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АНОТАЦІЯ 

Зав’ялов Д. Л. Підвищення ефективності використання 

низькоякісної деревини сосни звичайної – 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. 

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної науково-практичної 

задачі ефективного використання низькоякісної деревини сосни, а саме 

деревини з гнилизною, що має обмежені сфери застосування шляхом 

перероблення її на деревинну шерсть та використання у якості наповнювача в 

утеплювальних плитних матеріалах. 

Деревина сосни звичайної є головною лісоутворювальною породою 

України та має найбільші обсяги у структурі лісозаготівель нашої держави. 

Окрім цінних сортиментів при заготівлі утворюється частка деревини 

зниженої якості через наявність гнилизни та заболонних грибних окрасів. 

Використання такої деревини є обмеженим, оскільки при її переробці вихід 

продукції знижується кількісно та якісно. Низькоякісна деревина є додатковим 

та мало задіяним ресурсом, що може стати сировиною у разі залучення її до 

перероблення на товарну продукцію. У роботі встановлено можливість та 

обґрунтовано доцільність перероблення такої деревини для виготовлення 

деревинного утеплювального матеріалу.  

Аналіз літературних джерел показав, що до низькоякісної деревини, що 

має обмежені сфери застосування відносять не тільки деревину, з такими 

характеристиками як сучки, механічні пошкодження, кривизна стовбура, але 

й з біологічними пошкодженнями. Останнім часом в Україні спостерігається 

збільшення всихаючих деревостанів зі зростаючою динамікою, що спричиняє 

заготівлю деревини уражену шкідниками та в подальшому призводить до 
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збільшення частки низькоякісної деревини на ринку деревинної сировини, яка 

має обмежене використання у промисловості. 

Заборона експорту дров’яної деревини на зовнішні ринки збуту призвела 

до перенасичення всередині країни деревини зниженої якості та утворення її 

запасів на складах лісозаготівельних підприємств.  

Аналіз напрямків використання низькоякісної деревини показав, що 

можливості її використання як деревинного компоненту композиційних 

деревинних матеріалів та сировини для виготовлення целюлози є 

обмеженими, оскільки вимоги до якості тріски не дозволяють 

використовувати низькоякісну деревину з грибними ураженнями у великих 

кількостях. Наразі низькоякісну деревину обмежено переробляють на 

сировину для деревинних плит. Здебільшого її застосовують як енергетичний 

паливний ресурс, чи у якості матеріалів, супутніх при будівництві.  

Застосування деревини з гнилизною у якості деталей чи виробів 

будівельного призначення недопустиме, у той час як для деталей загального 

призначення недоцільне без додаткового антисептування особливо при 

наявності видимого мікологічного впливу. Водночас використання деревини 

у якості палива для виробництва теплоенергії щорічно знижується, тому 

постає необхідність у розробленні раціональних шляхів перероблення 

низькоякісної деревини на товарну продукцію. 

У дисертаційній роботі детально розглянуто процес теплової дії 

оточуючого середовища на стінову панель, що полягає у сумарному впливі 

сонячної радіації і температури зовнішнього повітря на поверхню стінової 

панелі, а також поглинання тепла поверхнею та передачу вглиб панелі за 

рахунок теплопровідності. Рішення запропонованої моделі ефективного 

теплового опору дозволяє визначити середньозважені теплозахисні 

характеристики багатошарової стінової панелі, тобто її раціональні 

характеристики.  

Запропонована модель теплопровідності стінової панелі враховує 

нестаціонарне теплове поле, виражене через температурні пульсації 
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зовнішнього середовища та їх поширення у товщу панелі. Реалізація моделі 

дозволила визначити величину пульсації температури на поверхні панелі під 

дією сонячної радіації та час релаксації процесу, яким можна обґрунтувати 

товщину панелі, що забезпечуватиме суттєве зниження температурних 

коливань на внутрішній поверхні панелі, тобто сприятиме встановленню 

комфортного мікроклімату. 

Для визначення основних теплотехнічних характеристик 

утеплювальних матеріалів запропоновано використати метод «миттєвого» 

джерела теплоти для експериментального визначення коефіцієнту 

теплопровідності λ, (Вт/(м·К)), який можна віднести до нестаціонарних 

методів. Вибір такого методу визначення теплофізичних властивостей 

обґрунтовано тим, що при використанні стаціонарних методів процес 

супроводжується втратою тепла, стрибком температури на місці 

розмежування твердого тіла і газу, а при визначенні коефіцієнта 

теплопровідності матеріалів з вологістю не уникнути спотворення даних 

внаслідок перерозподілу вологи у зразках.  

Запропоновано конструкцію стінової панелі з утеплювачем з деревинної 

шерсті, виготовленої з деревини сосни ураженої гнилизною. Панель має 

каркас обв’язки де кріплять зовнішню обшивку з пиломатеріалів між якими 

вставляють утеплювач з деревинної шерсті. 

Проведено анатомо-мікроскопічний аналіз низькоякісної деревини 

сосни у ході якого проаналізовано мікроструктуру ушкодженої деревини. 

Визначено, що дія на деревину деревозабарвлювальних грибів є незначною, а 

деревиноруйнівні грибні пошкодження знижують фізико-механічні і 

експлуатаційні характеристики. 

Визначено видовий склад мікобіоти відібраної низькоякісної деревини 

за методом прямої інокуляції на поживному середовищі в чашках Петрі. 

Виявлено, що на деревині ураженій ядровою гнилизною окрім збудника 

(соснової губки Phellinus Pini) присутній вид (Mucor), а також (Claolosporidium 
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та Aspergilus). На зразках деревини з грибними заболонними окрасами синяви 

містяться гриби, що належить до виду Ascomycota.  

Проведено дослідження з визначення впливу високих температур при 

сушінні на знезараження деревини. Метод виявився малоефективним, тому 

рекомендувати такий спосіб знезараження деревини недоцільно.  

Виготовлено деревинну шерсть з низькоякісної деревини як сировину 

для утеплювальних плитних матеріалів, проаналізовано її фракційний склад. 

Встановлено, що необхідно проводити просіювання шерсті на ситах з 

отворами діаметром 10 мм та 12 мм для уникнення перевитрати в’яжучого та 

зниження міцності виробів. Визначено, що частки коротші за 50 мм при 

виробництві утеплювального матеріалу з деревинної шерсті використовувати 

нераціонально. Виготовлено експериментальні зразки утеплювальних плит з 

деревинної шерсті, з використанням неорганічного в’яжучого на основі 

рідкого скла та органо-мінерального в’яжучого на основі полі-вініл-ацетатної 

дисперсії із різними співвідношеннями в’яжучого та деревинного компоненту.  

Зразки утеплювального матеріалу готувались при таких співвідношеннях 

наповнювача до в’яжучого: деревинної шерсті і неорганічного в’яжучого при 

співвідношенні 1:1 (зразок А), матеріал на основі деревинної шерсті і 

неорганічного в’яжучого при співвідношенні 1:2 (зразок Б), при застосуванні 

органо-мінерального в’яжучого при співвідношенні 1:1 (зразок В).  

Визначено коефіцієнти теплопровідності низькоякісної деревини сосни 

ураженої гнилизною за експериментальним та стандартизованим методами (λ 

=0,132 Вт/(м·К)), та утеплювальних виробів з такої деревини (λ =0,079 

Вт/(м∙К)), при цьому розбіжність значень між методами вимірювань становила 

5,8 %. Встановлено, що механізми процесу теплоізоляції при передаванні 

енергії через утеплювальний матеріал полягає в утворенні пор, що діють як 

повітряні бар’єри.  

За методами, що регламентовані у нормативних документах визначено 

щільність експериментальних зразків, величину сорбційної вологості та 
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величину водопоглинання. Попутно визначено зміну лінійних розмірів при 

збільшенні вологості зразків. 

Розроблено методику та виготовлено пристрій для визначення 

горючості теплоізоляційних плит, який дозволяє визначати групу горючості 

матеріалу за запропонованим індексом горючості. У ході проведення вогневих 

випробувань на зразках утеплювальних плит визначено, що властивості 

зразків Б та В за результатами випробувань можна віднести до класу 

негорючих матеріалів, проте зразки А не можна віднести до класу негорючих 

матеріалів і для використання у будівництві вони потребують додаткової 

обробки антипіреном. Встановлено, що підвищення кількості в’яжучого на 

неорганічній основі та застосування органо-мінерального в’яжучого не 

призвело до загорання матеріалу. Максимальна температура димових газів 

становила близько 120 °C. Індекс горючості склав 0. 

Для визначення показників звукоізоляційних властивостей проведені 

акустичні випробування та визначено, що утеплювальні плити з деревинної 

шерсті володіють характеристиками звукоізоляційних матеріалів. 

При визначенні біологічної стійкості встановлено, що деревина 

оброблена органо-мінеральними в’яжучими речовинами у середньому 

стійкіша майже у 5 разів у порівнянні з необробленою деревиною, а стійкість 

деревини, що оброблена неорганічним в’яжучим більш ніж у 6 разів вище ніж 

необроблена деревина. 

Представлено технологічний процес виготовлення утеплювальних плит 

на основі деревинної шерсті з низькоякісної деревини сосни та органо-

мінерального в’яжучого. Для виготовлення утеплювальних плит з деревинної 

шерсті запропоновано використовувати типове обладнання, яке 

застосовується у плитному виробництві. 

Розроблено конструкцію каркасних панелей з деревини, порожнини 

яких заповнюють розробленим утеплювальним матеріалом на основі 

деревинної шерсті. Представлені конструктивні схеми виконання стінових 

панелей. Визначено мінімальну товщину панелі за отриманими 
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експериментальними даними згідно чинних нормативів за показником 

теплового опору огороджень будинку.  

Наведено результати розрахунків затухання теплових коливань при 

нестаціонарному тепловому полі спричинене сумарною дією променевої 

енергії та температури атмосферного повітря, що змінюються протягом доби 

у конструкції стінової панелі за допомогою розробленої моделі. 

Проведено порівняння властивостей розробленого утеплювального 

матеріалу та наведені його переваги у порівнянні зі схожим поширеним 

утеплювальним матеріалом на основі деревинної шерсті – фібролітом. 

Встановлено, що при використанні розробленого матеріалу у якості 

утеплювача в дерев’яних панелях досягається менша товщина стін при 

однакових утеплювальних властивостях. Наведено техніко-економічне 

обґрунтування застосування розробленого утеплювача в представленій 

конструкції панелі у порівнянні з фібролітовим утеплювачем. Розраховано 

кількість зекономлених коштів на матеріалах при використанні розробленого 

утеплювача при зведенні огороджувальних конструкцій будинку.  

Ключові слова: низькоякісна деревина сосни, грибні ураження, 

деревинна шерсть, утеплювальний матеріал, стінова панель.  

ABSTRACT 

Zavialov D.L. Improving the efficiency of use low-quality pine wood. – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy on a specialty 182 "Technologies of light industry". – National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the solution of the actual scientific and practical 

problem of effective use of low-quality pine wood, namely wood with rot, which has 

limited areas of application by processing it into wood wool and using it as a filler 

in insulation board materials. 
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Pine wood is the main forest-forming species of Ukraine and has the largest 

volumes in the structure of logging in our country. In addition to valuable 

assortments, the share of low-quality wood is formed during harvesting due to the 

presence of rot and sapwood mushroom colors. The use of such wood is limited, 

because during its processing the yield decreases quantitatively and qualitatively. 

Low-quality wood is an additional and little-used resource that can become a raw 

material if it is involved in processing into marketable products. The research article 

establishes the possibility and substantiates the feasibility of processing such wood 

for the manufacture of wood insulation material. 

Analysis of the literature sources has shown that low-quality wood with 

limited scope includes not only wood with such characteristics as knots, mechanical 

damage, the curvature of the trunk, but also with biological damage. Recently 

Ukraine has seen an increase drying out stands with a growing trend that causes 

logging affected by pests and further leads to increasing the share of low-quality 

wood woody raw materials market, which is of limited use in industry. 

The ban on the export of firewood to foreign markets has led to an 

oversaturation of low-quality timber within the country and the formation of its 

stocks in the warehouses of logging companies. 

Analysis of trends using low-quality wood has shown the possibilities its use 

as a component of wood composite wood materials and raw materials for pulp is 

reduced because the quality requirements chips not allow the use of low-quality 

wood from fungal lesions in large quantities. Currently, low-quality wood is limited 

to raw materials for wood panels. It is mostly used as an energy fuel resource, or as 

ancillary materials in construction.  

The use of low-quality wood without additional processing as fuel annually 

reduced further there is a need to develop rational ways of processing the marketable 

product. 

The dissertation considers in detail the process of thermal action of the 

environment on the wall panel, which consists in the total effect of solar radiation 

and ambient temperature on the surface of the wall panel, as well as heat absorption 
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by the surface and transfer into the panel due to thermal conductivity. The solution 

of the proposed model of effective thermal resistance allows to determine the 

weighted average heat protection characteristics of the multilayer wall panel, i.e. its 

rational characteristics. 

The proposed model of thermal conductivity of the wall panel appreciate the 

non-stationary thermal field, expressed through the temperature pulsations of the 

environment and their distribution in the thickness of the panel. The implementation 

of the model allowed to determine the magnitude of the temperature ripple on the 

panel surface under the action of solar radiation and the relaxation time of the 

process, which can justify the panel thickness, which will significantly reduce 

temperature fluctuations on the inner surface of the panel, scilicet will help establish 

a comfortable microclimate. 

To determine the main thermal characteristics of insulation materials, it is 

proposed to use the method of "instantaneous" heat source for experimental 

determination of the thermal conductivity λ, (W / (m · K)), which can be attributed 

to non-stationary methods. The choice of such the method for determining the 

thermal properties justified by the fact that when using stationary methods process 

is accompanied by loss of heat shock temperature in point of demarcation solid and 

gas, when determining the thermal conductivity of materials with humidity, it is 

impossible to avoid data distortion due to the redistribution of moisture in the 

samples when tested at a stationary temperature field. 

It is hereby suggested the construction of wall panels with insulation of wood 

wool, made from pine wood affected by rot, which has a binding framework which 

attach siding with the timber inserted between them with insulation of wood wool. 

An anatomical and microscopic analysis of low-quality pine wood was 

performed, during which the microstructure of damaged wood was analyzed. It is 

determined that the effect of wood-staining fungi on wood is insignificant, and 

wood-destroying fungal damage reduces the physical-mechanical and operational 

characteristics. 
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The species composition of mycobiota of selected low-quality wood was 

determined by the method of direct inoculation on a nutrient medium in Petri dishes. 

In addition to the pathogen (pine sponge Phellinus Pini), a species (Mucor) as well 

as (Claolosporidium and Aspergilus) were found on wood affected by nuclear rot. 

Samples of wood with fungal sapwood bluestain contain fungi belonging to the 

species Ascomycota. 

There was performed a study to determine the effect of high temperatures 

during drying on wood decontamination. The method proved to be ineffective, so it 

is not advisable to recommend this method of wood disinfection. 

It is made wood wool of low-quality wood as a raw material for insulation 

board materials, its fractional composition was analyzed, it was found that it is 

necessary to sift wool on sieves with holes with a diameter of 10 mm and 12 mm to 

avoid overconsumption of binder and reduce product strength. Established that the 

particles of shorter than 50 mm in the manufacture of insulated material of wood 

wool used inefficiently. It is made experimental samples of insulating panels of 

wood wool, using an inorganic binder based on water glass and organic-mineral 

binder based polyvinyl acetate dispersion with different ratios of binder and wood 

component. Samples of insulation material were prepared in a such proportions of 

filler to binder: wood wool and inorganic binder at a ratio of 1:1 (sample A), material 

based on wood wool and inorganic binder at a ratio of 1:2 (sample Б), when using 

organo-mineral binder in a ratio of 1:1 (sample В). 

The thermal conductivity coefficients of low-quality pine wood affected by 

rot were determined by experimental and standardized methods (λ = 0.132 W / (m · 

K)), and insulation products from such wood (λ = 0.079 W / (m ∙ K)), herewith a 

discrepancy between measurement methods was 5.8%. It is established that the 

mechanisms of the process of thermal insulation during the transfer of energy 

through the insulation material is the formation of pores that act as air barriers. 

According to the methods regulated in the normative documents, the density 

of experimental samples, the value of sorption moisture and the amount of water 
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absorption were determined, the change of linear dimensions with increasing 

humidity of samples was simultaneously determined. 

A method has been developed and a device for determining the flammability 

of thermal insulation boards was made, which allows to determine the flammability 

group of a material according to the proposed flammability index. 

In the course of fire tests on samples of insulating plates determined that the 

properties of samples Б and В on the test results can be classified as non-combustible 

materials, but samples of A can not be classified as non-combustible materials 

therefore for usable in construction they require additional antipyren processing. 

Established that increasing the amount of inorganic binder and the use of organo-

mineral binder did not cause the material to burn. The maximum flue gas 

temperature was about 120 °C, and the flammability index was 0. 

To determine the indicators of soundproofing properties, acoustic tests were 

performed and it was determined that insulation boards made of wood wool have the 

characteristics of sound insulation materials. 

When determining biological stability, it was found that wood treated with 

organo-mineral binders stable average almost 5 times more than untreated wood, 

and the resistance of wood treated with inorganic binders is more than 6 times higher 

than untreated wood. 

There is presented technological process of manufacturing insulating boards 

based on wood wool of low-quality wood of pine and organo-mineral binder. For the 

manufacture of insulation boards of wood wool, it is proposed to use standard 

equipment used in board production. 

The design of frame panels from wood which cavities fill with the developed 

warming material on the basis of wood wool is developed. Constructive schemes of 

execution of wall panels are presented. Was determined the minimal thickness of the 

panel obtained by experimental data according to the current standards for the 

thermal resistance of the house fences. 

It is shown how will proceed the attenuation of thermal oscillations in a non-

stationary thermal field caused by the total action of radiant energy and atmospheric 
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air temperature, which change during the day in the construction of the wall panel 

using the developed model. 

Is made comparison the developed insulation material and its advantages were 

presented alongside a similar common insulation material based on wood wool - 

fibrolite, which showed that using the developed material as insulation in wood 

panels achieves a smaller wall thickness with the same insulation properties. 

Feasibility study of the developed insulation in the presented panel design in 

comparison with fibrolite insulation is given. The amount of saved funds on 

materials when using the developed insulation during the construction of the 

enclosing structures of the house is calculated. 

Key words: low-quality pine wood, fungal lesions, wood wool, insulation 

material, wall panel. 



13 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

Стаття у науковому виданні країни європейської співдружності: 

1. Марченко Н. В., Новицкий С. В., Завьялов Д. Л. К вопросу об 

использовании низкокачественной древесины сосны. Annals of Warsaw 

University of Life Sciences. 2016. № 95. С. 242–245. (Здобувачем особисто 

зібрано частину даних та проаналізовано сфери використання низькоякісної 

деревини сосни). 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

 включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

2. Цапко Ю.В., Зав’ялов Д. Л., Бондаренко О. П., Пінчевська О. О., 

Марченко Н. В., Гузій С. Г.. Design of fire-resistant heat- and soundproofing wood 

wool panels. Східноєвропейський журнал передових технологій, Частина 3, № 

10 (99) (2019), 24–31. режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-

4061.2019.166375 (Здобувачем особисто виготовлено зразки, зібрано 

експериментальні данні та проведено їх аналіз). 

3.  Цапко Ю.В., Зав’ялов Д.Л., Бондаренко О.П., Марченко Н.В., 

Мазурчук С.М., Горбачова О.Ю. Встановлення теплофізичних характеристик 

теплоизоляцйійних виробів з сухостійної деревини сосни. 

Східноєвропейський журнал передових технологій Частина 4, № 10 (100) 

(2019) режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.175346 

(Здобувачем особисто зібрано експериментальні данні та проведено їх 

аналіз). 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

4. Марченко Н.В. Особливості кінетики водо та волого поглинання 

сухостійної деревини сосни звичайної Н.В. Марченко, С.В. Новицький, Д.Л. 

Зав’ялов Технічні науки та технології Науковий журнал Вип. №3(13). 

Чернігів 2018 269 – 276 (Здобувачем особисто виготовлено зразки, зібрано 

частину експериментальних донних). 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.166375
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.166375
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.175346


14 

 

Тези наукових доповідей 

5. Марченко Н. В., Новицький С. В., Зав’ялов Д. Л. Щодо можливих 

напрямів використання низькоякісної деревини сосни звичайної Тези 

доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми лісового сектору та садово-паркового господарства» (14–15 квітня 

2016 р.). К.: НУБіП, 2016. С. 185. (Здобувачем особисто проаналізовано 

напрямки використання низькоякісної деревини). 

6. Зав’ялов Д.Л. Щодо доцільності використання деревини сосни з 

грибними ураженнями Тези доповідей учасників міжнародної науково-

практичної конференції «Здоров'я лісів, екосистемні послуги та лісові 

продукти для суспільства» (6–7 квітня 2017 р.). К.: НУБіП, 2016. С. 139 

7. Марченко Н.В. Д.Л. Зав’ялов Щодо використання сухостійної 

деревини сосни у конструкційних елементах Вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Тези доповідей 

учасників міжнародної науково-практичної конференції «Біоресурси лісових 

та урбанізованих екосистем: відтворення, збереження і раціональне 

використання» (23–24 квітня 2015 р.). К.: НУБіП, 2015. С. 193–194. (Здобувачу 

особисто належить ідея використання низькоякісної деревини у 

конструкційних елементах). 

8. Зав’ялов Д.Л. Щодо структурних особливостей та можливості 

використання утеплювачів на основі низькоякісної деревини. Тези доповідей 

учасників міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи 

розвитку екосистемного менеджменту у лісовому комплексі та садово-

парковому господарстві» (18-19 квітня 2019 р.). К.: НУБіП, 2019. С. 120–121 

9. Пінчевська О.О., Зав’ялов Д.Л. Телоізоляційні панелі з низькоякісної 

деревини сосни. Тези доповідей учасників Х міжнародної науково-практичної 

конференції «Комплдексне забезпечення якості технологічних процесі та 

систем» (29–30 квітня 2020 р.). Чернігів: ЧНТУ, 2020. – Т. 1. ,С. 192 



15 

 

(Здобувачем особисто зібрано експериментальні данні та проведено їх 

аналіз). 

10. Пінчевська О.О., Зав’ялов Д.Л. Визначення щільності нового 

теплоізоляційного матеріалу. Тези доповідей учасників міжнародної науково-

практичної конференції «Дослідження лісових та урбанізованих екосистем 

для забезпечення сталого розвитку», (22 вересня 2020 р.). К.: НУБіП, 2020. С. 

117–118 (Здобувачем особисто зібрано експериментальні данні та проведено 

їх аналіз). 

Патенти 

11. Цапко Ю. В., Кривенко П. В., Гузій С. Г., Цапко О. Ю., Киричок 

В. І., Зав’ялов Д. Л. Патент на корисну модель № 129524 Україна, МПК G01N 

25/50 (2006.01). Спосіб визначення індексу горючості теплоізоляційних 

будівельних матеріалів; заявлено 27.06.2018; опубліковано 25.10.2018, Бюл. № 

20. 6 с. (Здобувач брав участь у розробленні засад визначеня показників індексу 

горючості та обгрунтував критерії показників). 

12. Цапко Ю. В., Кривенко П. В., Гузій С. Г., Цапко О. Ю., Киричок 

В. І., Зав’ялов Д. Л. Патент на корисну модель №129523 Україна, МПК G01K 

11/10 (2006.01). Пристрій для визначення індексу горючості теплоізоляційних 

будівельних матеріалів; заявлено 27.06.2018; опубліковано 25.10.2018, Бюл. № 

20. 4 с. (Здобувачем особисто сконструйована та обґрунтована робота 

випробувального пристрою). 

13. Сірко З.С., Зав’ялов Д. Л. Патент на корисну модель №127431 

Україна, МПК G01G 03/06 (2006.01). Композиція для захисту деревинних 

матеріалів від гризунів та біоушкодження заявлено 30.03.2018; опубліковано 

25.07.2018, Бюл. № 14. 4 с. (Здобувачем особисто розроблена формула 

винаходу на корисну модель). 

  



16 

 

Зміст 

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  18 

Розділ 1. СТАН ПИТАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

1.1. Особливості низькоякісної деревини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

1.2. Обсяги низькоякісної деревини у лісовому фонді України. . . . . .  24 

1.3. Огляд біологічних факторів, що спричиняють зниження якості 

деревини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 

1.4. Напрямки використання низькоякісної деревини . . . . . . . . . . . . .  35 

 Висновки за розділом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 

Розділ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

НИЗЬКОЯКІСНОЇ ДЕРЕВИНИ СОСНИ. . . . . . . . . . . . . 44 

2.1. Розробка конструкції панелі з наповненням із деревинної 

шерсті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

2.2. Вибір методу визначення теплофізичних характеристик 

деревинної панелі із запропонованим утеплювачем . . . . . . . . . . .  48 

2.3 

 

Теплова взаємодія стінової панелі з атмосферою. . . . . . . . . . . . . .  53 

2.3.1  Закономірності теплообміну у стіновій панелі. . . . . . . . . . 57 

2.3.2 Ефективні теплотехнічні характеристики дерев’яної 

панелі з утеплювачем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 

2.3.3 Теплообмін в системі стінова панель-атмосфера. . . . . . . . .  65 

2.3.4 Теплофізичні характеристики стінової панелі. . . . . . . . . . 71 

2.4 Теоретичне підґрунтя визначення коефіцієнту теплофізичних 

характеристик дерев’яної панелі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 

 Висновки за розділом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 

Розділ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 

3.1. Визначення збудників гнилизни та вплив режимних параметрів 

сушіння для знезараження деревини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

3.2. Методика визначення фізичних властивостей теплоізоляційного 

матеріалу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

3.3. Визначення біологічної стійкості теплоізоляційних плит. . . . . . .  95 

 Висновки за розділом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97 

4.1. Результати дослідження мікробудови низькоякісної деревини 

сосни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

4.2. Визначення збудників гнилизни та вплив режимних параметрів 

сушіння для знезараження деревини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 

4.3. Виготовлення зразків утеплювального матеріалу  . . . . . . . . . . . . .  106 

4.4 Результати визначення теплових властивостей утеплювального 

матеріалу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 

4.5 Результати визначення щільності та впливу вологи на 

властивості запропонованого теплоізоляційного матеріалу. . . . . 116 



17 

 

4.6 Результати визначення горючості запропонованого 

утеплювального матеріалу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 

4.7 Результати визначення звукопоглинання теплоізоляційного 

матеріалу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 

4.8 Результати визначення біологічної стійкості запропонованого 

теплоізоляційного матеріалу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 

 Висновки за розділом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 

Розділ 5. РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ . . . . . . . .  134 

5.1. Технологічні аспекти виготовлення утеплювальних плит на 

основі деревинної шерсті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134 

5.2. Розроблення конструкції стінових панелей з дерев’яним 

каркасом та закладним утеплювачем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138 

5.3. Техніко-економічне обґрунтування застосування розробленого 

теплоізолювального виробу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144 

 Висновки за розділом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 

ВИСНОВКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 149 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 

ДОДАТКИ 176 
 

 

  



18 

 

Вступ 

Актуальність теми. Основою підвищення ефективності перероблення 

деревини є розвиток ресурсозберігаючих та комплексних технологій, що 

передбачають раціональне використання всієї деревини, яка заготовлюється у 

результаті лісогосподарської діяльності. Зростаючі обсяги заготівлі деревини 

та зниження їх якісного складу внаслідок  впливу деревиноруйнівних та 

деревино-забарвлюючих грибів свідчать про значне погіршення структури 

деревинної сировини. Це призводить до збільшення її запасів до 70% залишків  

на складах лісогосподарських підприємств. Таку низькоякісну деревину за 

сучасними нормативами класифікують як дров’яну деревину для 

промислового та непромислового використання. На сьогодні низькоякісна 

деревина уражена грибами не знаходить ефективного застосування, тому як 

правило, вона спалюється для виробництва теплоенергії. Наявність у ній 

мікологічних уражень обмежує її використання у целюлозній промисловості 

та конструкційних деревинних плитах, проте вона є доступною і дешевою 

сировиною для виробництва деревинних плит неконструкційного 

призначення та наповнювача для утеплювальних плит.  

Для обґрунтованої рекомендації технічних і технологічних заходів з 

виробництва деревинних плит з використанням низькоякісної деревини 

необхідний науковий підхід до проблеми перероблення такої деревини, 

визначення заходів з протидії її подальшого руйнування. На даний час 

відсутнє теоретичне обґрунтування створення деревинних утеплювальних 

плит з використанням мікологічно-ураженої деревини.  

Тому актуальним є визначення можливості використання низькоякісної 

деревини сосни звичайної для виготовлення елементів дерев’яних стінових 

панелей. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота відповідає основному напрямку наукової діяльності 

кафедри технологій та дизайну виробів з деревини Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, а також є складовою 
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частиною науково-дослідної роботи, що виконувалася і виконується 

відповідно до основних напрямів наукової діяльності цієї кафедри. Роботу 

виконано згідно з науково-дослідними тематиками: «Розробити наукові 

основи формування вимог до раціонального використання деревинної 

сировини» (номер державної реєстрації 0112U002711 2012-2016рр.) та 

«Ідентифікація фізико-механічних властивостей сухостійної деревини сосни» 

(номер державної реєстрації 0115U003708, 2015–2019 рр.), а також 

«Технологічні аспекти використання низькоякісної деревини сосни ураженої 

шкідниками» (номер державної реєстрації 0120U103058, 2020–2024 рр.). 

