

різних хімічних перетворень при термічній деструкції.  

1 2 3 

Інтумесцентне покриття + Al(ОH)3 (10 %) 

200 3,9 0.308202 

300 33,1 1.25263 

400 49,1 1.359401 

500 62,0 1.417583 

600 63,57 1.423738 

700 71,2 1.450558 

Інтумесцентне покриття + Mg(ОH)2 (10 %) 

200 6,75 0.646864 

300 23,4 1.148271 

400 36,9 1.283212 

500 44,9 1.336168 

600 63,9 1.42487 

700 71,5 1.451543 

Інтумесцентне покриття + ТіО2 (5 %) + Al(ОH)3 (5 %) 

200 2,04 –0.33834 

300 17,7 1.055553 

400 38,8 1.297031 

500 49,3 1.360444 

600 51,4 1.371089 

700 54,4 1.385385 
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Рис. 4.8. Дериватограми органо-мінеральних вогнезахисних композицій 

інтумесцетного покриття: 1 – без наповнювача; 2 – з додаванням Al(ОH)3         

(10 %), 3 – з додаванням ТіО2 (10 %), 4– з додаванням талька (10 %), 5 – з 

додаванням Mg(ОH)2(10 %), 6 – з додаванням ТіО2 (5 %)+тальк(5 %), 7 – з 

додаванням ТіО2(5 %)+Al(ОH)3 (5 %) 
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За методикою дослідження кінетики розкладу, наведеної у роботі [79], 

було розраховано енергію активації. 

На рис. 4.9 приведена графічна залежність швидкості деструкції покриття 

від оберненої температури. У табл. 4.8 наведено значення енергії активації при 

термічному розкладі покриттів без наповнювачів та з ними. 

 

Рис. 4.9. Графічна залежність швидкості деструкції покриття від оберненої 

температури: 1 – інтумесцентне покриття, 2 – з додаванням Al(ОH)3 (10  %),         

3 – з додаванням ТіО2 (10 %), 4 – з додаванням тальку (10 %), 5 – з додаванням 

Mg(ОH)2 (10 %), 6 – з додаванням ТіО2 (5 %)+тальк (5 %), 7 – органо з 

додаванням ТіО2 (5 %)+Al(ОH)3(5 %) 

Таблиця 4.8 

Розраховане значення енергії активації при термічному розкладі деревини, 

захищеної інтумесцентним покриттям 

№ 

п/п 
Покриття 

Енергія активації, Е 

(кДж/моль) 

1 Інтумесцентне 18,79 

2 З додаванням Al(ОH)3 (10 %) 32,59 

3 З додаванням ТіО2 (10 %) 31,45 

4 З додаванням тальку (10 %) 30,36 

5 З додаванням Mg(ОH)2 (10 %) 29,35 

6 З додаванням ТіО2 (5 %)+тальк (5 %) 60,85 

7 З додаванням ТіО2 (5 %)+Al(ОH)3 (5 %) 65,10 
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Виявлено, що для термічного розкладу інтумесцентного покриття з 

наповнювачами необхідно значно більше енергії активації, ніж для розкладу 

органо-неорганічної системи без наповнювачів.  

Таким чином, встановлено, що інтумесцентне покриття за високих 

температур здатне до значної втрати маси, а введення наповнювачів призводить 

до утворення тугоплавких композицій, які запобігають вигоранню утвореного 

пінококсу, що підвищує ефективність вогнезахисту будівельних конструкцій. 

Таким чином, застосування вогнезахисних засобів для деревини 

передбачає визначення їх пожежонебезпечних властивостей, тобто 

спроможність перевести деревину до групи важкогорючих матеріалів потягом 

певного проміжку часу. Однак, при розробленні вогнезахисних покриттів для 

деревини постає необхідність визначення їх і атмосферостійких властивостей. 

 

4.3. Встановлення показника вогнезахисної ефективності деревини, 

обробленої інтумесцентним покриттями на основі органічних та 

мінеральних речовин 

 

Ефективність вогнезахисту деревини у будівельних конструкціях і 

виробах з деревини визначається рівнем їх здатності протистояти термічному 

впливу і обумовлюється розкладом компонентів під дією температури з 

поглинанням тепла та утворенням негорючих газів, зміною процесу термічного 

розкладу матеріалів у напрямку утворення коксу та гальмуванням процесів 

окиснення [87 – 94]. Натомість, покриття під час дії високої температури 

утворює значний коефіцієнт спучення, сприяє утворенню теплоізолювального 

шару коксу, що запобігає вигоранню деревини і проходженню високої 

температури до матеріалу. При цьому знижується димоутворювальна здатність 

і горіння матеріалу. Склад продуктів термічної деструкції залежить від багатьох 

умов: виду рослинного матеріалу, вологості, температури, динаміки 

надходження повітря тощо. Найвищий вміст горючих компонентів – у 

газоподібних продуктах, які утворюються внаслідок піролізу (термічного 
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розкладу без доступу повітря). Одним з методів, який дає можливість дослідити 

утворення летких продуктів вогнезахищеної деревини, є газохроматографічний 

аналіз. Із застосуванням хроматографа "Цвєт-500М” проведено 

хроматографічний аналіз летких продуктів розкладу деревини (рис. 4.10).  

Результати газохроматографічного аналізу одержаних горючих газових 

сумішей наведено в табл. 4.9.  

 

Рис. 4.10. Хроматограф газовий “Цвєт-500М”. 

Таблиця 4.9 

Якісний і кількісний склад газоподібних продуктів термічної деструкції 

деревини 

Компонент Вміст компонентів у летких продуктах деструкції соснової 

деревини, % об. 

Не обробленої Обробленої 

неорганічним  

покриттям 

Обробленої 

інтумесцентним 

покриттям 

CO 39,08 16,35 12,80 

CO2 51,93 82,48 76,20 

CH4 6,05 0,46 0,54 

C2H6 + C2H4 0,45 0,15 Не виявлено 

C3H8 0,19 Не виявлено Не виявлено 

C3H6 0,32 Не виявлено Не виявлено 

Н2 0,73 0,56 Не виявлено 

О2 0,26 Не виявлено Не виявлено 

N2 0,99 Не виявлено 10,46 
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Встановлено, що після піролізу необробленої та обробленої деревини 

вогнезахисними засобами, суміші продуктів деструкції суттєво відрізняються за 

вмістом азоту, діоксиду вуглецю та кількістю горючих газів. Для деревини, 

обробленої інтумесцентним покриттям, виявлено збільшення діоксиду вуглецю у 

1,5 рази та азоту у 10 разів і зниження горючих газів. Для деревини, обробленої 

неорганічним покриттям спостерігалося підвищення кількості діоксиду вуглецю у 

1,6 та зниження горючих газів більше, ніж у два рази. 

З отриманих хроматографічних досліджень важко визначити ту чи іншу 

групу вогнезахисної ефективності, що відповідає покриттю, тому постає 

необхідність у проведені дослідження механізму роботи покриття та 

встановленні ефективності вогнезахисту на відповідність комплексному 

визначенню експлуатаційних властивостей [95]. 

 

4.3.1 Дослідження вогнестійкості деревини  

Для встановленні вогнезахисної ефективності при дослідженні покриттів 

проведені дослідження щодо визначення групи горючості деревини при 

оброблені зазначеними композиціями [96]. Результати досліджень із визначення 

втрати маси зразків (m, %) та приросту максимальної температури 

газоподібних продуктів горіння (t, 
о
С) зразків вогнезахищеної деревини, 

проведеними у лабораторних умовах, наведено на рис. 4.11, 4.12. 
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Рис. 4.11. Динаміка наростання температури димових газів при 

випробуваннях вогнезахищеної деревини: 1 – необроблена; 2 – оброблена 

покриттям на неорганічній основі; 3 – оброблена інтумесцентним покриттям 

 

Рис. 4.12. Результати втрати маси зразків m, % вогнезахищеної деревини: 

1 – необроблена; 2 – оброблена покриттям на неорганічній основі;                        

3 – оброблена інтумесцентним покриттям 

 

Видно (рис. 4.11, 4.12), що деревина відноситься до горючих матеріалів. 

Вогнезахищена деревина витримала температурний вплив і відноситься до 

важкогорючих матеріалів за показником втрати маси. За початкової 

температури газоподібних продуктів горіння t=200 ºС, при дії полум’я пальника 

на захищений зразок неорганічним покриттям (крива 2), температура 

газоподібних продуктів горіння становила близько 202 ºС, а втрата маси не 

перевищила 4 % (рис. 4.12). Ще більшу ефективність показали зразки, які були 

оброблені інтумесцентним покриттям (крива 3), з втратою маси менше 2,0 % та 

температурою димових газів менше 160 ºС (рис. 4.10). 

Для встановлення здатності протистояти поширенню полум’я поверхнею 

деревини, захищеної покриттям, спочатку були проведені випробування 

необроблених зразків деревини за [63]. При дії полум’я на необроблені зразки 

за короткий проміжок часу відбувалось їхнє займання та інтенсивне поширення 

полум’я поверхнею (рис. 4.1.3). Розрахований індекс поширення полум'я 

становив 56,7 (табл. 4.10).  



126 

 

 

Рис. 4.13. Установка для визначення індексу поширення полум’я 

поверхнею деревини 

 

Після цього були проведені випробування зразків, які були оброблені 

просочувальним засобом та покриттями.  

Таблиця 4.10 

Час проходження фронтом полум’я контрольних точок 

Зразок 

деревини 

Темпера 

тура 

димових 

газів, °С 

Час проходження фронтом полум’я 

ділянок зразка, с  

Час 

досяг-

нення  

tmax, с 

Довжина 

пошкод- 

ження 

зразка lг,  

мм 

Індекс 

поши- 

рення 

полум’я 

t1 tmax 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Необроблений 88 367 21 25 5 22 48 47 32 45 99 32 121 298 56,7 

Захищений 

неорганічним 

покриттям 

91 106 180 – – – – – – – – – 288 15 

 

4,2 

Захищений 

інтумесцент-

ним 

покриттям 

91 98 – – – – – – – – – – 394 0 

 

0 

Під час випробувань зразків деревини, захищеної неорганічним 

покриттям, було встановлено, що зразок зайнявся на 180 с, поширення полум'я 

поверхнею відбулося тільки на першу ділянку, максимальна температура 

димових газів становила 106 °С за удвічі більший  час, а індекс поширення 
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полум’я знизився у 13 разів. При застосуванні інтумесцентного покриття 

поширення полум’я не відбулося (табл. 4.10). 

Димоутворення вогнезахищеної деревини визначали за [63, 88]. Для 

кожного з режимів випробувань визначали коефіцієнт димоутворення, а саме, 

для деревини необробленої (1) та вогнезахищеної: інтумесцентним покриттям 

(2) та покриттям на неорганічній основі (3) (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11  

Результати випробувань коефіцієнту димоутворення деревини 

Режим 

випробувань  

Номе

р 

зразк

а  

Маса 

зразка 

(m), 

кг10
-3

 

Світлопропускання, 

% 

Коефіцієнт 

димоутворення 

(Dm), м
2
/кг (Т0) 

початкове 

(Тmin) 

кінцеве 

Полуменеве 

горіння (35 

кВт/м
2
) 

1 0,75 100 51 674,45 

2 0,83 100 87 140,26 

3 0,84 100 86 151,81 

Тління (35 

кВт/м
2
) 

1 0,76 100 47 756,11 

2 0,85 100 74 302,08 

3 0,86 100 75 288,65 

Примітка: 1 – деревина необроблена; деревина вогнезахищена: 2 – спучуючим 

покриттям, 3 – покриттям на неорганічній основі. 

 

Середнє значення коефіцієнта димоутворення для деревини в режимі 

тління складає 756,11 м
2
/кг, що дозволяє віднести таку деревину до матеріалів з 

високою димоутворювальною здатністю. Вогнезахисне оброблення знижує 

димоутворення деревини більш ніж у два рази, і такий матеріал можна вважати 

матеріалом з помірною димоутворювальною здатністю. 

Для отримання більш повної інформації щодо горючості деревини, як 

будівельного матеріалу, проведено дослідження згідно з [82] необроблених та 

вогнезахищених інтумесцентним покриттям зразків деревини. 
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Випробуванням піддавали зразки деревини оброблені покриттям білого 

кольору розмірами 1000 мм × 190 мм, середньою товщиною 20,3 мм на 

установці рис. 4.14 – 4.15. Зразки матеріалу були закріплені на негорючій      

основі – використано азбестоцементний лист завтовшки 10 мм. Кондиціювання 

зразків проводили за температури повітря t = 23 ± 2 °С та відносної вологості 

повітря  φ = 50 ± 5 % протягом 48 годин. Під час проведення досліджень 

визначали температуру димових газів, тривалість самостійного горіння зразків, 

довжину пошкодження та втрату маси зразків (рис. 4.16). На рис. 4.17 наведено 

результати горіння деревини вогнезахищеної інтумесцентним покриттям. 