Мета роботи: Розроблення конструкції дерев’яних стінових панелей з 

закладним утепленням – плитами основою яких є деревинна шерсть, що 

одержана з низькоякісної деревини сосни. 

Для досягнення поставленої мети в межах дисертаційних досліджень 

були сформульовані такі завдання: 

1. Розробити конструкцію деревинної панелі, яка включатиме 

теплоізоляційний шар, виготовлений із деревинної шерсті 

низькоякісної деревини сосни звичайної 

2. Розробити нестаіонарну модель поширення теплового потоку у 

стіновій панелі яка дозволить визначити раціональні характеристики 

панелі 

3. Визначити засоби нейтралізації дії шкідників на руйнування 

деревини та раціональний вміст компонентів в’яжучого для 

виготовлення  утеплювальних плит 

4. Виготовити дослідні зразки утеплювальних плит та визначити їх 

експлуатаційні характеристики 

5. Розробити методику визначення теплопровідності утеплювального 

матеріалу з деревинної шерсті  

6. Обґрунтувати ефективність застосування низькоякісної деревини 

сосни для виготовлення утеплювача стін дерев’яних будинків. 
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Об'єктом дослідження виступають: використання низькоякісної 

деревини сосни звичайної.  

Предмет дослідження: використання низькоякісної деревини сосни 

звичайної у якості наповнювача ‒ деревинної шерсті, для виготовлення 

утеплювального деревинного матеріалу, що може бути застосований у 

каркасних стінових панелях. 

Методи дослідження: У дисертаційній роботі використано: 

експериментальні методи – для отримання фактичних значень фізичних та 

теплотехнічних показників утеплювального матеріалу на основі деревинної 

шерсті виготовленої з низькоякісної деревини сосни, зокрема: метод прямої 

інокуляції на поживні середовища для визначення збудників гнилизни; метод 

математмичногго моделювання та розвязку диференціальних рівнянь у 

частинних похідних для моделювання процсу поширення тепла у стіновій 

трьохшаровій панелі; нестаціонарні методи миттєвого джерела тепла для 

визначення теплотехнічних характеристик утеплювача; стандартизовані 

методи для визначення фізико-технічних параметрів утеплювальної плити; 

спеціально розроблені методи для визначення властивостей горючості, за 

якими визначали індекс горючості, поширення полум’я та групи горючості 

матеріалу; методи статистичного аналізу – для обробки експериментальних 

даних та для встановлення регресійних залежностей, а також розрахунковий 

метод для визначення економічного ефекту щодо можливості використанні 

утеплювача з деревинної шерсті.  

Наукова новизна: Ґрунтуючись на теоретичних положеннях з теорії 

теплопровідності та експериментальному дослідженні вирішено науково-

практичне завдання ефективного використання низькоякісної деревини сосни 

з грибними ураженнями шляхом застосування її у якості наповнювача 

утеплювальних плит для закладання у стінові панелі. При цьому одержано 

наступні результати  

вперше: 



21 

 

- Досліджено нестаціонарний процес переносу тепла у дерев’яній 

стіновій панелі з утеплювачем виготовленим з деревинної шерсті.  

- Розроблено методику з визначення теплотехнічних властивостей 

утеплювальних плит з деревинної шерсті низькоякісної деревини сосни 

звичайної. 

- Експериментальним шляхом визначені теплофізичні 

характеристики стінової панелі з наповнювачем із деревинної шерсті. 

- Обґрунтовано застосування в’яжучих для еколого-безпечних 

будівельних виробів з низькоякісної деревини сосни, які забезпечують їх 

негорючість та біологічну стійкість. 

Практичне значення роботи:  

- Розроблено технологічний процес з виготовлення утеплювальної 

плити, що не потребує спеціально розробленого обладнання. 

- Розроблено спосіб та виготовлено пристрій для визначення 

індексу горючості теплоізоляційних будівельних матеріалів. 

- Розроблено конструкцію дерев’яних панелей яка відповідає 

вимогам нормативних документів. 

Особистий внесок здобувача полягає у аналізі стану проблеми, 

критичному аналізі при огляді вітчизняних та зарубіжних джерел, які 

присвячені використанню та властивостям низькоякісної деревини сосни 

звичайної, обґрунтуванні і розробленні загальної наукової концепції, основної 

ідеї та теми дисертації, формування мети, завдань дослідження та методів їх 

вирішення, загальної методики дослідження, виборі наукових підходів до 

розв'язання, аналізу та узагальнення отриманих результатів. Усі ідеї та шляхи 

їх реалізації належать автору. Основні теоретичні та практичні положення, 

висновки та рекомендації, що виносяться на захист, виконані автором 

самостійно. Виконано теоретичні дослідження та розрахунок щодо визначення 

раціональної товщини стінової панелі з закладним деревинним утеплювачем 

та проведено аналіз отриманих результатів; здійснено лабораторні 

дослідження з виготовлення та визначення основних фізичних та 
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експлуатаційних характеристик розробленого утеплювального матеріалу. 

Авторові належать основні ідеї в опублікованих працях та отриманих 

патентах. 

Апробація результатів роботи. Матеріали роботи доповідалися та 

обговорювалися на: 

- міжнародній науково-практичній конференції «Біоресурси 

лісових та урбанізованих екосистем: відтворення, збереження і 

раціональне використання» (23–24 квітня 2015 р.) м. Київ НУБіП 

України,  

- міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми лісового сектору та садово-паркового господарства» (14–15 

квітня 2016 р.) м. Київ, НУБіП України 

- міжнародній науково-практичній конференції «Здоров'я 

лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства» (6–7 

квітня 2017 р.) м. Київ, НУБіП України 

- міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи 

розвитку екосистемного менеджменту у лісовому комплексі та садово-

парковому господарстві» (18–19 квітня 2019 р.) м. Київ, НУБіП 

України 

- міжнародній науково-практичній конференції 

«Комплдексне забезпечення якості технологічних процесі та систем» 

(29–30 квітня 2020 р.). Чернігів: ЧНТУ 

- міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження 

лісових та урбанізованих екосистем для забезпечення сталого 

розвитку» (22 вересня 2020 р.). К.: НУБіП, 2020.  

- наукових семінарах кафедри технологій та дизайну виробів 

з деревини НУБіП України (м. Київ, 2016 – 2020 рр.). 

 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 13 

наукових працях, в тому числі: 1 стаття у науковому фаховому виданні 
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України, 1 – у періодичному виданні іноземних держав, 2 – у фахових 

виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз 

(SCOPUS), 3 патенти на корисну модель, 4 тез доповідей на вітчизняних 

конференціях. 

Структура і склад роботи. Дисертаційна робота викладена на 175 

сторінках друкованого тексту основної частини, яка складається зі вступу, 

п’яти розділів і висновків. Повний обсяг дисертації становить 187 сторінок і 

включає 18 таблиць, 52 рисунки, списку використаних джерел з 198 

найменувань та 7 додатків на 11 сторінках. 
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Розділ 1 Стан питання 

1.1 Особливості низькоякісної деревини  

Пріоритетними напрямками деревообробної промисловості сьогодні є 

ресурсозбереження, переробка вторинних відходів, а також підвищення 

культури використання низькоякісної сировини. Використання передових 

технологій у деревообробних і лісозаготівельних підприємствах не 

забезпечують повного раціонального використання деревини. Тому постає 

затребуваність створення нових технологій та виробництв для переробки 

низькосортної деревини у товарну продукцію. 

У літературних джерелах відсутнє чітке визначення термінів 

«Низькоякісна деревина» чи «Низькотоварна деревина», хоча вони 

неодноразово зустрічаються у статтях і навчальних посібниках, виступах 

представників промисловців і влади. Найбільш вагомою працею, присвяченою 

термінології лісопромислового комплексу, можна вважати термінологічний 

словник, складений за редакцією Туниці Ю.Ю. [1]. Проте і тут відсутнє 

визначення низькоякісної, низькосортної або низькотоварної деревини. 

Визначення цього поняття можна дати на основі порівняння відомих в 

лісопереробці термінів. Більш доцільним є термін низькоякісна деревина (junk 

wood, low-quality wood), під яким розуміють хлисти і їх відрізки, що не 

відповідають вимогам нормативних документів до ділових сортиментів [2, 3].  

До низькоякісної деревини можна віднести круглі лісоматеріали, у тому 

числі хлисти, які за своїми якісними показниками або розмірними 

характеристиками не відповідають вимогам стандартів або технічних умов до 

ділової деревини, але можуть використовуватися для отримання ділових 

сортиментів шляхом додаткової обробки або переробки (наприклад, на 

технологічну тріску). Найбільш поширеною характеристикою (вадою) 

деревини, за якою її переводять в розряд низькоякісної, є внутрішня гнилизна. 

В роботі [4] під низькоякісною деревиною розуміється додаткова сировина, 
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що має низьку товарну цінність: тонкомірна деревина, відходи лісопереробних 

виробництв, пні, корені, суччя.  

Крім терміну «низькоякісна деревина» у літературних джерелах часто 

зустрічається термін «низькосортна деревина». Це визначення авторами 

різних публікацій трактується по-різному. Наприклад, Пестрова Н.Ф. [5] під 

низькосортною деревиною розуміє деревно-чагарникову рослинність, що 

зростає уздовж зрошувальних каналів. 

В роботі [7] зазначено, що основними характеристиками деревини 

(вадами), що впливають на її клас та якість, є механічні пошкодження. До них 

відносяться сучкуватість і наявність тріщин матеріалу. З такими дефектами 

клас деревини різко знижується: чим більша площа матеріалу, пошкоджена 

дефектами, тим нижче клас. Виходячи з цих міркувань, автори відносять до 

низькосортної деревини лісоматеріали, які мають велику кількість сучків та 

механічні пошкодження. 

Інше трактування, низькосортної деревини – «листяні і хвойні породи, 

які мають рихлу структуру стовбура та супроводжуються рядом захворювань, 

такими, як грибки і цвіль», наведено у [8]. Таким чином, під терміном 

«низькоякісна деревина» слід розуміти узагальнюючий термін, що включає 

низькотоварну деревину якісні показники якої не дозволяють отримати 

прибуток при її заготовленні і переробці за існуючих технологій. 

 

1.2 Обсяги низькоякісної деревини у лісовому фонді України 

Низькоякісна деревина являє собою значну проблему у масштабі 

України, на що вказують науковці лісівничої галузі нашої країни. Згідно з 

даними періодичних видань за 2014–2018 роки [9, 10, 11], на вищому рівні 

влади розглядаються різні варіанти вирішення проблеми ефективного 

перероблення низькоякісної деревини. 

Окрім природних характеристик заготовлюваної деревини, таких як 

сучкуватість, окоренкуватість, відхилення від прямолінійності форми 

стовбура і інших, на якість деревини впливають біологічні пошкодження, за 
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якими слід класифікувати деревину як низькоякісну. Науковці відзначають 

аномально велике усихання деревостанів на території західної та центральної 

Європи впродовж останніх років. Слід відзначити, що деревина відмерлих 

дерев є важливим компонентом екосистеми [12].  

Оскільки культура сосни є головною лісоутворювальною породою і 

займає понад 30% площі лісового фонду України, то утворення відмерлої 

деревини внаслідок всихання насаджень є небажаним з погляду не тільки 

втрати якості заготовлюваної деревини, але й стосовно ефективного 

виконання екологічних функцій лісу. Зазвичай періоди погіршення стану лісів 

збігалися з посухами, які часто реєструють у роки спаду сонячної активності, 

як і підвищення температури та зниження рівня ґрунтових вод, тобто умови 

для росту рослин у такі роки погіршуються [13]. Саме такий черговий період 

розпочався у 2014 році. Запас відмерлої деревини впродовж 2015 року у 

господарських лісах різних країн коливався в межах 5-10 %.  

Проблема всихання лісів є досить нагальною і для Європи, судячи з 

даних лісівників країн ближнього зарубіжжя. Так, значні площі всихання 

фіксують у Російській Федерації на рівні 200 тис. га, із загальної кількості 

776200 тис. га; в Україні – близько 30 тис. га при площі лісів у 10500 тис. га, у 

Литві – в межах 3,2 тис. га з 2122 тис. га лісових територій [14]. Запаси 

відмерлої деревини, що виявлені у лісах України, щорічно підвищуються через 

екологічні та кліматичні фактори. На сьогодні спостерігається масове 

всихання деревостанів, (рис 1.1) на відміну від минулих десятиліть, коли 

всихання було характерним лише для поодиноких дерев.  

Наочно ситуацію в Україні впродовж останніх років демонструє 

діаграма на рис. 1.2 висвітлюючи загальну динаміку площ всихання. 

Фахівцями Державного агентства лісових ресурсів України 

констатується значне ослаблення насаджень у лісах України, до яких призвели 

зміни кліматичних умов та високі температури протягом вегетаційного 

періоду, антропогенне навантаження, різке коливання ґрунтових вод та інші 

чинники, що впливають на лісові екосистеми впродовж останніх років. 
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Рисунок 1.1 Ілюстрація всихання соснових деревостанів Черкащини [15]  

 

Рисунок 1.2 Динаміка зміни площі насаджень, що всихають за 2009 – 

2018 рр [16] 

За даними Маурера В.М., Пінчука А.П. [17] понад 400 тис. га лісового 

фонду країни охоплено масовим всиханням. Динаміка цього процесу 

впродовж останніх років наведена на рис.1.3. 

Видно, що масове ослаблення деревостанів основних деревних порід 

України, закономірно призводить до збільшення заготівлі деревини. Цю 

деревину, що буде вилучена з лісу у рамках заходів з оздоровлення насаджень, 

можна повністю чи частково віднести до низькоякісної, частка якої зростатиме 

у разі погіршення лісопатологічних умов. З рис. 1.2, спостерігається 

спостерігається тенденція до збільшення обсягів запасу сухостійної деревини, 

що сприятиме збільшенню частки низькоякісної деревини у лісозаготівлі. 
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Рисунок 1.3 Площі всихаючих деревостанів за 2017 та 2018 роки [17] 

Так, на території Чернігівської області є велика кількість низькотоварної 

деревини. Щорічний допустимий обсяг вилучення деревини (розрахункова 

лісосіка) для цього регіону становить 1200 тис. м3 [18]. З цієї кількості 700 тис. 

м3 [19], тобто близько 60% є низькотоварною деревиною, що не користується 

попитом і не знаходить збуту. 

Згідно з даними Державного агенства лісових ресурсів України [20] 

ліміти заготівлі деревини від рубок головного користування за 2017 рік 

використані лише на 89% через їх часткове призупинення і збільшення обсягів 

проведення санітарно-оздоровчих заходів з метою недопущення поширення 

«біологічної пожежі» у лісах, викликаної масовим поширенням короїдів. 

Тобто після санітарних заходів до лісозаготівель потрапляє велика кількість 

низькоякісної деревини. У результаті проведення рубок головного 

користування у 2017 році заготовлено 7,3 млн. куб. м ліквідної деревини, а з 

санітарних рубок та рубок догляду за лісом, що несуть оздоровлювальний 

характер, заготовлено 8,7 млн куб. м деревини, що на 19% більше, ніж з рубок 

головного користування. Використання такої деревини є обмеженим, оскільки 

при її переробці вихід продукції знижується кількісно та якісно. Енергетичні 

витрати на її промислову обробку економічно невигідні зважаючи навіть на 

знижену вартість сировини [21]. 
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Частка деревини зниженої якості на ринку деревини України 

збільшується, в основному за рахунок обсягів реалізації сухостійної деревини 

як ділової сировини [22]. Науковці Державного агентства лісових ресурсів 

України як на регіональному рівні [23], так і на загальнодержавному [24] 

звітують про масові всихання соснових деревостанів, основної промислової 

породи України, що призводить до великих втрат лісопереробної галузі. 

Потрапляючи на ринок збуту сухостійна деревина ідентифікується як 

сировина зниженої якості через наявність грибних заболонних окрасів, а 

інколи і червоточини. На відміну від досвіду попередніх десятиліть, потреба у 

дров’яній деревині на сьогодні не покриває обсягів утворення сухостійної 

деревини, тому необхідно віднайти раціональні шляхи її використання [25]. 

Вартість запасів ліквідної стовбурової деревини соснових деревостанів, 

основну частину яких становить ділова деревина, знижується внаслідок 

негативних явищ всихання деревини та наявності стовбурової гнилизни. 

Стовбурова гнилизна (рис.1.4) спричиняє значні втрати найцінніших 

сортиментів. Внаслідок таких хвороб, як ураження кореневою губкою, що 

спричиняє ядрову гнилизну, відбувається масовий вітровал, всихання й розпад 

насаджень. Втрати ділової деревини у таких випадках можуть сягати 40−50 % 

[26]. 

 

Рисунок 1.4 Ураженість лісоматеріалів стовбуровою гнилизною 

Зниження якості запасів ділової деревини притаманне деревостанам 

міжосередкового простору, частка вартості деревини яких сягає 91–98 %, тоді 
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як відповідна частка вартості запасів деревостанів в осередках всихання 

становить лише 76–93 %. Сортиментом соснових деревостанів, що є 

найвартіснішим виступає пиловник, ціна інших сортиментів знаходиться 

приблизно на одному рівні.  

Вихід ділової деревини при заготівлі таких категорій лісоматеріалів, як 

лісоматеріали круглі для будівництва та пиловника, загальна вартість яких 

становить основну частку вартості ділової деревини, є найбільш економічно-

вигідним. Зокрема Ведмідь М.М. [27] наводить таксаційні показники, що 

виражені у відносних показниках. Згідно його даних частка загальної вартості 

цих двох найдорожчих сортиментів від вартості ділової деревини 

збільшується від прогнозованого показника від 78% в осередках всихання 

соснового деревостану до 97–98%. Вартість ліквідного стовбурового запасу 

соснових деревостанів міжосередкового простору порівняно із деревостанами 

осередків всихання є більшою у 1,5–1,7 разів [27]. 

За результатами досліджень Колтунова Е.В. [28] виявлено, що 

ураженість деревостанів мікологічними хворобами у вивчених насадженнях 

варіювалася у дуже широких межах: стовбуровою гнилизною від 11 до 50%, 

кореневою гнилизною – від 0 до 34% разом і стовбуровими і кореневою 

гнилизною – від 0 до 22,2%, а загальна ураженість варіювалася від 11 до 90%. 

Стовбурові гнилизни були виявлені лише у 8,8% сосен, кореневі – у 3,7%, 

змішані гнилизни були відсутні. Загальна ураженість склала лише 12,5%. 

Зростаючі обсяги заготівлі деревини на території лісів України та 

зниження їх якісного складу свідчать про значне погіршення структури 

деревинної сировини [29] що заготовлюється. Це призводить до значних 

запасів низькоякісної деревини, що потребуює знаходження ефективних 

шляхів її перероблення.  

1.3 Огляд біологічних факторів, що спричиняють зниження якості 

деревини  

Деревина є органічним субстратом, джерелом вуглецю необхідним для 

живлення багатьох організмів. Основними джерелами біологічних 
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пошкоджень деревини та целюлозовмісних матеріалів є мікроорганізми, що 

руйнують целюлозу, лігнін, геміцелюлози, смоли і жири. Бактерії, у 

порівнянні з грибами і комахами, безпосередньо руйнують волокна деревини, 

завдають меншої шкоди, а їхній вплив можна назвати опосередкованим. Серед 

грибів, що викликають біоушкодження деревини, виділяють три основні 

групи: гриби поверхневої цвілі (плісняви), деревинозабарвлюючі та 

деревиноруйнівні.  

Поверхневі цвілі руйнують зазвичай паренхімні тканини заболоні. 

Гриби родів Trichoderma, Cladosporium, Penicillium викликають зеленувате 

забарвлення різних відтінків, інші – Aspergillus, Alternaria викликають появу 

чорних плям. На відміну від цвілевих грибів, деревинозабарвлюючі гриби 

глибоко проникають у заболонь деревини, викликають глибоке її фарбування 

за рахунок пігменту, що знаходиться у гіфах і метаболітів, які виділяються 

міцелієм. Серед уражень деревини, що викликані дереворуйнівними грибами 

за забарвленням і характером виділяють три типи гнилизни: білу, буру і м'яку 

(помірну) [30]. Гриби білої гнилизни руйнують, перш за все, лігнін деревини 

залишаючи целюлозу і ділянки твердої деревини. Уражена такою гнилизною 

деревина схильна до гігроскопічності. Наявні тріщини за рахунок усихання 

деревини розширюються. Замерзаюча у тріщинах вода підсилює руйнування, 

з'являються відколи й відшарування заболоні. Більш вразливим стає ядро 

деревини [31]. Тому така деревина втрачає свої якості, та погіршується її 

зовнішній вигляд. При переробці такої деревини з біопошкодженями 

необхідні практичні захисні заходи, засновані на вивченні механізмів впливу 

на целюлозовмістні матеріали.  

Ділову деревину у круглому вигляді до розряду низькоякісної зазвичай 

переводять за наявності стовбурової гнилизни. Науковці відзначають [3], що 

із загальної кількості низькоякісної деревини, що відповідає діловим 

сортиментам за розмірами, у 85% випадків деревина має внутрішню гнилизну, 

та тільки 15% мають інші сортоутворюючі вади, такі як неправильність форм 

стовбурів, сучкуватість та тріщини. 
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Пошкодження матеріалів відбувається під дією груп мікроорганізмів. 

При цьому одна група мікроорганізмів своєю діяльністю готує субстрат для 

іншої. У результаті формується взаємопов'язані асоціації, щоб забезпечити 

виживання і адаптацію кожного виду окремо. У різних умовах навколишнього 

середовища, що впливають на утворення субстрату, відбувається формування 

різного біоценозу, тобто відбувається формування різних популяцій грибів.  

Серед мікроорганізмів, що ушкоджують матеріали рослинного 

походження, чільне місце займають гриби, завдяки широкому набору 

ферментів, їх мобільності і високій біоактивності.  

З біологічних пошкоджень найбільш глибокі зміни як фізичних 

властивостей, так і хімічного складу деревини викликає діяльність 

деревиноруйнівних грибів, що призводить до утворення гнилизни рис. 1.5 [32].  

 

Рисунок 1.5 Руйнування деревини спричинене діяльністю 

деревиноруйнівних грибів 

Гнилизна, за характером руйнування деревини, зумовленого набором 

ферментів гриба з переважанням серед них оксидаз і гідролаз, можна 

розділити на чотири типи: строкату (корозійну), білу (корозійно-

деструктивну), буру (деструктивну), і м'яку (помірну) [33]. У строкатій 

гнилизні (рис. 1.6) деревина руйнується нерівномірно з утворенням дрібних 

пустот, і м'яких волокон, але не кришитися [34]. 



33 

 

 

Рисунок 1.6 Строката (ситова) гнилизна на пиломатеріалі сосни 

У білої гнилизни деревина розшаровується по річних шарах, а на більш 

пізніх стадіях розщеплюється на волокна [32]. При бурій гнилизні деревина 

руйнується рівномірно, розтріскуючись поперек і вздовж волокон, 

розпадається на призми, які легко розтираються в порошок [35]. При м'якій 

гнилизні деревина стає гомогенною, без структури [32]. За кольором 

перераховані гнилі теж є різними. У строкатій гнилизні з'являються світлі або 

навіть білі плями на тлі «темних» – характерне забарвлення з'являється на 

початкових стадіях (рис. 1.7), а в цілому гнилизна набуває строкатий малюнок 

[36].  

 

Рисунок 1.7 Характерне забарвлення деревини сосни (строкатий 

малюнок) зумовлений сосновою губкою 
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Деревина з білою гнилизною світлішає, стає світло-жовтою, білою або 

смугастою від жовтих і білих прожилок. У ній часто з'являються так звані 

«чорні лінії», від чого утворюється «мармуровий» малюнок [37]. Уражена 

бурою гнилизною деревина рівномірно темніє і стає бурою або червонувато-

бурою [36]. Деревина із м'якою гнилизною також темніє і стає однорідно-

коричневого кольору. 

У всіх випадках відбувається втрата міцності деревини, зниження 

об'ємної маси, підвищується вологопоглинання. Втрата маси деревини при 

руйнуванні грибами на 5–10% призводить до втрати твердості, а міцності при 

згині –на 60–80% [38]. При бурій гнилизні підвищується теплотворна 

здатність за рахунок збільшення відносного вмісту лігніну [33]. 

«Корозійну» гнилизну в основному викликають гриби-паразити, а 

деструктивну – гриби сапрофіти [39]. Характерними паразитами – збудниками 

гнилизни на живих хвойних деревах є:  

- для строкатої гнилизни: соснова губка (Phellinus pini (Fr.) Ames), 

ялинова губка (Phellinus pini var. Abietis (Karst.)), модриновий туманний гриб 

(Stereum abietinum Fr.), модринова губка (Fomitopsis officinalis (Fr.) Bond. Et 

Sing.), ялиновий трутовик (Polystictus circinatus (Fr.) Karst. var. Triqueter Bres.);  

- для білої гнилизни: справжній трутовик (Fomes fomentarius (Fr.) Kickx), 

«чага» (Inonotus obliquus (Fr.) Pil)), справжній опеньок (Armillariella mella), 

ложний дубовий трутовик (Phellinus robustus (Karst.) Bourd. et Galz), трутовик 

гартігаг (на ялиці), та інші види; 

- для бурої гнилизни: облямований трутовик (Fomitopsis pinicola (Fr.) 

Karst.), північний трутовик (Abortiporus Borealis (Fr.) Sing.), трутовик 

Швейнітца (Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.), та інші види;  

- для м'якої гнилизни збудниками є комплекси недосконалих і сумчастих 

грибів і деяких інших організмів. [34, 40–42] 

Деревинозабарвлюючі гриби відносяться до первинних, тобто першими 

заселяють деревину, вражаючи свіжу, і виявляють, таким чином, деякі 

властивості паразитів. Забарвлення, що з'являються внаслідок діяльності цих 
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грибів, спостерігаються переважно в заболоні у вигляді різних за розміром та 

кольором плям і смуг При цьому фізико-механічні властивості деревини 

змінюються незначно [43]. До основних представників цієї групи грибів 

відносяться: – види, що дають червоне і рожеве забарвлення: гігантська 

пеніфора і червоніючий стереум (Stereum sanguinolentum), Corticium leave 

(рожеве або світлооранжеве забарвлення, зникаюче при просиханні на світлі), 

гриби роду Fusarium (рожеві, малинові та червоні тони [36]), а також гриби 

родів Penicillium [39]; – види, що дають жовте забарвлення, «жовтизну» – 

гриби родів Verticillium і Trichoderma на хвойних породах, які проявляються у 

вигляді лимонно-жовтих або зеленувато-жовтих плям і смуг, що зазвичай 

зникають при сушінні [39]; – синювато-сіре і зеленувато-блакитне 

забарвлення, «синяву» викликає діяльність численних сумчастих грибів родів 

Ophiestoma, Ceratostomella і недосконалих грибів родів Pullularia, Phialophora 

та інших; – гриб Epicoecum purpurascens викликає пурпурні поверхневі плями 

на хвойній деревині; – коричневе, буре забарвлення, «темнистість» дають 

гриби родів Diseulu і Graphium; – сіре або майже чорне забарвлення деревини 

характерне для діяльності гриба Aspergillus niger. 

Перераховані грибні забарвлення деревини обумовлені або кольором 

гіф, що утворюють міцелій, або кольором конідій – ланцюжків спор, що 

утворюються на кінцях міцелію, або кольором пігментів, виділених міцелієм. 

[44, 45]. 

По відношенню до субстрату гриби можна розділити на дві групи: 

неспецифічні і специфічні сапрофіти. До неспецифічних сапрофітів, 

уражаючих деревину, відносяться гриби-поліфаги, родів Aspergillus, 

Penicillium, Trichoderma, Alternaria, Fusarium [31]. Ділову деревину в 

основному ушкоджують специфічні сапрофіти, наприклад гриб Serpula 

lacrymans [46]. Велику роль при руйнуванні деревини відіграє здатність грибів 

утворювати міцелій. Міцелій, швидко розростаючись, захоплює великі площі 

субстрату і завдяки впливу ферментів і органічних кислот руйнує матеріал 

[47].  
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Гриби володіють органічними кислотами що руйнують здебільшого 

целюлозовмістні матеріали. Ферменти руйнують основні типи зв'язків у 

матеріалі. На мертвих деревинних субстратах першими з'являються 

мікроорганізми, що використовують легкодоступні вуглеводи. До них 

відносяться мукорові «цукрові» гриби з родів Penicillium, Aspergillus [31]. У 

міру виснаження субстрату від легкодоступних джерел живлення цю групу 

грибів змінюють повільно-ростучі целюлозовмістні гриби Chaetomium sp., 

Humicola grisea, Mycogone nigra [48, 49].  

Целюлозоруйнівні гриби родів Trichoderma і Fusarium можуть рости 

паралельно з «цукровими» грибами або випереджати їх. Останні змінюються 

повільно деревиноруйнівними грибами. У цю групу входять переважно 

базидіоміцети, які завершують деструкцію деревини. 