     

Рис. 4.14. Установка для визначення групи горючості будівельних 

матеріалів 
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Рис. 4.15. Горіння необробленої деревини сосни  

 

Рис. 4.16. Визначення групи горючості обробленої деревини (   – 

вогнезахищена  деревина,     – необроблена деревина): 1 – температура димових 

газів (t, ºС); 2 – ступінь пошкодження  зразків за довжиною (SL, %); 3 – ступінь 

пошкодження за масою (Sm, %);  4 – тривалість самостійного горіння (τ, с) 

 

Встановлено, що деревина, вогнезахищена інтумесцентним покриттям на 

основі органічних та мінеральних речовин, відноситься до будівельних 
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матеріалів низької горючості (Г1), рис. 4.16, а необроблену деревину 

класифіковано, як будівельний матеріал підвищеної горючості (Г4). 

 

Рис. 4.17. Результати випробувань модельного зразка деревини 

обробленого вогнезахисним інтумесцентним покриттям. 

 

Таким чином, результати визначення вогнестійких показників деревини 

захищеної покриттям показали, що вироби відносяться до важкогорючих 

матеріалів, які повільно поширюють полум’я та з низькою димоутворювальною 

здатністю. 

Визначення межі поширення вогню для будівельних огороджувальних 

конструкцій здійснюється за методом наведеним у додатку Д (обов’язковий) 

ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги” [97]. 

Сутність методу випробувань полягає у визначенні розмірів пошкодження балок 

за границями зони вогневого впливу в умовах, які відповідають температурному 

режиму згідно з ДСТУ Б В.1.1-4-98* [98] протягом 15,0 ± 0,5 хв.  

Для визначення межі поширення вогню для будівельних огороджувальних 

конструкцій випробуванням піддавалися три зразки балок з деревини сосни 

(рис.4.18), на які нанесено запропоноване вогнезахисне покриття «ФАЄРВОЛ-ВУД»:  

- зразок № 1 – балка перерізом 180 × 50 мм та довжиною 2 м. Середнє 

значення товщини покриття  1,21 мм; 

 

Спучення інтумесцентного 

покриття 
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- зразок № 2 – балка перерізом 180 × 50 мм та довжиною 2 м. Середнє 

значення товщини покриття 0,72 мм; 

- зразок № 3 – балка перерізом 180 × 50 мм та довжиною 2 м. Середнє 

значення товщини  покриття 1,42 мм. 

 

балки 

Рис. 4.18. Вогнезахищені балки з деревини сосни з боку печі до 

випробувань. 

Для випробувань стержневих конструкцій (балок тощо) зразки повинні мати 

довжину 1500 – 2000 мм, а товщину – за технічною документацією. Зразки 

встановлюють в отвори вогневої печі під покриттям печі так, що довжина 

контрольної зони (частина, яка виходить з печі) була не менша за 750 мм (рис. 4.19).  

Пошкодженням вважають обвуглювання, оплавлення і вигорання 

матеріалів, з яких виготовлено зразок, на глибину більш за 2 мм.  

  

Рис. 4.19. Розташування зразків балок на печі: 1 – піч, 2 – кришка печі,        

3 – зразки балок, 4 – зразок № 1, 5 – зразок № 2, 6 – зразок № 3   
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За межею поширення вогню балки поділяють на три групи:  

М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

М1 (М ≤ 250 мм );  

М2 (М > 250 мм). 

Результати вимірювань температур у вогневій печі під час проведення 

випробувань межі поширення вогню для будівельних огороджувальних 

конструкцій наведено на рис. 4.20: 

де Tпер – температура по периметру печі, °С; 

     Тст.ном – температура стінки печі номінальна, °С; 

     Тст.max – температура стінки максимальна, °С; 

     Тст.min – температура стінки мінімальна, °С. 

На рис. 4.21 наведено результати термічного впливу на вогнезахищену 

деревину. Середнє значення товщини спученого шару покриття в зоні вогневого 

впливу на зразку № 1 склало 16 мм, зразку № 2 – 11 мм, а зразку № 3 – 18 мм. 

Пошкодження (обвуглювання, оплавлення і вигорання деревини балок)  зразків 

№ 1 та № 3 в контрольній зоні не відбулося. Пошкодження (обвуглювання, 

оплавлення і вигорання деревини балки)  зразка № 2 в контрольній зоні 

відбулося  на довжину 19,8 мм (пошкодилися лише нижні кути балки). Межа 

поширення вогню по зразках № 1 та № 3  дорівнює 0×1,2=0 см. Межа поширення 

вогню по зразку № 2 дорівнює 19,8 × 1,2=24 см. 

 

Рис. 4.20. Динаміка зміни температури у вогневій печі. 
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 а) 

 б) 

Рис. 4.21. Вигляд зразків: а – під час випробувань, б – після вогневого 

впливу. 

 

У результаті отриманих випробувань встановлено, що балки з деревини 

сосни перерізом 180 × 50 мм, на які нанесено вогнезахисне покриття 

«ФАЄРВОЛ-ВУД» товщиною (сухий стан) 1,21 та 1,42 мм, за межею поширення 

вогню належить до групи М0. 

Балка з деревини сосни перерізом 180 × 50  мм, на яку нанесено 

вогнезахисне покриття «ФАЄРВОЛ-ВУД» товщиною (сухий стан) 0,72 мм, за 

межею поширення вогню належить до групи М1. 

Для визначення значень параметрів вигорання деревини проведено 

експериментальні дослідження з визначення втрати маси, з використанням 

установки з визначення групи горючості матеріалів згідно з ГОСТ 12.1.044 [63], 

яка додатково була оснащена пристроєм для реєстрації зміни маси зразка у ході 

випробувань. Спочатку були проведені випробування необроблених зразків 

деревини. Після температурного впливу на необроблені зразки, відбувалось 
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займання матеріалів, які досліджувались. Потім були проведені випробування 

зразків деревини, які були оброблено покриттям «ФАЄРВОЛ-ВУД». У табл. 

4.12 наведено значення втрати маси зразків. 

Таблиця 4.12  

Втрата маси зразків деревини після випробувань 

Час, с Втрата маси, г Час, с 

 

Втрата маси, г 

Необроблен

а деревина 

Вогнезахищена 

деревина 

Необроблена 

деревина 

Вогнезахищена 

деревина 

10 0,34 0,12 160 40,64 9,69 

20 1,29 0,50 170 43,44 10,10 

30 2,75 1,065 180 46,16 10,57 

40 4,65 1,82 190 48,78 10,93 

50 6,88 2,60 200 51,41 11,38 

60 9,36 3,47 210 54,49 11,69 

70 11,99 4,50 220 56,88 11,98 

80 14,44 5,43 230 59,26 12,67 

90 17,63 6,17 240 61,63 13,36 

100 21,57 6,73 250 63,95 13,85 

110 25,58 7,41 260 66,19 13,92 

120 28,64 8,08 270 68,16 14,87 

130 32,38 8,43 280 70,26 15,25 

140 35,55 8,83 290 72,32 15,79 

150 38,10 9,27 300 74,36 16,52 

 

Видно, що на початковій стадії нагріву спостерігається втрата маси зразка 

внаслідок ефекту випаровування води, а потім для деревини проходить стадія 

інтенсивного горіння. Для вогнезахищеної деревини притаманне випаровування 

води на початковій стадії, а потім проходить процес спучення покриття з 

втратою маси.    
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Проведено визначення вищої та нижчої теплоти згоряння деревини сосни, 

вогнезахищеної інтумесцентним покриттям, з витратою покриття «ФАЄРВОЛ-

ВУД» 241 г/м
2
, а також необробленої деревини сосни (табл. 4.13).  

Таблиця 4.13 

Вища та нижча теплота згоряння деревини 

Деревина сосни Маса зразка Теплота згоряння, кДж/кг 

Вища Нижча 

Необроблена 0,1385 

0,1454 

0,1272 

18635 

19352 

18965 

17000 

17689 

17257 

Середнє значення                                          17315 

Оброблена інтумесцентним 

покриттям 

0,4758 

0,3931 

0,2707 

12846 

12956 

13174 

11775 

11886 

12087 

Середнє значення                                           11916 

 

Визначення вищої теплоти згоряння QB,V здійснювали 

експериментальним шляхом згідно з ДСТУ Б EN ISO 1716:2011 [99] в 

калориметрі IKC 6000 Isoperibol з ізотермічною оболонкою (рис. 4.22). Нижчу 

теплоту згоряння визначали з вищої теплоти згоряння за допомогою 

розрахунку, який наведено в ДСТУ Б EN ISO 1716:2011. 

 

Рис. 4.22. Колориметр IKC 6000 Isoperibol 

Таким чином, вогнезахисне оброблення знижує теплоту згорання 

матеріалу в 1,5 рази. 
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4.4 Визначення експлуатаційних властивостей вогнезахищеної 

деревини інтумесцентним покриттям 

Експлуатаційна надійність вогнезахищеної деревини залежить, головним 

чином, від якості та реакційної здатності захисного засобу, а також від класу умов 

експлуатації об’єкта, де застосовуються ці матеріали [95, 96, 100]. З часом 

ефективність може зменшуватися, тому що відбуваються процеси втрати 

адґезійної здатності засобу до деревини. 

 

4.4.1 Визначення атмосферостійкості вогнезахищеної деревини  

Час експлуатації вогнезахищеної деревини багато в чому залежить від 

стійкості захисних засобів до вимивання, що визначається фізичними і фізико-

хімічними властивостями системи капілярно-пористої структури деревини 

заповнюваної вогнезахисним засобом. Відповідальним процесом цього явища є 

процес масопереносу води. Керувати таким процесом можна створенням 

різного роду перешкод, які б перешкоджали адсорбції пари води. Однієї з таких 

перешкод може бути полімерна плівка на поверхні вогнезахищеної деревини. 

При наявності такої перешкоди зміниться механізм процесу масопередачі [101]. 

Процес ускладнюється тим, що додається стадія дифузії молекул води через 

полімерну плівку покриття в капіляри деревини, далі йде стадія дифузії води і 

компонентів через полімерну плівку назовні деревини в навколишнє 

середовище. Ці дві стадії створять індукційний період у процесі втрати 

адґезійної здатності деревини. Чим більше індукційний період, тим 

ефективніше перешкода. 

Відповідно до поставленої задачі, була розроблена експрес-методика та 

проведенні дослідження з визначення тривалості вогнезахисту деревини, 

обробленої інтумесцентним покриттями, так і нових вогнезахисних композицій. 

Суть розробленого експрес-методу випробувань полягає у моделюванні 

процесів дифузії води через вогнезахисне покриття штучним шляхом та 

визначенні зміни оціночних показників до і після “прискореної дифузії води з 

вогнезахищеної деревини”. Статистичні характеристики кліматичних факторів, 
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необхідних для встановлення режимів випробувань, які імітують умови 

експлуатації в неопалювальному приміщенні встановлюють відповідно до 

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 [102], згідно з яким, в середній смузі Східної Європи 

кількість  переходів температури через 0 °С протягом 1 року становить 7 разів, 

тобто 4 рази температура має додатні значення і 4 рази – від’ємні. 

Випробування проводили на фоні створення циклічних умов для 

прискореної (штучної) дифузії води шляхом витримування зразків за 

перемінних значень температури та вологості (4 цикли прирівнюють до одного 

умовного року застосування засобу за умов реальної експлуатації). 

Для проведення випробувань зразки відповідно до ГОСТ 16363 [16] перед 

обробленням вогнезахисним засобом висушували в сушильній шафі при 

температурі 50 ± 3 
о
С до постійної маси. Підготовлені зразки деревини 

обробляли інтумесцентним покриттям. З цих зразків довільно відбирали 

необхідну кількість контрольних, які кондиціонували, інші зразки випробували 

на визначення терміну експлуатації. 

Прискорена дифузія антипірену з деревини включає  наступні етапи: 

- перший етап: зразки деревини, які оброблені вогнезахисними засобами, 

розміщують в кліматичній камері і витримують за температури (40 ± 2) 
о
С і 

відносній вологості повітря (97 ± 3) % протягом 6 годин, виключають нагрів і 

витримують протягом 2 годин; 

- другий  етап: із кліматичної камери зразки переносять в камеру холоду 

(рис. 4.23) і витримують за температури мінус (17 ± 3) 
о
С протягом 3 годин; 

 - третій етап: із холодильної камери зразки переносять в термокамеру і 

витримують за температури (60 ± 2) 
о
С протягом 6 годин; 

четвертий етап: зразки виймають із термокамери і витримують на повітрі 

за температури 15 – 30 
о
С і відносній вологості повітря не більше 80 % 

протягом 15 годин. 

Після закінчення чотирьох циклів “прискореної дифузії води з деревини” 

(або одного умовного року зберігання вогнезахищеної деревини) визначають 

вогнезахисну ефективність зразків після випробувань, а також контрольних.  
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Рис. 4.23. Холодильна камера 

 

Ефективність вогнезахисту деревини після випробувань за експрес-

методикою проводили згідно з ГОСТ  16363 [16]. Після випробувань проводять 

оцінку величини втрати вогнезахисних властивостей в порівнянні з 

контрольними зразками. Результати досліджень наведено в табл. 4.14.  