1.4 Напрямки використання низькоякісної деревини 

В якості основних напрямків переробки низькоякісної деревини можна 

виділити виробництво супроводжуючих будівництво матеріалів, а також 

деревинно-паливних матеріалів, використовуваних на об'єктах промислової і 

комунальної енергетики. 

Одним з раціональних напрямків використання низькоякісної деревини 

виступає подрібнення її на технологічну тріску, проте домішки гнилизни 

навіть для найгіршого сорту не повинні перевищувати 5% за нормативами. 

Водночас до гнилизни відносяться грибні окраси, як початкова стадія 

інфекційного зараження, і хоча така деревина й володіє достатньо високою 

механічною міцністю [30], однак за нормативними документами її  

недопустимо використовувати при виробництві технологічної тріски. 

Також можливим напрямком використання низькоякісної деревини є 

композиційні матеріали. Це штучно створені матеріали, що складаються з двох 

або більше компонентів, які не розчиняються і мають межу розділу між собою. 

Перевага композитів полягає у взаємному прояві властивостей компонентів, 

що входять до його складу. 
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Сьогодні на ринку представлена досить велика кількість композитних 

матеріалів, багато з яких створені на основі неорганічного наповнювача. 

Популярними є матеріали мінерального походження, таких як крейда, 

кварцовий пісок, тальк, алюмінієва пудра, скло тощо. Такого роду 

наповнювачі є пріоритетними у використанні, що обумовлено рядом переваг, 

в числі яких є доступність, нетоксичність, проте у них низькі показники 

міцності. У сукупності вони займають близько 90% від всіх наповнювачів, що 

застосовуються у виробництві сучасних композитів [50]. 

У ролі органічного наповнювача у складі композиції можуть бути 

стружка, тирса, деревинне борошно та різного роду рослинні волокна (льон, 

подрібнені стебла, відходи паперового виробництва тощо) [52]. Перевагою 

використання таких наповнювачів є легкість переробки. До недоліків 

наповнювачів органічного походження відноситься ряд властивостей, що 

негативно відбиваються на якісних характеристиках і показниках міцності 

виробів. Зокрема можна виділити високу хімічну агресивність, анізотропію, 

об'ємновологісні деформації, утворення тиску при набряканні, іноді низьку 

адгезію (у випадку виготовлення композицій на основі цементного в’яжучого) 

[53]. 

Промислові підприємства різних країн виготовляють вироби на основі 

різних органічних волокон рослинного походження – м'які деревоволокнисті 

плити, арболіт, фіброліт, льон-костричні, торф'яні, очеретові плити, корліт, 

ортекс та інші [54-63].   

Деревина має складну будову, є капілярно-пористим колоїдним 

матеріалом, що дозволяє просочувати її розчинами, і характеризується 

відносно великою жорсткістю опору пружного деформування [64]. Якщо 

виробам надати вогнетривку здатність, а також біологічну стійкість та 

зменшити гігроскопічність низькоякісної деревини шляхом відповідної 

обробки, то вироби з неї можна використовувати як теплоізоляційні матеріали.  

На даний час при створенні нових огороджувальних конструкцій 

застосовують ефективну теплоізоляцію з матеріалів, що мають невисокі 
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фізико-механічні властивості, оскільки механічні дії приймають на себе 

зовнішні шари. Теплоізоляційний шар у такому випадку відчуває механічний 

вплив лише при укладанні теплоізоляційного матеріалу у конструкцію. 

Наприклад, у найпоширенішій збірній огороджувальній конструкції – 

стінових панелях, теплоізоляційний матеріал є самонесучим, при цьому 

максимальне навантаження не перевищує 0,003–0,0035 МПа, а навантаження 

на теплоізоляційний шар у покрівельних конструкціях з м'якою гідроізоляцією 

не перевищує 0,075–0,1 МПа [65]. Отже фактор міцності при використанні 

традиційних теплоізоляційних матеріалів в технології будівництва є важливим 

лише при транспортуванні і монтажі теплоізоляції. 

У вітчизняній і зарубіжній практиці все ширше використовуються 

шаруваті панелі огородження, у яких теплоізоляційний шар прикріплений по 

всій площині до конструкційного матеріалу або затиснутий між шарами 

зовнішнього і внутрішнього облицювання. До таких конструкцій відносяться 

тришарова залізобетонна панель з теплоізоляційною вкладкою, панелі 

листового монтажу та інші [66–68].  

Ефективність теплоізоляційних матеріалів визначається мінімальним 

коефіцієнтом теплопровідності – λ (Вт/(м·К), який є основою всіх переваг 

застосування теплоізоляційних матеріалів у будівництві. Очевидною є пряма 

залежність між коефіцієнтом теплопровідності і щільністю теплоізоляційних 

матеріалів і, як наслідок, зменшення товщини шару застосовуваного 

ізоляційного матеріалу [69–71]. 

Висока пористість теплоізоляційних матеріалів зумовлює їх основні 

властивості, тобто низьку теплопровідність, невисоку міцність, схильність до 

гігроскопічності при контакті з вологою. Пористість теплоізолятора можна 

регулювати, змінюючи технологічні режими та параметри виробництва [70, 

71]. 

За даними ряду дослідників [72–75] коефіцієнт теплопровідності 

утеплювача залежить не тільки від характеристик вихідних матеріалів, 

вологості, температури, умов експлуатації, а й структурної особливості 
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композиційного матеріалу, особливо в органовмісних утеплювальних 

матеріалах волокнистої будови. 

Розрізняють два основних види волокнистої структури матеріалів: 

волокна розташовуються хаотично у різних напрямках; волокна матеріалу 

розташовані у здебільшого в одному напрямку, як наприклад, у деревині. 

Розмір волокон визначає розмір повітряного прошарку між волокнами 

та кількість прошарків в одиниці об'єму матеріалу. Плитні теплоізоляційні 

матеріали з органічними наповнювачами володіють неправильною 

волокнистою структурою, і хоча основна частина волокон розташовується 

паралельно пласкій стороні плити, проте деяка частина волокон 

розташовується по нормалі або під кутом до цієї площини. У деяких матеріалів 

типу торфоплит, фіброліт довжина волокна дуже нерівномірна і тому такі 

матеріали можуть бути віднесені до змішаного типу.  

Кауфманом Б.Н [76] встановлено, що найбільшими величинами 

теплопровідності володіють матеріали з деревинної шерсті (фіброліт), що 

мають порівняно грубу структуру, а найменшими – матеріали з розщепленого 

деревинного волокна наприклад деревино-волокнисті плити низької 

щільності, що володіють дисперсною структурою. Для розрахунку 

коефіцієнта теплопровідності різнодисперсних деревинних матеріалів у 

абсолютно сухому стані запропоновано регресійну залежність[76]: 

λ=0,136ρ2 − 0,072ρ3 − 0,072ρ+Аρ𝑛(Вт/(м·К),  (1.1) 

де А=0,52, та n=0,85 – для матеріалу із грубоволокнистою структурою; 

А=0,27, та n=0,7 – для матеріалу із середньо волокнистою структурою; 

А=0,73, та n=0,8 – для матеріалу із тонковолокнистою структурою; 

Для зволожених матеріалів спостерігається збільшення коефіцієнту λ у 

залежності від об’ємної вологості, що можна виразити як [76]: 

𝜎𝑊 =
5,1

ρ0,34,25𝜌
+ В/𝜌,      (1.2) 

де: 𝜎𝑊 –приріст коефіцієнта λ на кожен відсоток об’ємного вологовмісту 

матеріалу, %; 

В=1,50 – для грубоволокнистих структур; 
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В=1,05 – для середньоволокнистих структур; 

В=0,35 – для тонковолокнистих структур; 

У табл. 1.1 наведені орієнтовні значення коефіцієнтів теплопровідності 

для трьох груп наведених матеріалів. 

Таблиця 1.1  

Теплопровідність органічних теплоізоляційнихматеріалів волокнистої 

структури [76] 

Матеріали з різною щільністю, та 

структурою наповнювача 
Коефіцієнт теплопровідності 

матеріалів різної щільності 

λ, Вт/(м∙К) 

Щільність матеріалу  

в абсолютно сухому стані 

𝜌,  кг/м3 
100 150 200 250 300 

Матеріали грубоволокнистої 

структури 

(арболіт, фіброліт) 

- 0,057 0,067 0,078 0,088 

Матеріали середньо-волокнистої 

структури 

(торфоплити, плити на основі 

пресованої тирси) 

0,038 0,046 0,055 0,064 0,073 

Матеріали тонковолокнистої 

структури 

(м’яке ДВП, задувні волокнисті 

вати) 

0,035 0,041 0,048 0,056 0,064 

Видно, що матеріали з тонковолокнистою структурою деревинного 

наповнювача мають кращі теплоізоляційні показники, а підвищення щільності 

матеріалу призводить до їх погіршення. Отже, для забезпечення кращих 

показників теплової ізоляції варто прагнути до мінімальної щільності 

матеріалу застосовуючи наповнювачі з тонковолокнистих часток. 

Значення коефіцієнта теплопровідності залежить від таких факторів як 

властивості самого наповнювача, способу його підготовки, режиму 

формування структури композиту у технологічному процесі виготовлення 

теплоізоляційного матеріалу. 

Поширене застосування у будівельній галузі у якості теплоізоляційних 

матеріалів знайшли цементно-стружкові плити – арболіт, та фіброліт, що 
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виготовляють в основному з кускових відходів деревообробних виробництв, 

чи вторинної сировини для наповнювачів. При виготовленні цих плит на 

спеціалізованих підприємствах не практикується використання деревини з 

гнилизною. Окрім деревини, в таких матеріалах можуть застосовуватись 

частки соломи, очерету, костриці колосових рослин та ін.. У якості в’яжучого 

можуть використовуватись органічні та мінеральні речовини [77 – 81]. 

Одним з найпоширеніших матеріалів на основі деревинного 

наповнювача є арболіт – матеріал, що являє собою легкий бетон з органічного 

наповнювача – відходів деревини, костриці конопель чи льону, подрібненої 

соломи і лушпиння соняшника і мінеральних в'яжучих [82]. Такий матеріал 

простий у виготовленні, довговічний, морозостійкий. Арболіт значно 

поступається міцністю перед деревино-стружковими плитами, що пов'язано зі 

специфічними властивостями деревинного наповнювача, який негативно 

впливає на структуроутворення деревинно-цементних композицій. Підвищена 

хімічна активність деревинного наповнювача може бути зменшена різними 

технологічними операціями [83]; а саме частковим її зменшенням при 

вимочуванні деревинної сировини, тривалою витримкою стружки на повітрі, 

нагріванням протягом декількох хвилин при доступі повітря, нанесенням 

захисних плівок. Крім того, відмінність в деформаціях цементного в’яжучого 

і деревинного наповнювача, що призводить також до зниження міцності, може 

бути усунута введенням до складу розчину синтетичного каучуку, що 

підвищує еластичність клеєвих з’єднань між частками матеріалу. 

Виробництво плит зі щільністю до 300 кг/м3 ускладнене низкою 

технологічних особливостей, пов'язаних з тим, що плити для забезпечення 

затвердіння в’яжучого необхідно витримувати тривалий час під тиском при 

високій температурі. Це призводить до зниження продуктивності і підвищення 

трудомісткості процесу. Особливо це проявляється при товщині плит більше 

70 мм. Інтенсифікувати процес полімеризації і затвердіння в’яжучого можна 

опроміненням [84, 85], що супроводжується утворенням високоактивних 

реакційних центрів. Проте, у той же час протікають процеси структуризації та 
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деструкції, і різка інтенсифікація призводить до зниження міцнісних 

характеристик плитних виробів. 

Властивості та характеристики деревинних теплоізоляційних матеріалів 

залежать як від деревинного наповнювача (розмір та форма часток), так і від 

в’яжучого (каустичний магнезит, цемент, синтетичні смоли, рідке скло), що 

застосовується для його формування.  

Деревинні частки у якості наповнювача мають специфічні особливості, 

що обумовлює формування структури теплоізоляційних матеріалів на їх 

основі [86–89]. Для розуміння закономірностей структурного формування 

теплоізоляційних матеріалів на основі деревини використовують моделі, що 

описують структуру легких бетонів з пористими наповнювачами. Крім того на 

структуру теплоізоляційних матеріалів помітний вплив чинить також характер 

зв’язків між частками наповнювача [90 – 94]. 

З підвищенням вмісту органічного наповнювача у матриці тіла 

композиту розвиваються два одночасних альтернативних процеси, які 

дозволяють проявитись комплексу властивостей, що невластиві компонентам 

окремо [99]. З одного боку, протікає процес зміцнення матеріалу за рахунок 

введення у матрицю дисперсних частинок. Матричний матеріал переходить з 

контактного стану на поверхні частинок наповнювача у плівковий з високою 

міцністю і спрямованістю структури. 

З іншого боку, у матеріалі спостерігаються процеси зниження міцності, 

пов'язані з підвищенням вмісту наповнювача у композиті. Джерелом дефектів 

вважається межа розділу фаз. Наповнювач має більш високі механічні 

властивості, ніж матричний матеріал. Модуль пружності наповнювачів 

принаймні у 2–3 рази перевищує модуль пружності матриці. У зв'язку з цим 

відбувається поширення тріщин по матриці, або руйнування адгезійного 

контакту наповнювача з матрицею [98, 99].  

Важливе значення при формуванні структури має не тільки об'ємне 

співвідношення в’яжучого і наповнювача, а й зв’язок поверхні наповнювача і 

утворення еластичного прошарку на їх поверхні [98, 100]. Через неповну 
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ліофільність поверхні частинок наповнювача в’яжучим матеріалом, або 

неякісне обволікування частинок через високу в’язкість в’яжучого 

утворюються порожнини і пори. При цьому за рахунок різниці коефіцієнтів 

термічного лінійного розширення наповнювача і матриці на межі розділу 

виникають значні внутрішні напруження, що викликають розтріскування. 

Поширення тріщини відбувається або по в’яжучому, або по адгезійному 

контакту наповнювача із в’яжучим, тобто міцність таких композицій залежить 

від структурного стану матричного матеріалу [98, 101, 102].  

Таким чином, на основі вищевикладеного матеріалу теплоізоляційні 

матеріали, що мають волокнисто-пористу структуру, до яких відносяться 

розглянуті плитні матеріали, не можуть бути віднесені на даний час до 

перспективних ізоляційних матеріалів, хоча більшість з них і 

характеризуються високими теплотехнічними показниками, в силу горючості, 

недостатньої водостійкості, біостійкості. На даний час вони використовуються 

лише у другорядних будівельних конструкціях, а вибір споживачів падає на 

ефективніші матеріали. Що стосується практичного використання і для 

можливості масового застосування та збільшення обсягу їх виробництва, 

необхідно шукати нові шляхи зниження водопоглинання, підвищення 

біостійкості і стійкості до горіння нових матеріалів особливо на основі 

низькоякісної деревини. 

Висновки за розділом 1 

1. Визначено, що до низькоякісної деревини відносять не тільки 

деревину, з такими характеристиками як сучки, механічні 

пошкодження.кривизна стовбура, але й з біологічними пошкодженнями, 

зокрема уражену грибами, яка має обмежене використання. 

2. Встановлено, що збільшення всихаючих деревостанів в Україні 

має зростаючу динаміку, що сприяє збільшенню дерев, уражених шкідниками. 

Це призводить до збільшення частки низькякісної деревини на ринку 
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деревинної сировини, що має обмежене використання у деревообробній 

промисловості. 

3. Аналіз біологічних факторів, що сприяють зниженню якості 

деревини дозволив визначити наступне: утворюється велика кількість 

деревини що має знижену якість за рахунок заболонних грибних окрасів, 

червоточин та гнилизни. Така деревина накопичується на склаах 

лісозаготівельних підприємств, через те що має низький попит в силу 

обмежених сфер промислового застосування. Утворення великого запасу 

низькоякісної деревини що зберігається на складах лісозаготівельних 

підприємств пов’язане з відсутністю попиту на внутрішньому ринку та 

забороною здійснення експорту дров’яної деревини на зовнішні ринки. 

4. Проаналізовано напрямки використання низькоякісної деревини, 

встановлено, що вимоги до якості тріски, як деревинного кмпоненту 

композиційних деревинних матеріалів та сировини для виготовлення 

целюлози не дозволяють використовувати низькоякісну деревину з високим 

ступенем грибних уражень. На сьогодні низькоякісна деревина обмежено 

переробляється на сировину для деревинних плит, а також знаходить 

застосування як енергетичний паливний ресурс, або у якості супутнього при 

будівництві На сьогодні відсутні універсальні технологічні рішення щодо 

переробки низькоякісної деревини на товарну продукцію, в той час як її роль 

у якості палива щорічно знижується. Тому постає необхідність розробити 

раціональні шляхи переробки такої низькоякісної деревини на товарну 

продукцію. 

 

Результати досліджень цього розділу відображено у публікаціях: «К 

вопросу об использовании низкокачественной древесины сосны» [103], 

«Щодо можливих напрямів використання низькоякісної деревини сосни 

звичайної» [104], «Щодо доцільності використання деревини сосни з 

грибними ураженнями» [105], «Щодо використання сухостійної деревини 

сосни у конструкційних елементах» [106].  
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Розділ 2 Обґрунтування використання низькоякісної деревини 

сосни  

2.1. Розробка конструкції панелі з наповненням із деревинної шерсті 

Серед пріоритетних завдань, що стоять перед лісопереробною галуззю 

України, важливими є ресурсо- та енергозберігаючі виробничі технології. 

Оскільки в Україні існують великі запаси низькоякісної деревини, що не 

знаходять промислового застосування, то нами запропоновано 

використовувати таку деревину у якості наповнювача для виготовлення 

деревинного утеплювача.  

До найефективніших теплоізоляційних матеріалів, що 

використовуються на сьогоднішній день у каркасному будівництві при 

використанні панелей полегшеної конструкції, відносять мінераловатні плити, 

піноскло або газонаповнені полімери.  

При цьому близько 80% видів теплоізоляційних матеріалів мають ряд 

суттєвих недоліків, серед яких можна виділити основні: їх обмежена 

теплостійкість і підвищена горючість, наявність у складі шкідливих речовин, 

які неминуче забруднюють навколишнє середовище та негативно впливають 

на мікроклімат приміщення, невирішеність проблеми утилізації відходів при 

їх виробництві та після закінчення терміну експлуатації, а також високі 

енергетичні втрати під час виготовлення. 

Необхідно розширювати номенклатуру теплоізоляційних матеріалів, 

особливо тих, які можуть претендувати на такі якісні показники як 

ефективність та екологічність, що забезпечить їм конкурентоздатність, 

особливо зважаючи на вимоги сучасних нормативних документів, зокрема 

ДБН В.2.6 «Теплова ізоляція будівель» [107]. Очевидно, що реалізація вимог 

нормативних документів по підвищенню термічного опору конструкцій 

можлива лише у разі поділу між матеріалами таких функцій як несучі, захисні 

та ізолюючі. При цьому низькоякісна деревина може стати джерелом 
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сировини для виробництва теплоізоляційних матеріалів, що відповідатимуть 

заданим вимогам.  

Нами запропонована конструкція екологічних та тепло ефективних 

стінових панелей з деревини (Wall Panel). Така стінова панель (рис.2.1) 

включатиме дерев’яний каркас із пилопродукції, тобто обв'язувальних 

елементів, які обшиті декоративними облицювальними дошками, які 

кріпляться за допомогою метизів, що сприятиме жорсткості всієї панелі. У 

середині панелі знаходиться теплоізоляція у вигляді покладених пошарово 

плит з деревинної шерсті та пароізоляція.  

 

Рисунок 2.1 Конструктивне виконання запропонованої панелі 

Щільне заповнення пустотілих панелей плитами утеплювача дозволить 

досягти необхідного рівня теплової та звукової ізоляції. Теплоізоляційна плита 

являє собою пресований виріб із деревинної шерсті, виготовленої з 

низькоякісної деревини, що оброблена в’яжучими речовинами.  

Деревинна шерсть – це стрічкоподібне волокно товщиною 0,2 – 0,5 мм, 

шириною 1 – 8 мм та необмеженою довжиною, що виготовляють у процесі 

повздовжнього стругання чурбака спеціальними ножами (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 Ніж для виготовлення деревинної шерсті виробника 

«Povelato» [108] 

У промисловості використовується подібний матеріал, що також 

виготовляється з деревинної шерсті – фіброліт (рис 2.3), проте в’яжучими 

речовинами для нього виступають каустичний магнезит, рідше 

портландцемент, що дозволяє збільшити адгезію фіброліту до штукатурних 

розчинів. Для виготовлення фіброліту використовують неуражену гнилизною 

деревину. 

 

Рисунок 2.3 Загальний вигляд фіброліту [109] 

Фібролітові плити краще підходять у якості незнімної опалубки для 

залізобетонних конструкцій. Також вони  використовуються у якості 

матеріалу для перегородок і несучих легких конструкцій та як утеплювач. 

Незважаючи на екологічність деревинного волокна і стружки з цементним 

в’яжучим, фіброліти при горінні виділяють токсичні хімічні речовини, що 

входять до їх складу для адгезії деревини і бетону, тому їх застосування у 

приміщеннях з можливою великою скупченістю людей не рекомендоване.  

Для отримання екологічно чистих деревинних композиційних 

матеріалів, ще на етапі проектування виникає питання щодо можливості 
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заміни синтетичного органічного полімеру як основного в’яжучого 

деревинного композиту на більш екологічно чисті аналоги. Так, при 

виробництві деревостружкових плит у якості в’яжучого, найчастіше 

використовуються карбамідоформальдегідні смоли, які після закінчення 

технологічного процесу виробництва, перебуваючи вже у полімеризованому 

стані, досить тривалий час виділяють у навколишнє середовище вільний 

формальдегід. 

Вибір в’яжучого для будівельного композиту на основі деревинної 

шерсті передбачав широкий вибір варіантів, який виходив з міркувань, 

пов'язаних з певними обмеженнями і початковими умовами, продиктованими 

вимогами технологічності отримання композиту, витратами на вихідні 

матеріали, прогнозованими виробничими витратами, тривалістю 

технологічного циклу отримання будівельних виробів з композиту, його 

екологічності та ін. Також приймалися до уваги вимоги, пов'язані з 

біологічною і корозійною стійкістю композиту, прогнозованою його 

довговічністю. 

Одним з головних недоліків всіх деревинних матеріалів є їх горючість, а 

оскільки теплоізоляційні матеріали становлять велику частку матеріалів, 

використовуваних у будівництві споруд, то необхідно забезпечити їх 

вогнестійкість. Найбільш перспективним методом підвищення вогнестійкості 

деревинних матеріалів є введення антипірену в робочий розчин в’яжучого 

[110]. 

При виготовленні вогнестійких плит необхідно, щоб антипірени не 

тільки не чинили б негативного впливу на тверднення в’яжучого, а й були 

нейтральними чи сприяли цьому процесу. Полімеризація найпоширенішого у 

деревообробці в’яжучого – на основі карбамідоформальдегідних смол, 

відбувається у кислому середовищі, тому такі антипірени, як борна кислота, 

сірчанокислий амоній, введені зі смолою у стружкову масу, прискорюють 

процес затвердіння, а солі з лужними властивостями (бура, солі фосфорної 

кислоти і металів) уповільнюють його.  
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Більш перспективними вважаються антипірени, що утворюють захисний 

шар пінококсу, тобто спучуються. При досягненні певної температури 

відбувається піно-коксоутворення. Найефективнішим у якості спучуваного 

антипірену виступає поліфосфат амонію – неорганічна сіль фосфорної 

кислоти. Необхідно враховувати лужність таких речовин, тому в якості 

основних полімероутворювальних складів переважають з кислотним 

затверджувачем, наприклад, рідке скло або нейтральна ПВА дисперсія, де 

полімеризація відбувається за рахунок поліконденсації.Тому 

найперспективнішими матеріалами виступають органічні речовини з 

технологічними добавками (полівінілацетат) і неорганічного, тобто 

силікатного (рідке скло) в’яжучого. 

Отже запропонована конструкція дерев’яної плити має такі переваги 

порівняно із фібролітом: можливість використання деревини ураженої 

гнилизною, яка не має промислового використання, введення у в’яжуче 

антипіренів сприятиме зменшенню горючості, екологічність. Проте, для 

визначення розмірних параметрів запропонованої панелі необхідно 

встановити її теплофізичні характеристики. 

2.2. Визначення теплофізичних характеристик деревинної панелі із 

запропонованим утеплювачем 

Раціональним і ефективним способом підвищення теплозахисту раніше 

введених в експлуатацію будівель є додаткове зовнішнє утеплення їх 

огороджувальних конструкцій під час ремонту будівель чи їх реконструкції. 

Зведення нових будинків передбачає використання як зовнішнього 

утеплення, так і застосування ефективних утеплювачів для середнього шару у 

тришарових конструкціях з цегли чи залізобетону, а також при закладанні 

утеплювача у порожнини каркасу дерев’яних конструкцій. Варіанти 

утеплення відрізняються не тільки матеріалами утеплювачів, а й 

конструктивним рішенням його кріплення чи закладання. Необхідний рівень 

теплозахисту зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків визначають 
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вимогами ДБН В.2.6-31:2016 [107] залежно від тривалості опалювального 

періоду. 

На довговічність та стабільність теплофізичних і фізико-механічних 

властивостей теплоізоляторів в конструкціях утеплення будівель можуть 

впливати як конструктивні особливості, так і експлуатаційні фактори, 

включаючи: 

• знакозмінний температурно-вологісний режим теплоізоляційних 

конструкцій; 

• можливість зволоження теплоізоляційного матеріалу в конструкції 

капілярним чи дифузним способом; 

• вплив вітрових навантажень і температурних деформацій на елементи 

огороджувальних конструкцій; 

• механічні навантаження в конструкціях стін: зовнішні навантаження 

(люди, обладнання при монтажі та ремонті) в конструкціях дахів і перекриттів 

та внутрішні від власної ваги матеріалу. 

Для того щоб визначити можливість використання будь-якого матеріалу 

як утеплювального необхідно знати його теплотехнічні властивості, а саме 

величини, що впливають на теплопередачу стінової конструкції. Оскільки 

процес теплопередачі, як і будь-яке фізичне явище відбувається у просторі та 

часі, то аналітичні дослідження полягають у вивченні просторово-часовій 

зміни температури Т ,°С, як основної фізичної величини що характеризує дане 

явище: 

Т = ƒ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜏),     (2.1) 

де 𝑥, 𝑦, 𝑧 – просторові координати, 𝜏 – час. 

Сукупність температурних значень досліджуваного простору в момент 

часу прийнято називати температурним полем. Температурне поле являється 

скалярним, адже температура є скалярною величиною.Температурні поля 

можуть бути стаціонарними або нестаціонарними, так нестаціонарним 

температурним полем називають таке, де температура змінюється не тільки у 
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просторі, але й в часі, тобто спостерігається стан що є функцією від простору 

та часу, як свідчить рівняння (2.1).  

У свою чергу стаціонарне температурне поле є постійним у часі і 

залежить тільки від координат 

Т = ƒ(𝑥, 𝑦, 𝑧),    
𝜕Т

𝜕τ
 = 0.     (2.2) 

Іноді нестаціонарне температурне поле переходить у стаціонарне при 

виконані умови коли 𝜏 → ∞. Оскільки утеплювальний матеріал має форму 

плит та розділяє собою два температурні середовища то його можна 

розглядати як необмежену пластину, а температурне поле в такому випадку є 

одномірним, тобто: 

Т = ƒ(𝑥, 𝜏),   
𝜕Т

𝜕y
=

𝜕Т

𝜕𝑧
 = 0.     (2.3) 

Розповсюдження тепла за рахунок теплопровідності має вигляд [107]: 

𝑞 = −𝜆 grad 𝑇, (2.4) 

де 𝑞 – щільність теплового потоку, Дж/м2год; 

λ - коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К; 

grad 𝑇 – градієнт температури, К/м. 

Для стаціонарного режиму у однорідній пластині (стінці) товщиною δ 

коефіцієнт теплопровідності 𝜆 буде незмінним. На зовнішніх поверхнях стінки 

підтримуються сталі температури t1 та t2. Всередині стінки температура 

змінюватиметься тільки у напряму осі х, що є перпендикулярною до площини 

стінки. У такому випадку температурне поле є одновимірним, а ізотермічні 

поверхні, тобто ізолінії однакових температур матеріалу – плоскі та 

розташовані перпендикулярно до осі х.  

Якщо розглядати стінку з декількох, наприклад, трьох шарів, що щільно 

прилягають один до одного (рис.2.4), то температура на внутрішніх поверхнях 

t3 зовнішніх шарів дорівнюватиме температурі для зовнішньої поверхні 

внутрішнього шару.  
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Рис. 2.4 Тришарова плоска стінка [107] 

Товщина першого шару дорівнюватиме δ1, другого δ2, та третього δ3, 

відповідно коефіцієнти теплопровідності шарів 𝜆1, 𝜆2 та 𝜆3. Температури 

зовнішніх поверхонь температурної стінки становлять відповідно t1 та t4 . При 

стаціонарному режимі тепловий потік є постійним та для всіх шарів 

однаковим. Рівняння величини теплового потоку q, Дж/м2год [112] має 

вигляд: 

𝑞 =
𝜆

𝛿
(𝑡1 − 𝑡2) =  

𝜆

𝛿
𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑇       (2.5) 

Для тришарової стінки тепловий потік описується системою рівнянь: 

{
 
 

 
 𝑞 =   

𝜆1

𝛿1
 (𝑡1 − 𝑡2),

𝑞 =   
𝜆2

𝛿2
 (𝑡2 − 𝑡3),

𝑞 =   
𝜆3

𝛿3
 (𝑡3 − 𝑡4),

    (2.6) 

З цієї системи рівнянь можна визначити зміну температури в кожному 

шарі: 

{
 
 

 
 𝑡1 − 𝑡2 = 𝑞  

𝛿1

𝜆1
 ,

𝑡2 − 𝑡3 = 𝑞  
𝛿2

𝜆2
 ,

𝑡3 − 𝑡4 = 𝑞  
𝛿3

𝜆3
 ,

  (2.7) 
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При розрахунку огороджувальних конструкцій за ДСТУ Б В.2.6 189 

[113] використовують коефіцієнт теплопередачі К, Вт/м2град, або обернену до 

нього величину– опір теплопередачі R, м2 К/Вт.  

Визначають опір теплопередачі зовнішніх стін згідно з ДБН В.2.6-31 

[107]: 

𝑅𝛴 =
1

𝛼в
+ ∑

𝛿𝑖

𝜆𝑖𝑝
+

1

𝛼з

𝑛
𝑖=1 ,     (2.8) 

де αВ, αЗ – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь 

огороджувальної конструкції будівлі, Вт/(м2·К), що приймають згідно з 

Додатком Б ДСТУ Б В.2.6-189:2013 [113], αв = 8,7 Вт/(м2·К); αз = 12 Вт/(м2·К); 

n – кількість шарів огороджувальної конструкцій. 

Коефіцієнт теплопровідності – характеристика матеріалу, що визначає 

інтенсивність кондуктивного теплообміну у шарі матеріалу за умови 

стаціонарного теплового режиму. Він визначається з рівняння (2.4) у якому 

градієнт температури Т, що характеризує зростання температури у напрямку 

нормалі до ізотермічної поверхні та чисельно дорівнює похідній від 

температури до цього напрямку: 

gradТ =  n0  
𝜕Т

𝜕n
 ,        (2.9) 

де n0 – одиничний вектор, нормальний до ізотермічної поверхні та 

спрямований у бік зростання температури.  

У випадку запропонованої стінки з утеплювачем із деревинної шерсті, 

що  складається із трьох шарів – перший та третій шари – пиломатеріали з 

деревини сосни і другий шар – утеплювач із деревинної шерсті деревини 

сосни. У різних літературних джерелах [114–117] наведені значення 

коефіцієнту теплопровідності деревини сосни поперек волокон що 

коливаються в межах від 0,15 до 0,18 Вт/(м·К). Деревина це біологічний 

матеріал на який впливає багато факторів що мають значну мінливість 

властивостей. Зокрема це місце зростання (тип лісорослинних умов, 

кліматичні складові, ґрунти вирощування лісоматеріалів тощо), які впливають 
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на щільність деревини, її смолистість, вміст пізньої деревини та інші 

показники, що призводять до різниці у кількісних значеннях властивостей.  

2.3. Теплова взаємодія стінової панелі з атмосферою 

Зовнішні стіни будівлі межують з атмосферою, що характеризується 

мінливими показниками погодних умов, добовими коливаннями температури 

та періодичної дії сонячних променів – інсоляції. Ці коливання та їх вплив на 

внутрішній мікроклімат приміщень варто розглядати в рамках закону 

збереження енергії. 

Основним завданням огороджувальних конструкцій є ізоляція зовнішніх 

чинників на мікроклімат приміщення, таким чином для забезпечення 

комфортного існування людей, у приміщенні слід враховувати добові 

температурні коливання атмосфери та їх вплив на мікроклімат всередині 

приміщення. Тепловій ізоляції стін відводиться основна роль з вирівнювання 

температурних показників мікроклімату, тобто ізолюванню мінливих 

зовнішніх впливів. Вноа має бути постійним джерелом тепла у холодну пору 

року чи тимчасовою роботою внутрішнього джерела охолодження 

приміщення протягом теплого періоду доби літніх місяців. Ці коливальні 

температурні процеси зумовлюють описання їх як нестаціонарних процесів 

теплоперенесення. 

Системою нормативних документів у будівництві передбачений 

розрахунок захисних властивостей будівлі від тепла зокрема за 

міждержавними будівельними нормами ДСТУ-Н БВ.1.1-27: 2011 «Будівельна 

кліматологія» [118]. Для визначення рівня захисту приміщень будівель від 

надмірного нагріву за рахунок впливу на них високої температури 

зовнішнього повітря і опромінення сонцем (інсоляції) проводиться розрахунок 

теплової стійкості. Визначають розрахункову амплітуду коливань 

температури внутрішньої поверхні стінової панелі Ах, °С, що менша 

нормативно-допустимої Ан, тобто Ах ≤ Ан. 
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Величину нормативної амплітуди коливань Ан, °С, можна визначити за 

формулою [119]: 

Ан = 2,5 − 0,1(𝑡ч − 21)      ( 2.10 ) 

де 𝑡ч – середньомісячна температура місяця червня, °С згідно 

гідрометеорологічних даних за джерелом [120]. 

Розрахункову амплітуду коливань температури внутрішньої поверхні 

огороджувальної конструкції Ах визначають за формулою: 

Ах = 
𝐴𝛿

𝑣
       (2.11 ) 

де ν - величина загасання розрахункової амплітуди коливань 

температури зовнішнього повітря огороджувальної конструкції; 

𝐴𝛿 - розрахункова амплітуда коливань зовнішнього повітря, °С, 

визначається за формулою [120]: 

𝐴𝛿 = 0,5 Ач +
𝑟(𝑅𝑚𝑎𝑥−𝑅𝑐𝑝)

𝑎т
     (2.12 ) 

де Ач – максимальна амплітуда добових коливань у червні, °С, що можна 

прийняти за джерелом [120]; 

𝑟 - коефіцієнт поглинання сонячної радіації матеріалом зовнішньої 

поверхні. Деревина, як і більшість матеріалів рослинного походження 

характеризуються складністю мікроструктури і великою оптичною щільністю, 

для деревини сосни коефіцієнт поглинання сонячної радіації становить 0,6 

[118]; 

𝑅𝑚𝑎𝑥 та 𝑅𝑐𝑝 – відповідно максимальне і середнє значення сумарної 

сонячної радіації (прямої та розсіяної), Вт/м2, значення приймають для 

вертикальної поверхні західної орієнтації, що відповідатиме середньому 

значенню опромінення вертикальної циліндричної поверхні. Для широти 50°, 

на якій розташований Київ, ці значення становлять 𝑅𝑚𝑎𝑥=774 Вт/м2 та   

𝑅𝑐𝑝=187 Вт/м2. 

𝑎т – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні, Вт/(м2°С), 

визначається за формулою: 
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𝑎т = 1,16(5 + 10√𝑣)      (2.12 ) 

де 𝑣 – мінімальна швидкість із середніх швидкостей вітру по румбам за 

липень, м/с, повторюваність яких складає 16% і більше та приймається згідно 

ДСТУ-Н БВ.1.1-27:2011 [118], для Київщини складає 1,6 м/с.  

За даними літературних джерел та нормативних документів [121] оцінка 

впливу сонячної радіації зводиться до визначення амплітуди коливання 

температури на його внутрішній поверхні або до розрахунку загасання 

температурних коливань в огороджувальній конструкції. 

Розрахунок загасань температурних коливань повітря у зовнішньому 

огородженні вивчено А. М. Шкловером [122]. Він використав гіперболічні 

функції з комплексними змінними та отримав рівняння що дозволяє 

розрахувати величину загасання температурних коливань огороджувальної 

конструкції та окремих його шарів, а також зміщення фаз коливань у цих 

шарах. Провівши цей розрахунок у комплексних числах, отримаємо величину 

загасання коливань як модуль комплексного числа, а зміщення фаз як його 

аргумент. Цей метод є досить точним, проте не отримав широкого 

практичного застосування внаслідок складності. Для практичних розрахунків 

А. М. Шкловером [122] була запропонована формула, що дає величину 

загасання температурних коливань зовнішнього повітря в товщі будь-якого 

багатошарового огородження. 

Величина загасання розрахункової амплітуди коливань температури 

зовнішнього повітря захисної конструкції, V, °С, тобто число, яке показує, у 

скільки разів амплітуда коливання температури внутрішньої поверхні менша 

за амплітуду коливання температури зовнішнього повітря, що складаються з 

трьох шарів з порядком нумерації шарів у огороджувальній конструкції від 

внутрішньої поверхні до зовнішньої [122]: 

V = 0.9 ∙ 2.718
𝐷

√2
(𝑠1+𝑎в)(𝑠2+𝑌1)(𝑠3+𝑌2)(𝑎з+𝑌3)

(𝑠1+𝑌1)(𝑠2+𝑌2)(𝑠3+𝑌3)𝑎з
,     ( 2.13 ) 

де 𝐷 – теплова активність огороджувальної конструкції Дж/м2 K с; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6
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𝑠1, 𝑠2 – розрахункові коефіцієнти теплозасвоєння шарів 

огороджувальної конструкції Вт/(м2°С); 

𝑌1, 𝑌2 – коефіцієнти теплозасвоєння зовнішьої поверхні шарів 

огороджувальної конструкції Вт/(м2°С); 

𝑎з, 𝑎в – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхні 

огороджувальної конструкції, Вт/(м2°С); 

Значення теплової активності, D, кожного шару конструкції необхідні 

для визначення коефіцієнтів теплозасвоєння зовнішньої поверхні окремих 

шарів огороджувальної конструкції Y, Вт/(м2°С). Коефіцієнт теплозасвоєння 

зовнішньої поверхні шару Y, Вт/(м2°С), з тепловою активністю D ≥ 1 

приймають рівним розрахунковому коефіцієнту теплозасвоєння, s, матеріалу 

цього шару конструкції. При значенні теплової активності D <1 коефіцієнт 

теплозасвоєння зовнішньої поверхні шару визначають розрахунковим 

шляхом, починаючи з першого шару (рахуючи від внутрішньої поверхні 

огородження):  

а) для першого шару - за формулою: 

𝑌1 =
𝑅1∙𝑆1

2+𝑎в

1+𝑅1∙𝑎в
      (2.14 ) 

б) для решти шарів - за формулою: 

𝑌𝑖 =
𝑅𝑖∙𝑆𝑖

2+𝑌𝑖−1

1+𝑅𝑖∙𝑌𝑖−1
      (2.15 ) 

де 𝑅1, 𝑅𝑖 – термічний опір першого та і-того шару конструкції, Вт/(м2°С). 

Метод, що передбачений нормативним документом [118], не у повній 

мірі розглядає процес впливу теплоти на огороджувальні конструкції й 

розраховує лише рівень захисту від теплової дії, він базується на властивостях 

відомих матеріалів. Детальний розгляд процесу циклічної теплової дії у 

змодельованій системі, дозволить дослідити нестаціонарний процес переносу 

тепла у багатошаровій огороджувальній конструкції та, як наслідок, 

обґрунтувати товщину матеріалів володіючи їх характеристичними 

значеннями.  
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2.3.1. Закономірності теплообміну у стіновій панелі. Для розуміння 

процесів теплоперенесення, що відбуваються у стіновій панелі нами 

запропоновано модель, що описуватиме тепловий баланс на її поверхні та 

нестаціонарний процес розповсюдження тепла в товщу самої панелі. Модель 

теплового балансу на поверхні розробленої стінової панелі схематично 

зображена на рис.2.5.  

 

Рисунок 2.5 Тепловий баланс поверхні стінової панелі 

Модель має такі складові: х – координата що має нуль на межі 

розмежування фаз повітря-плита та прямує у середину плити; z - координата 

протилежна до х, яка прямує від поверхні плити тобто у повітря; RS – 

радіаційна енергія сонця, Дж/м²; Ват – коливання температури атмосфери,°С; 

P𝑇 – ефективне випромінювання енергії поверхнею, Вт/м²; Qm – поглинута 

кількість тепла стінкою, Дж/м²;  𝛿 – товщина поверхневого шару, що 

прогрівається сонцем, м. 

Для відображення явищ, що протікають у огороджувальних 

конструкціях достатньо скористатись одиничним елементом, наприклад 

обмежитися стіновою панеллю, як конструктивним елементом, що 

відображатиме властивості стін будівлі. 

Запропонована конструкція стінової панелі передбачає використання 

зовнішньої та внутрішньої обшивки з деревини та закладеної між обшивками 

𝛿 

Q𝑀  

RS 

𝑃𝑇  

Ват 
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плити утеплення з деревинної шерсті. Утеплювальна плита не є абсолютним 

однорідним пористим тілом, до того ж складається з часток біологічного 

походження – деревинної шерсті, що характеризується мінливістю 

властивостей. Об'ємна теплоємність матеріалів біологічного походження 

залежить від вологості, вмісту повітря, а також пористості. Закономірно, що 

об’ємна теплоємність матеріалу на основі деревини збільшується з 

підвищенням його вологості, причому, чим більша пористість, тим більш 

відчутна ця різниця, оскільки теплоємність води (св = 4,2•103 кДж/(м3 °С) у 2 

рази більше теплоємності деревини (сд = 2,0•103 кДж/(м3 °С) за вологості 

W=10–12% та температури 20°С [123]. Щодо вмісту повітря, то збільшення 

його вмісту у деревинному матеріалі зменшує його теплоємність, проте 

збільшення розмірів повітряних пор матеріалу веде до конвективного 

переважання тепломасоперенесення у матеріалі. 

Коефіцієнт температуропровідності залежить від вологості і вмісту у 

матеріалі повітря. Температуропровідність повітря значно вища, ніж води (для 

порівняння апов=21•103 м2/с і авод=0,16•103 м2/с [115]). При малих значеннях 

вологості матеріалу W= 10–12% коефіцієнт температуропровідності зростає, 

потім при збільшенні вологості інтенсивність зростання сповільнюється. Це 

пов'язано з тим, що зміна температуропровідності є результатом спільної 

зміни теплоємності та теплопровідності, оскільки остання має аналогічну 

тенденцію до зміни вмісту вологи. 

У цьому випадку на перших етапах зволоження зростання 

теплопровідності матеріалу відбувається більш інтенсивно, ніж ріст 

теплоємності, а отже, температуропровідність зростає. При подальшому 

підвищенні вологості зростання теплопровідності відносно сповільнюється, у 

результаті чого температуропровідність його зменшується. Отже показники 

теплопровідності 𝜆(𝑤, 𝑡)та теплоємність С(𝑤, 𝑡) слід вважати мінливими.  

Для усунення вищезгаданих негативних явищ з підвищенням 

теплопровідності утеплювальних матеріалів, особливо в основі яких лежать 

гігроскопічні деревинні частки слід використати вітро- та паро-захисні 
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мембрани у конструкції огороджувальних елементів. Це дозволить 

стабілізувати показники, що чутливі до зміни вологості матеріалу. 

Враховуючи вищевказані рекомендації з вітрозахисту та пароізоляції у 

конструкції панелі плиту утеплення можна розглядати як однорідне тіло, що 

має однорідну вологість та густину, тобто  𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;  𝐶𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, тоді 

термічний опір плити (коефіцієнт температуропровідності) також буде сталим 

𝑎𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Інтенсивність дії теплової енергії Сонця, що діє на стінову панель у 

якості джерела нагріву визначається кліматом території і залежить від 

географічної широти, пори року, місця розташування Сонця на небі щодо 

точки спостереження. У свою чергу, клімат будь-якої території земної 

поверхні формується на основі взаємодії таких чинників: особливостей 

атмосферної циркуляції, географічного розташування, рельєфу місцевості, 

надходження сонячної радіації, абсолютної вологості повітря тощо. 

В умовах регіонального клімату завжди виникає градієнт температури у 

огороджувальній конструкції (стіновій панелі) у горизонтальному напрямку, 

який змінює свій знак від дня до ночі. Завдяки чому відбувається процес 

теплопровідності. Якщо за додатній напрямок осі ох (рис.2.5) прийняти 

напрямок в середину панелі, то потік тепла 𝑄𝑀, Дж, в панелі на довільній 

глибині х пропорційний градієнту температури: 

𝑄𝑀 = −𝜆
𝜕𝑇𝑊𝑃

𝜕𝑥
 ,     (2.16) 

де 𝜆 –коефіцієнт теплопровідності матеріалу панелі, Вт/мК; 

𝑇𝑊𝑃 – температура на поверхні стінової панелі (wall panel) ,К. 

Відповідно 
𝜕𝑇𝑊𝑃

𝜕𝑥
 – градієнт температури, що виникатиме у стіновій 

панелі при різниці значень температури між зовнішньою та внутрішньою 

поверхнями, оскільки саме цей механізм поширення тепла домінує у пористих 

матеріалах. Якщо 𝑄𝑀 >0, то 
𝜕𝑇𝑊𝑃

𝜕𝑥
 <0, тобто температура з глибиною 

зменшується та навпаки. Коефіцієнт теплопровідності залежить від 

мінерального складу панелі та пористості. Зі збільшенням пористості, 
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збільшується відносний об’єм пор зайнятий повітрям та / або водяною парою. 

Оскільки коефіцієнт молекулярної теплопровідності води становить 0,4 

Вт∙(м∙К)-1, а повітря – 2,4∙10-2 Вт∙(м∙К)-1, то при зволоженні будь-якого 

пористого матеріалу значно зростатимуть його теплопровідні властивості. 

Таким чином, у залежності від пористої структури, а також вологості 

матеріалу стінової панелі змінюються умови поширення теплового потоку з 

глибиною. 

Приплив тепла – 𝑞𝑚 (Дж), до одиничної маси стінової панелі із 

щільністю ρWP , кг/м3,  залежить від потоку тепла, а саме: 

𝑞𝑚 = −
1

𝜌𝑊𝑃
∙
𝜕𝑄𝑀

𝜕𝑥
 .     (2.17) 

Якщо врахувати рівняння (2.12), то маємо: 

𝑞𝑚 = − 
1

𝜌𝑊𝑃

𝜕

𝜕𝑥
(𝜆

𝜕𝑇𝑊𝑃

𝜕𝑥
) .     (2.18) 

Окрім того, приплив тепла до одиниці маси можна записати через 

тепловміст панелі за одиницю часу, тобто: 

𝑞𝑚 =
𝜕(𝐶𝑊𝑃𝑇𝑊𝑃)

𝜕𝜏
 .      (2.19) 

Якщо панель однорідна, то питома теплоємність є 𝑐𝑊𝑃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, тоді: 

𝑞𝑚 = 𝑐𝑊𝑃  
𝜕(𝑇𝑊𝑃)

𝜕𝜏
 .     (2.20) 

Рівняння припливу тепла до стінової панелі можна записати наступним 

чином: 

𝜕𝑇𝑊𝑃

𝜕𝜏
=

1

𝑐𝑊𝑃𝜌𝑊𝑃
∙
𝜕

𝜕𝑥
∙ (𝜆

𝜕𝑇𝑊𝑃

𝜕𝑥
) .    (2.21) 

Як відзначено вище, матеріал панелі за пористою структурою і 

вологістю можна вважати однорідним, тоді при сталих величинах коефіцієнта 

теплопровідності та теплоємності (𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 𝑐𝑊𝑃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) рівняння 

теплопровідності прийме вигляд: 
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𝜕(𝑇𝑊𝑃)

𝜕𝜏
= 𝑎𝑊𝑃

𝜕2𝑇𝑊𝑃

𝜕𝑥2
 ,     (2.22) 

де 𝑎𝑊𝑃 − коефіцієнт температуропровідності стінової панелі, м2/с. 

Процес перенесення тепла розглядаємо у вигляді теплопровідності, 

тобто молекулярного перенесення теплоти у матеріалі. 

2.3.2. Ефективні теплотехнічні характеристики дерев’яної панелі з 

утеплювачем. Ефективні теплотехнічні характеристики матеріалу панелі 

враховують передачу теплоти випромінюванням, конвекцією і 

теплопровідністю [111]. У системі стінова панель-атмосфера джерелом енергії 

є сонячна енергія, завдяки якій формуються процеси теплоперенесення. 

Сумарна (довгохвильова і короткохвильова) радіація RS, що падає на 

вертикальну стінову поверхню, частково поглинається у залежності від 

коефіцієнта поглинання – альбедо r поверхні. Поверхневим шаром для 

стінової панелі що розглядається є деревина. Проникнення у деревину 

інфрачервоного випромінювання достатньо велике, зокрема для сосни воно 

проникає на глибину у 3–4 мм [124]. Терморадаіційні характеристики 

поглинання деревиною сонячної радіації, значно залежать від товщини шару 

матеріалу, щільності, кількісного вмісту вологи, мікроструктури і умов 

опромінення. Наслідком сильного розсіювання є висока відбивна здатність 

деревини, яка збільшується зі збільшенням щільності та може досягати 80–

98%. Таким чином, поглинута сонячна радіація 𝑅𝑆(1 − 𝑟), призводить до 

нагрівання тонкого поверхневого шару панелі (у декілька міліметрів). Цей 

нагрітий шар – 𝛿 у свою чергу випромінює теплову енергію у вигляді теплової 

інфрачервоної радіації B0. Нагріта атмосфера також випромінює теплову 

радіацію ВА, частина якої – ∆𝐵𝐴 поглинається вертикальною стіновою 

панеллю. Спираючись на енергетичні складові поверхні радіаційний баланс 

стінової вертикальної панелі (рис.2.5) можна описати:  

𝑅 = 𝑅𝑆(1 − 𝑟) − 𝐵𝑒𝑓 ,    (2.23) 

де R – тепловий опір, м2 °С/Вт; 

 𝐵𝑒𝑓= B0 - ∆𝐵𝐴 – ефективне випромінювання.  
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До поверхні панелі надходить променева енергія, яка характеризується 

радіаційним балансом [119, 1944]. Нагріта панель передає тепло до атмосфери 

завдяки турбулентним потокам тепла РТ (рис.2.5). У шарі атмосфери, що 

граничить з поверхнею стіни турбулентні потоки постійні і дорівнюють: 

𝑃𝑇 = −𝑐𝜌𝜌𝑎
𝜕𝜃

𝜕𝑧
 ,     (2.24) 

де 𝑐𝜌 – об'ємна теплоємність (c – питома теплоємність; ρ – густина), 

Дж/К/м3. 

Якщо 
𝜕𝜃

𝜕𝑧
 < 0, то РТ >0  турбулентний потік тепла має напрямок від панелі 

у атмосферу (рис.2.5), тобто панель втрачає тепло. При 
𝜕𝜃

𝜕𝑧
 >0, навпаки РТ < 0, 

панель отримує теплову енергію. 

Потік тепла проходить не тільки через зовнішню поверхню стінової 

панелі, але і поширюється у глибину. Оскільки єдиним механізмом 

теплопереносу є теплопровідність, тоді молекулярний потік тепла у глибину 

панелі визначається (2.12) або виразом:   

𝑄𝑀 = −𝑐𝑊𝑃𝜌𝑊𝑃𝑎𝑊𝑃
𝜕𝑇𝑊𝑃

𝜕𝑥
 .      (2.25) 

Тоді рівняння балансу тепла поверхні стінової панелі буде мати 

наступний вид: 

R - PT – QM = 0,       (2.26)   

Або для поверхні, тобто  z = x = 0: 

𝑅𝑆(1 − 𝑟) − 𝐵𝑒𝑓 + 𝑐𝑃𝜌𝑎
𝜕𝜃

𝜕𝑧
+ 𝑐𝑊𝑃𝜌𝑊𝑃𝑎𝑊𝑃

𝜕𝑇𝑊𝑃

𝜕𝑥
= 0,  (2.27)  

Рівняння теплового балансу поверхні стінової панелі (z = x = 0), надалі 

будемо представляти у вигляді: 

𝑅 = 𝑐𝑃𝜌𝑎
𝜕𝜃

𝜕𝑧
+ 𝑐𝑊𝑃𝜌𝑊𝑃𝑎𝑊𝑃

𝜕𝑇𝑊𝑃

𝜕𝑥
  .    (2.28) 
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а       б 

Рисунок 2.6 Модель стінової панелі, де 𝛿𝑊𝑃 - ефективна товщина модельованої 

стінової панелі, що відповідатиме сумі шарів реальної панелі, тобто 𝛿𝑊𝑃 = 𝛿1 +

2𝛿2, а 𝑅 – тепловий опір, що для реальної панелі характеризуватиметься 

сумарним тепловим опором – 𝑅Σ, а для модельованої панелі ефективним 

показником – 𝑅𝑊𝑃 

Тепловий опір 𝑅,м2 °С/Вт, будь-якого матеріалу можна записати 

наступним чином: 

𝑅 = 𝑟 ∙ 𝛿 =
𝛿

𝜆
,     (2.29) 

де 𝑟 – питомий тепловий опір, величина що обернена до коефіцієнта 

теплопровідності ,м °С/Вт; 

𝛿 – товщина шару матеріалу, м. 

Для багатошарової панелі з різнорідних матеріалів при моделюванні 

можна застосувати поняття теплового опору цієї панелі 𝑅𝑊𝑃,м2 °С/Вт, що 

відображатиме властивості збірної панелі як однорідного тіла: 

𝑅𝑊𝑃 = ∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1 ,     (2.30) 

𝛿1 𝛿2 𝛿2 
𝛿𝑊𝑃 

𝑅Σ 𝑅𝑊𝑃  
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де і – кількість шарів; 

 𝑅𝑖  – тепловий опір і-того шару. 

У випадку трьох-шарової панелі з однаковими зовнішніми шарами 

справедливим буде вираз теплового опору: 

𝑅𝑊𝑃 =
𝛿1

𝜆1
+
2𝛿2

𝜆2
=

𝜆2𝛿1+𝜆1+2𝛿2

𝜆1∙ 𝜆2
    (2.31) 

Якщо розглядати ефективну модель 𝑅𝑊𝑃 теплового опору, що 

відповідатиме сумарному опору такої умовної панелі (рис. 2.6 б) тоді 

матимемо: 

𝑅Σ = 𝑅𝑊𝑃 =
𝛿𝑊𝑃

𝜆𝑊𝑃
,      (2.32) 

де загальна товщина 𝛿𝑊𝑃 для такої системи дорівнюватиме: 

𝛿𝑊𝑃 = 𝛿1 + 2𝛿2     (2.33) 

Коефіцієнт теплопровідності 𝜆𝑊𝑃, що описує модельну систему будемо 

вважати ефективним:  

𝜆𝑊𝑃 =
𝛿𝑊𝑃

𝑅𝑊𝑃
=

1+
2𝛿2
𝛿1

𝜆1+ 𝜆2∙
2𝛿2
𝛿1

∙ 𝜆1 ∙  𝜆2   (2.34) 

Для змодельованої системи ефективний коефіцієнт 

температуропровідності 𝑎𝑊𝑃,м2/с, дорівнюватиме: 

𝑎𝑊𝑃 =
𝜆𝑊𝑃

𝑐𝑊𝑃∙𝜌𝑊𝑃
,      (2.35) 

де 𝜌𝑊𝑃 – ефективна щільність багатошарової плити, яку можна 

представити як: 

𝜌𝑊𝑃 =
𝑚𝑊𝑃

𝑉𝑊𝑃
=

𝑚1∙2𝑚2

𝑉1∙2𝑉2
=

𝜌1∙𝑉1+𝜌2∙2𝑉2

𝑉1+2𝑉2
=

𝜌1+𝜌2
2𝛿2
𝛿1

1+
2𝛿2
𝛿1

,   (2.36) 

де 𝑐𝑊𝑃 – ефективна теплоємність багатошарової плити 

𝑐𝑊𝑃 = 𝑐1 + 2𝑐2.     (2.37) 
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Оскільки: 

𝐶 = 𝑐 ∙ 𝑚,      (2.38) 

c – питома теплоємність, Дж/(кг · К); 

𝑚 – маса тіла, кг, тоді: 

{
𝐶𝑊𝑃 = 𝑐1𝜌1𝛿1 ∙ 𝑆 + 𝑐2𝜌22𝛿2 ∙ 𝑆

𝐶𝑊𝑃 = 𝑐𝑊𝑃𝑚𝑊𝑃 = 𝑐𝑊𝑃𝜌𝑊𝑃𝛿𝑊𝑃 ∙ 𝑆
  .    (2.39) 

Звідки: 

𝐶𝑊𝑃 =
𝑐1𝜌1𝛿1+𝑐2𝜌22𝛿2

𝜌𝑊𝑃𝛿𝑊𝑃
=

𝑐1𝜌2+𝑐2𝜌2
2𝛿2
𝛿1

𝜌1+𝜌2
2𝛿2
𝛿1

 .   (2.40) 

З врахуванням (2.31), (2.34), (2.36), (2.39) матимемо: 

𝑎𝑊𝑃 =
𝜆𝑊𝑃

𝑐𝑊𝑃∙𝑟𝑊𝑃
=

(1+
2𝛿2
𝛿1
)
2
∙𝜆1∙𝜆2

(𝜆1+ 𝜆2∙
2𝛿2
𝛿1
)∙(𝑐1𝜌2+𝑐2𝜌2

2𝛿2
𝛿1
)
 .  (2.41) 

Таким чином заради спрощення багатошарову структуру стінової панелі 

з різнорідних матеріалів можна звести до модельної панелі, що буде володіти 

середньозваженими характеристиками та властивостями матеріалу.  