Таблиця 4.14 

Результати визначення ефективності захисту для деревини, залежно від 

кількості циклів на «прискорену дифузію» 

Зразок 

деревини 

Кількість 

циклів 

випробувань 

Середня маса зразка, 

г Втрата 

маси 

зразка, % 

Група 

ефективності До  Після  

Випробувань 

Оброблений 

інтумесцент

-ним 

покриттям 

Контрольний 144,2 133,8 6,9 І 

4 145,2 133,5 8,1 І 

8 142,7 130,2 8,8 І 

12 137,4 125,4 8,8 І 

16 157,3 143,6 8,9 І 

20 141,0 128,4 8,9 І 

28 138,9 126,4 9,0 І 

40 146,6 132,6 9,4 ІІ 

48 151,1 134,2 9,2 ІІ 
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Якщо втрата маси зразка не більше 9 %, для засобу захисту деревини 

встановлюють І групу (першу) вогнезахисної ефективності. При втраті маси 

зразка більше 9 %, але не більше 25 %, для засобу захисту деревини 

встановлюють ІІ групу вогнезахисної ефективності. 

При втраті маси зразка більше 25 % вважають, що даний засіб не 

забезпечує вогнезахисту деревини.  

Для визначення здатності гідрофобізаторів зберігати експлуатаційні 

властивості деревини упродовж терміну експлуатації проведено дослідження 

водопоглинання вогнезахищеною деревиною згідно з [84]. 

Всі зразки поміщали в ексикатор (рис. 4.24) і періодично їх зважували для 

визначення маси поглинутої води. Дослідження проводили на зразках деревини 

обробленої інтумесцентним покриттям поверхневим нанесенням. Результати 

дослідження наведено в табл. 4.15. 

         

Рис. 4.24. Ексікатори зі зразками для випробувань 

 

Таблиця 4.15 

Результати дослідження гігроскопічності вогнезахищеної деревини 

Зразок деревини сосни Середня маса зразка, г 

Поглинання 

води, % 
До  Після  

випробувань 

Необроблений 133,71 149,06 10,7 

Оброблений інтумесцентним 

покриттям 

 

169,22 

 

171,53 

 

1,2 
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Таким чином, матеріали з вогнезахищеної деревини в результаті 

поверхневого оброблення інтумесцентним покриттям втрачають здатність 

змочуватися водою та її поглинати, що забезпечує їм стійкість до дії 

атмосферних факторів.  

 

4.4.2 Корозійна дія захищеної покриттям деревини на кольорові 

метали  

Вибір способу захисту деревини, захисного засобу проводять з 

урахуванням конструктивних та технологічних вимог, що пред’являються до 

модифікованої деревини та у відповідності до умов експлуатації. 

Елементи з деревини перебувають у контакті з металами (сталь, мідь, 

алюміній, магній та їх сплави), тому необхідно під час вибору захисного засобу 

враховувати корозійну активність на ці метали, оксільки покриття деревини 

може спричинювати їх корозію [103]. На сьогодні технічні вимоги щодо 

корозійної дії вогнезахисних покриттів деревини на метали не регламентовано і 

не розроблено методи їх визначення. Тому актуальним є проведення 

досліджень з визначення корозійної дії захисних засобів та препаратів, що 

входять до їх складу, на будівельні матеріали, а саме сталь, оцинковану жерсть, 

мідь, алюміній. Для визначення корозійної дії вогнезахищеної деревини на 

метали взято за основу методику (п. 5.12 ГОСТ 30219 [84]).  

Результати визначення корозійної дії захисних засобів для деревини, що 

нанесено на зразок, наведено в табл. 4.16. 

Таблиця 4.16 

Результати визначення розвитку процесу корозійного руйнування металів при 

контакті з вогнезахищеною деревиною 

Деревина, 

оброблена 

покриттям 

Середня питома швидкість втрати маси металевої 

пластини, г/м
2
∙год 

 

Сталь 
Мідь 

Оцинкована 

жерсть 
Алюміній 

Неорганічне 
Корозію не 

зафіксовано 
0,146 0,034 0,0025 

Інтумесцентне  Корозію не зафіксовано 
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Як видно з отриманих даних, більшу корозію при контакті з деревиною, 

захищеною неорганічним покриттям, має мідь (ГОСТ 30219 [84]). 

Не виявляє корозійної дії на метали деревина, захищена інтумесцентним 

покриттям, тому що за рахунок полімерної плівки у декілька разів зменшується 

проникність компонентів антипірену, що викликають корозію, та виключає вихід 

солей, які взаємодіють з металами.  

 

4.5. Оцінювання ефективності захисту деревини інтумесцентними 

покриттями при зовнішній дії високотемпературного полум’я магнію 

 

4.5.1. Визначення вогнезахисних властивостей органо-мінеральних 

покриттів раціонального складу 

На сьогоднішній день одним із високоефективних військових способів 

запалювання різних речовин і матеріалів є запалювальні металізовані суміші 

(магній, алюміній та інш.). Тому проведені дослідження ставили за мету 

визначити особливості вогнезахисту під час дії полум’я магнію, яке 

характеризується температурою понад 2500 °С.   

Для дослідження горючості деревини, вогнезахищеної покриттям, 

використовували зразки деревини, які оброблювали покриттями на основі 

неорганічних речовин [103] з витратою 360 г/м
2
, а також інтумесцентне 

покриття з витратою 241 г/м
2
.  

У якості пального використовували магнієву стружку, при горінні якої 

виділяється температура до 2200 °С 91. 

Визначення вогнезахисної ефективності тари, виготовленої з деревини, 

проводили за робочою методикою, суть якої полягала у експериментальному 

визначенні ефективності вогнезахисту дерев’яної конструкції, обробленої 

засобами для деревини під час впливу на зразок полум’я магнію із заданими 

параметрами та реєструванні втрати маси зразка після випробування.   

Критерієм визначення ефективності вогнезахисту тари є відповідність 

значення показника втрати маси тари, яка повинна становити не більше 15 %, а 
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також остаточне горіння після вигорання пального, прогорання матеріалу та час 

спрацювання піропатронів. 

Враховуючи, що температура горіння металевих запалювальних 

пристроїв значно перевищує температуру горіння газового пальника, для 

встановлення ефективності вогнезахисту деревини проведені натурні 

випробування на об’єктах, зокрема, модельних зразках дерев’яних конструкцій. 

На рис. 4.25 показано результати випробувань необробленого зразка, на 

рис. 4.26  зразка, обробленого інтумесцентним захисним покриттям, на рис. 

4.27  зразка, обробленого запропонованим захисним покриттям на 

неорганічній основі. 

 

 

Рис. 4.25. Результати випробувань необробленого модельного зразка. 

 

Рис. 4.26. Результати випробувань модельного зразка обробленого 

інтумесцентним захисним покриттям. 
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Рис. 4.27. Результати випробувань модельного зразка обробленого 

вогнезахисним покриттям на неорганічній основі. 

 

За результатами натурних випробувань горіння магнієвої стружки, 

встановлено утворення на поверхні матеріалу шару шлаку, під яким 

продовжувався процес термічного розкладу матеріалу і залежно від 

властивостей покриття, його припинення проходило по різному та позначилось 

на глибині обвуглювання. 

Проведені натурні випробування покриттів на модельних зразках 

дерев’яних будівельних конструкцій під час дії полум’я магнію показали: 

- необроблений модельний зразок дерев’яної конструкції здатний до 

займання та поширення полум’я поверхнею після запалювання його модельним 

вогнищем на основі магнієвої стружки, при цьому після вигорання магнію 

глибина обвуглювання в окремих місцях досягала 15 – 17 мм; 

- модельний зразок дерев’яної конструкції, оброблений інтумесцентним 

захисним покриттям, після вигорання модельного вогнища на основі магнієвої 

стружки не горів і, відповідно, не відбулося руйнування конструкції. При цьому 

зафіксовано спучення захисного покриття під час дії полум’я, зокрема у нижній і 

верхній частинах конструкції, яке ефективно запобігло проходженню високої 

температури до матеріалу. Обвуглювання деревини відбулося на глибину до 1 мм; 

- модельний зразок дерев’яної конструкції, оброблений неорганічним 

захисним покриттям, після вигорання модельного вогнища на основі магнієвої 
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стружки не горів. Зафіксовано відшарування та осипання захисного покриття 

від деревини на окремих ділянках під час термічної дії, а у місцях горіння 

магнію зафіксовано обвуглювання деревини на глибину 4 – 4,5 мм. 

За результатами досліджень [92] визначено, що час вигоряння дерев’яних 

конструкцій залежить від швидкості та процесу обвуглювання. У табл. 4.17 

наведено час випробування, площа пошкодження зразка та швидкість втрати 

маси елементу конструкції після випробувань. 

Таблиця 4.17  

Швидкість вигоряння необроблених та оброблених зразків тари 

Зразки 

захищеної 

деревини 

Втрата 

маси 

Δm, кг 

Час 

випробуванн

я τ, с 

Площа 

пошкодження 

зразка Ѕ, м
2 

Швидкість 

вигоряння 

зразка υ, 

кг/(м
2
·с) 

Необроблені  0,283
 

720 0,026 0,0151 

Оброблені 

інтумесцентним 

покриттям 

 

0,020 

 

720 

 

0,025 

 

0,0010 

Оброблені 

покриттям на 

неорганічній 

основі 

 

0,048 

 

720 

 

0,021 

 

0,0032 

 

Час впливу полум’я магнію на поверхню вогнезахищеної деревини можна 

оцінити, якщо відома її глибина обвуглювання, за рівнянням (4.1) [92]: 

c

x
t e

23,1

 ,                                                                   (4.1) 

де t – час вогневого впливу, хв.;  

    с – швидкість обвуглювання, мм/хв.;  

    хе – глибина обвуглювання, мм; 

    1,23 – емпіричний коефіцієнт. 



145 

 

Відповідно, прогнозування середньої швидкості обвуглювання 

запропоновано проводити за залежністю (4.2) [92]:  

w

c



 ,                                                     (4.2) 

де υ – швидкість вигоряння деревини (швидкість втрати маси), кг/(м
2
∙с): 

S

m







 ,                                                              (4.3) 

ρw – щільність деревини у сухому стані (вологість 10 ÷ 12 %), 450 кг/м
3
; 

     Δm – втрата маси зразка після випробувань;  

      τ – час випробування;  

      S – площа пошкодження зразка. 

Швидкість вигорання для необробленої деревини знаходиться у межах 

0,0151 кг/(м
2
·с), що перевищує значення при займанні від вуглеводневого 

полум’я, яке складає 0,011 кг/(м
2
·с) (табл. 4.11). Відповідні значення швидкості 

вигорання деревини, обробленої вогнезахисними покриттями, теж 

підвищуються, зокрема, для неорганічних покриттів, які утворюють пористий 

низько спучений шар, що здатний пропускати більшу кількість тепла. 

В табл. 4.18 наведено результати визначення швидкості обвуглювання та 

час впливу полум’я магнію на поверхню вогнезахищеної деревини. 

Таблиця 4.18  

Час впливу полум’я магнію на поверхню зразків деревини 

Зразки деревини 

Швидкість 

обвуглювання, 

мм/хв. 

Час впливу полум’я 

магнію на поверхню 

матеріалу t, хв. 

Необроблені  2,015
 

16,2 

Оброблені інтумесцентним 

покриттям 
0,148 6,75 

Оброблені вогнезахисним 

покриттям на неорганічній основі 

 

0,430 

 

12,81 
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Як видно з табл. 4.18, зразок оброблений інтумесцентним захисним 

покриттям за рахунок створення спученого шару коксу запобігає впливу 

високої температури, швидкості обвуглювання деревини та знижує час впливу 

високої температури. 

Таким чином, встановлено, що залежно від виду наповнювача, 

вогнезахисні покриття по різному реагують на високотемпературне полум’я 

магнію, зокрема, покриття на неорганічній основі утворюють на поверхні 

деревини пористу структуру, яка запобігає займанню деревини. Однак, такі 

покриття під впливом температури з часом відшаровуються від основи та 

пропускають тепло, що призводить до обвуглювання поверхні матеріалу на 

глибину до 4 – 5 мм. Інтумесцентне покриття, за рахунок спучення та взаємодії 

антипіренів з полум’ям магнію, більш ефективно знижує процеси деструкції 

деревини. Аналогічні результати досліджень отримані спільно з отриманими в 

[104], дають можливість цілеспрямовано розробити ефективні засоби захисту 

виробів з деревини від впливу запалювальних речовин, як у будівельних 

конструкціях, так і для пакування вибухонебезпечних виробів. 

 

4.5.2 Вплив мінеральних речовин на глибину термічного 

обвуглювання дерев’яної конструкції  

Експериментальні зразки покриттів деревини готували на основі органо-

мінеральної системи, яку перемішували до однорідності, вводили наповнювачі 

(алюмосилікатні мікросфери, перліт, базальтова луска, металургійний шлам, 

зола) у кількості 10 % і наносили на дерев’яні зразки. 