2.3.3.  Теплообмін в системі стінова панель-атмосфера. Припустимо, 

що у шарі атмосфери, де знаходиться стінова панель коефіцієнт 

турбулентності є постійним, панель однорідна за мінеральним складом, 

пористістю та вологістю. Тоді рівняння теплопровідності для системи панель-

атмосфера має вид: 

𝜕𝜃

𝜕𝜏
= 𝑎

𝜕2𝜃

𝜕𝑧2
          (2.42) 

𝜕𝑇𝑊𝑃

𝜕𝜏
= 𝑎𝑊𝑃

𝜕2𝑇𝑊𝑃

𝜕𝑥2
.     (2.43) 

Оскільки добовий хід температури змінюється, то температуру повітря 

𝜃 , °С, можна представити, як: 

𝜃 = �̅� + ∆𝜃 ,        (2.44) 
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де �̅� – середня добова температура,°С, яку можна визначити для будь 

якого періоду року та місцевості за значеннями температури за допомогою 

архівних значень бази Гідрометцентру;  

∆θ – добові пульсації температури на межі поверхневий шар панель – 

атмосфера. 

Відповідно, температура панелі дорівнюватиме: 

𝑇𝑊𝑃 = �̅�𝑊𝑃 + ∆𝑇𝑊𝑃,     (2.45) 

де �̅�𝑊𝑃 – середня добова температура,°С; 

∆𝑇𝑊𝑃 – добові пульсації температури на межі поверхневий шар – 

атмосферне повітря. 

Виражені через пульсації рівняння теплообміну матимуть вигляд: 

𝜕∆𝜃

𝜕𝜏
= 𝑎

𝜕2∆𝜃

𝜕𝑧2
      (2.46) 

𝜕∆𝑇𝑊𝑃

𝜕𝜏
= 𝑎𝑊𝑃

𝜕2∆𝑇𝑊𝑃

𝜕𝑥2
    (2.47) 

Зовнішня поверхня стінової панелі піддається інсоляції і відповідно 

накопичує енергію, що проявляється у підвищенні температури. Для 

внутрішніх шарів панелі та для повітря, що граничить з нагрітою поверхнею 

вона виступає у ролі джерела тепла та залежить від радіаційного балансу 

поверхні на яку діють зовнішні фактори, що можна представити 

суперпозицією простих гармонічних коливань: 

𝑅(𝜏) = 𝑅0 + ∑ 𝑅𝑖 ∙ cos(𝜔𝑖 ∙ 𝜏 − 𝜑𝑖)𝑖 ,   (2.48) 

де 𝑅0 – середньодобовий баланс радіаційної енергії, Вт/м2; 

𝑅𝑖 – амплітуда коливань радіаційної енергії, Вт/м2; 

𝜔𝑖 – частота імпульсів радіаційної енергії, с-1;  

τ – час, с; 

𝜑𝑖 – початкова фаза і-ої гармоніки. 
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Для добових коливань температури згідно [120] достатньо обмежитися 

лише першою гармонікою, оскільки вона буде володіти стабільною 

циклічністю: 

𝑅(𝜏) = 𝑅0 + 𝑅1 ∙ cos(𝜔𝑖 ∙ 𝜏 − 𝜑𝑖),    (2.49) 

Добові пульсації радіаційного балансу у такому випадку мають вигляд: 

∆𝑅(𝜏) = 𝑅(𝜏) − 𝑅0 = 𝑅1 ∙ cos(𝜔 ∙ 𝜏 − 𝜑)   (2.50) 

Рівняння теплового балансу стінової панелі (2.13) у пульсаціях можна 

записати наступним чином: 

𝑅1 ∙ cos(𝜔 ∙ 𝜏 − 𝜑) = 𝑐𝑃𝜌𝑎
𝜕𝜃

𝜕𝑧
+ 𝑐𝑊𝑃𝜌𝑊𝑃𝑎𝑊𝑃

𝜕𝑇𝑊𝑃

𝜕𝑥
  (2.51) 

Розв’язок рівнянь теплообміну (2.46, 2.47) передбачає наявність 

граничних умов. Рівняння (2.51) приймемо за першу граничну умову. 

За другої граничної умов на межі панель-атмосфера (z=x=0) пульсації 

температур будуть рівні: 

∆𝜃(0, 𝜏) = ∆𝑇𝑊𝑃(0, 𝑥).     (2.52) 

Третю граничну умову приймаємо у вигляді: 

𝑧 → ∞; ∆𝜃 → 0; 𝑥 → ∞; ∆𝑇𝑊𝑃 → 0.   (2.53) 

Розв’язок рівняння (2.47) будемо шукати у вигляді 

∆𝑇𝑊𝑃 = ∆𝑇1(𝑥) cos(𝜔𝜏 − 𝜑) + ∆𝑇2(𝑥)sin(𝜔𝜏 − 𝜑)   (2.54) 

Підставимо (2.54) у (2.47), тоді: 

−𝜔∆𝑇1sin(𝜔𝜏 − 𝜑) +  𝜔∆𝑇2 cos(𝜔𝜏 − 𝜑) = 𝑎𝑊𝑃
𝜕2

𝜕𝑥2
[∆𝑇1 cos(𝜔𝜏 − 𝜑)] +

 𝑎𝑊𝑃
𝜕2

𝜕𝑥2
[ ∆𝑇2sin(𝜔𝜏 − 𝜑)]    (2.55) 

Оскільки рівняння (2.54) справедливе для будь-яких значень 𝜏, то нехай 

його значення задовольнятиме першій умові:  𝜔𝜏 − 𝜑 = 0 та другій:  𝜔𝜏 − 𝜑 =
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𝜋

2
, тобто моменту часу коли хвильова функція виникає на поверхні панелі та 

продовжує рух вглиб панелі. 

Крім того, частинні похідні перетворюються у звичайні, оскільки 

розглядаємо одномірне температурне поле для необмеженої пластини. Для 

першого випадку значення 𝜏 =  (𝜔𝜏 − 𝜑 = 0) матимемо: 

𝑎𝑊𝑃
𝑑2∆𝑇1

𝑑𝑥2
= 𝜔∆𝑇2     (2.56) 

В випадку 𝜏 =  (𝜔𝜏 − 𝜑 =
𝜋

2
) 

𝑎𝑊𝑃
𝑑2∆𝑇2

𝑑𝑥2
= −𝜔∆𝑇1    (2.57)  

Помноживши рівняння (2.54) на комплексну одиницю (𝑖 = √−1) та 

віднявши його від рівняння (2.56), отримаємо вираз: 

𝑎𝑊𝑃
𝑑2(∆𝑇1−𝑖∆𝑇2)

𝑑𝑥2
= 𝜔(∆𝑇2 + 𝑖∆𝑇1),    (2.58) 

або 

𝑑2(∆𝑇1−𝑖∆𝑇2)

𝑑𝑥2
− 

𝑖𝜔

𝑎𝑊𝑃
(∆𝑇1 − 𝑖∆𝑇2) = 0.   (2.59) 

Рівняння (2.59) є звичайним диференційним рівнянням другого порядку, 

розв’язок якого можливий у вигляді: 

∆𝑇1 − 𝑖∆𝑇2 = С1 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (√
𝑖𝜔

𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥) + С2𝑒𝑥𝑝 (−√

𝑖𝜔

𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥).  (2.60) 

З врахуванням третьої граничної умови: (𝑥 → ∞) ⟹ С1𝑒𝑥𝑝 (√
𝑖𝜔

𝑎𝑊𝑃
∙

𝑥) → ∞ ⟹ (∆𝑇1 − 𝑖∆𝑇2) → ∞ та  ∆𝑇𝑊𝑃 → 0 і С1 = 0, рівняння (2.60) 

спрощується: 

∆𝑇1 − 𝑖∆𝑇2 = С2𝑒𝑥𝑝 (−√
𝑖𝜔

𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥).     (2.61) 
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Скористаємося комплексною одиницею 𝒊 використавши очевидну тотожність: 

√𝑖 =
𝑖+1

√2
, тоді розв’язок (2.60) можна записати наступним чином: 

∆𝑇1 − 𝑖∆𝑇2 = С2 [𝑒𝑥𝑝 (−√
𝑖𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥 − 𝑖√

𝑖𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥)] = С2𝑒𝑥𝑝 (−√

𝑖𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙

𝑥) 𝑒𝑥𝑝 (−𝑖√
𝑖𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥) .    (2.62) 

Скориставшись формулою Ейлера рівняння (2.61) можна представити у 

вигляді: 

∆𝑇1 − 𝑖∆𝑇2 = С2𝑒𝑥𝑝 (−√
𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥) ∙ (cos√

𝑖𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥 − 𝑖 sin√

𝑖𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥)  (2.63) 

З порівняння лівої та правої частину рівняння (2.63) матимемо: 

∆𝑇1 = С2𝑒𝑥𝑝 (−√
𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥) ∙ cos√

𝑖𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥    (2.64) 

∆𝑇2 = С2𝑒𝑥𝑝 (−√
𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥) ∙ sin√

𝑖𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥    (2.65) 

Підставивши вирази (2.64) та (2.65) у рівняння (2.54) отримаємо: 

∆𝑇𝑊𝑃 = С2𝑒𝑥𝑝 (−√
𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥) cos√

𝑖𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥 ∙ cos(𝜔𝜏 − 𝜑) +

С2𝑒𝑥𝑝 (−√
𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥) ∙ sin√

𝑖𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥 sin(𝜔𝜏 − 𝜑)      (2.66) 

Cкориставшись перетворенням тригонометричних функцій, маємо: 

∆𝑇𝑊𝑃(𝑥, 𝜏) = С2𝑒𝑥𝑝 (−√
𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥) ∙ cos (𝜔𝜏 − 𝜑 − √

𝑖𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥) . (2.67)  

Аналогічно у такій же формі можна записати розв’язок рівняння (2.46)  

∆𝜃(𝑧, 𝜏) = 𝐶2
′𝑒𝑥𝑝 (−√

𝜔

2𝑎
∙ 𝑧) ∙ cos (𝜔𝜏 − 𝜑 − √

𝑖𝜔

2𝑎
∙ 𝑧) .  (2.68) 

Тоді згідно другої граничної умови маємо: 



71 

 

∆𝑇𝑊𝑃(𝑥, 𝜏) = С2 cos(𝜔𝜏 − 𝜑) .    (2.69) 

Те ж саме для повітря: 

∆𝜃(𝑧, 𝜏)= 𝐶2
′cos(𝜔𝜏 − 𝜑).     (2.70) 

Звідки: 

С2 = 𝐶2
′ .      (2.71) 

Для задоволення першої граничної умови знайдемо похідні 
𝜕∆𝑇

𝜕𝑥
 при 𝑥 =

0, та 
𝜕∆𝜃

𝜕𝑧
 при 𝑧 = 0, і використавши вирази (2.69), (2.70) та (2.71) отримаємо: 

𝜕∆𝜃

𝜕𝑧
= С2√

𝜔

2𝑎
∙ 𝑒𝑥𝑝 (−√

𝜔

2𝑎
∙ 𝑧) [sin (𝜔𝜏 − 𝜑 − √

𝑖𝜔

2𝑎
∙ 𝑧) − cos (𝜔𝜏 − 𝜑 − √

𝑖𝜔

2𝑎
∙

𝑧)]. (2.72) 

𝜕∆𝑇

𝜕𝑥
= С2√

𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑒𝑥𝑝 (−√

𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥) ∙ [sin (𝜔𝜏 − 𝜑 − √

𝑖𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥) cos (𝜔𝜏 − 𝜑 −

 √
𝑖𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥)].       (2.73) 

При умові якщо x=z=0, тобто координата на поверхні панелі, то рівняння 

(2.72) та (2.73) приймуть вид: 

𝜕∆𝜃

𝜕𝑧
= С2 ∙ √

𝜔

2𝑎
∙ [sin(𝜔𝜏 − 𝜑) − cos(𝜔𝜏 − 𝜑)]   (2.74) 

𝜕∆𝑇

𝜕𝑥
= С2√

𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ [sin(𝜔𝜏 − 𝜑) cos(𝜔𝜏 − 𝜑)]   (2.75) 

Підставивши (2.74) та (2.75) в першу граничну умову отримуємо: 

𝑅1 cos(𝜔𝜏 − 𝜑) = 𝐶2 ∙ (𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑎 ∙ √
𝜔

2𝑎
+ 𝑐𝑊𝑃 ∙ 𝜌𝑊𝑃 ∙ 𝑎𝑊𝑃 ∙ √

𝜔

2𝑎𝑊𝑃
) ∙

[sin(𝜔𝜏 − 𝜑) cos(𝜔𝜏 − 𝜑)]     (2.76) 
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Оскільки рівняння (2.76) справедливе при будь яких значеннях 

аргументу тригонометричної функції, у тому числі й при 𝜔𝜏 − 𝜑 = 0, то: 

𝑅1 = 𝐶2 (𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑎 ∙ √
𝜔

2𝑎
+ 𝑐𝑊𝑃 ∙ 𝜌𝑊𝑃 ∙ 𝑎𝑊𝑃 ∙ √

𝜔

2𝑎𝑊𝑃
).   (2.77) 

Звідки: 

𝐶2 =
𝑅1

√
𝜔

2
(𝑐∙𝜌∙√𝑎∙+𝑐𝑊𝑃∙𝜌𝑊𝑃∙√𝑎𝑊𝑃)∙

.     (2.78) 

Підставивши (2.78) до розв’язку (2.67) отримаємо: 

∆𝑇(𝑥, 𝜏) =
𝑅1𝑒𝑥𝑝(−√

𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙𝑥)

√
𝜔

2
(𝑐∙𝜌∙√𝑎∙+𝑐𝑊𝑃∙𝜌𝑊𝑃∙√𝑎𝑊𝑃)

∙ cos (𝜔𝜏 − 𝜑 − √
𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝑥)  (2.79) 

На поверхні (x=z=0), маємо: 

∆𝑇(0, 𝜏) =
𝑅1

√
𝜔

2
(𝑐∙𝜌∙√𝑎∙+𝑐𝑊𝑃∙𝜌𝑊𝑃∙√𝑎𝑊𝑃)∙

∙ cos(𝜔𝜏 − 𝜑).   (2.80) 

Отриманий вираз дозволяє визначити коливання температури поверхні 

під дією сонячної радіації. 

2.3.4. Теплофізичні характеристики стінової панелі. Для 

забезпечення комфортного існування людей у приміщенні слід враховувати 

добові коливання температури пов’язані зі зміною температури атмосферного 

повітря спричинені періодичною дією Сонця. Розповсюдження тепла сонячної 

радіації має хвильовий характер який у багатошаровій плиті, що володіє тепло-

ізолюючими властивостями носитиме затухаючий характер коливань (рис. 

2.7): 
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Рисунок 2.7 Процес затухання теплових коливань з початковою амплітудою 

А0 у панелі 

Описати температурні коливання всередині панелі можна наступним 

виразом: 

𝜏(𝑥,   𝜏) = А𝑚 cos (𝜔𝜏 − 𝜑 − √
𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝛿),    (2.81) 

де А𝑚 – амплітуда коливання температури всередині панелі, що 

дорівнюватиме: 

А𝑚 = А0 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−√
𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝛿),   (2.82) 

А0 – початкове значення амплітуди коливань, що мають максимальні 

значення на поверхні і відповідають половині коливань температури поверхні 

під дією сонячної радіації ( 2.80), тобто 𝐴0 = 0,5∆𝑇(0, 𝑥) .  

Для обґрунтування конструктивних характеристик панелі необхідно 

знати її мінімальну товщину,  при якій відбувається повне затухання коливань 

температури. Враховуючи, що тепловий коливальний процес у панелі є 

затухаючим, а зміна амплітуди має експоненціальний характер, можна 

z x 

0 

𝛿 

A 

А0 
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розрахувати товщину стінової панелі для умови якщо амплітуда температури 

зменшиться в е раз (е= 2,71828), тоді: 

А0

А𝑚
= 𝑒 ⟹ √

𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝛿𝑒 = 1,      (2.83) 

де ω – частота добових коливань, 𝜔 =
2𝜋

П
=

2𝜋

86400
≈ 7,3 ∙ 10−5 𝑐−1; П – 

добовий період добових коливань. 

Час протягом якого відбудеться подібне затухання коливань 

температури, назвемо часом релаксації теплового впливу в стіновій панелі. 

Нехай на момент часу τ0 на поверхні стінової панелі (x=0) спостерігається 

максимальна амплітуда температурних коливань: 

cos (𝜔𝜏0 − 𝜑 −√
𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝛿) = 1 ⟹ (𝜔𝜏0 − 𝜑) = 0.  (2.84) 

Якщо наступний максимум виникає на глибині з 𝛿𝑒 в момент часу 𝜏𝑒, 

тоді 

𝜔𝜏𝑒 − 𝜑 −√
𝜔

2𝑎𝑊𝑃
∙ 𝛿𝑒 = 0.   (2.85) 

Звідки час релаксації теплового процесу у стіновій панелі: 

∆𝜏 =  𝜏е − 𝜏0 =
𝛿𝑒

√2𝜔∙𝑎𝑊𝑃
     (2.86) 

Отже розглянувши модель теплового балансу на поверхні стіни основою 

якої є денний хід радіаційного балансу сонця з добовим періодом можна 

стверджувати, що відбуваються значні коливання температури на поверхні 

стінової панелі. Температурні коливання на поверхні з певною затримкою 

передаються вглиб панелі та поступово затухають, оскільки панель володіє 

тепло-ізолюючими властивостями. 

Таким чином володіючи характеристиками матеріалів з яких 

виготовлена дерев’яна панель з утеплювачем можна розрахувати за якої її 

товщини температурні коливання ззовні будуть невідчутними на внутрішній 

поверхні панелі. Для цього необхідно визначити невідомі теплофізичні 

показники панелі, а саме теплопровідність утеплювального матеріалу, його 

щільність та вологість експериментальним шляхом. 
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Провівши розрахунок величини загасання амплітуди  температурних 

коливань за передбаченими нормативними документами  та запропонованим 

трактуванням  процесу затухань  теплових коливань у багатошаровій стіновій 

панелі можна визначити її раціональну товщину маючи значення 

теплофізичних характеристик. 

2.4 Теоретичне підґрунтя визначення коефіцієнту теплофізичних 

характеристик дерев’яної панелі 

Для визначення теплофізичних характеристик будівельних матеріалів 

застосовують стаціонарні, нестаціонарні та комплексні методи, що базуються 

на теорії теплопровідності при стаціонарному або нестаціонарному тепловому 

режимах [125, 126].  

Вимірювання коефіцієнта теплопровідності теплоізоляційних і 

будівельних матеріалів в Україні наразі нормується за міжнародними 

нормативними документами ДСТУ ISO 8302:2008 [127] і ДСТУ ISO 8301:2007 

[128], а також національним стандартом ДСТУ БВ.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-

99) [129]. Цими стандартами регламентовано метод пластини, який полягає у 

створенні стаціонарного теплового потоку, що проходить крізь плаский зразок 

певної товщини в напрямку, перпендикулярному лицьовим (найбільшим) 

граням зразка, визначенні густини цього теплового потоку, різниці 

температури на протилежних лицьових боках та товщини зразка. 

Метод захищеної гарячої плити відноситься до нестаціонарних методів 

визначенням теплопровідності. При цьому знаходження густини теплового 

потоку крізь дослідний зразок визначають за електричною потужністю Р ,Вт, 

що подається на центральний нагрівач приладу, площа F,м2, якого відома: 

P = U ⋅  I,       (2.87) 

де U – напруга, B; 

I – сила струму, А. 

Коефіцієнт теплопровідності λ в такому випадку можна розрахувати за 

формулою: 
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λ =  P ⋅ 𝑥 (2F ⋅  ∆T ),      (2.88) 

де х − товщина зразка, м; 

F – площа контакту зразка, м2; 

∆T − різниця температури на гранях зразка, К. 

Основні обмеження при роботі на приладах, виконаних по методу 

захищеної гарячої пластини, полягають у забезпеченні безперервної 

підтримки односпрямованого з постійною густиною теплового потоку, точних 

вимірів потужності, що подається на нагрівач і температури на поверхні 

зразків, а також у необхідності забезпечувати максимальну ідентичність 

структури, товщину і якість поверхонь обох зразків при використанні 

симетричної схеми. Крім того, велику увагу слід приділяти якості поверхонь 

контакту дотичних площин для мінімізації контактного теплового опору [130]. 

Отже такі методи мають свої недоліки ‒ процес супроводжується 

втратою тепла, стрибком температури на місці переходу твердого тіла і газу 

(рідини). При визначенні коефіцієнта теплопровідності вологих матеріалів 

відбувається спотворення даних через перерозподіл вологи у зразку.  

Безпосередньо у нестаціонарних методах визначення теплофізичних 

характеристик матеріалів дещо знижені вимоги до теплового захисту, при 

проведенні випробування витрачається менше часу і теплової енергії, тобто 

процес є скоріше нестаціонарним. Комплексні методи дозволяють визначати 

одночасно кілька теплофізичних характеристик зразка на одному пристрої.  

На основі накопиченого досвіду розробки методів та пристроїв  для 

теплофізичних вимірювань [131–147] можна сформулювати три основні 

варіанти можливих підходів: 

1. Суто теоретичний підхід, який передбачає постановку математичної 

задачі та її рішення з використанням відомих методів вирішення таких завдань 

[148, 149]. Недоліком суто теоретичного підходу є неможливість врахувати в 

математичній постановці завдання всі деталі і особливості процесу 

вимірювання та вимірювального пристрою.  
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2. Здійснення експериментальних досліджень, наприклад, шляхом 

проведення вимірювань теплофізичних властивостей еталонних матеріалів і 

речовин (з відомими теплофізичними властивостями) і вибір режимних 

параметрів використовуваного методу і раціональних конструкційних 

параметрів застосовуваного вимірювального пристрою на основі отриманих 

експериментальних даних. У багатьох випадках такий підхід може здаватися 

привабливим, оскільки він дозволяє обійтися без постановки і вирішення 

сформованої математичної задачі. Для успішного застосування такого підходу 

необхідно дуже глибоко розуміти фізичні основи методу вимірювань і 

відчувати від яких параметрів, що спостерігаються у ході експерименту 

залежать і можуть контролюватися (вибиратися, управлятися) режимні 

параметри процесу вимірювань. Крім того, експериментальний підхід на 

практиці вимагає великих витрат фінансових, матеріальних, людських і 

часових ресурсів, причому, у багатьох випадках не призводить до отримання 

відповідей на поставлені питання оптимізації.  

3. Найбільш правильним і успішно призводить до мети є теоретико-

експериментальний підхід, що передбачає поєднання двох перерахованих 

вище підходів. 

До теплофізичних властивостей і характеристик речовин відносять 

значну кількість фізичних величин, в число яких входять: - теплопровідність 

λ; - питома теплоємність, с, з або об'ємна теплоємність сρ; - коефіцієнт 

температуропровідності а, коефіцієнт теплової активності b [150]. Саме їх 

найбільш часто використовують на практиці для характеристики 

теплоізоляційних властивостей речовин і матеріалів. Для характеристики 

теплоізоляційних властивостей матеріалів, що працюють у стаціонарних 

режимах, зазвичай буває достатньо знати значення теплопровідності λ таких 

речовин. 

Для експериментального визначення коефіцієнту теплопровідності λ 

раціонально використати метод «миттєвого» джерела тепла, основною 

перевагою якого є короткочасність проведення експерименту ‒ 4‒5 хвилин. 
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Тому для визначення теплофізичних характеристик стінки з низькоякісної 

деревини  сосни та утеплювача на основі деревинної шерсті використано 

метод вирішення задачі теплопровідності для пластини за умови зміни 

температури в одному напрямку (рис. 2.8). При цьому перепад температур з 

двох боків матеріалу (на зовнішній поверхні шару 1 і шару 3 – рис. 2.8) 

дорівнює 0,5 [151]. Задача полягає у знаходженні розподілу температури по 

даному напрямку у будь-який момент часу для необмеженого тіла із 

початковою температурою Т0 за умови нагрівання одної із поверхонь.  

 

Рисунок 2.8. Зміна температури в часі для точки 0,5Tmax. 

Диференціальне рівняння, що описує цей процес має вигляд: 

 
𝜕2𝑇(𝑥,𝜏)

𝜕𝑥2
 −  

1

𝜑2
 
𝜕𝑇(𝑥,𝜏)

𝜕𝑇
= 0,  (  0;   0   𝑥  ∞), (2.89) 

Для його вирішення надані початкові та граничні умови першого роду: 

𝑇(𝑥, 0) = 𝑇0,      (2.90) 

𝜕𝑇(𝑥,𝜏)

𝜕𝑥
= 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,    (2.91) 

𝑇(∞, 𝜏) = 0      (2.92) 

𝜕𝑇(∞,𝜏)

𝜕𝑥
= 0,      (2.93) 

де T0 – початкова температура матеріалу, °K; 
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T(x, τ) – температурне поле матеріалу в точках з координатами х в 

момент часу τ, °K; 

𝜑 = √𝑎, де а – коефіцієнт температуропровідності матеріалу, м2/с; 

 – час перебування зразка в високотемпературному середовищі, с; 

q – температурний потік, Вт/м2; 

λ – коефіцієнт теплопровідності матеріалу, Вт/(м∙°K). 

Застосування граничних умовах першого роду обумовлено тим, що 

задана температура поверхні зразка є функцією часу, а у елементарному 

випадку температура поверхні залишається сталою на протязі всього процесу 

теплообміну. При такому теплообміні із зовнішнім середовищем, що 

проходить при постійній температурі коефіцієнт теплообміну α є нескінченно 

великим, тобто критерій Біо прямує до нескінченності 𝐵𝑖 → ∞ [152]. Це 

дозволяє для рішення диференціального рівняння (2.84) використати граничні 

умови першого роду. 

Рішення рівняння (2.89) з початковими та граничними умовами (2.90) – 

(2.93) наведено в роботі [153] у наступному вигляді: 

𝑇(𝑥, 𝜏) − 𝑇0 =
2𝑞𝜑√𝜏

𝜆
 𝑖𝑒𝑟𝑓𝑐 

𝑥

2𝜑 √𝜏
  ,    (2.94)  

де: 

𝑖𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥 =  ∫ 𝑒𝑟𝑓𝑐𝜉 𝑑𝜉 =
1

√𝜋
 𝑒−𝑥

2
−  𝑒𝑟𝑓𝑐 𝑥

∞

𝑥
,   (2.95) 

де 𝑖𝑒𝑟𝑓𝑐  𝑥– інтеграл помилок, з притаманними властивостями [154]. 

Рівняння (2.94) є рішенням диференціального рівняння (2.89). За умови  

визначення температури на поверхні зразка (x= 0), відповідно з (2.93) 

випливає: 

𝑇(0, 𝜏) − 𝑇0 =
2𝑞𝜑√𝜏

𝜆√𝜋
,     (2.96) 

оскільки права частина рівняння (2.95) при х=0 становить  𝜋−0,5. 

У випадку, коли досліджуваний матеріал призначений для виконання 

теплоізоляційних (або навіть теплозахисних) функцій у нестаціонарних 

умовах експлуатації знання значень теплопровідності λ є недостатнім. У ряді 
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випадків замість двох значень теплофізичних величин теплопровідності λ і 

об’ємної теплоємності сρ (або замість трьох значень λ, с, ρ) зручніше 

використовувати значення коефіцієнта температуропровідності 𝑎 = 𝜆/(𝑐𝜌) 

або коефіцієнт теплової активності b, що являє собою комплекси зі значень 

трьох фізичних величин λ, с, ρ: 

𝑏 = √𝜆𝑐𝜌 =
𝜆

𝜑
 ,     (2.97) 

де b - коефіцієнт теплової активності, що характеризує акумуляційну 

теплову здатність тіла, Вт·с1/2/(м2·К).  

Вводимо рівняння (2.97) у (2.96) і отримуємо 

𝑇(0, 𝜏) − 𝑇0 = 
2 𝑞 √𝜏

𝑏 √𝜋
 .     (2.98) 

Функція (2.98), в системі координат τ0,5=f(T-T0) є прямою лінією, яка 

проходить через початок координат з тангенсом кута нахилу: 

tan𝛼 =
𝑏 √𝜋

2𝑞
 .     (2.99) 

Із залежності (2.98) випливає рівняння для розрахунку коефіцієнта 

теплової активності: 

 𝑏 =
2𝑞 √𝜏

√𝜋 (𝑇(0,𝜏)−𝑇0)
 .      (2.100) 

Максимальне значення коефіцієнта теплової активності можливе при 

значенні х=0, тобто при найбільшому значенні температури нагрівального 

пристрою і, відповідно, поверхні. 

Для того щоб у кожному експерименті кількість тепла була однаковою, 

необхідно забезпечити, щоб опір електрообігрівача та напруга, що подається 

на цей нагрівач і тривалість імпульсу були постійними. Густина теплового 

потоку нагрівача  q (Вт/м2) дорівнює: 

           𝑞 =
𝑈2

𝑅 2𝑆
 =

𝑃

𝑆
  ,     (2.101) 
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де R, Om,; U,В,; P,v,; S, м2 – величини опору, напруги, потужності і площі 

контакту нагрівача. 

Коефіцієнт температуропровідності визначається за часом 

запізнювання, тобто за часом, протягом якого температура у перетині 

пластини стане такою ж як температура нагрівача у момент часу τ1. Для різних 

моментів часу τ1 і τ2 за умови    τ2> τ1  можна прирівняти рівняння (2.94) і (2.96): 

2𝑞𝜑√𝜏1

𝜆 √𝜋
=

2𝑞𝜑√𝜏2

𝜆 
 𝑖𝑒𝑟𝑓𝑐

𝑥

2𝜑√𝜏2
 .    (2.102) 

Після перетворень отримуємо залежність: 

 
√𝜏1

√𝜏2√𝜋
=  𝑖𝑒𝑟𝑓𝑐

𝑥

2𝜑√𝜏2
 .     (2.103) 

Введемо позначення:  

𝐴 = √𝜏1

√𝜏2×√𝜋

 ,     (2.104) 

𝐵 =
𝑥

2𝜑×√𝜏2
.       (2.105) 

Тоді 

𝐴 = 𝑖𝑒𝑟𝑓𝑐𝐵.     (2.106) 

Значення А можна знайти за результатами експериментального 

визначення показників температури t1  і  t2  на зовнішній та внутрішній 

поверхнях стінки. Використовуючи таблицю спеціальних математичних 

функцій А = 𝑖𝑒𝑟𝑓𝑐В [156] знаходять відповідне значення аргументу В, 

значення якого дозволяє визначити коефіцієнт температуро провідності з 

врахуванням раніше прийнятого позначення 𝜑 = √𝑎: 

𝑎 =
1

4 𝜏2
(
𝑥

𝐵
)
2
.     (2.107) 

Коефіцієнт теплопровідності з врахуванням ( 2.100) знаходять за 

рівнянням: 

𝜆 = 𝑏 √𝑎.      (2.108) 

Відповідно питому теплоємність визначають зі співвідношення: 

𝑐 =
𝜆

𝑎 𝑏
.      (2.109)  
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У будь-якому випадку комплексне визначення теплофізичних 

характеристик на основі рішення (2.94) передбачає знання характеру зміни 

температури в часі в будь-яких двох точках випробувального зразка. Отримані 

розрахункові залежності дозволяють одержати зміну динаміки наростання 

температури матеріалу при тепловій дії, а саме коефіцієнт теплопровідності, 

що дає можливість визначити товщину стінки із пиломатеріалів сосни з 

утепленням з деревинної шерсті. 

Висновки за розділом 2 

1. Запропоновано конструкцію стінової панелі з утеплювачем з 

деревинної шерсті, виготовленої з деревини сосни ураженої гнилизною, яка 

має каркас обв’язки на якому кріплять зовнішню обшивку з пиломатеріалів 

між якими вставляють утеплювач з деревинної шерсті. 

2. Визначено, що для розрахунку товщини будь-якого матеріалу як 

утеплювального необхідно знати його теплотехнічні властивості, а саме 

величини, що впливають на теплопередачу. Оскільки процес теплопередачі, як 

і будь-яке фізичне явище відбувається у просторі та часі, то дослідження 

полягають у вивченні просторово-часової зміни температури, як основної 

фізичної величини що характеризує дане явище. Для цього раціонально 

використовувати комбінований теоретико-емпіричний метод. 

3. Розглянуто процес теплової взаємодії стінової панелі з оточуючим 

середовищем, який враховує вплив енергії сонячної радіації на поверхню 

плити, поглинання її та передачу стінкою за рахунок теплопровідності. 

Рішення запропонованої моделі ефективного теплового опору дозволило 

визначити середньозважені теплові характеристики багатошарової стінової 

панелі. 

4. Запропонована модель теплопровідності стінової панелі з 

врахуванням нестаціонарного теплового поля, вираженого через пульсації 

температури зовнішнього оточуючого середовища і їх вплив на пульсації 

температури поверхні стінової панелі. ЇЇ реалізація дозволила визначити 

величину пульсації температури на поверхні панелі під дією сонячної радіації 
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та час релаксації процесу, який обумовлює товщину панелі, що 

забезпечуватиме відсутність  температурних коливань на внутрішній поверхні 

панелі. 

5. Встановлено що при використанні стаціонарних методів 

визначення теплофізичних характеристик процес супроводжується втратою 

тепла, стрибком температури на місці переходу твердого тіла і газу (рідини), 

при визначенні коефіцієнта теплопровідності вологих матеріалів відбувається 

спотворення даних через перерозподіл вологи в зразку, що можна віднести до 

недоліків. На відміну від стаціонарного процесу у нестаціонарному дещо 

знижені вимоги до теплового захисту, при проведенні випробування 

витрачається менше часу і теплової енергії. 

6. Для експериментального визначення коефіцієнту 

теплопровідності λ запропоновано використати метод «миттєвого» джерела 

теплоти, який можна віднести до нестаціонарних методів. Основною 

перевагою цього методу є короткочасність проведення експерименту лише 4‒

5 хвилин.  

 

Результати дослідження цього розділу представлені у публікації: «Щодо 

структурних особливостей та можливості використання утеплювачів на основі 

низькоякісної деревини» [157]. 
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Розділ 3. Характеристика об'єктів дослідження та методика 

експериментальних досліджень 

Низькоякісну деревину сосни звичайної, а саме деревину з гнилизною та 

грибними окрасами запропоновано переробляти на наповнювач у вигляді 

деревинної шерсті для виготовлення теплоізоляційних виробів. Доцільність 

застосування низькоякісної деревини в якості наповнювача при виготовленні 

теплоізоляційних матеріалів обґрунтована тим, що деревина уражена грибами 

володіє зниженими фізико-механічними властивостями, та на думку 

споживачів стає не прийнятною для використання в якості конструкційного 

матеріалу, проте її структура на початкових стадіях гнилизни та невисока 

вартість створює передумови для використання у якості екологічно чистого 

наповнювача при отриманні деревинно-композиційних матеріалів. 

Низькоякісну деревину для потреб експерименту відбирали на 

лісозаготівельних підприємствах, що розташовані в поліській та лісостеповій 

зоні України. Також низькоякісну деревину сосни звичайної було відібрано з 

нижніх складів деревини Катюжанського лісництва, яке входить до складу ДП 

«Димерське лісове господарство», ВП НУБіП України «Боярська ЛДС», та ДП 

Попільнянське ЛГ за період 2016-2018 років. 

 

3.1 Визначення збудників гнилизни та вплив режимних параметрів 

сушіння для знезараження деревини 

Відомо, що різні види грибних уражень впливають на властивості 

деревини по різному, так для кращого розуміння біодеструкції, ідентифікації 

збудників гнилизних процесів та можливості використання технологічних 

заходів для обеззараження деревини запропоновано експеримент з впливу 

високих температур сушіння деревини на життєздатність грибів та їх спор у 

деревині.  

Для виявлення мікобіоти зразків з низькоякісної деревини сосни 

звичайної ураженої деревиноруйнівними та деревинозабарвлюючими 

грибними ураженнями рекомендується [36] застосовували загальноприйняті в 



85 

 

мікробіології та мікології методи, а саме метод прямої інокуляції на поживні 

середовища у чашках Петрі.  

Досліджувані зразки вводять в попередньо розлите на дно чашок Петрі 

середовище Чапека. Поживне середовище Чапека є типовим для висіву 

грибних культур біодеструкторів деревини. У своєму складі воно містить: г/л 

– сахароза(C12H22O11) – 30; NaNO3 – 2; К2НРО4 –1; МgSO4 – 7; H2O – 5; KCL – 

0,5; FeSO4 – 0,01; агар – 15, а його рН становить 7,0 – 7,3 [36]. Об’єм поживного 

середовища повинен перевищувати об’єм розміщених зразків які призначені 

для визначення мікробіоти. Всі зразки вводяться при стерильних умовах, та 

підлягають обов’язковій поверхневій стерилізації перед введенням. Введені у 

поживне середовище зразки деревини інкубують за температури 26–28 ˚С, яка 

є характерною для експозиції грибних уражень та спостерігають за ними на 5, 

7, 10-ту добу після висіву досліджуваного матеріалу. Після цього перевіряють 

наявність розвитку грибів протягом одного місяця [158].  

Ідентифікацію видів грибів проводять за морфологічними 

мікроструктурами ознаками грибних організмів (спорами, конідіями та ін.) 

користуючись світловими мікроскопами: “Micro-Med” та МБД-6 (об’єктиви 

х8, х40, х100) [159]. 

Таксономічну приналежність грибів встановлюють за визначниками і 

спеціальною літературою вітчизняних та зарубіжних авторів [160–164]. 

Латинські назви грибів наводились згідно з довідником «Fungi of Ukraine» 

[164]. Кількість зразків закладених в чашки Петрі для визначення збудників 

склала по 3 штуки на кожен вид ураження тобто в загальній кількості 12 для 

деревини сосни що мала ознаки заболонного та ядрового ураження грибами: 

синявою, чорнотою, бурою ядровою гнилизною, та ситовою гнилизною. 

 

 

 

 

 



86 

 

Таблиця 3.1  

Кількість закладених чашок для вивчення впливу температури та 

тривалості сушіння на життєздатність грибів 

Деревина сосни 

звичайної з 

ураженнями: 

Кількість закладених чашок Петрі зі 

зразками при витримці в сушарці, хв. 

τ1=5хв. τ 2=10хв. τ 3=15хв. τ 4=20хв. 

Бурою ядровою 

гнилизною 

3 3 3 2 

Сосновою губкою 3 3 3 3 

Заболонними окрасами 

(синявою) 

2 3 2 3 

Заболонними окрасами 

(чорнотою) 

3 3 3 3 

 

Для визначення впливу режимних параметрів термооброблення для 

знезараження ураженої деревини запропоновано провести експеримент 

наступним чином: відібрані зразки деревини з грибними ураженнями 

розміщали у лабораторній сушильній шафі «Снол 67/350». Оскільки мова йде 

про подрібнену деревину, то значення відносної вологості агента сушіння є 

неважливими, особливо за високих значень температур впливу (вище 100 ˚С). 

Температурний діапазон досліджуваних температур складав від 

t = 100 – 180 ˚С. Нижній діапазон температури вибрано через наявні спільні 

дослідження з Новицьким С.В [165] впливу сушіння на життєздатність грибів, 

а верхня межа температур вибрана з огляду на те, що поза такою межею 

відбувається обвуглення деревини, та є небезпека загоряння подрібненої 

деревини від контакту деревини з нагрітими металевим частинами сушарки. 

Тривалість процесу термообробки вибрана в діапазоні від 5 до 25 хвилин, 

оскільки збільшення тривалості термооброблення буде здорожчувати процес, 
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та враховуючи те, що на практиці подрібнена деревина сушиться впродовж 3 

– 12 хвилин. 

 

3.2. Методика визначення фізичних властивостей теплоізоляційного 

матеріалу 

Через високу вартість лабораторних досліджень з визначення 

теплопровідності утеплювальних матеріалів було запропоновано метод для 

одержання значень коефіцієнту  теплопровідності. Для цього розроблено і 

виготовлено спеціальне обладнання та використано плоский електронагрівач, 

що моделює низькокалорійне джерело тепла (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Схема пристрою для визначення теплопровідності 

Зразки теплоізоляційного матеріалу поміщали у пристрій, з обох сторін 

нагрівача для симетричного відведення тепла з поверхні нагрівального 

елемента. На досліджуваному зразку матеріалу, розміщували термопару з боку 

нагрівача. Зі зворотного боку зразка розміщували контрольну термопару. 

Зразок фіксували так, щоб кінець термопари прилягав до внутрішньої поверхні 

зразка. Вмикали електричний нагрівач, вимірювали температури поверхні 

нагрівача та на зворотній поверхні зразка. При підвищені температури 
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нагрівача до tmax = 40–42 ºС, нагрівач вимикали, а температуру продовжували 

вимірювати до досягнення значення 0,5 tmax на зворотній поверхні зразка. 

При виконанні дослідів кліматичні умови у приміщенні становили 

t = 22 ± 5 °С, φ = 60%. Зразки для визначення теплопровідності виготовляли у 

вигляді пластини розміром 250 х 250 мм і товщиною 30 мм. Допустима межа 

у зміні розмірів зразка була ± 1 мм. Теплопровідність визначали на зразках, 

висушених при 105 ± 5 °С до досягнення ними постійної маси. 

Коефіцієнт теплопровідності – λ обчислювали за формулою: 

λ =
𝛿

Δt / qcp
,     (3.1) 

де δ – товщина зразка, м; 

Δt – перепад температур на протилежних поверхнях зразка; 

qcp – середня густина теплового потоку, що проходить через зразок, 

Вт/м2. 

Коефіцієнт теплопровідності матеріалу обчислюють як середнє 

арифметичне значення отриманих результатів випробувань на десятьох 

зразках. Похибка визначення – не більше 7% 

Для забезпечення однакової кількості генерованого тепла нагрівачем 

при кожному вимірюванні, необхідно щоб опір електрообігрівача та напруга, 

що подається на цей нагрівач, а також тривалість імпульсу були постійними. 

Для цього було виготовлено плоский нагрівальний елемент з ніхромового 

дроту, на який подавали напругу, яку регулювали за допомогою 

лабораторного трансформатора – ЛАТР-2М. Відповідно густину теплового 

потоку від нагрівача, q,Вт/м2, можна визначити за рівнянням : 

𝑞 =
𝑈2

𝑅 2𝑆
 =

𝑃

𝑆
,     (3.2) 

де R– опір нагрівального елементу, Om; 

U – напруга, що подається на нагрівач, В; 

P – потужність нагрівального елементу, Вт; 

S –площа контакту нагрівача зі зразком, м2. 
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Для підтвердження можливості використання запропонованого нами 

методу визначення теплопровідності утеплювального матеріалу були 

проведені дослідження із використанням стандартизованого методу за ДСТУ 

Б В.2.7-41-95 [166]. Суть даного методу полягає у створенні збуджуючого 

теплового потоку, що направлений перпендикулярно до площини зразка 

приладом, що одночасно реєструє відклик теплового імпульсу. Випробування 

проводять при нестаціонарному режимі, встановлюють первинний 

перетворювач на поверхню зразка і утримують до появи на табло вторинного 

вимірювального приладу сталих показань. Реєстрацію значень проводять 

після появи повторюваних показів. Вимірювання проводять не менше ніж на 

трьох зразках, та визначають середнє значення.  

При виконанні дослідів кліматичні умови у приміщенні, де проводили 

випробування, становили t = 22 ± 2 °С, φ = 65 %. Зразки для визначення 

теплопровідності виготовляли у вигляді пластини розміром 250 х 250 мм і 

товщиною 30 мм. Допустима межа в змінах розмірів зразка була ± 1 мм. 

Теплопровідність визначали на зразках, висушених при 105 ± 5 °С до 

досягнення ними постійної маси. Значення коефіцієнту теплопровідності – λ, 

отримують за показом приладом у Вт/(м·К). Теплопровідність матеріалу 

обчислюють як середнє арифметичне значення теплопровідності трьох 

випробуваних зразків. Похибка визначення теплопровідності повинна 

складати – не більше 7%. 

Для визначення середньої щільності згідно ДСТУ Б В.2.7-38-95 [167] 

застосовували зразки у вигляді пластин розміром 100 х 100 х 28 мм. 

Випробування проводять на трьох зразках, які попередньо висушують при 

температурі t=105 ± 5 °С доки різниця маси зразка між зважуванням, не 

перевищуватиме 0,1%. 

Об’єм зразків обчислюють за даними геометричних вимірів, а середню 

щільність – 𝜌, кг/м3, обчислюють з похибкою до 1 кг/м3 за формулою: 

  𝜌 =
mс

V 
, кг/м3     (3.3) 

де mс – маса зразка у абсолютно-сухому стані, кг; 
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V – об'єм зразка, м3. 

Визначення водопоглинання за ДСТУ Б В.2.7-38-95 [167] при 

частковому зануренні зразка у воду виконують на таких же зразках, як і при 

визначенні середньої щільності. Зразки поміщають у ексикатор з водою так, 

щоб зразок був занурений у воду на глибину 5 ± 1 мм. Температура води в 

ексикаторі повинна сягати t=20 ± 2 °С. Вимірювання маси проводять через 

кожну добу до трьох разів поспіль, поки приріст маси не стає менше 0,1% від 

початкового її значення. За порівняльний показник беруть значення 

водопоглинання за період 24 години. Зважування проводять на сухому піддоні. 

Масу води, що витекла зі зразка під час зважування в піддон, включають до 

маси насиченого водою зразка. Водопоглинання – 𝜔, %, по збільшенню маси 

розраховують з похибкою до 0,1% за формулою: 

𝜔 =
𝑚в−𝑚с

𝑚𝑐
 ∙ 100, %    (3.4) 

де mв, mc – маси відповідно водонасиченого і сухого зразків, г. 

Водопоглинання зразків обчислюють як середнє арифметичне значення 

результатів випробування трьох зразків. 

Визначення сорбційної вологості проводять за стандартизованим 

методом, що регламентує ДСТУ Б В.2.7-38-95. Суть методу полягає у 

вимірюванні маси води, адсорбованої зразком сухого матеріалу з повітря 

[167]. Зразки масою 50–100 г висушують до постійної маси за температури 

t = 105 ± 5 °С, потім поміщають в ексикатор над дистильованою водою, стінки 

якого вкриті гідрофільним матеріалом для забезпечення високої вологості 

повітря всередині ексикатора при t = 20 ± 2 °С. Показником сорбційної 

вологості вважають її значення через 24 години. Сорбційну вологість,Wсорб,%, 

у відсотках обчислюють за формулою: 

𝑊сорб =
𝑚 2– 𝑚1

𝑚1
 ∙ 100,  %   (3.5) 

де: m1 – маса висушеного зразка, що зхакладається, г; 

m2 – маса зразка після витримування над водою, г. 
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Показник розповсюдження полум’я запропоновано визначати способом 

відмінним від стандартизованого. Відомий стандартний спосіб визначення 

індексу поширення полум'я поверхнею матеріалів ГОСТ 12.1.044-89 [168], 

полягає у впливі зовнішнього теплового потоку на зразок і запалюванні 

верхнього краю зразка пальником. При проходженні фронтом полум’я 

одночасно реєструють швидкість його поширення поверхнею зразка 

контрольних ділянок, що нанесені на шкалі фіксатора зразка, а також 

вимірюють температуру димових газів. За результатами випробувань 

розраховують величину безрозмірного індексу поширення полум'я, за яким 

класифікують матеріали. Суттєвим недоліком даного способу є те, що його не 

можна застосувати до неоднорідного за структурою пористого матеріалу, 

тобто деревинної шерсті, крім того пристрій має значний теплообмін з 

навколишнім середовищем, що сприяє нестабільності теплового потоку.  

У зв’язку з цим було запропоновано вдосконалення способу визначення 

параметрів займання та поширення полум'я теплоізоляційних будівельних 

матеріалів за рахунок зниження теплообміну з навколишнім середовищем 

[169], у якому зразок піддається дії теплового потоку від електричної 

радіаційної панелі. При цьому вимірюють час займання зразка, довжина його 

обгорілої частини, максимальний приріст температури димових газів, а також 

час досягнення максимальної температури та час проходження фронтом 

полум'я контрольних ділянок зразка. Схема установки для визначення 

показника розповсюдження полум’я наведена на (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 Схема установки з визначення розповсюдження полум’я 

[169]: 1 – місце забору повітря в камері установки, 2 – витяжний канал, 3 – 

припливний канал, 4 – тримач для встановлення зразка, 6 – електрична 

радіаційна панель, 7 – газовий пальник, 8 – патрубок живлення нагрівача, та 

подачі газу пропан для пальника, 10 – термопара, 11 – аналого-цифровий 

перетворювач, 12 – персональний компютер. 

Запропонована нами установка обладнана нагрівальним пристроєм 

(інфрачервоний випромінювач) та газовим пальником, що вмикаються без 

встановленого зразка для визначення теплового коефіцієнта самої установки. 

Для цього у витяжному патрубку відведення диму реєструють приріст 

температури до досягнення стабільного теплового режиму в установці. 

Внутрішній простір установки досягає стабільного температурного режиму 

протягом декількох хвилин після увімкнення радіаційної панелі та запалу 

пальника, температура витяжних газів зростає, допоки не встановиться на 

незмінному рівні, що свідчить про готовність установки до встановлення у неї 

зразка та його подальшого випробування. Зразок під час випробування 

піддають впливу теплового потоку електричної радіаційної панелі малої 
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потужності у нижній його частині. Це імітує малокалорійне джерело займання, 

а пальник розташований біля нижнього краю зразка призначений для займання 

піролізних газів розкладання, що утворюються при дії на зразок радіаційної 

панелі. При такому способі випробування зразків з органічними складовими 

утворюються газоподібні продукти горіння, які у процесі випробування 

спричиняють підвищення температури димових газів. Зростання температури 

димових газів вимірюють при випробуванні з одночасною фіксацією часу. Ці 

дані дозволяють побудувати криві кінетики наростання температури димових 

газів при випробуваннях матеріалу, що дає змогу визначити до якого класу 

горючості його слід віднести.  

Властивості горючості теплоізоляційних плит на основі деревинної 

шерсті запропоновано оцінювати спираючись на показники максимального 

приросту температури димових газів та зі значень розрахункових величини 

безрозмірного індексу горючості за коефіцієнтом I. Реєструючи температуру 

димових газів, час займання зразка та фіксуючи час проходження фронтом 

полум’я контрольних ділянок можна розрахувати коефіцієнт горючості I [169]: 

І = √
𝑞∙𝑄

𝑊
 ∙  

Δ𝑡max

Δt1
 ∙  

𝜏max  −𝜏0

𝜏0
 [1 +

60∙lг

l
 ∙ ∑

1

𝜏𝑖

𝑛
𝑖=1 ] ,    (3.6) 

де q – питома теплота згоряння газу пропан (23630), кДж л-1; 

Q – витрата газу пальника (0,001), л с-1 ; 

W – потужність електричної радіаційної панелі, 0,5 кВт; 

Δtmax – максимальний приріст температури димових газів. °C: 

Δtmax = tmax – t0 , 

де t0 – температура навколишнього середовища, °C; 

tmax – максимальна температура димових газів, °C; 

Δt1 - максимальний приріст температури нагрівального обладнання: 

Δt1 = t1 - t0 , 

де t0 – температура навколишнього середовища, °C; 
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t1 – температура вихідного повітря при роботі нагрівального 

обладнання, °C; 

τ0 – час займання зразка, с; 

τmax –час досягнення максимальної температури димових газів, с; 

τi – час проходження фронтом полум'я контрольних ділянок, с; 

l – довжина зразка, мм; 

lг – довжина пошкодження зразка, мм. 

Таким чином за значеннями коефіцієнта І можна оцінити показники 

індексу горючості випробуваного матеріалу, та зробити висновки для 

приналежності матеріалу до певної групи горючості.  

Звуко ізолювальні характеристики (клас звукопоглинання виробів) 

теплоізоляційного матеріалу запропоновано визначити за нормальним 

коефіцієнтом звукопоглинання [170], що проводили у порівнянні зі зразками 

стандартної деревиностружкової плити та теплоізоляційного матеріалу 

виготовленого з деревинної шерсті. Звукопоглинальна здатність матеріалу 

характеризується середньоарифметичним ревербераційним коефіцієнтом 

звукопоглинання. 

Використано стандартний метод вимірювання звукопоглинання у 

ревербераційній камері для будівельних матеріалів і конструкцій [170]. Суть 

методу полягає в послідовному вимірі часу реверберації у порожній камері ,𝜏1, 

та камері зі зразком,𝜏2, і подальшому визначенні коефіцієнта 

звукопоглинання,𝑎𝑠, враховуючи зміну еквівалентної площі звукопоглинання, 

∆𝐴. Коефіцієнт звукопоглинання обчислюють за формулою: 

𝑎𝑠 =
∆𝐴

𝑆
,      (3.7) 

де ∆𝐴 – зміна еквівалентної площі звукопоглинання камери після 

встановлення в ній зразка, м2; 

S – площа поверхні плоского зразка, м2. 

Зміну еквівалентної площі звукопоглинання камери ∆𝐴 можна 

розрахувати за формулою: 
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∆𝐴 = 𝑉 [
55,3

𝑐
(
1

𝜏2
−

1

𝜏1
) − 4(𝑚2 −𝑚1)]  (3.8) 

де 𝜏1 – середнє значення часу реверберації в камері без зразка, c; 

𝜏2– середнє значення часу реверберації в камері зі зразком, c; 

V– об'єм камери, м3 ; 

m – постійна загасання енергії, що визначається за графіками згідно 

[170] в залежності від частоти, вологості та температури в камері; 

𝑚2 −𝑚1 – різниця постійних загасання енергії двох послідовно 

проведених вимірювань. 

с – швидкість звуку, м/с, що можна обчислити за формулою: 

с = 332 + 0,6𝑡     (3.9) 

де t– температура повітря в камері, °С. 

Звукопоглинальна здатність матеріалу характеризується 

середньоарифметичним ревербераційним коефіцієнтом звукопоглинання,α, в 

кожному із трьох діапазонів частот: 

– у низькочастотному діапазоні (100–315 Гц); 

– у середньочастотному діапазоні (400–1250 Гц); 

– у високочастотному діапазоні (1600 – 8000 Гц). 

При цьому, в залежності від величини середньоарифметичного 

ревербераційного коефіцієнтом звукопоглинання,α, в кожному із вказаних 

діапазонів, звукопоглинальні матеріали відносяться до одного із трьох класів: 

– до класу 1 – при α>0,8; 

– до класу 2 – при α=0,4–0,8; 

– до класу 3 – при α=0,2–0,4. 

Для орієнтовної оцінки звукопоглинальних властивостей випробуваних 

зразків можна визначити приналежність даного матеріалу до того чи іншого 

класу за величинами середньоарифметичного нормального коефіцієнта 

звукопоглинання. Згідно наведених вимог у загальному випадку до 

звукопоглинальних відносять матеріали, які мають коефіцієнт 

звукопоглинання α ≥ 0,4 при частоті 1000 Гц. 
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3.3. Визначення біологічної стійкості теплоізоляційних плит 

Для визначення біологічної стійкості запропоновано використати метод, 

що застосовуються для нетканих матеріалів, а саме експрес-метод, який 

наближений до способу що реалізується в ГОСТ 26603-85 [171]. Для цього 

виготовляли зразки з масивної деревини, що являли собою тонкі пластинки 

розміром 4 х 20 х 60 мм, поверхня яких вкрита в’яжучим, що застосовували 

для виготовлення теплоізоляційних плит. Кількість зразків, що імітували 

утеплювач склала 30 шт. У якості контрольної групи з необробленою 

деревиною використано 15 зразків. Вологість усіх зразків була не вищою ніж 

W≤15%.  

Розмір зразків та спосіб визначення біологічної стійкості вибрано через 

те, що втрату маси від біологічного руйнування не можливо визначити на 

зразках теплоізоляційного матеріалу внаслідок його високої пористості та 

втрати цілісності зразків при реалізації методики за нормативними 

документами, що пропонуються для деревини чи деревинних матеріалів. 

Щодо методів біологічної стійкості, які рекомендовані для будівельних 

матеріалів [172, 173], та технічних деталей і засобів, то їх реалізацію 

ускладнює великий вміст розчинних солей амонію, що входять до складу 

в’яжучого. Солі амонію у разі накопичення у вологих камерах, чи зараження 

та висіву на поживне середовище впливатимуть на хімічний склад поживного 

середовища в момент введення в нього зразків, що не дозволяє 

використовувати стандартизовані методи. Запропоновані нами зразки, що 

імітують теплоізоляційний матеріал мали вищенаведені розміри. Це дозволяє 

провести очищення від субстрату при контролі втрати маси від біологічного 

розкладання. В якості субстрату виступав просіяний поверхневий шар ґрунту 

вологістю 40-45% з кислотністю в межах рН = 4,5–6,0. Контейнерами для 

закладання слугували дерев’яні соснові ящики з кришками (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3. Контейнер для закладання зразків 

Розміри внутрішніх стінок контейнерів становили 100 х 450 х 450 мм. 

Внутрішній простір контейнеру був переділений скляною перегородкою 

навпіл для закладання оброблених зразків що імітували утеплювальні плити 

та необроблені зразки низькоякісної деревини сосни. Зразки закладали у 

субстрат таким чином, щоб невкрита частина над субстратом становила не 

більше ніж 1/3 їхньої довжини над поверхнею субстрату.  

Термін, на який закладали зразки складав 60 діб. Протягом цього періоду 

контролювали вологість субстрату ваговим методом через кожні 15 діб. По 

закінченні досліду зразки виймали, очищували від субстрату за допомогою 

щітки, та висушували до досягнення ними постійної маси, після чого 

зважували.  

Висновки за розділом 3 

1. Визначено, що для ідентифікації грибних уражень, присутніх в 

низькоякісній деревині сосни, доцільно застосувати метод прямої інокуляції 

на поживному середовищі Чапека in vitro у чашках Петрі з подальшим 

спостереженням впродовж місяця, а ідентифікацію видів грибів проводити за 

морфологічними мікроструктурами – ознаками грибних організмів згідно 

визначників. Для запобігання розповсюдження грибних уражень визначено 

режимні параметри термічного оброблення низькоякісної деревини сосни. 