На рис. 4.28 показано результати випробувань необробленого зразка та 

покриттів деревини з додаванням алюмосилікатних мікросфер, перліту, 

базальтової луски, шламу та золи.  

Під час випробувань горіння магнієвої стружки встановлено утворення на 

поверхні матеріалу шару шлаку, під яким продовжувався процес термічного 

розкладу деревини і залежно від властивостей покриття його припинення 

проходило по різному та позначилось на глибині обвуглювання. 
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 д        е 

Рис. 4.28. Результати з визначення глибини обвуглювання кришки 

дерев’яної конструкції: а – необроблений; оброблений інтумесцентним 

покриттям: б – з додаванням алюмосилікатних мікросфер, в – з додаванням 

перліту, г – з додаванням базальтової луски, д – з додаванням шламу, е – з 

додаванням золи. 
 

 

В табл. 4.19, 4.20 приведено результати втрати маси та час горіння 

модельного вогнища дерев’яної тари для зберігання вибухонебезпечних 

виробів.  
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Таблиця 4.19  

Результати випробувань на прогорання дерев’яної конструкції 

Деревина 

захищена 

покриттям з 

додаванням 

Маса зразка, 

кг 

Час 

горіння 

зразка, 

с 

Коефі-

цієнт 

спучен

-ня 

Площа 

пошкодь-

ження 

зразка Ѕ, м
2
 

Швидкість 

вигоряння 

зразка υ, 

кг/(м
2
·с) 

До  Після  

випробувань 

Алюмосилікатних 

мікросфер 

 

1,874 

 

1,785 

 

567 

 

22 

 

0,0340 

 

0,0046 

Перліту 1,861 1,754 783 24 0,0342 0,0040 

Базальтової луски 1,569 1,498 447 22 0,0341 0,0047 

Золи 1,761 1,671 552 20 0,0342 0,0048 

Металургійного 

шламу 

 

1,621 

 

1,439 

 

501 

 

16 

 

0,0342 

 

0,0106 

Необроблена 

деревина 

 

1,620 

 

0,972 

 

1301 

 

12 

 

0,0342
 

 

0,0145 

 

При роботі вогнезахисного покриття під термічною дією 

високотемпературного полум’я магнію, на що вказують результати досліджень 

(табл. 4.19), є закономірним процес спучення покриття, що полягає в 

проходженні температури через товщину дерев’яної стінки. Під дією 

температури проходить процес розкладу сухих сумішей покриття з виділенням 

великої кількості інертних газів і утворенням теплоізолювального шару, які 

уповільнюють процеси теплопереносу до структури деревини та її руйнування. 

Слід зазначити, що присутність добавок в кількості 10 % (алюмосилікатні 

мікросфери, перліт, базальтова луска, металургійний шлам, зола), призводить 

до зшивання шару пінококсу за рахунок утворення тугоплавких сполук та, 

відповідно, до покращення стійкості до дії полум’я магнію. Вочевидь, такий 

механізм впливу добавок є фактором регулювання ступеня стійкості коксу і 

ефективності теплоізолювання матеріалу. 
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Таблиця 4.20  

Результати випробувань дерев’яної конструкції на глибину обвуглювання 

деревини 

Деревина захищена 

покриттям з 

додаванням 

Глибина 

обвуглювання, 

мм 

Швидкість 

обвуглювання, 

мм/хв. 

Час впливу полум’я 

магнію на поверхню 

матеріалу t, хв. 

Необроблена 

деревина 

 

16 – 20 

 

1,93 20,6 

Алюмосилікатних 

мікросфер 

 

4 – 5 

 

0,61 9,0 

Перліту 5 – 5,2 0,53 13,6 

Базальтової луски 3 – 4 0,62 7,5 

Золи 4 – 5 0,64 9,9 

Металургійного 

шламу 

 

5,5 – 6,0 

 

1,41 16,1 

 

У результаті проведених випробувань (табл. 4.20), встановлено, що 

глибина обвуглювання необробленої деревини сягала 16 – 20 мм. Для 

модельного зразка, обробленого захисним покриттям із додаванням 

мінеральних речовин, зафіксовано спучення захисного покриття під час 

взаємодії з полум’ям. Відбулося обвуглювання деревини під шаром покриття на 

глибину лише 5 – 6 мм відповідно.  

Таким чином, застосування вогнезахисних засобів для деревини передбачає 

визначення їх пожежобезпечних властивостей, тобто спроможність віднести 

деревину до важкогорючих матеріалів протягом певного проміжку часу. Однак, 

при розробленні вогнезахисних покриттів для деревини, виникає необхідність 

визначення гарантійного терміну на атмосферостійкість, взаємодію як з 

деревиною, так і з металевими конструкціями. Крім того, окремі складові 

покриттів можуть взаємодіяти з компонентами деревини, знижуючи при цьому 
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адґезійні властивості покриттів і, з часом, осипатися (такі як, неорганічні покриття 

на рідкому склі). 

Вище наведені питання спонукають до розроблення комплексного підходу 

до визначення властивостей вогнезахисних покриттів для деревини під час 

розроблення, у тому числі пожежобезпечних і експлуатаційних. 

 

4.6 Висновки до розділу 4 

1. Визначено раціональний склад органічної складової органо-

мінеральної композиції. Показано, що при додаванні до основи (16 % ПВА-

дисперсії) поліфосфату амонію в кількості 18 %, пентаерітриту в кількості 10 % 

і меламіну в кількості 13 %, органо-мінеральна композиція характеризується 

найбільшим коефіцієнтом спучення (Ксп20), в’язкістю в 90 с в порівнянні з 

композиціями, що містять основу в кількості 14 та 18 %.  

2. Визначено, що введення мінеральних наповнювачів до складу органо-

мінеральної композиції в кількості 10 % сприяє підвищенню коефіцієнта 

спучення від 30 до 36,7, що в 1,5…1,84 рази більше, від значення коефіцієнта 

спучення органо-мінеральної композиції оптимального складу без 

наповнювачів. Введення до складу органо-мінеральної композиції до 10 % TiO2 

сприяє зменшенню коефіцієнта спучення в 1,74…2,13 в порівнянні з 

вищенаведеними добавками, та в 1,16 раз в порівнянні з композицією без 

наповнювачів, але значно підвищує термічну стійкість утвореного пінококсу.  

3. Введення оксиду титану та гідроксиду алюмінію в кількості 5 % сприяє 

досяганню найбільшого значення коефіцієнта спучення – до 47, що в 1,11 раз 

більше за значення коефіцієнта спучення при введенні гідроксиду алюмінію, 

оксиду титану та тальку в кількості 3,3 %, в 1,12 раз більше за значення 

коефіцієнта спучення при введенні оксиду титану і тальку в кількості 5 %, і в 

1,08 раз більше за значення коефіцієнта спучення при введенні гідроксиду 

алюмінію та тальку в кількості 5 %. По отриманим результатам обраний 

оптимальний склад органо-мінеральної композиції: органо-мінеральна основа 

(база) – 90 %, оксид титану – 5 % і гідроксид алюмінію – 5 % для досліджень 
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процесів структуроутворення, реокінетичних залежностей та термічних 

характеристик.  

4. В результаті практичних та теоретичних досліджень отримано новий 

тип інтумесцентних покриттів на основі органо-мінеральних композицій, який 

здатний утворювати на поверхні деревини спучений теплоізолювальний шар 

пінококсу та запобігати проникненню високої температури. 

5. Розроблено комплексний підхід до оцінювання вогнестійких 

властивостей за показниками займистості, горючості, димоутворювальної 

здатності. Результати визначення вогнестійких показників вогнезахищеної 

деревини показали, що вироби відносяться до важкогорючих матеріалів, які 

повільно поширюють полум’я та з низькою димоутворювальною здатністю. 

6. Проведені дослідження з визначення ефективності захисту після штучно 

створених циклічних умов для прискореної дифузії покриття шляхом витримування 

зразків при перемінних значеннях температури (мінус 27 ºС до плюс 50 ºС) та 

вологості (60 ÷ 100 %) показали, що деревина, яку було оброблено інтумесцентним 

покриттям, витримують циклічні випробування у 40 циклів та виявлено, що 

застосування такого покриття суттєво захищає деревину від дії вологи та 

масопереносу, а саме, проникаючи в пори деревини, гідрофобізує капіляри та 

мікротріщини поверхні, утворюючи комплексний захисний засіб з 

водовідштовхувальною властивістю та знижує гігроскопічність у 3,6 рази і  

зменшує проникність компонентів антипірену, які визивають корозію. 

7. Досліджена ефективність вогнезахисту дерев’яної тари для зберігання 

вибухонебезпечних виробів та встановлено, що необроблений зразок здатний 

до займання та поширення полум’я поверхнею, що призводить до спрацювання 

піропатронів та руйнування конструкції, натомість модельний зразок дерев’яної 

конструкції оброблений інтумесцентним захисним покриттям після вигорання 

пального не горів, при цьому зафіксовано спучення захисного покриття на 

окремих ділянках під час дії полум’я, зокрема у нижній частині. 

8. Для оцінювання дієвості вогнезахисту конструкцій виготовлених з 

деревини досліджено час впливу полум’я магнію на поверхню вогнезахищеної 
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деревини та встановлено, що зразок, оброблений інтумесцентним захисним 

покриттям, за рахунок створення спученого шару коксу більш ефективно 

запобігає впливу високої температури та швидкості обвуглювання деревини, 

ніж покриття на неорганічній основі, механізм дії яких направлений на 

теплоізолювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

Розділ 5 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ 

ІНТУМЕСЦЕНТНОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВОГНЕЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ 

 

 Для того, щоб науково-технічна розробка, яка стосується нових способів, 

речовин та матеріалів знайшла практичне застосування, необхідно мати 

технічні умови та рекомендації на їхнє практичне використання. 

Отримані результати щодо ефективності вогнезахисту деревини 

дозволили вибрати галузь застосування розробленого способу покриття 

деревини розробленим засобом. 

 

 5.1 Основні положення технічних умов на інтумесцентне покриття 

для поверхневого вогнезахисту деревини 

Розроблення технічних умов (ТУ) інтумесцентного покриття для 

поверхневого вогнезахисту деревини здійснювали при впроваджені у 

виробництво. При розробленні ТУ керувалися ДСТУ 1.3 [105] та  КНД 50-009 

(керівний нормативний документ з стандартизації) [106].  

Технічні умови поширюються на інтумесцентне покриття для 

поверхневого вогнезахисту деревини (далі за текстом – «засіб»), що складається 

з органічного в’яжучого, газоутворювачів, пірофору та мінеральних 

наповнювачів для нанесення на поверхню деревини з метою зниження їх 

займистості та надання їм термостійких властивостей. 

Засіб наноситься шляхом оббризкування виробів з деревини при 

температурі від 5 до 40 
о
С і відносній вологості повітря не більше 75 %. 

Споживачами засобу є організації, що проводять вогнезахисні роботи та 

мають ліцензію або наказ на ведення господарської діяльності протипожежного 

призначення. 

Виробництво засобу проводять з використанням органо-неорганічної 

системи, яка складається з поліфосфату амонію (ПФА), меламіну, 

пентаерітриту (ПЕР) та в’яжучого на основі ПВА-дисперсії, наповнювачів – 
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діоксиду титану, тальку, гідроксиду алюмінію і магнію та їх сумішей, а також 

мінеральних наповнювачів алюмосилікатних мікросфер, перліту, базальтової 

луски, металургійного шламу, золи  [104, 107]. Ефективність їх захисту 

деревини оцінюють комплексом випробувань [108]. 

Дозволяється використовувати аналогічні за якісними характеристиками 

матеріали за діючою нормативною документацією або матеріали закордонного 

виробництва за наявності санітарно-епідеміологічного висновку МОЗ України. 

За складом, органолептичними та фізико-хімічними показниками 

покриття після оброблення деревини повинні відповідати нормам, наведеним у 

табл. 5.1. 

Таблиця 5.1   

Показники якості вогнезахисного інтумесцентного покриття  

(засобу) для деревини 

Найменування показника Норма 

1. Зовнішній вигляд  готового 

покриття 

Однорідна рідина без грудок та 

сторонніх включень 

2. Зовнішній вигляд деревини Відповідає покриттю 

3. Займистість покриття Важкозаймистий 

4. Густина покриття при 20 °С, г/см
3
, 

не менше 

 

1,35 

 

Згідно з державною технічною політикою, яка проводиться 

Держстандартом України, необхідно було розробити нормативну 

документацію, яка регламентує використання даного покриття в сфері 

діяльності людини, тобто розробити екологічний висновок. Тому, спільно з 

Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ України був 

розроблений “Санітарно-гігієнічний висновок” (Додаток Б). 

Перелік компонентів, які входять до інтумесцентного пожежо- і 

вибухобезпечного покриття, нормативно-технічна документація, згідно з якою 

вони випускаються та поставляються, гранично-допустимі концентрації (ГДК), 
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клас їх небезпечності та особливості дії на організм повинні відповідати 

вимогам ГОСТ 12.1.005 [109]. 

Загальні вимоги безпеки при використанні покриття повинні відповідати 

ДСТУ-П OHSAS 18001 [110]. Умови праці при виробництві і використанні 

покриття повинні відповідати ГОСТ 12.1.005 [109], ДСН 3.3.6.042 [111]. При 

нанесені на дерев’яну конструкцію шляхом оббризкування повітря робочої зони 

має контролюватися на загальну запиленість на рівні 10 мг/м
3
 згідно з 

методичними вказівками (МУ 4436) [112]. 

Приміщення, де фасують покриття, повинно бути обладнане припливно-

витяжною вентиляцією за ДСТУ Б А.3.2-12:2009 [113]. Стіни, підлоги і стелі у 

приміщенні повинні бути зручними для вологого прибирання. 

Організація технологічного процесу виготовлення покриття та 

обладнання, що в ньому використовується, повинні відповідати вимогам 

санітарних правил згідно з ДСТУ 3273 [114]. 

Приміщення, де виготовляється покриття, повинно бути забезпечено 

питною водою за ДСТУ 7525 [115]. 

До роботи з даним покриттям допускаються особи, що пройшли 

попередній медогляд, навчання безпечним методам роботи, правилам 

поводження з засобами індивідуального захисту і інструктаж з безпеки праці з 

відповідним оформленням згідно з ДНАОП 0.00-4.12-99  [116]. 

Особи, що працюють з покриттям, повинні забезпечуватись засобами 

індивідуального захисту: респіраторами, захисними окулярами, рукавицями, 

спецодягом та спецвзуттям згідно відповідним нормам [117–119], а також 

додержуватись правил особистої гігієни. 

При попаданні покриття на шкіру або в очі треба промити їх проточною 

водою, в очі закапати альбуцид. 

Виробництво засобу є безвідходним. Стічні води, тверді та рідкі відходи у 

виробництві відсутні. 

Розроблені технічні умови ТУ У 20.5-34384974-001:2019 «Засоби 

вогнезахисні для дерев’яних конструкцій» наведено в додатку В. 
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5.2 Проект Технологічного регламенту з виготовлення 

інтумесцентного покриття для поверхневого вогнезахисту деревини  

Виготовлення засобу відбувається у технологічному реакторі з мішалкою 

за технологічною схемою, яку наведено на рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1. Технологічна схема виготовлення засобу: 1 – дозатор ПВА-дисперсії; 2 

– дозатор  (ваги) сухих речовин; 3 – реактор з мішалкою; 4 – дозатор 

(лічильник) води; 5 – випускний вентиль; 6 – тара (пластикові відра); 7 – ваги. 

 

Розрахована кількість води з дозатора 4 подається до реактору з 

мішалкою. Вмикається мішалка реактора і послідовно подається розрахована 

кількість ПВА-дисперсії, ПФА, меламіну та пентаерітриту. По завершенню 

дозування всіх компонентів відбувається перемішування протягом 60 хвилин до 

утворення однорідної рідини зі слабким кремовим забарвленням. Вихідний 

контроль якості виготовленого покриття проводиться візуально, а також за 

показником густини. Виготовлена продукція за допомогою випускного 

вентилю 5 пакується у тару 6. Кількість продукції контролюється за допомогою 

вагів 7. 

Для упаковки використовуються пластикові відра або євробарабани, які 

герметично закриваються кришкою. На тару наклеюється етикетка, яка містить 

такі відомості:  



157 

 

 

- найменування підприємства вироб-

ника, його адреса і товарний знак; 

- рекомендації щодо використання; 

-  дата виготовлення (місяць та рік); 

- найменування продукції; -  номер партії; 

- позначення чинних технічних умов; - національний знак відповідності; 

- об’єм, дм
3
; - гарантійний термін зберігання.  

 

Засіб для вогнезахисту деревини («ФАЄРВОЛ-ВУД») пройшов 

сертифікаційні випробування (сертифікат відповідності № UA.032.СС.0271-19 

від 29.08.2019 р. наведено в додатку Г). 

Відповідно до ТУ У 20.5-34384974-001:2019 має бути проведена 

ідентифікація покриття (табл. 5.2):  за показниками зовнішній вигляд, водневий 

показник рН та густина. Приклад проведеної ідентифікації засобу «ФАЄРВОЛ-

ВУД» наведено у табл. 5.2, де також висвітлені інші необов’язкові показники за 

вимогами ТУ У 20.5-34384974-001:2019 (додаток В). 

Таблиця 5.2   

Приклад результатів визначення показників якості покриття для 

поверхневого вогнезахисту деревини 

Назва 

показника 

якості 

 

Результат визначення 

Нормовані значення  

за ТУ У 20.5-34384974-

001:2019 

 

Висновок про 

відповідність 

1 2 3 4 

Зовнішній 

вигляд 

Однорідна в’яжуча маса, 

допускаються незначні 

поодинокі вкраплення 

Однорідна в’яжуча маса, 

допускаються незначні 

поодинокі вкраплення 

Відповідає 

Зовнішній 

вигляд 

покриття 

Гладка однорідна 

поверхня без тріщин, 

зморшок, кратерів; 

допускаються одиничні 

крапкові включення 

Гладка однорідна 

поверхня без тріщин, 

зморшок, кратерів; 

допускаються одиничні 

крапкові включення 

Відповідає 

Густина 

засобу за 

20 °С, г/см
3
 

1,36 

1,35 

1,35 

середнє 

значення 

1,35 

 

не менше 1,35 

 

Відповідає 

рН засобу 7 7 Відповідає 
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Продовження табл. 5.2 

1 2 3 4 

Масова 

частка 

нелетких 

речовин, 

% 

 

73 

 

Від 72 до 76 

Відповідає 

Тривалість 

висихання 

засобу до 

ступеня 3, 

год, не 

більше 

 

2,3 

 

2,5 

Відповідає 

Ступінь 

дисперсно

сті 

0,35 Від 0,3 – 0,4 Відповідає 

Еластичніс

ть 

покриття 

під час 

згину, мм, 

не більше 

3 3 Відповідає  

  

1. Визначення зовнішнього вигляду покриття для поверхневого 

вогнезахисту деревини проводять візуально. 

Метод полягає у наступному. У сухий циліндр з безкольорового скла 

діаметром 25 мм заливають 50 мл покриття і витримують протягом 1 години за 

температури 20 С ± 2 С. Після чого візуально визначають зовнішній вигляд. 

2. Визначення густини проводять з використанням вагів та скляного 

стаканчика загального призначення за ДСТУ 7261 [120]. 

 

5.3 Рекомендації щодо використання засобів та методів застосування 

покриття для вогнезахисту деревини 

Роботи з вогнезахисного покриття дерев’яних конструкцій повинні 

виконуватися кваліфікованими спеціалістами, які пройшли відповідну 

підготовку та знають необхідне обладнання і нормативно-технічну 

документацію. 
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Захисні засоби наносять відповідно до нормативних документів, які є на 

відповідні речовини або засоби. Нанесення захисних речовин можливо 

проводити  за допомогою щітки для фарбування, валиків, пензля або агрегату 

високого тиску методом безповітряного розпилення. 

Робота з оброблення дерев’яних конструкцій включає наступні операції: 

підготовка поверхні, контроль вологості деревини, нанесення покриття, сушка, 

контроль якості оброблення. Підготовка поверхні для захисту включає 

очищення від пилу та бруду. У залежності від способу захисту деревини фарба 

видаляється або очищається від нашарувань. При нанесенні захисної речовини 

агрегатом безповітряного розпилення необхідно досягати повного покриття 

поверхні та не допускати пропусків. Просушування оброблених виробів 

проводять на відкритому повітрі або у добре вентильованому приміщені. 

В разі виявлення пошкоджень захисного оброблення, необхідно провести 

повторне оброблення або відремонтувати пошкоджені ділянки згідно з 

Технологічним Регламентом на засіб захисту. 

Повторне захисне оброблення дерев’яних конструкцій захисними 

засобами необхідно проводити у наступних випадках:  

1) після завершення терміну експлуатації;  

2) у разі негативного висновку експрес-методу; 

3) при порушенні належних умов експлуатації об’єкта. 

Якість виконання робіт з вогнезахисту визначається: 

а) зовнішнім оглядом; 

б) експрес-методом. 

Випробуванням піддаються: зразки деревини, які захищено шаром 

вогнезахисного покриття. Контроль якості виконаних робіт починається з 

візуального огляду обробленої поверхні виробів, коли вони досягли повітряно-

сухого стану (зберігання постійної маси в часі). 

Технічна документація на засоби захисту має містити технічні параметри, 

що визначають якість вогнезахисту та методи, за якими вони визначалися, а 

також умови їх експлуатації.  
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Відбір зразків засобів захисту або оброблених матеріалів здійснюється 

безпосередньо на поверхнях захищених конструкцій та виробів. Методикою 

передбачається проведення декількох окремих випробувань для кожного виду 

конструкції чи виробу за такими показниками: для дерев’яних захищених 

конструкцій – зовнішній огляд, здатність до самостійного горіння і тління, 

товщина шару захисного покриття. 

Сутність методу полягає у визначенні захисних властивостей за ознаками 

займання та передавання тепла поверхневого шару зразків деревини обробленої 

дерев’яної конструкції під дією полум’я запальнички [121]. 

Для випробувань вогнезахисних покриттів для деревини необхідно 

застосовувати малогабаритний переносний пристрій [122 – 124], який складається 

з металевого корпуса із закріпленим на ньому утримувачем зразків 

вогнезахищеної деревини. У якості газового пальника застосовується побутова 

бензинова запальничка з регульованою висотою полум’я. 

На рис. 5.2 наведено прилад для визначення якості оброблення деревини. 

Дослідження здійснюють наступним чином. Перед проведенням випробувань 

необхідно запалити пальник 1 і відрегулювати висоту полум'я за допомогою 

регулятора 6 так, щоб полум'я верхньою частиною (вістрям) торкалося 

середньої нижньої частини зразка 11, що забезпечує оптимальні параметри 

впливу полум'я на зразок. 

Зразок  матеріалу 11, що досліджується, закріплюють вогнезахищеною 

поверхнею до джерела полум'я поміж тримачем 4, який має отвір для доступу 

полум’я, і затискачем 10, за допомогою важільно-пружинного механізму 7. 

Запалюють запальничку 1, встановлюють її у тримач 2 і протягом 60 с 

впливають полум'ям, проводячи візуальне спостереження за зразком і фіксуючи 

час і температуру на зворотній поверхні за допомогою термопари 8. Після чого 

запальничку 1 вимикають. 
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Рис. 5.2. Пристрій для проведення випробувань вогнезахисних властивостей 

покриття та якості оброблення деревини:  

1 – корпус, 2 – тримач пальника, 3 – пальник, 4 – тримач зразка, 5 – 

направляюча планка, 6 – регулятор висоти полум’я, 7 – зважувально-пружинний 

механізм, 8 – термопара, 9 – спай термопари, 10 – затискач, 11 – зразок 

Зразок витримують в камері до повного охолодження (кімнатної 

температури) та видаляють із тримача. 

Вогнезахисні властивості оцінюють за значенням отриманої температури 

[122, 123]: 

- за температури (t, С)  120 відповідає І групи вогнезахисної 

ефективності (ГОСТ 16363-98); 

- за температури (t, С) = 120 – 165 відповідає ІІ групі вогнезахисної 

ефективності (ГОСТ 16363-98); 
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- за температури (t, С)  170 не відповідає якості вогнезахисту (ГОСТ 

16363-98). 

На рис. 5.3 та 5.4 приведено процес випробувань вогнезахисних 

властивостей покриття. 

 

 

Рис. 5.3.  Ілюстрація процесу випробувань вогнезахисних властивостей 

покриття  

 

Рис. 5.4. Ілюстрація  визначення якості оброблення деревини 
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Товщина сухого шару і якість зовнішнього вигляду захисного покриття 

визначають візуальним оглядом та вимірюванням середньої товщини зразків 

сухого шару покриття мікрометром. При цьому зразки з поверхні дерев’яної 

конструкції відбирають за допомогою гострого ріжучого предмета (леза, ножа).  

Коефіцієнт спучення вогнезахисних матеріалів визначають збільшенням 

товщини шару зразка покриття дерев’яної конструкції після дії вогневого та 

теплового потоків з підвищеною температурою (340 С). 

Вимірювання товщини шару вогнезахисного покриття можна визначити 

товщиноміром або приладом неруйнівного контролю. Також, вимірювання 

здійснюють за допомогою штангенциркуля в діапазоні товщин від 0,2 мм до 

12,5 мм. При цьому, мінімальний радіус кривизни поверхні контролю та 

мінімальний «крайовий ефект» становить 20 мм. Перед початком відбору 

зразків проводять візуальний огляд поверхні конструкції, на яку нанесено 

вогнезахисний матеріал. Визначають зовнішній стан покриття і відповідність 

його нормативним документам на цей матеріал (технічні умови, інструкція до 

застосування). Також здійснюють вибір контрольних точок для проведення 

вимірювань з розрахунку не менше чотирьох точок на погонний метр. Зразки 

покриття, які відібрані для визначення товщини шару, повинні бути розмірами 

не менше 10 × 10 мм і бути без залишків деревини (чистий шар покриття). 