2. Для визначення таких фізичних показників, отриманих 

теплоізоляційних плит на основі деревинної шерсті, як вологопоглинання, 
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водопоглинання, щільності, звукопоглинаючої здатності доцільно 

використовувати відомі стандартні методики. 

3. Встановлено, що для визначення коефіцієнту теплопровідності 

отриманих теплоізоляційних плит використовувати стандартну методику 

недоцільно внаслідок обмеженої можливості використання специфічного 

лабораторного обладнання. У зв’язку з цим розроблено експрес-метод 

визначення коефіцієнту теплопровідності, результати випробувань за яким 

збігаються з результатами, отриманими за стандартним методом. 

4. Розроблено методику та пристрій для визначення горючості 

теплоізоляційних плит, який дозволяє визначати групу горючості матеріалу за 

запропонованим індексом горючості. 

5. Запропоновано методику з визначення біологічної стійкості 

оброблених в’яжучими речовинами тонких пластин низькоякісної деревини 

сосни в порівнянні з необробленою деревиною, яка дозволяє визначити втрату 

маси  та візуально оцінювати стан зразків. 

 

Результати досліджень цього розділу відображено у публікаціях «Спосіб 

визначення індексу горючості теплоізоляційних будівельних матеріалів» 

[169], «Пристрій для визначення індексу горючості теплоізоляційних 

будівельних матеріалів» [174]. 
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Розділ 4. Результати експериментальних досліджень 

Культура сосни звичайної в Українських лісах є найбільш поширеною, 

а її деревина найширше охоплюється промисловістю. Частка деревини сосни 

звичайної сягає 70–80% від загального обсягу лісозаготівель в Україні, тому 

нами при дослідженнях була зосереджена увага використанню низькоякісної 

деревини сосни, а саме деревини, що мала біологічні пошкодження спричинені 

деревиноруйнівними та деревинозабарвлюючими грибами.  

Для проведення всіх досліджень, що викладені в дисертаційній роботі 

використовували деревину сосни звичайної, з наявністю у ній таких вад, як 

ядрова гнилизна, що спричинена деревиноруйнівними грибами на різних 

стадіях розкладання та заболонні грибні окраси, деревина з іншим вадами чи 

характеристиками, що відносять її до низькоякісної не приймалася до уваги. 

4.1. Визначення збудників гнилизни та вплив режимних параметрів 

сушіння для знезараження деревини 

Зрази низькоякісної деревини для досліджень відібрано з нижніх складів 

деревини впродовж 2016–2018 років з Катюжанського лісництва, яке входить 

до складу ДП «Димерське лісове господарство», ВП НУБіП України 

«Боярська ЛДС», та ДП Попільнянське ЛГ що розташовані у поліській та 

лісостеповій зоні України. Так деревину що була відібрана в катюжанському 

лісництві в 26-тому  кварталі 8-го виділу з подальшою суцільною його рубкою 

було обстежено стовбури дерев сосни звичайної що мали ознаки ураження 

зокрема наявні плодові тіла гриба соснової губки (Phellinus Pini), що було 

підтвердженням наявності стовбурової гнилизни. В подальшому при 

розкряжуванні на ділові сортименти виявлено ядрову гнилизну стовбурів рис 

4.1, різних стадій деструкції на різній висоті стовбура.  

На спилах стовбурів що відібрані з лісосіки неозброєним оком помітна 

ядрова гнилизна, або білуваті плям в ядровій частині стовбура. Вся відібрана 

деревина з ядровою гнилизною умовно поділена на 3 групи за пошкодженістю 
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стовбурів згідно критеріїв визначення стадії гнилизни, що має значення для 

оцінки можливостей технічного використання ураженої деревини. 

 

   

а б в 

Рисунок 4.1 Низькоякісна деревина відібрана для досліджень на 

лісосіці, та нижніх складах лісозаготівельних підприємств: а – деревина 

сосни звичайної з грибними окрасами заболонної деревини, б – деревина з 

грибними окрасами, та ядровою гнилизною, в – деревина з ядровою 

гнилизною. 

При проведенні сортування відібраної деревини виділено: І група, що 

складала близько 50%, гнилизною уражена деревина на початковій стадії 

розвитку інфекційного зараження що характеризувалась слабким побурінням 

в місці ураження. Близько 30% відібраної деревини складала ІІ група, деревина 

якої знаходились в більш вираженій стадії хвороби, характерною ознакоюдля 

якої були процеси зниження механічної міцності деревини при 

органолептичному обстеженні. Близько 20% відібраних стовбурів що 

складали ІІІ групу стовбурів поражених ядровою гнилизною знаходились в 

останній стадії інфекційного процесу. Для них були явно виражені біо-

деструктивні процеси ураженої деревини, та помітне руйнування при 

органолептичному стиску. Деревину з заболонними грибними окрасами 

віднесли до І стадії гнилизни. 

Для виявлення анатомічних змін в деревині сосни ураженою гнилизною 

при допомозі мікротома з відібраної деревини виготовлені тимчасові 

мікропрепарати (рис 4.3), що аналізувались з допомогою світлового 
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мікроскопу Micro med XS 33300 згідно прийнятою в мікологічних 

дослідженнях методикою за Яценко-Хмелевським [175] та Ваніним [176, 177]. 

  

Рисунок 4.2 Виготовлення мікропрепаратів, та їх дослідження за 

допомогою світлового мікроскопа 

При проведенні лабораторного анатомо-мікроскопічного аналізу (рис 

4.3) нами було проаналізовано тимчасові мікропрепарати деревини на 

радіальному та тангентальному зрізах. Мікроструктуру деревини аналізували 

безпосередньо в місці пошкодження, у порівнянні зі здоровими ділянками 

деревини що розташовані біля місця ураження. 

  

а  б  

Рисунок 4.3 Мікрознімки деревини сосни: а – радіальний зріз деревини 

сосни, збільшення х 640; б – тангентальний зріз деревини сосни, збільшення 

х 1000 
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Структурні відмінності анатомічної будови відібраної деревини 

розглядалися в порівнянні зі зразками здорової деревини сосни. Під час 

анатомо-мікроскопічного аналізу деревини, що проводився на зразках 

низькоякісної деревини встановлено:  

Деревина на всіх досліджуваних зразках сосни характеризується добре 

розрізнюваним переходом річних шарів. Перехід від ранніх трахеїд до пізніх 

не різкий. Ранні трахеїди тонкостінні і широко порожнинні, їх радіальний 

розмір у 1,5–2 рази ширший ніж тангентальний. Пізні трахеїди деревини 

спостерігаються, як прямокутники, витягнуті в тангентальному напрямку. 

Радіальні стінки ранніх трахеїд несуть облямовані пори великих діаметрів. 

Облямування та отвори пор – правильні круги. Пізні трахеїди несуть витягнуті 

облямовані пори з косими щілинними отворами. Серцевинні промені 

гетерогенні, однорядні, рідше багаторядні. Внутрішні клітини серцевинних 

променів мають по одній великій порі в полі перехрещення на стінках, що 

сполучаються з трахеїдами. Крайові клітини серцевинного променя 

розміщуються в 1–3 ряди, володіють стінки хвилясті з зубчастим 

потовщенням. Ці клітини несуть невеликі круглі облямовані пори. На 

тангентальному зрізі багаторядні серцевинні промені зверху і знизу однорядні. 

Вертикальні та горизонтальні смоляні ходи, мають по 4–5 крупних 

тонкостінних клітин епітелію. 

Мікроскопічний аналіз зразків низькоякісної деревини (рис. 4.4) при 

якому у І групи зразків виявлені гіфи грибів, що розміщувались в трахеїдах 

деревини (рис. 4.4 а).  
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Рисунок 4.4 Мікроскопічний аналіз зразків низькоякісної деревини 

В деревині ІІ групи стовбурів гіфи грибів були виявлені в тканинах 

серцевинних променів та в трахеїдах деревини сосни (рис. 4.4 б). При 

мікроскопічному дослідженні ураженої деревини стовбурів ІІІ групи 

спостерігались окремі структурні елементи у вигляді волокон, та частинки 

деревини забарвлені в буруватий колір (рис. 4.4 в). 

Анатомо-мікроскопічний аналіз поверхні деревинних зразків показав, 

що візуальний вигляд цілісності деревини ураженої деревиноруйнівними 

грибами на ранніх стадіях виявився густо-пористим, що являється небажаним 

при використанні її як конструкційного матеріалу. На мікрорівні це повязано 

тим, що велика площа поверхні створена ферментом гриба піддається 

окисленню повітрям з одного боку, а з іншого подальшому руйнуванню 

залишками грибних ферментів при сприятливих вологісно-температурних 

умовах. 

Деревина уражена деревино-забарвлюючими грибами представлена 

мало зруйнованою анатомічною структурою волокон лібриформу з щільними 

непошкодженими стінками. Тобто дія деревозабарвлювальних грибів 

незначна на стінки мертвих лігнінофікованих трахеїд, розкладаючи в 

основному олігомерні сполуки клітин. 

Відомо, що в біодеструкції деревини, як правило, беруть участь кілька 

видів грибів одночасно або почергово. Результатом діяльності грибних 

пошкоджень на поверхні будівельних матеріалів є зниження їх фізико-

механічних і експлуатаційних характеристик (зниження міцності, погіршення 
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адгезії між окремими компонентами матеріалу і т. д.), а також погіршення їх 

зовнішнього вигляду (знебарвлення поверхні, утворення пігментних плям 

тощо). 

4.2. Визначення збудників гнилизни та вплив режимних параметрів 

сушіння для знезараження деревини. 

Видовий склад мікобіоти деревини відібраної на нижніх складах, 

досліджували у лабораторії лісового насінництва і розсадництва НУБіП 

України. Для цього зразки деревини кожного з класів деструкції попередньо 

дезінфікували над відкритим полум’ям для знищення занесених на поверхню 

під час виготовлення зразків грибків та бактерій в спеціальному ламінарному 

боксі (рис 4.5 ).  

 

Рисунок 4.5 Підготовка зразків до визначення збудників гнилизни 

 

Зразки деревини поміщали в готове середовище та накривали кришками 

після чого завантажували в термостат для створення сприятливих умов для 

розвитку грибів згідно [36]. Закладені зразки інкубували за температури 

27±1С протягом 5–7 діб, фотографії вирощених культур наведено на рис. 4.6. 
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Рисунок 4.6 Грибні культури на поверхні зразків що аналізували після 

експозиції у термостаті. 

 

Мікроскопічне дослідження морфологічних структур видів грибів 

здійснювали методом виготовлення тимчасових мікроскопічних препаратів, 

які вивчали за допомогою світлового лабораторного мікроскопа XS-3300. 

Грибні культури ідентифікували за морфологічними мікроструктурами грибів 

(спорами, конідіями та ін.). Визначені збудники гнилизни наведено в табл. 4.1 

 

Таблиця 4.1 

Збудники гнилизни, що виявлені при дослідженні виду ураження 

Вид ураження 

деревини 

Ядрова гнилизна заболонні грибні окраси 

Синява Чорнота 

 

Виявлені 

збудники 

Phellinus Pini Fusarinum Fusarinum 

Mucor Aspergilus Flavus - 

Claolosporidium Alternaria - 

Aspergilus Trichoderma - 

Видно, що деревина уражена ядровою гнилизною окрім 

безпосереднього збудника (соснової губки Phellinus Pini). За типом 

руйнування деревини цей представник базидіоміцетів є збудником бурої 

гнилі, як і вид (Mucor) що також був присутній в частині зразків. Оскільки на 

зразках з ядровою гнилизною знайдені інші види грибів, такі як 

(Claolosporidium та Aspergilus) то можна стверджувати, що деревина під час 
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розкладання окремих ділянок деревини попутньо є середовищем для розвитку 

інших деструкторів деревини на неуражених ділянках, які слугують в 

основному для часткового розкладання деревини, та підготовки деревинного 

субстрату до подальшого розкладання. Зразки деревини з грибними 

заболонними окрасами синяви містила такі види грибів, що належить до 

відділу Ascomycota. Серед них види родів: Fusarinum, Aspergilus Flavus, 

Trichoderma та Alternaria. На зразках деревини що мала чорне плямисте 

забарвлення (чорну плісняву) на поверхні, виявлено лише вид гриба 

Fusarinum.  

Нами запрпоновано використання технологічних заходів для 

обеззараження деревини, для цього проведено експеримент з впливу високих 

температур сушіння деревини на життєздатність грибів та їх спор в деревині, 

температури сушіння досягали значень t1 = 140 °С, t2 = 160 °С та t1 = 180 °С, 

фото наведені на рис. 4.7. Результати з закладання сушених часток деревини 

на поживне середовище з подальшим пророщуванням грибів зведені в табл. 

4.2. 

  

Рисунок 4.7 Визначення життєздатності грибів деревини після сушіння 

 

Після високотемпературного сушіння зразки вводили у стерильне 

поживне середовище та інкубували в термостаті протягом 30 діб. 
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Таблиця 4.2  

Кількість позитивних результатів виявлених уражень, що розвиваються 

після сушіння різними режимами  

Деревина сосни 

звичайної з 

ураженнями: 

Кількість позитивних значень при витримці в 

сушарці, хв. 

τ1=5хв. τ 2=10хв. τ 3=15хв. τ 4=20хв 

Бурою ядровою 

гнилизною ранніх 

стадій розкладання 

3 3 2 1 

Сосновою губкою 2 3 3 2 

Синявою 2 2 1 2 

Чорнотою 3 3 3 2 

 

При аналізуванні даних отриманих після проведення експерименту з 

впливу високих температур сушіння деревини на життєздатність грибів (табл. 

4.2) стає зрозуміло, що рекомендувати такий спосіб знезараження деревинних 

часток недоцільно, оскільки він виявився малоефективним. Висока 

температура під час сушіння в лабораторній сушарці дещо знижує 

життєздатність грибів, проте не всі зразки виявились стерильними навіть при 

найвищих значеннях температури сушіння. Збільшення часу сушіння призведе 

до здорожчання процесу через витрати на нагрівання сушильного агента та 

низької продуктивності сушарки в силу затраченого часу знаходження 

деревини в полі високої температури. 

 

4.3 Виготовлення зразків утеплювального матеріалу  

У якості наповнювача при розробці теплоізоляційних матеріалів 

використана деревинна шерсть, виготовлена з низькоякісної деревини сосни 

що мала ураження ядрової гнилизни та з грибними окрасами. Отриманий 

волокнистий матеріал подібний фіброліту який виготовляється з тонких, 

вузьких деревинних стружок – деревинної шерсті і в’яжучого компонента, 

проте на відміну від фіброліту виготовлений на інших в’яжучих речовинах, 
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оскільки фіброліт в переважній більшості виготовляється на каустичному 

магнезиті, рідше портландцементі. 

Деревинну шерсть (рис. 4.8) з ураженої деревини для дослідження 

виготовляли шляхом стругання на деревинно-шерстному верстаті СД-2. Після 

виготовлення аналізували її фракційний склад та визначали раціональні 

геометричні параметри шерстин-стружок. 

 

 Рисунок 4.8 Загальний вигляд виготовленої деревинної шерсті 

Оскільки низькоякісна деревина з грибними ураженнями має відмінні 

від здорової властивості, то і виготовлена з неї деревинна шерсть володітиме 

іншими характеристиками, зокрема видно, що після отримання деревинної 

шерсті її волокна з ІІІ групи зразків деревини складали мілкішу фракцію, що 

виявлялось у великій кількості коротких шерстин. Задля аналізу фракційного 

складу деревинних часток після отримання деревинної шерсті виконано аналіз 

просіюванням проб матеріалу через набір стандартних сит (рис 4.9 а). Після 

просіювання зважувався залишок на кожному ситі (рис. 4.9 б) й обчислювався 

його вміст (% за масою) фракцій у початковій пробі. Обробка даних аналізу 

полягала в тому, що всі залишки на ситі зважувались на електронній вазі AXIS 

A 250 з похибкою вимірювання не більше ± 0,01 г, а вихід визначався у 

відсотках. Результати просіювання зведені в табл. 4.3. 



109 

 

Таблиця 4.3 

Фракційний склад деревинної шерсті, частка у % після просіювання  

Діаметр отворів 

сит, мм 

Група відібраної деревини 

І ІІ ІІІ 

Ø 4 0,5 0,5 1,5 

Ø 8 4 4 8 

Ø 12 6 7 14 

Аналізуючи отримані дані можна сказати, що всі шерстини мають 

однакову товщину та ширину, оскільки це залежить від геометричних 

параметрів ножа яким її отримують, але довжина волокон може бути різною, 

проте не більша ніж довжина чурбака. Укорочення шерстин відбувається при 

зламі шерстин, на що сильно впливає механічна міцність деревини з якої вони 

виготовлені. Так деревина з ІІІ групи найбільш ушкоджена, через що отримані 

шерстини є ламкими особливо в місцях ушкоджень, тому виявляється така 

нерівномірність при просіюванні і деревинна шерсть з найушкодженіших 

ділянок деревини випадають крізь отвори сита. В технологічний процес при 

виготовленні утеплювальної плити відсів таких шерстини не слід 

використовувати, адже це призведе до перевитрати в’яжучого, та зниженої 

міцності виробів при однаковій щільності. 

При аналізі геометричних параметрів а саме довжини елементарних 

часток шерсті можна зробити висновок, що у загальному обсязі шерстин 

переважають довгі волокна, проте укорочені частки довжиною менше 50 мм 

не варто використовувати при виробництві утеплювального матеріалу. Отже, 

деревину першої І та другої ІІ категорії варто просіяти на ситах з отворами 8 

мм, а деревину ІІІ категорії на ситі з отворами 12 мм.  
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а б 

Рисунок 4.9 Деревинна шерсть: а – на ситі, б – відсіяна фракція 

деревинних часток. 

Для проведення експериментальних досліджень використовували шари 

подрібненої деревини з сит отворами діаметром 8мм для деревини ІІ та І груп, 

і 12 мм для деревини ІІІ групи з відповідними розмірами частинок: 0,5 мм по 

товщині, 4 мм по ширині та довжину волокон 50–400 мм. 

Зразки теплоізоляційного матеріалу на основі деревинної шерсті і 

в’яжучого готували методом пресування у перфорованих металевих прес-

формах розміром 350×350×30 мм (рис. 4.10). 

 

Рисунок 4.10 Заповнення прес-форми сировинною масою для 

пресування 
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У якості наповнювача плит слугувала деревинна шерсть, попередньо 

виготовлена з низькоякісної деревини сосни. Шерсть була висушена за 

температури t =100 ˚С протягом τ = 20 хв до вологості W ≈ 10 %. 

У якості в’яжучого використовували два типи речовин, а саме 

неорганічне в’яжуче на основі рідкого скла та органо-мінеральне в’яжуче на 

основі ПВА дисперсії. Такий вибір речовин обґрунтований екологічною 

безпечністю та хімічною нейтральністю основ. Використане на неорганічній 

основі «вогнезахисне покриття» (Технічні умови України: ТУ.У 20.5-

40778227-001:2017 [178]), основою якого є рідке скло (водний лужний розчин 

силікатів калію) та покриття на органо-мінеральній основі (патент України на 

корисну модель № 95440 «Вогнезахисне покриття для деревини» [179]) на 

основі ПВА дисперсії. Оскільки в останні роки спостерігається тенденція з 

підвищення вимог екологічності та безпечності до виробів деревообробної 

промисловості що використовуються в будівельній галузі, то матеріали для 

в’яжучих речовин вибирали з поміж тих, що мають гігієнічні висновки та 

відповідають вимогам чинної інструкції (№ 6035.А-91 «Инструкция по 

санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных 

для применения в строительстве и производстве мебели»). Це вказує на їхню 

безпечність та придатність до використання у місцях, де знаходяться та ведуть 

життєдіяльність люди.   

Підготовка в’яжучого полягала у доведенні його в’язкості за допомогою 

води до 10 с та 17 с (при збільшенні співвідношення удвічі в’яжучого в 

композиції) по віскозиметру ВЗ-4. Додавання води сприяло рівномірному 

нанесенню покриття в’яжучого по всій поверхні волокон, хоча цим самим 

збільшувався вміст вологи в матеріалі, яку в подальшому слід випарувати. 

Зразки теплоізоляційного матеріалу з низькоякісної деревини 

виготовляли у лабораторних умовах наступним чином: попередньо зважені 

деревинну шерсть і в’яжуче поміщали у ємність та ретельно перемішували. 

Перемішування відбувалося до повного змочування деревинної шерсті, після 

чого приготовану сировинну суміш поміщали на сито для стікання залишків 
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в’яжучого на 60 с та, зваживши, заповнювали прес-форму. Наповнена прес-

форма піддавалась гарячому пресуванню під тиском P = 0,02 МПа при 

температурі t = 100 – 110 ˚С. Термін витримки становив 30 с на кожен 

міліметр пресованого виробу, тобто 15хв для товщини виробу в 30 мм . Після 

цього температуру знижували до t = 75 ˚С та витримували зразки впродовж 

60 с на кожен міліметр товщини пресованого виробу. Після зняття 

навантаження зразки витримували 1 добу при кімнатній 

температурі t = 20 – 22 ˚С та відносній вологості повітря близькій φ ≈ 65 %. 

Зразки теплоізоляційного матеріалу готували при таких 

співвідношеннях масових частин наповнювача та в’яжучого (рис. 4.11, 4.12): 

А– деревинна шерсть – в’яжуче на неорганічній основі (рідке скло) при 

співвідношенні 1:1; 

Б– деревинна шерсть – в’яжуче на неорганічній основі (рідке скло) при 

співвідношенні 1:2; 

В– деревинна шерсть – в’яжуче на органо-мінеральній основі (ПВА 

дисперсія) при співвідношенні 1:1. 

   

А     Б    В   

Рисунок 4.11 Загальний вигляд зразків теплоізоляційного матеріалу 
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А     Б    В   

Рисунок 4.12. Вигляд поверхні зразків теплоізоляційного матеріалу 

Після пресування зразків плит з них вирізали зразки для проведення 

випробувань, крайки яких обпилювали по всьому периметру не менш ніж на 

40 мм з кожної сторони. Кількість зразків для кожного випробування склала 9 

штук для кожного з видів плит. Виготовлені зразки кондиціонували близько 

одного тижня та піддавали випробуванням для визначення їх фізичних та 

теплотехнічних властивостей.  

Дослідження процесу теплопровідності утеплювального матеріалу на 

основі деревинної шерсті проводили експериментальним методом, наведеним 

у підрозділі 2.4. Для встановлення теплофізичних характеристик 

низькоякісної деревини сосни були проведені дослідження щодо її 

теплопровідності при дії нагрівального пристрою для цього набирався сандвіч 

із пластин деревини, що були оброблені в’яжучими речовинами які 

використовуваи для виготовлення утеплювального матеріалу з деревинної 

шерсті (рис.4.13, 4.14).  

 

Рисунок 4.13 Підготовлення зразків деревини до визначення коефіцієнту 

теплопровідності 
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Рис. 4.14 Визначення теплопровідності зразка деревини під дією 

нагрівального елементу 

Результати досліджень з визначення максимальної температури (0,5t, °С) 

та тривалості індукційного часу передавання температури через шар деревини 

виконували за методикою та на обладнанні, які наведені у Розділі 2, результати 

отримані під час експерименту наведено на рис. 4.15, 4.16. 

 

Рис.4.15 Результати випробувань теплопровідності чотирьох зразків 

(сандвіч) сухостійної деревини сосни: 1 – крива підвищення температури 

деревини зі сторони нагрівача, 2 – значення температури на зворотній 

поверхні необробленої деревини; 3 – значення температури на зворотній 

поверхні обробленої органо-мінеральним в’яжучим деревини; 4 – значення 
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температури на зворотній поверхні деревини обробленої неорганічним 

в’яжучим [180] .Точки τ1 і τ2 відповідно з рис. 2.8. 

 

Рис.4.16 Результати випробувань утеплювального матеріалу на основі 

деревинної шерсті з низькоякісної деревини сосни: 1 – крива нагрівання, 2 – 

значення температури на зворотній поверхні обробленої органо-мінеральним 

в’яжучим; 3 – значення температури на зворотній поверхні обробленої 

неорганічним в’яжучим [180] . Точки τ1 і τ2 відповідно з рис. 2.8. 

Як видно з рис. 4.15, при дії на зразки сухостійної деревини сосни 

нагрівального елементу почалося інтенсивне передавання тепла до поверхні 

зразка, та незначне підвищення температури на зворотній поверхні зразка на 

протязі близько 800 с. У результаті проведених випробувань шляхом 

порівняння результатів вимірів необробленої та обробленої в’яжучими 

речовинами встановлено, що теплопровідність даних зразків характеризується 

самою деревиною, оброблення деревини неорганічним в’яжучим підвищує 

інтенсивність набору температури на 5 %, натомість оброблення деревини 

неорганічним в’яжучим знижує передачу тепла на 3 %. 

При застосуванні деревинної шерсті з низькоякісної деревини сосни (рис. 

4.16) процес передачі тепла збільшується до 1200 с для неорганічного 

в’яжучого і понад 1450 с для органо-мінерального в’яжучого. Встановлено, що 

механізми процесу теплоізоляції при передаванні енергії через матеріал 
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полягає в утворені повітряних бар’єрів, що дає можливість впливати на цей 

процес. Які полягають у зниженні пористості матеріалу. Так, зі зменшенням 

об'ємної маси матеріалу, теплопровідність знижується. 

По результатах виміряної температури за отриманими залежностями 

(2.95,2.102–2.104) розраховані теплофізичні характеристики утеплювальних 

матеріалів з низькоякісної деревини сосни що наведені у табл. 4.4. 

Таблиця 4.4  

Теплофізичні характеристики виробів з низькоякісної деревини сосни 

визначені експериментальним методом [180] 

Назва 

матеріалу 

Товщ

ина, м

м 

Маса, г Розрахункові характеристики виробів з деревини 

Щільн

ість ρ, 

кг/м3 

Теплова 

активність, 

Вт·с1/2/(м2·К)

 

Температуро

провідність, 

м2/с 

Теплопровід

ність 

λ, Вт/(м∙К) 

Теплоємніс

ть, 

кДж/(кг·К) 

Необроблений 

пиломатеріал 

150×150×4 мм 

17,5 231 423,2 340,3 0,17·10–6 0,132 2,4 

Пиломатеріал 

оброблений 

органо-

мінеральним 

в’яжучим 

19,5 223 488 331,2 0,16·10–6 0,121 1,5 

Пиломатеріал 

оброблений 

неорганічним 

в’яжучим 

19,3 212 485 305,9 0,18·10–6 0,129 1,7 

Деревинна 

шерсть на 

неорганічному 

в’яжучому 

19 146 341,7 337,5 0,078·10–6 0,094 3,6 

Деревинна 

шерсть на 

органо-

мінеральному 

в’яжучому 

20 82,6 183 326 0,06·10–6 0,079 7,29 

Дослідження показали, що зразки з низькоякісної деревини сосни 

володіють теплофізичними властивостями, а саме коефіцієнти 

теплопровідності і температуропровідності (табл. 4.4), що наближені до 

звичайної деревини які наводяться в літературних джерелах  –

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BD_(%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
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λ=0,116 Вт/(м∙К), а=1,5·10–7 м2/с [181]. Як видно з представлених результатів 

оброблення такої деревини в’яжучим суттєво не вплинуло на теплопередачу 

та знаходиться у тих же межах, шо  й необроблена деревина. Натомість для 

теплоізолювальних виробів з деревинної шерсті за рахунок утворених 

повітряних пор значення теплопровідності знижується у 1,5–2,2 рази, 

температуропровідність у двічі, а теплоємність підвищується  у 4 рази.  

Для порівняння достовірності значень коефіцієнтів теплопровідності 

отриманих на експериментальній установці проведено також визначення  їх за 

стандартизованим методом згідно ДСТУ Б В.2.7-41-95 [181]. Ілюстрація  

випробування представлена на рис 4.17. 

 

Рисунок 4.17 Випробування зразка утеплювального матеріалу з 

допомогою приладу БИТ-021А 

 Випробування за стандартизовангим методом проводили, як і за 

експериментальним при нестаціонарному режимі теплопередачі. Значення 

коефіцієнту теплопровідності, λ, отримані за безпосереднім показом приладу 

у Вт/(м·К), визначали як середні значення трьох вимірювань зразка – табл. 4.5.  

Таблиця 4.5 

Значення коефіцієнта теплопровідності λ, отримані за стандартизованим 

методом у порівнянні з експериментальним 

Зразки 

утеплювального 

матеріалу 

Визначення за 

експериментальними 

методом, 

λ, Вт/(м∙К) 

Визначення за 

стандартизованим 

методом, 

λ, Вт/(м∙К) 

Різниця показів 

між методами, 

% 

Зразок А 0,129 0,136 5,8 

Зразок Б 0,094 0,090 3,9 

Зразок В 0,079 0,075 4,9 
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При порівнянні результатів визначення коефіцієнта теплопровідності λ, 

отримані з використанням стандартизованого методу [181], показали 

допустиму збіжність, тобто отримані значення за експериментальним методом 

збігаються з дійсними. Максимальна розбіжність за трьома значеннями 

вимірювань становить 5,8 %. Наявність такої розбіжності не суттєво знижує 

точність експериментального методу і є чинником, що свідчить на користь 

застосування розглянутого способу, оскільки застосування нормативного 

способу пов'язано з певними труднощами його реалізації в силу 

важкодоступності та дороговизни лабораторного обладнання. 