Зрізаються зразки гострим лезом або ножем в різних місцях поверхні 

конструкції. Після зрізання зразків, на пошкоджені ділянки конструкції 

наносять вогнезахисний матеріал цієї ж марки. Товщина відібраних зразків (в 

кількості 5 штук) вимірюється за допомогою мікрометру. Товщина шару 

визначається, як середнє значення вимірів 5 зразків.  

Під час визначення коефіцієнту спучення вогнезахисних матеріалів 

застосовують муфельну шафу об’ємом не менше 30 дм
3
. Шафа оснащена 

пристроєм регулювання, підтримання та контролю температури. Обов’язковою 

умовою муфельної шафи є можливість нагрівання до температури не нижче  

340 °С. Підготовку зразків для випробувань проводять безпосередньо на 

об’єкті, де нанесено вогнезахисне покриття. Для цього зразки з дерев’яної 
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конструкції зрізаються ріжучим інструментом (лезом або ножем). Місця, де 

робляться зрізи, позначаються. На оголені місця конструкції наносять 

вогнезахисний матеріал з показниками якості, не нижче, ніж у взятого на 

випробування. Перед проведенням випробувань, зрізані зразки покриття 

витримують протягом 40 – 60 хв. на відкритій поверхні в приміщенні. 

Допускається підсушування зразків в сушильній шафі за температури 70 С на 

протязі 30 хвилин. Забороняється проведення випробувань зі стружкою, 

вологість якої перевищує 15 %. Зразки для визначення коефіцієнта спучення 

підготовлюють наступним чином. Із висушеного матеріалу вогнезахисного 

покриття вирізають гострим ріжучим інструментом дві наважки у вигляді 

дисків з діаметром на 2 – 4 мм менше, ніж діаметр скляних стаканів. Або 

готують дві наважки із гранул з розміром частинок не більше 2 мм з масою від 

1 г до 3 г, якщо шар покриття є досить крихким. При цьому, кількість зразків 

необхідних для визначення коефіцієнту спучення вогнезахисних матеріалів та 

покриттів металевої конструкції  має становити не менше двох. Наважку з 

покриттям розміщують в хімічному стакані. Пристроєм регулювання, 

підтримання та контролю температури у печі задають температуру (340 ± 5) 

 °С. Прогрівають піч до сталої температури, але не менше 1 години. Два хімічні 

стакани вносяться до печі протягом не більше 20 с. Після закриття печі 

вмикається секундомір. Через 20 хвилин стакани виймаються з печі та 

встановлюють на пластину з негорючого матеріалу для охолодження. Після 

охолодження, через 30 хв., штангенциркулем визначають значення висоти 

спученого шару матеріалу (hc) у кожному стакані. Вимірювання висоти 

проводять у п’яти точках: в центрі стакану і на серединах чотирьох радіусів. 

За результатами випробувань розраховується об’ємний коефіцієнт 

спучення Кобр., мм
3
/г, за формулою: 
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обр  ,                                     (5.1) 

де  d  – діаметр скляного стакана, мм; 

hc1, hc2  – висота спученого шару 1-ї  та 2-ї наважки матеріалу, мм;  



165 

 

m1, m2  – маса 1-ї та 2-ї  наважки матеріалу, г. 

Під час проведення випробувань температура навколишнього 

середовища, відносна вологість повітря та атмосферний тиск повинні 

відповідати умовам експлуатації вогнезахисного покриття. 

Вищенаведені випробування проводять у разі закінчення гарантійного 

терміну експлуатації покриття, зазначеного у Регламенті робіт на 

вогнезахисний матеріал (додаток Д). А також у разі виявлення пошкодження 

покриття. 

Якісним захисне обробляння деревини вважають за умови отримання 

позитивних результатів випробувань. Позитивними результатами вважають 

відсутність тріщин, відшарувань, висолювань антипірену, ознак займання 

зразка (полуменеве горіння назовні зони дії полум’я газового пальника); 

самостійного горіння та тління зразка після затухання пальника, відповідності 

визначеного середньоарифметичного значення товщини покриття, яке не має 

відрізнятися від товщини покриття вказаних в технічних умовах та нормативно-

технічній документації, більше ніж на 10 %.  

За наявності негативних результатів, повторюють випробування з 

подвійною кількістю зразків з тих місць, де було отримано негативний 

результат. Якщо після випробувань отримують позитивний результат, 

обробляння вважають якісним. 

Отримані результати були впроваджені під час розроблення Правил з 

вогнезахисту (затверджені наказом ДСНС № 1064 від 26.12.2018). 

 

5.4 Техніко-економічне обґрунтування вогнезахисного поверхневого 

обробляння деревини 

Захист дерев’яних конструкцій від термічного та біологічного розкладу 

повинен базуватися як на технічних, технологічних так і економічних аспектах 

застосування, на рівні функціонально-цінового аналізу. Для його оцінки 

запропоновано використовувати критерії: технічний та економічний. 



166 

 

Порівняльний аналіз різних видів захисту конструкцій побудований на тому, 

що необхідно враховувати вартість захисних засобів та час їхньої експлуатації. 

Під час виконання робіт з вогнезахисного обробляння інтумесцентним 

покриттям дерев’яних поверхонь основних несучих будівельних конструкцій 

споруд, виробничих та складських приміщень, приміщень для зберігання 

хімічних речовин встановлюють його економічну доцільність.  

Розрахунок виконано за формулою [125]: 

                                           Э = (С1 – С2) А,                                            (5.2) 

де С1, С2 – собівартість 1 кг виготовлення, відповідно, вогнезахисного покриття 

«Фенікс-ДБ» (базовий варіант) та вогнезахисного покриття «ФАЄРВОЛ-ВУД» 

(розроблений варіант); 

 – коефіцієнт зміни терміну експлуатації вогнезахисного покриття у 

порівнянні із базовим варіантом; 

А – обсяг виробництва, кг. 

Собівартість дослідної партії визначали виходячи із прийнятих на 

виробництві норм витрат сировини та діючих оптових цін на матеріали за 

станом на вересень 2019 р.  

Проведені кліматичні випробування на визначення терміну придатності 

вогнезахисного покриття дозволили визначити термін експлуатації 

важкогорючого матеріалу з деревини, які забезпечують I групу вогнезахисної 

ефективності (за результатами випробувань після штучного старіння). Для 

базового варіанту («Фенікс-ДБ») термін експлуатації  складає 5 років, для 

розробленого – 10 років (підтверджено протоколом кліматичних випробувань). 

Коефіцієнт зміни терміну експлуатації становить 1,32 [126]. 

Економічний ефект при виготовленні 1 кг вогнезахисного покриття 

«ФАЄРВОЛ-ВУД»:  

Э = (288,00 1,32– 51,20)  1 = 328,96 грн. 

Економічний ефект при виготовленні 2500 кг вогнезахисного покриття 

«ФАЄРВОЛ-ВУД»: 

Э = (288,00 1,32– 51,20)  2500 = 822400,00 грн. 
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Собівартість оброблення 1 м
2
 вогнезахисним покриттям «Фенікс-ДБ» 

складає С1 = 215,68 грн. у відповідності з розрахунком, проведеним у 

кошторисному комплексі «АВК-5» з урахуванням нанесення механізованим 

способом з витратою покриття в 259,9 г/м
2
 (додаток Е). 

Собівартість оброблення 1 м
2
 запропонованим вогнезахисним покриттям, 

складає С2 = 162,88 грн. Розрахунок також був проведений в кошторисному 

комплексі «АВК-5» з урахуванням нанесення покриття механізованим 

способом з витратою в 241,7 г/м
2
 (додаток Е). 

 Фактичний економічний ефект від впровадження розробленого засобу 

становить 1 811 712,00 грн. при обробленні площі 8400 м
2
 (при цьому 

використано 2024 кг вогнезахисного покриття), або 162,88 грн. за 1 м
2
 (витрата 

засобу становить 0,241 кг на 1 м
2
); базового покриття – 2 419 200,00 грн. при 

обробленні площі 8400 м
2
, або 215,68 грн. за 1 м

2
. 

 Таким чином, економія від застосування розробленого вогнезахисним 

покриттям в порівнянні з базовим, складає 1,32 грн. на 1 м
2 

і дозволяє 

збільшити площу оброблення в 1,42 рази. 

 

5.5 Висновки до розділу 5 

 

1. З урахуванням результатів аналітичних досліджень та екологічних 

вимог щодо охорони довкілля розроблено технічні умови ТУ У 20.5-34384974-

001:2019 «Засоби вогнезахисні для дерев’яних конструкцій», які відповідають 

сучасним екологічним вимогам, та технологічний регламент на його 

виготовлення.  

2. Розроблено практичні рекомендації отримання вогнезахищених 

будівельних матеріалів, а саме оброблення покриттями існуючих конструкцій, 

вимоги до застосування захисних засобів, виконання робіт та утримання 

захищених матеріалів, контроль якості робіт з захисного оброблення та в 

процесі експлуатації. 
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3. Розроблено спосіб визначення вогнезахисних властивостей покриття та 

якості оброблення деревини експрес-методом та малогабаритний пристрій для 

його реалізації. 

4. Проведено техніко-економічне обґрунтування доцільності застосування 

вогнезахисного оброблення будівельних матеріалів та виробів. За даними 

техніко-економічних розрахунків, реалізація розроблених рішень при 

вогнезахисті конструкцій, дозволяє отримати економічний ефект при обробці 

внутрішніх поверхонь основних несучих дерев’яних конструкцій складських 

приміщень зберігання хімічних речовин ВАТ “Радикал” вогнезахисним 

покриттям «ФАЄРВОЛ-ВУД» становить – 1 811 712,00 грн. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено нову актуальну науково-технічну задачу 

з підвищення експлуатаційної здатності деревини в будівельних конструкціях 

шляхом вогнезахисту інтумесцентними покриттями. 

 

Основні наукові і практичні результати за дисертаційною роботою такі: 

 

1. Розкрито процес просування фронту фазових перетворень при 

спучуванні вогнезахисного покриття та встановлено, що фронт фазових 

перетворень переміщується у сторону підвищеної температури з утворенням 

коксу, лінія розділу фронту спінювання у вигляді тонкого шару ділить покриття 

на дві частини: спучений шар коксу, зовнішня частина якої рухається з певною 

швидкістю до джерела високої температури, та шар вихідного матеріалу, а при 

термічній дії понад 400 °С, товщині покриття 1 мм час повного спучення 

становить 2,2 с. 

2. Обґрунтовано механізм термічної деструкції деревини вогнезахищеної 

інтумесцентним покриттям, що полягає в утворенні на поверхні органічного 

матеріалу під дією градієнта температури теплоізоляційного шару коксу, а при 

додаванні наповнювачів сприяє утворенню тугоплавких композицій, що 

запобігає вигоранню пінококсу і проходженню високої температури до 

матеріалу. 

3. Проведено моделювання процесу вигорання деревини особливістю якої 

є наявність показника інтенсивності сповільнення реакцій горіння при захисті 

деревини інтумесцентним покриттям, визначено кількісні характеристики та роль 

ефективності захисту на пригнічення швидкості вигоряння і встановлено зміну 

співвідношень показників розвитку та припинення горіння при вогнезахисті, що 

призводить до зниження швидкості втрати маси у 4 рази порівняно з 

натуральною деревиною. Розрахована за отриманими залежностями швидкість 

тепловиділення вогнезахищеної деревини знижується у 30 разів. 
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4. Теоретично та експериментально виявлено вплив компонентів 

інтумесцентного покриття на ефективність вогнезахисту. За результатами 

газохроматографічного аналізу летких продуктів піролізу вогнезахищеної 

деревини покриттям вперше виявлено зниження термічного руйнування при 

захисті покриттям, що призвело до збільшення негорючих газів у 8 разів і 

зменшення вмісту горючих – понад 40 % та підвищені енергії активації 

термічного розкладу у два рази. 

5. Встановлено, що комплекс захисних особливостей утвореного 

пінококсу призводить до зменшення швидкості обвуглювання у 4 рази 

робочого перерізу дерев’яної конструкції, здатного протистояти енергії 

деформації, що забезпечує підвищення як міцнісних, так і деформативних 

властивостей матеріалу. 

6. Розроблено комплексний підхід до оцінювання властивостей 

вогнезахищеної деревини за показниками, як горючості і димоутворювальної 

здатності, так і експлуатаційними. Результати визначення показників 

вогнезахищеної деревини показали, що вироби відносяться до важкогорючих 

матеріалів, які повільно поширюють полум’я і з низькою димоутворювальною 

здатністю та виявлено, що застосування такого покриття суттєво захищає 

деревину від дії вологи та масопереносу, а саме, проникаючи в пори деревини, 

гідрофобізує капіляри та мікротріщини поверхні, утворюючи комплексний 

захисний засіб з водовідштовхувальною властивістю та виключає 

гігроскопічність і проникність компонентів антипірену, які викликають корозію. 

7. Проведено дослідження ефективності вогнезахисту дерев’яної тари та 

встановлено, що модельний зразок дерев’яної конструкції оброблений 

інтумесцентним захисним покриттям після вигорання пального за рахунок 

створення спученого шару коксу більш ефективно запобігає впливу високої 

температури та швидкості обвуглювання деревини. 

8. Розроблено технічні умови ТУ У 20.5-40778227-001:2017 

“Вогнезахисні покривні засоби для дерев’яних конструкцій “SKELA-W” та 

ТУ У 20.5-34384974-001:2019 «Засоби вогнезахисні для дерев’яних 
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конструкцій», які відповідають сучасним екологічним вимогам, та 

технологічний регламент на виготовлення. Результати досліджень 

впровадженні при розроблені заходів з виготовлення вогнезахищеної деревини 

для зберігання озброєння і боєприпасів, а також при проведенні дослідно-

промислових випробуваннях вогнезахищеної тари під час встановлення 

ефективності захисту конструкцій для зберігання вибухонебезпечних виробів.  

 Загальний економічний ефект від впровадження розроблених ефективних 

матеріалів та виробів становить 1 811 712,00 грн. 
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Додаток А 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Цапко О. Ю.  Встановлення вільної поверхневої енергії та адгезійної 

здатності системи "вогнезахисне покриття – деревина" / О. Ю. Цапко, Ю. В. 

Цапко. // Лісове і садово-паркове господарство. - 2015. - № 8. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2015_8_15. (Здобувачем особисто поставлено 

задачу, проведено експериментальні дослідження). 

2. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю. Моделювання швидкості вигоряння деревини 

захищеної вогнезахисним покриттям. Вісник Харківського національного 

технічного університету сільськогогосподарства імені Петра Василенка. 2016. 

Вип. 147. С. 84–9. 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18567/1/Visnyk_HNTUSG_169_SHev

chuk.pdf (Здобувачем особисто поставлено задачу, запропоновано алгоритм 

оцінювання результатів). 

3. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Іноземцев Г.Б., Грабар І.В.  Модель роботи 
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О. Ю. Цапко, Г. Б. Іноземцев, І. В. Грабар // Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Лісівництво 

та декоративне садівництво. - 2016. - Вип. 255. - С. 277-286. - Режим доступу: 
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проведено експериментальні дослідження). 
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// Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. - 2017. - Вип. 

66. - С. 118-122. - Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2017_66_21. 
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: Лісівництво та декоративне садівництво. - 2017. - Вип. 266. - С. 220-228. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2017_266_27. (Здобувачем 

особисто поставлено задачу, запропоновано алгоритм оцінювання рехзультатів) 
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Цапко, О. Ю. Цапко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2018. - Т. 28,       № 5. - 

С. 88-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2018_28(5)__21. 

(Проведення експериментальних досліджень, оброблення результатів та їх 

аналіз). 

8. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю.  Перспективи застосування 

вогнезахищеного очерету на об’єктах різного призначення [Електронний 

ресурс] / Ю. В. Цапко, О. П. Бондаренко, О. Ю. Цапко // Вісник Одеської 

державної академії будівництва та архітектури. - 2019. - Вип. 75. - С. 99-107. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2019_75_13. (Оброблення 

результатів досліджень та їх аналіз) 

9. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю. Вплив високотемпературних  наповнювачів 

на енергію активації покриття для захисту деревини / Ukrainian journal of forest 

and wood science. Деревообробні та меблеві технології. – Київ, 2019. - № 3. - 

Том 10. - С. 98-105. - ISSN 2664-4452. doi: 

http://dx.doi.org/10.31548/forest2019.03.098. (Поставлено задачу, запропоновано 

алгоритм оцінювання результатів та їх обробюлення) 
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10. Цапко Ю.В., Ломага В.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Дослідження 

окремих аспектів вогнезахисту деревини спучуючим лаком / Науковий вісник 

будівництва. - Харків: ХНУБА, 2019. - № 4. – Том 98. – С. 240-245. - ISSN 2311-

7257. doi:  https://DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒98‒4‒240‒245. (Оброблення 

результатів досліджень та їх аналіз) 

11. Цапко Ю.В., Пінчевська О.О., Цапко О.Ю. Встановлення умов 

застосування вогнезахищеної деревини на об'єктах різного призначення / Ю. В. 

Цапко, О.О. Пінчевська,О. Ю. Цапко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2019. 

- Т. 29, № 2. - С. 99-102. – DOI: https://doi.org/10.15421/40290220. (Оброблення 

результатів досліджень та їх аналіз) 

 

Статті у науковому фаховому виданні України, 

включеному до міжнародних науково метричних баз даних (SCOPUS): 

12. Tsapko Ju., Guzii S., Remenets M., Kravchenko A., Tsapko А. Evaluation 

of effectiveness of wood fire protection upon exposure to flame of magnesium. East 

European Journal Enterprise Technologies. – Vol.  4, №10 (82) 2016. – p. 31-36. 

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/73543. (Проведення теоретичних 

досліджень, аналіз отриманих результатів) 

13. Tsapko Yu., Tsapko А. Simulation of the phase transformation front 

advancement during the swelling of fire retardant coatings. East European Journal 

Enterprise Technologies. – Vol. 2, №11 (86) 2017. – p. 50-55. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2017_2%2811%29__9. (Оброблення результатів 

досліджень та їх аналіз) 

14. Tsapko Yu., Tsapko А. Establishment of the mechanism and fireproof 

efficiency of wood treated with an impregnating solution and coatings. East European 

Journal Enterprise Technologies. – Vol. 3, №10 (87) 2017. – p. 50-55. 

http://journals.uran.ua/eejet/article/download/102393/102963. (Проведення 

теоретичних досліджень, аналіз отриманих результатів) 

15. Tsapko Yu., Tsapko А. Influence of dry mixtures in a coating on the 

effectiveness of wood protection from the action of a magnesium flame. East 
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European Journal Enterprise Technologies. – Vol. 5, №10 (89) 2017. – p. 55-60. 

http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/111106/107422. (Оброблення 

результатів досліджень та їх аналіз) 

16. Tsapko Yu., Tsapko А. Modeling the heat conductivity process at the effect 

of the process on the field of fighted exchange / East European Journal Enterprise 

Technologies. – Vol. 2. - №10 (92), 2018. – pр. 50-56. ISSN 1729-3774. doi: 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.128316. 

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/128316. (Оброблення результатів 

досліджень та їх аналіз) 

17. Tsapko Yu., Tsapko А. Installation of fire fighting efficiency of processed 

processing solution and coverage. East European Journal Enterprise Technologies. – 

Vol. 4. - №10 (94), 2018. – рp. 62-68. ISSN 1729-3774.  doi: 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.141030. 

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/141030. (Проведення теоретичних 

досліджень, аналіз отриманих результатів) 

18. Tsapko, Yu., Bondarenko, O.,Tsapko, A.Establishment of heat-exchange 

process regularities at inflammation of reed samples / EasternEuropean Journal of 

Enterprise Technologies. - Vol. 1. - №1/10 (97) 2019. – pр. 36-42. - ISSN 1729-

3774.  doi: 10.15587/1729-4061.2019.156644. 

http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/156644/157209. (Оброблення 

результатів досліджень та їх аналіз) 

19. Tsapko, Yu., Bondarenko, O.,Tsapko, A. Effect of a flame-retardant 

coating on the burning parameters of wood samples / EasternEuropean Journal of 

Enterprise Technologies. - Vol. 2. - №2/10 (98) 2019. – pр. 49-54. - ISSN 1729-

3774.  doi: 10.15587/1729-4061.2019.163591. 

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/163591/165012. (Проведення теоретичних 

досліджень, аналіз отриманих результатів) 

20. Tsapko Yu., Tsapko А., Bondarenko O., Sukhanevych M. Estimation of  

fire protection  efficiency of  articles made  from reed under  an external  action of  

gasoline flame / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - Vol. 5. - 
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5/10 (101) 2019. – pр. 23-30. - ISSN 1729-3774.  doi: 10.15587/1729-

4061.2019.180629.  http://journals.uran.ua/eejet/article/view/180629/182176. 

(Оброблення результатів досліджень та їх аналіз) 

21. Yuriy Tsapko, Аleksii Tsapko, Olga Bondarenko. Modeling the process of 

moisture diffusion by a flame-retardant coating for wood  / East European Journal 

Enterprise Technologies. – Vol. 1. - №10 (103), 2020. – рp. 14-19. 

http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/11709. (Проведення експериментальних 

досліджень, оброблення результатів та їх аналіз, формулювання висновків) 

22. Tsapko, Y., Kyrycyok, V., Tsapko, A.,  Bondarenko, O., Guzii, S./ Increase 

of fire resistance of coating wood with adding mineral fillers / MATEC Web of 

Conferences 230, 02034 (2018), Proceed. 7th International Scientific Conference 

“Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and 

Buildings”. - Transbud-2018. - Kharkiv; 14-16 November, 2018. – Kharkiv, Ukraine, 

2018. – 6 p. E-ISSN:2261-236X. doi: 10.1051/matecconf/201823002034. 

https://www.researchgate.net/publication/ 

328993855_Increase_of_fire_resistance_of_coating_wood_with_adding_mineral_fill

ers (Оброблення результатів досліджень та їх аналіз) 

 

Статті у науковому виданні іншої держави: 

23. Цапко А. Ю. Аспекты влияния органо-минеральных покрытия на 

огнестойкость древесины. Annals Warsaw University of Life Sciences. SGGW 

Forestry and Wood Tecnology. 2016. № 96. С. 206–213. 

http://wtd.sggw.pl/pix/files/Annals%20of%20WULS%20tom%20104.pdf. 

(Оброблення результатів досліджень та їх аналіз) 

24. Пинчевская Е.А., Цапко А.Ю. Оптимизация состава органической 

составляющей огнезащитного покрытия древесины. Труды БГТУ. Серия 1. 

2019. – С. 137-144. https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-sostava-

organicheskoy-sostavlyayuschey-ognezaschitnogo-pokrytiya-drevesiny (Здобувачем 

особисто проведено експериментальні дослідження). 
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25. Tsapko, Y.,Bondarenko, O.,Tsapko, А. Research of the efficiency of the 

fire fighting roof composition for cane / Materials Science Forum. - 968 MSF. - рр. 

61-67. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. - ISSN:0255-5476. doi: 

10.4028/www.scientific.net/MSF.968.61. https://www.scientific.net/MSF.968.61. 

(Проведення теоретичних досліджень, аналіз отриманих результатів) 

26. Tsapko Yu., Tsapko А., Bondarenko O., Sukhanevych M., Kobryn M. 

Research of the process of spread of fire on beams of wood of fire-protected 

intumescent coatings / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – 

TRANSBUD-2019. –Vol. 708. – 012112. – 7 р. doi:10.1088/1757-

899X/708/1/012112. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-

899X/708/1/012112/pdf. (Здобувачем особисто проведено експериментальні 

дослідження, їх аналіз) 

 

Статті в інших наукових виданнях: 

27. Кравченко, А.В., Цапко, Ю.В., Цапко, О.Ю. Дослідження 

вогнестійких властивостей вогнезахисного покриття на основі неорганічних та 

органічних в’яжучих. Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна 

техніка”. – К., НДІБМВ, 2016. – Вип. 57,– с. 61-67. http://ndibmv.kiev.ua/zhurnal-

stroitelnye-materialy-i-izd/. (Оброблення результатів досліджень та їх аналіз) 

28. Цапко Ю.В., Кравченко А.В., Цапко О.Ю. Вплив додавання гідрату 

алюмінію на ефективність вогнезахисту деревини органо-мінеральним 

покриттям. Науково-технічний журнал «Нові технології в будівництві». – К.: 

НДІБВ, 2017. – №33. – с. 46-49. 

http://www.ntinbuilding.ndibv.org.ua/eng/archive/2017/33/10.pdf. (Здобувачем 

проведено експериментальні дослідження, їх аналіз). 

29. Цапко Ю.В., Кравченко А.В., Гузій С.Г., Цапко О.Ю. 

Структуроутворення спученого шару пінококсу і ефективні заходи з його 

управління. Збірник Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К., 

НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – с. 87-96. http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-
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virobi-ta-sani. (Проведення теоретичних досліджень, аналіз отриманих 

результатів) 

 

Патент на корисну модель 

30. Цапко Ю.В., Кривенко П.В., Гузій С.Г., Цапко О.Ю., Кравченко А.В., 

Ніколаєнко М.В. Пристрій для визначення кінетики спучування вогнезахисного 

покриття. Заявка на корисну модель №U201605145, Україна. 

(Розроблення ідеї, істотних ознак винаходів, обґрунтування способу) 

31. Цапко Ю.В., Кривенко П.В., Гузій С.Г., Цапко О.Ю., Кравченко А.В., 

Ніколаєнко М.В. Експрес-метод визначення кінетики спучування 

вогнезахисного покриття. Заявка на корисну модель U201605146, Україна. 

(Визначення істотних ознак винаходів, обґрунтування способу) 

32. Цапко Ю.В., Кривенко П.В., Гузій С.Г., Цапко О.Ю., Киричок В.І., 

Зав’ялов Д.Л. Пристрій для визначення індексу горючості теплоізоляційних 

будівельних матеріалів / Патент на корисну модель №129523 Україна, МПК 

G01K 11/10 (2006.01). Заявл. 27.06.2018; Опубл. 25.10.2018; Бюл. № 20. – 4 с. 

http://www.uipv.org/ua/bases2.html. (Здобувачем особисто розроблено формулу 

винаходу на корисну модель) 

33. Цапко Ю.В., Кривенко П.В., Гузій С.Г., Цапко О.Ю., Киричок В.І., 

Зав’ялов Д.Л. Спосіб визначення індексу горючості теплоізоляційних 

будівельних матеріалів / Патент на корисну модель №129524 Україна, МПК 

G01N 25/50 (2006.01). Заявл. 27.06.2018; Опубл. 25.10.2018; Бюл. № 20. – 6 с. 

http://www.uipv.org/ua/bases2.html. (Розроблення ідеї, істотних ознак винаходів, 

обґрунтування способу) 

 

Тези наукових доповідей: 

34. Цапко О.Ю., Кравченко А.В., Цапко Ю.В. Встановлення вогнестійких 

властивостей вогнезахисного покриття / Матеріали 18 Всеукраїнської науково-

практичної конференції рятувальників "Сучасний стан цивільного захисту 

України: перспективи та шляхи до Європейського простору" , 11-12 жовтня, 
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2016, Київ. – с. 310-312. (Здобувачем особисто проаналізовано проблему 

проведено дослідження матеріалів на основі деревини) 

35. Цапко О.Ю., Цапко Ю.В., Мошковський., М.С., Кравченко А.В. 

Визначення ефективності вогнезахисту деревини при дії високотемпературного 

полум’я / Матеріали 19 Всеукраїнської науково-практичної конференції 

„Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку”, 11-12 

жовтня, 2017, Київ. – с. 457-460. (Здобувачем особисто поставлено завдання, 

проведено експериментальні дослідження) 

36. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю. Вплив мінеральних речовин покриття на 

ефективність захисту деревини від дії полум’я магнію / Комплексне 

забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2018) : 

матеріали тез доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Чернігів , 10–12 травня 2018 р.): у 2-х т. / Чернігівський національний 

технологічний університет [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович 

[та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – Т. 1. – 244 с. . (Здобувачем проаналізовано 

методи визначення основних властивостей вогнезахищеної деревини) 

37. Цапко О.Ю., Цапко Ю.В., Тичино М.О. Оцінювання експлуатаційних 

властивостей деревини захищеної просочувальними засобами / Цілі сталого 

розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23–25 травня 

2018 року: матеріали конференції. Київ. 2018. Т. 5. 278 с. (Здобувачем 

проаналізовано проблему оцінювання експлуатаційних характеристик 

матеріалів) 

38. Киричок В.І., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Вплив 

мінеральних наповнювачів на вогнестійкість покриття для деревини / Збірник 

тез доповідей 7-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми 

надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному 

транспорті», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча 

науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І. - Харків, 14-16.11.2018 

р. – Харків, Україна, 2018. – С. 112-113. 
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http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2018.pdf. (Здобувачем 

зібрано дані та проведено аналіз впливу наповнювачів) 

39. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Вогнезахисна покрівельна 

композиція для очерету / Збірник тез доповідей VI Міжнародної конференції 

«Актуальні проблеми  інженерної механіки». - Одеса, 20-24 травня 2019 р. - 

Одеса, Україна. – С. 293-295. https://drive.google.com/file/d/1_rxghP7H9kLG-

mJImjPtn5b8GEVdBwjO/view. (Здобувачем особисто досліджено застосування 

деревинних матеріалів) 

40. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Кобрин М.В. 

Вогнестійкість деревяних балок вогнезахищених інтумесцентним покриттям / 

Збірник тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції 

«Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на 

залізничному транспорті». – Ч. 2. - Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків, Україна. – 

С. 213-215. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_ 

part2.pdf. (Здобувачем особисто поставлено завдання, проведено 

експериментальні дослідження) 

41. Бондаренко О.П., Цапко Ю.В.,Цапко О.Ю., Горячев В.О. Оцінка 

ефективності вогнезахисту очеретяних матів / International scientific-practical 

conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. - Kyiv, 

Ukraine, 2019. - рр. 178-179. https://www.bmc-

conf.com/ua/conference_program.html. (Здобувачем особисто досліджено 

показники вогнестійкості) 

 

Монографії 

42. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю. Оцінювання дієвості вогнезахисту деревини. 

- Київ: НУБіП України, 2018. - 150 с. (Здобувачем проведення 

експериментальних досліджень, оброблення результатів та їх аналіз) 
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Підстава для проведення випробувань Угода про співробітництво між Науково-

дослідним інститутом в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського Київського 

національного університету будівництва і архітектури та Центральним науково-дослідним 

інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України. 

Місце проведення випробувань: - випробувальна лабораторія, м. Чернігів. 

14032,  м. Чернігів, вул. Бєлова, 13. 

Об’єкт випробувань: вогнезахищені модельні зразки дерев’яної тари для зберігання 

озброєння та боєприпасів, товщиною дошки 19 мм (фото 1), які було оброблено 

вогнезахисними покриттями на органічній основі з додаванням: 

- алюмосилікатних мікросфер (експериментальний зразок №1) 

- перліту (експериментальний зразок №2);  

- базальтової чешуї (експериментальний зразок № 3); 

- металургійного шламу (експериментальний зразок № 4); 

- золи (експериментальний зразок № 5). 

 

 
 

Фото 1. Модельні зразки тари для зберігання озброєння та боєприпасів, які було 

оброблено вогнезахисним покриттям на органічній основі з додаванням: 1 − 

алюмосилікатних мікросфер; 2 − перліту; 3 − базальтової чешуї; 4 − металургійного шламу; 5 

– золи. 

 

Пальне для випробувань: магнієва стружка.  

Мета випробувань: Визначення вогнезахисної ефективності тари для пакування 

боєприпасів а саме: 

- зовнішній вигляд,  

- прогоряння матеріалу,  

- вогнезахисна ефективність (втрата маси зразка після випробування),  
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-  час до спрацювання піропатронів. 

Дата проведення випробувань: 11.06.2017 р. 

Методика випробувань: 

Визначення вогнезахисної ефективності проводили за тимчасовою робочою 

методикою.  

Метод експериментального визначення ефективності вогнезахисту тари виготовленої 

з деревини та обробленої засобами для деревини полягає у впливі на зразок полум’ям магнію 

(модель тверда запалювальна речовина) з заданими параметрами та реєструванні часу до 

спрацювання піропатронів і втрати маси зразка після випробування.   

У зразок тари встановлювали піропатрони. На кришку та під зразок поміщали  

запалювальну суміш 10 г на 1 дм
2
 поверхні. Підпалювали пальне і зразок дерев’яної тари 

витримували у полум’ї пального протягом часу вигоряння та до відсутності самостійного 

горіння і тління. Контролювався час спрацювання піропатронів. 

Критерієм визначення ефективності вогнезахисту тари є відповідність значення 

показника втрати маси тари, яка повинна становити не більше 10 %, а також остаточне 

горіння після вигорання пального, прогорання матеріалу та час спрацювання піропатронів. 

Засоби випробувань: 

Відомості про засоби вимірювальної техніки та випробувальне обладнання наведено в  

таблиці 1. 

 

Табл. 1 – Засоби вимірювальної техніки та випробувальне обладнання, які 

використовувались для проведення випробувань.  

Найменування 

і тип засобу 

вимірювання 

Діапазон 

вимірювання 

Клас точності 

та/або похибка 

вимірювання 

Дата 
наступної 
повірки 

(атестації) 

Призначення 

під час 

випробувань 

Психрометр 

аспіраційний 

Температури: 

від 5 до +40 
о
С 

вологостi: 

від 45 % до 

75 % 

Похибка вимірювання: 

температури 

 2,0 
о
С; 

вологості  4 % 

02.2017 Вимірювання 

температури та 

вологості 

навколишнього 

середовища 

Секундомір  

Від 0 до 60 с 

від 60 до 3600 с 

від 3600 до 7200 с 

від 7200 до 10800 с 

Клас точності 2. 

 0,4 с 

 1,9 с 

 3,8 с 

 5,7 с 

11.2016 Вимірювання 

тривалості 

випробування 

Штангенциркуль 

 

від 0 до 125 мм Клас точності 2 

Похибка вимiрювання 

 0,1 мм 

11.2016 Вимірювання 

розмірів зразка 

Рулетка Від 0 до 5 м Клас точності 2. 

Ціна поділки – 1 мм 

12.2016 Вимірювання 

розмірів зразків 

Ваги настільні 

електронні ВЛЭ 300 

Від 0 до 300 кг Клас точності 2. 07.2016 Вимірювання маси 

вогнезахисного засобу 

(покриття) 

Прилад для 

вимірювання 

вологості деревини 

(Електроний 

вологомір ЄВ-2К) 

Від7 до 60%  2% - Вимірювання 

вологості деревини 

Барометр Від 600 до 

800 мм рт.ст. 
 1,0 мм рт. ст. 02.2017 Вимірювання 

атмосферного тиску 
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Хід та результати випробувань. 
 

Випробування з визначення вогнезахисної ефективності тари для зберігання 

боєприпасів проведено 11 червня 2017 р. за таких умов: 

- температура повітря, С ………………………………………… ......................+20; 

- відносна вологість повітря, % …………………………………..…. ..................77; 

- атмосферний тиск, кПа ………………………………………… ........................99,9. 
 

На фото 2 показано результати випробувань зразка тари для зберігання озброєння і 

боєприпасів, який було оброблено вогнезахисним покриттям на органічній основі з 

додаванням алюмосилікатних мікросфер; на фото 3 – зразка тари, який було оброблено 

вогнезахисним покриттям на органічній основі з додаванням перліту; на фото 4  зразка 

тари, який було оброблено вогнезахисним покриттям на органічній основі з додаванням 

базальтової чешуї; на фото 5  зразка тари, який було оброблено вогнезахисним покриттям 

на органічній основі з додаванням металургійного шламу та на фото 6  зразка тари, який 

було оброблено вогнезахисним покриттям на органічній основі з додаванням золи. 
 

   
   

 
 

 

 

Фото 2. Результати випробувань модельного зразка тари для зберігання озброєння і 

боєприпасів обробленого покриттям з додаванням алюмосилікатних мікросфер. 
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Фото 3. Результати випробувань модельного зразка тари для зберігання озброєння і 

боєприпасів обробленого покриттям з додаванням перліту. 
 

   

   

 
 

Фото 4. Результати випробувань модельного зразка тари для зберігання озброєння і боєприпасів 

обробленого покриттям з додаванням базальтової чешуї. 
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Фото 5. Результати випробувань модельного зразка тари для зберігання озброєння і 

боєприпасів обробленого покриттям з додаванням металургійного шламу. 
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Фото 6. Результати випробувань модельного зразка тари для зберігання озброєння і 

боєприпасів обробленого покриттям з додаванням золи. 

 

В таблиці 2 приведено результати втрати маси та час горіння модельного вогнища. 

На фото 7 приведено результати дослідження глибини обвуглювання кришки 

дерев’яної конструкції після горіння магнію.  

 

 

 

 
а) б) 
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в) г) 

 
д) 

 
е) 

 

Фото 7. Результати глибини обвуглювання кришки дерев’яної конструкції: а – 

необроблений; оброблений: б – покриттям на органічній основі з додаванням 

алюмосилікатних мікросфер, в – покриттям на органічній основі з додаванням перліту, г – 

покриттям на органічній основі з додаванням базальтової чешуї, д – покриттям на органічній 

основі з додаванням шламу, е – покриттям на органічній основі з додаванням золи. 

 
 Таблиця 2. Результати випробувань тари для зберігання боєприпасів  
 

Модельний зразок 

тари для 

випробувань 

оброблений 

покриттям з 

додаванням 

Маса зразка, кг Час 

горіння 

зразка, с 

Втрата  

маси зразка 

після 

випробувань 

 m, % 

Глибина 

обвуглювання, 

мм 

До 

випробувань 

Після 

 випробувань 

 

необроблений 1,620 0,972 1301 40,0 16÷20 

алюмосилікатних 

мікросфер 

1,874 1,785 567 4,75 4÷5 

перліту 1,861 1,754 783 5,75 5÷6 

базальтової чешуї 1,569 1,498 447 4,52 3÷4 

металургійного 

шламу 

1,761 1,671 552 5,11 4÷5 

золи 1,621 1,539 501 5,05 5÷5,5 
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