4.5 Результати визначення щільності та впливу вологи на 

властивості запропонованого теплоізоляційного матеріалу  

Однією з найважливіших характеристик, що впливає на 

теплоізолювальні властивості є щільність. Щільність утеплювача, що 

розробляється можна оцінити за об’ємним співвідношенням твердого 

компонента (деревинної шерсті із в’яжучим) та повітрям, що заповнює 

міжструктурні пори матеріалу. При виготовленні утеплювача критерієм, що 

буде зменшувати кількість повітряних пор є тиск пресування за сталих 

величин розмірів часточок, та співвідношення між компонентами сировинної 

маси. Визначення середньої щільності зразків утеплювального матеріалу на 

основі деревинної шерсті проводили на трьох висушених зразках кожного 

виду згідно ДСТУ Б В.2.7-38-95 [182]. Після обчислення об’єму за 

вимірюванням геометричних розмірів зразки зважували, та визначали об’єм 

кожного зі зразків, результати визначення щільності зведені у табл. 4.6.  

Таблиця 4.6 

Середня щільність експериментальних зразків утеплювача  

Зразки 

утеплювального 

матеріалу 

Номінальна щільність, що 

закладалась при проектуванні 

ρпр, кг/м3 

Фактична середня щільність 

виготовлених зразків ρ, кг/м3 

Зразок А 150 145 

Зразок Б 300 341 

Зразок В 200 183 
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З представлених значень щільності виготовлених експериментальних 

зразків зрозуміло, що фактичні значення щільності відрізняються від 

проектних та складають для зразків А 145 кг/м3та Б 341 кг/м3, а для зразків В 

–183 кг/м3. 

Основною причиною псування теплоізоляції в процесі експлуатації є 

волога, яка проникає в товщу теплоізоляції. Зволоження теплоізоляції 

відбувається зазвичай шляхом конденсації вологи на холоднішій поверхні або 

шляхом проникнення водяної пари в товщу утеплення через різницю 

парціальних тисків водяної пари, у повітрі, зовні і всередині приміщення. 

Водопоглинання утеплювального матеріалу виконували при частковому 

зануренні зразка у воду (рис 4.18) процес прямого зволоження утеплювача під 

час експлуатації можливий лише при порушенні цілісності поверхневих шарів 

стін чи покрівлі, або аварійних ситуаціях комунікаційних систем. 

 

Рисунок 4.18 Випробування зразка на водопоглинання 

Результати випробування матеріалу представлені у табл. 4.7 

середньоарифметичним значенням трьох зразків. 

 

Таблиця 4.7 

Значення величин водопоглинання зразків утеплювального матеріалу 

Зразки 

утеплювального 

матеріалу 

Маса зразків до 

витримки у 

контакті з 

водою, 

г 

Маса 

поглинутої 

води,г 

Величина 

водопоглинання, 

% 

Зразок А 78,35 8,07 10,3 

Зразок Б 80,64 6,61 8,2 

Зразок В 102,30 9,62 9,4 
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Водопоглинання окремих шерстин деревини що контактують з водою, 

тобто занурені, проходить за процесом характерними на першій стадії 

насичення деревини водою, коли процес відбувається під дією капілярних сил, 

протягом 50-ти годин, деревина набирає здебільшого вільну воду. Інші 

шерстини, що контактують з ними через прошарок в’яжучого вже не можуть 

насичуватись водою капілярно, тому звідбувається дифузійне проникнення 

через клітинні стінки трахеїд деревини, а також під дією градієнта вологості.  

Величини водопоглинання, отримані при випробуваннях знаходяться в 

рамках допустимих значень нормативних документів. Для виробів, 

призначених для теплоізоляції конструкцій, значне водопоглинання є не 

бажаним, адсорбована вода витісняє повітря з пор деревини, чим погіршує 

теплоізоляційні властивості матеріалу вцілому. 

Підвищення вологості утеплювального матеріалу внаслідок поглинання 

вологи тобто сорбції є більш частим явищем, процес накопичення вологи 

матеріалом можливий при неправильному монтуванні пароізоляційної 

мембранни, або її пошкодженні. Для розуміння властивостей гігроскопічності 

виконано дослід з визначення сорбційної вологості згідно ДСТУ Б В.2.7-38-95 

[182]. При якому вимірювалаь маса води, адсорбованої зразком сухого 

матеріалу з повітря. Висушені зразки поміщались в ексикатор (рис 4.19) над 

дистильованою водою, стінки якого вкриті гідрофільним матеріалом для 

забезпечення високої вологості повітря всередині ексикатора.  

 

 

Рисунок 4.19 Закладання зразка у ексикатор для визначення сорбційної 

вологості утеплювального матеріалу 
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Середні значення сорбційної вологості наведені у табл. 4.8, її велчини 

виражені у % через 24 години витримки у ексикаторі, Дослід продовжували 

протягом 10-ти діб для розуміння динаміки накопичення вологи. 

Таблиця 4.8  

Значення показників сорбційної вологості матеріалу Wсорб 

Зразки 

утеплювального 

матеріалу 

Показник сорбційної вологості 

з витримкою протягом 10-ти 

діб 

W10 (%) 

Показник сорбційної 

вологості  

Wсорб (%) 

Зразок А 16 7 

Зразок Б 13,5 6,7 

Зразок В 12 6 

На основі результатів збільшення вологості зразків побудовані графіки 

сорбції, які представлені на рис 4.20. 

 

 

Рисунок 4.20 Графіки сорбції зразків утеплювального матеріалу 

Встановлено, що поглинання сорбційної вологи має подібний характер 

для всіх зразків утеплювача, що пояснюється вмістом у матеріалі гідрофільних 

деревинних часток, які здатні до накопичення вільної вологи з повітря. Видно, 

що графіки сорбції вкладаються у логарифмічну залежність, при цьому 

рівняння регресії матимуть наступний вигляд  
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Для зразка А при коефіцієнті кореляції k =0,93 отримано рівняння: 

 𝑊 = 1,66 ln(τ) +  10,09       (4.1) 

Для зразка Б при коефіцієнті кореляції k =0,94 отримано рівняння: 

 𝑊 =  1,44 ln(τ) +  8,92      (4.2)  

Для зразка В при коефіцієнті кореляції k =0,97 отримано рівняння: 

 𝑊 = 1,23 ln(τ) +  7,93       (4.3)  

Видно, що зростання сорбційної вологи відбувається не стрімко, 

кількість та вид в’яжучого майже не впливає на цей процес. Окрім того, 

значення вологопоглинання зразків утеплювача протягом 24-х годин складає 

для зразків А Wсорб = 7%, для зразків Б Wсорб = 6,7% та 6,1% для зразків В. Це 

що свідчить про помірну здатність матеріалу до накопичення вологи з повітря. 

При дифузному зволоженні біологічних матеріалів неодмінно 

відбувається зміна їх лінійних розмірів внаслідок набрякання рослинних 

волокон. при проведенні досліду з визначення сорбційної вологості попутно 

визначалась зміна лінійних розмірів зразків для розуміння процесів 

формостійкості матеріалу виготовленого з біологічних волокон здатних до 

зміни лінійних розмірів внаслідок вологісних коливань. Розміри зразків 

фіксувались до закладання в ексикатор, та після витримки в ньому протягом 

48-ми годин, зміна розмірів зразків представлена середнім значенням трьох 

зразків у табл. 4.9 у відносних показниках.  

Таблиця 4.9 

Зміна лінійних розмірів при набряканні матеріалу 

Зразки 

утеплювального 

матеріалу 

Зміна лінійних розмірів матеріалу, % 

Довжина ∆l Ширина ∆b Товщина ∆h 

Зразок А 0,1 0,2 0,2 

Зразок Б 0,1 0,0 0,1 

Зразок В 0,2 0,1 0,3 
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4.6 Результати визначення горючості запропонованого 

утеплювального матеріалу  

Для визначення горючості утеплювальних матеріалів проведені вогневі 

випробування зразків на розробленій нами експериментальній установці. Для 

проведення вогневих випробувань розміри та щільність зразків становили: 

зразок А – 300×300×28 мм, щільність 147 кг/м³; зразок Б– 300×300×28 мм, 

щільність 143 кг/м³; зразок В – 300×300×27 мм, щільність 274 кг/м³. 

На рис. 4.21 показано процес прогрівання експериментальної установки 

без встановленого зразка для випробувань – а та встановлення зразка у 

фіксатор для подальшого випробування, на якому нанесена шкала для 

реєстрації ділянок проходження фронтом полум’я – б. 

 

  а     б 

Рисунок 4.21 Підготовлення до випробування установки та 

встановлення зразка утеплювального матеріалу 

Результати досліджень з визначення приросту максимальної температури 

газоподібних продуктів горіння, t, оС, деревинного матеріалу, проведених у 

лабораторних умовах, наведено на рис. 4.22 і  табл. 4.10. Візуалізацію 

експериментальниїх досліджень представлена на рис.4.23 –4.25. 
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Рисунок 4.22 Динаміка наростання температури димових газів при 

випробуванні зразків [183] 

Під час випробування зразка А виявилось (рис. 4.22), що матеріал на 

основі деревинної шерсті і неорганічного в’яжучого при співвідношенні 1:1 

відноситься до горючих матеріалів, оскільки, під час температурного впливу 

було зафіксовано тління у товщі матеріалу. При дії радіаційної панелі на 

зразки матеріалу А (крива А, рис. 4.22) температура газоподібних продуктів 

горіння демонструвала пікове підвищення до 150 ºС.  Зразки Б та В виявилися 

стійкішими та витримали випробування. 

 

а    б    в 

Рисунок 4.23 Результати випробувань процесу займання та поширення 

полум’я матеріалу: а – вплив полум’я на зразок, б – горіння матеріалу на основі 

деревинної шерсті і неорганічного в’яжучого при співвідношенні 1:1; в – 

тління матеріалу всередині після випробування зразка.  
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а     б 

Рисунок 4.24 Випробування зразків Б: а – зразок Б після випробування, б 

– поверхня шерстин, збільшення х40. 

Отже, збільшення в’яжучого вдвічі захищає зразок від дії активного 

випромінювача та вогню. На зображенні ліворуч – 4.24 а чітко видно обвуглені 

шерстини, проте відкритого спалахування під час випробування та поширення 

вогню не відбувалось оскільки в’яжуче захистило поверхню деревини тонким 

керамічним шаром. Це ізолювало її від надходження окисника – повітря. 

 

а      б 

 

Рисунок 4.25 Випробування зразків В: а – вигляд зразка В після 

випробування, б – поверхня шерстин вкрита шаром пінококсу, збільшення 

х40. 
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Органо-мінеральне в’яжуче, що застосовували при виготовленні зразків 

В «спрацювало» найкраще. У його складі міститься поліфосфат амонію, що 

здатен спінюватись при високих температурах (175–190°С), та утворювати 

теплоізолювальний шар пінококсу на поверхні, яка піддається високим 

температурам. На рис 4.25б видно спінений тонкий шар на поверхні шерстин, 

який запобіг термічному руйнуванню деревини. 

 

Таблиця 4.10 

Час проходження фронтом полум’я контрольних точок [183] 

Зразки 

утеплю-

вального 

матеріалу 

Темпе-

ратура 

димових 

газів, °С 

Ч
ас

 з
ай

м
ан

н
я
, 

с Час проходження 

фронтом полум’я 

ділянок зразка, 

с 

Час 

досягнення 

максималь-

ної 

температу-

ри димових 

газів, с 

Дов-

жина 

горіння 

зразка,  

мм 

Індекс 

горю-

чості 

t1 tmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зразок А 71,3 151 6 12 17 16 – – – – – – 141 96 35,7 

Зразок Б 69,6 121 – – – – – – – – – – 600 0 0 

Зразок В 72,4 119 – – – – – – – – – – 600 0 0 

Під час випробувань зразка А встановлено, що він зайнявся на 90 с. 

Полум’я поширилося по перших трьох зонах протягом 41 с (рис 4.23 б), а потім 

перейшло у фазу тління (рис 4.23 в). Натомість, підвищення кількості 

в’яжучого на неорганічній основі та застосування органо-мінерального 

в’яжучого, не призвело до загорання матеріалую. Максимальна температура 

димових газів становила близько 120 °C, а індекс горючості становив 0. Таким 

чином згідно проведених вогневих випробувань можна констатувати, що 

зразок матеріалу на основі деревинної шерсті і неорганічного в’яжучого при 

співвідношенні 1:1 (зразок А) за високих температур здатний до займання та 

горіння. У цьому випадку вогнезахист є недостатнім і потребує заходів з 

додаткової поверхневої обробки антипіренами виробу.  

Утеплювальний матеріал на основі деревинної шерсті і неорганічного 

в’яжучого при співвідношенні 1:2 (зразок Б) і при застосуванні органо-
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мінерального в’яжучого при співвідношенні 1:1 (зразок В) перешкоджає 

вигоранню матеріалу та поширенню полум’я. Таким чином зразки Б та В за 

результатами випробувань можна віднести до класу негорючих матеріалів. 

Щоб оцінити стійкість до термічної дії утеплювальних матеріалів під час 

вогневих випробувань було розглянуто показники швидкості втрати маси 

зразками. Час випробування, площа пошкодження зразка та швидкість втрати 

маси елементу конструкції після випробувань наведені у табл. 4.11. Швидкість 

втрати маси зразків розраховували за формулою: 

𝜐 =
∆𝑚

𝜏∙Ѕ0
,     (4.4) 

де Δm – втрата маси зразком під час випробувань, кг;  

τ – час випробування, с;  

S0 – площа пошкодження зразка, м2. 

Таблиця 4.11 

Швидкість вигоряння зразків утеплювального матеріалу на основі деревинної шерсті 

 

Зразки утеплювального 

матеріалу на основі 

деревинної шерсті 

Втрата 

маси 

Δm, кг 

Час 

випробуван

ня  

τ, с 

Площа 

пошкоджен-

ня зразка  

Ѕ0, м
2 

Швидкість 

вигоряння 

зразка 

 υ, 10-3 

кг/(м2·с) 

Зразок А 0,022 600 0,016 0,0023 

Зразок Б 0,008 600 0,008 0,0015 

Зразок В 0,0012 600 0,005 0,0004 

Для визначення характеристик тепловиділення матеріалів під час їхнього 

горіння використовують рівняння, що пов’язує швидкість тепловиділення під 

час горіння матеріалу з швидкістю вигоряння і нижчою теплотою згоряння за 

ДСТУ Б EN ISO 1716:2011 [184]: 

𝑄 = 𝜂 ∙ 𝑚 ∙ 𝑄н ∙ 𝑆,     (4.5) 

де  –  коефіцієнт повноти згоряння летких продуктів розкладу речовини 

у полум’ї (приймаємо  = 0,85 згідно [184]); 
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m – масова швидкість вигоряння матеріалу, кг/(м2∙с); 

Qн –  нижча теплота згоряння матеріалу, кДж/кг; 

S – площа поверхні зразка, що перебуває під дією теплового впливу, м2. 

Проведено визначення теплоти згоряння утеплювального матеріалу на 

основі деревинної шерсті результати представлено у табл.4.12.  

Таблиця 4.12 

Вища та нижча теплота згоряння зразків утеплювального матеріалу [183] 

 

Зразки матеріалу 

на основі 

деревинної шерсті  

Теплота 

згоряння, 

кДж/кг 

Площа поверхні 

зразка, що 

перебуває під дією 

теплового впливу, 

 м2 

Тепловиділення,  

кДж/кг 

вища нижча 

Зразок А 
18965 17257 0,036 1,219 

Зразок Б 
12846 11775   

Зразок В 
11943 10957 0,036 0,144 

 

Видно, що зразки утеплювального матеріалу на основі деревинної 

шерсті Б та В мають знижену теплоту згоряння матеріалу. Тепловиділення 

зразка А виявилось майже у 2,3 рази більшим. Це також підтверджено 

результатами динаміки наростання температури димових газів при 

випробуваннях матеріалу, представлених на рис. 4.26. 

Випробування зразків утеплювального матеріалу на основі деревинної 

шерсті показали, що матеріал на основі деревинної шерсті і неорганічного 

в’яжучого (зразки Б) характеризується поглинанням тепла та гальмуванням 

окислення у газовій і конденсованій фазі та утворенням на поверхні деревини 

теплозахисного керамічного шару. Натомість покриття (зразки Б) при дії 

високої температури сприяє утворенню теплоізолювального шару коксу, що 

запобігає вигоранню деревини і проходженню високої температури до 

матеріалу.  
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4.7 Результати визначення звукопоглинання теплоізоляційного 

матеріалу  

Клас звукопоглинання виробів теплоізоляційного матеріалу визначався 

за нормальним коефіцієнтом звукопоглинання, що проводили у порівнянні зі 

зразками стандартної деревино-стружкової плити та теплоізоляційного 

матеріалу виготовленого з деревинної шерсті. 

Нормальний коефіцієнт звукопоглинання визначали на зразках 

утеплювального матеріалу на основі деревинної шерсті і органо-мінерального 

в’яжучого щільністю 143 кг/м³ (зразки В) та неорганічного в’яжучого 

щільністю 274 кг/м³ зразки Б. На рис. 4.26 наведено залежність нормального 

коефіцієнта звукопоглинання від частоти коливань для зразків утеплювача для 

різних діапазонів частот.  

 
Рисунок. 4.26 Залежність нормального коефіцієнта звукопоглинання від 

частоти коливань для зразків утеплювального матеріалу Б – на основі 

деревинної шерсті і неорганічного в’яжучого; В – на основі деревинної 

шерсті і органо-мінерального в’яжучого [183] 

Результати акустичних випробувань (рис. 4.26) демонструють, що для 

зразків утеплювача на основі деревинної шерсті і неорганічного в’яжучого 

(зразки Б) величина нормального коефіцієнта звукопоглинання дещо нижча 

через більшу щільність, та наближує їх до звукоізоляційних матеріалів 3 класу. 



130 

 

Для зразків деревинної плит на основі деревинної шерсті і органо-

мінерального в’яжучого (зразки В) величина нормального коефіцієнта 

звукопоглинання вища, тому відносить їх до звукоізоляційних матеріалів 

(табл. 4.13). 

Для облаштування приміщень, де до зовнішнього вигляду 

звукопоглиначів пред’являються підвищені вимоги, застосовують оздоблені 

волокнисті матеріали або мякі пористі рельєфні матеріали чи перфоровані 

плити. Сировиною для їхнього виробництва є деревинні волокна, які 

виготовляють у вигляді плоских плит (стельові або настінні панелі) або 

криволінійних і об'ємних елементів. 

Таблиця 4.13 

Величина нормального коефіцієнта звукопоглинання для деревинної плити 

на основі деревинної шерсті і в’яжучого 

 

Діапазон частоти 

октавних смуг, 

Гц 

Величина нормального коефіцієнта звукопоглинання 

Зразок Б 

Утеплювач на основі 

деревинної шерсті і 

неорганічного в’яжучого 

Зразок В 

Утеплювач на основі 

деревинної шерсті і 

органо-мінерального 

в’яжучого 

Низькочастотний 

(100 – 315 Гц) 

0,32 0,4 

Середньо частотний 

(400 – 1250 Гц) 

0,36 0,44 

Високочастотний 

(1600 – 8000 Гц) 

0,44 0,53 

У волокнистих поглиначах розсіювання енергії коливання повітря і 

перетворення її в тепло відбувається на декількох фізичних рівнях за рахунок 

тертя, яке виникає внаслідок коливання частинок повітря у просторі пор 

матеріалу; тертя повітря об волокна, тертя волокон одне об одне, а також 

коливання самих волокон. Цим пояснюється і те, що найвищі значення 
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коефіцієнта звукопоглинання волокнистих матеріалів характерні для середніх 

і високих частот (табл. 4.13, рис.4.26). 

На відміну від результатів досліджень авторів робіт [153, 155, 185], 

отримані дані щодо впливу структури на процес передавання звуку і зміни 

ізолювальних властивостей дозволяють стверджувати, що основним 

регулятором процесу є щільність і пористість матеріалу. Висока щільність і 

низька пористість призводить до швидкого урівноваження шуму, а при 

підвищеній вологості і насиченні стін будівлі показник проходження їх буде 

вищим. 

4.8 Результати визначення біологічної стійкості запропонованого 

теплоізоляційного матеріалу  

Нижче наведені результати визначення біологічної стійкості деревини, 

що оброблена вяжучими речовинами і використовувались при виготовленні 

теплоїзоляційних плит. 

Зразки були закладені у субстрат. Після витримки впродовж 60 діб їх 

очистили від субстрату щіткою та висушили до досягнення ними постійної 

маси. Після цього зразки зважували та визначали величину втрати маси у 

абсолютних та відносних показниках– табл. 4.14. 

Таблиця 4.14  

Втрата маси зразків обробленої та необробленої деревини 

Вид зразків 

Номер 

зразка 

Маса зразків , г Втрата маси Середнє 

значення 

втрати 

маси 

% 

до  

закладання 

після 

витримки г % 

1 2 3 4 5 6 7 

Необроблена 

деревина без 

ознак 

біологічних 

уражень 

 

 

1 65,16 63,86 1,30 2 

5,7 

 

 

 

 

 

2 64,3 62,95 1,35 2,1 

3 70,24 67,36 2,88 4,1 

4 68,32 66,27 2,05 3 

5 64,23 62,05 2,18 3,4 

6 65,34 64,10 1,24 1,9 

7 59,64 58,33 1,31 2,2 

8 62,23 60,30 1,93 3,1 

9 61,35 59,82 1,53 2,5 

10 65,12 62,38 2,74 4,2 
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Продовження табл. 4.14 

1 2 3 4 5 6 7 

Уражена 

деревина 

оброблена 

неорганічним 

в’яжучим 

 

 

1 65,01 64,62 0,39 0,6 

0,91 

 

 

 

 

 

2 65,43 65,30 0,13 0,2 

3 65,54 64,95 0,59 0,9 

4 71,81 71,59 0,22 0,3 

5 65,67 64,95 0,72 1,1 

6 66,82 66,62 0,20 0,3 

7 64,91 63,81 1,10 1,7 

8 67,52 66,71 0,81 1,2 

9 68,34 67,45 0,89 1,3 

10 66,45 65,45 1,00 1,5 

Уражена 

деревина 

оброблена 

органо-

мінеральним 

в’яжучим 

 

 

1 65,32 64,41 0,91 1,4 

1,16 

 

 

 

 

 

2 66,52 65,79 0,73 1,1 

3 66,32 66,12 0,20 0,3 

4 65,48 64,37 1,11 1,7 

5 65,94 65,15 0,79 1,2 

6 68,32 67,36 0,96 1,4 

7 67,38 66,37 1,01 1,5 

8 65,87 65,08 0,79 1,2 

9 65,94 65,54 0,40 0,6 

10 67,36 66,55 0,81 1,2 

Видно, що деревина оброблена в’яжучими речовинами володіє досить 

високими показниками біологічної стійкості. Обробка поверхні деревини 

в’яжучими речовинами призводить до зниження швидкості біологічного 

руйнування. Відбувається просочення поверхневої структури деревини 

здатної протистояти дії біологічних факторів. Механізм захисту деревини 

можна пояснити наступним чином – у результаті нанесення композиційного 

шару на деревину відкриті поверхневі капіляри і пори заповнюються 

в’яжучим. До складу в’яжучого входять речовини, що мають антисептичні 

властивості і можуть характеризуватися опором до впливу біологічних 

факторів. Стійкість обробленої деревини органо-мінеральним в’яжучим до 

біологічного впливу, що оцінений за результатом експериментальних 

досліджень, в середньому майже у 5 разів вище порівняно з необробленою 

деревиною. Деревина оброблена неорганічним в’яжучим показала більш ніж у 

6 разів вищу стійкість порівняно з необробленою. Таким чином на основі 

отриманих даних можна стверджувати про антисептичну дію в’яжучих 

речовин на уражену деревину та можливість захисту такої деревини вказаними 

речовинами. 
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Висновки за розділом 4 

1. Проведений лабораторний анатомо-мікроскопічний аналіз 

низькоякісної деревини. Проаналізовано мікроструктуру ушкодженої 

деревини. Результатом діяльності грибних пошкоджень на поверхні 

будівельних матеріалів є зниження їх фізико-механічних і експлуатаційних 

характеристик, а також погіршення їх зовнішнього вигляду. 

2. Визначено видовий склад мікобіоти деревини відібраної на нижніх 

складах. Визначено, що деревина уражена ядровою гнилизною окрім збудника 

(соснової губки Phellinus Pini) присутній вид (Mucor), та знайдені інші види 

грибів, такі як (Claolosporidium та Aspergilus) Зразки деревини з грибними 

заболонними окрасами синяви містила такі види грибів, що належить до 

відділу Ascomycota. Серед них: Fusarinum, Aspergilus Flavus, Trichoderma та 

Alternaria. На зразках деревини що мала чорне плямисте забарвлення виявлено 

лише вид гриба Fusarinum. 

3. В ході експерименту з впливу високих температур протягом сушіння 

стає зрозуміло, що рекомендувати такий спосіб знезараження деревинних 

часток недоцільно, оскільки він виявився малоефективним. Висока 

температура під час сушіння в лабораторній сушарці дещо знижує 

життєздатність грибів, а збільшення часу сушіння призведе до здорожчання 

процесу. 

4. Виготовлено деревинну шерсть з низькоякісної деревини, та 

проаналізовано її фракційний склад. В ході визначення раціональних 

геометричних параметрів шерстин-стружок визначено: деревина з ІІІ групи 

найбільш ушкоджена, через що отримані шерстини є ламкими, відповідно у 

технологічний процес при виготовленні утеплювальної плити відсів таких 

шерстини призведе до перевитрати в’яжучого, та зниженої міцності виробів. 

Рекомендовано укорочені частки довжиною менше 50мм не використовувати 

при виробництві утеплювального матеріалу. Таким чином деревину першої І 

та другої ІІ категорії варто просіяти на ситах з отворами 8 мм, а деревину ІІІ 

категорії на ситі з отворами 12 мм. 
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5. Виготовлено експериментальні зразки утеплювальної плити з 

деревинної шерсті з розмірами частинок у якості в’яжучого використовували 

два типи речовин, а саме: неорганічне в’яжуче на основі рідкого скла та 

органо-мінеральне в’яжуче на основі ПВА дисперсії. Зразки 

теплоізоляційного матеріалу готували при масових частинах наповнювача та 

в’яжучого: А- деревинна шерсть – в’яжуче на неорганічній основі 1:1; Б- 

деревинна шерсть – в’яжуче на неорганічній основі 1:2; В- деревинна шерсть 

– в’яжуче на органо-мінеральній основі (1:1), виготовлені зразки піддавали 

різним видам випробуванням. 

6. Визначено коефіцієнти теплопровідності низькоякісної деревини та 

утеплювальних виробів з неї експериментальним способом. Визначено що 

теплоізолювальні властивості низькоякісної деревини суттєво не вдрізняються 

від довідкових значень на неуражену деревину. Встановлено, що механізми 

процесу теплоізоляції при передаванні енергії через утеплювальний матеріал 

полягає в утворені повітряних бар’єрів. Так, зі зменшенням об'ємної маси 

матеріалу, теплопровідність знижується. 

7. Розраховано коефіцієнт теплопровідності для виробів з низькоякісної 

деревини сосни, який склав 0,132 Вт/(м·К). У разі оброблення виробів з 

деревини клейовою композицією коефіцієнт теплопровідності зменшується до 

0,121 Вт/(м∙К), а при створенні теплоізолювальних плит знижується до 

0,079 Вт/(м∙К) відповідно. Проведено порівняння значень теплоізолювальних 

властивостей утеплювального матеріалу на основі деревинної шерсті за 

стандартизованим методом, результати показали допустиму збіжність. 

Максимальна розбіжність за трьома значеннями вимірювань становить 5,8 %. 

Наявність такої розбіжності не суттєво знижує точність експериментального 

методу і є чинником, що свідчить на користь застосування розглянутого 

способу. 

8. Визначено щільність експериментальних зразків, зокрема для зразків 

А 145 кг/м3та Б 341 кг/м3, а для зразків В –183 кг/м3. Визначено величини 
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собційної вологості та величину водопоглинання зразками, а також зміну 

лінійних розмірів при збільшенні вологості. 

9. Проведені вогневі випробування в ході яких визначено що властивості 

зразків Б та В за результатами випробувань можна віднести до класу 

негорючих матеріалів, зразки А не відносяться до класу негорючих матеріалів, 

відповідно для використання в будівництві вони потребують додаткової 

обробки антипіренами. Встановлено, що підвищення кількості в’яжучого на 

неорганічній основі та застосування органо-мінерального в’яжучого, не 

призвело до загорання матеріалу, максимальна температура димових газів 

становила близько 120 °C, а індекс горючості склав 0. 

10. У результаті акустичних випробувань визначено, що для зразків В 

величина нормального коефіцієнта звукопоглинання дещо нижча через більшу 

щільність, та наближує їх до звукоізоляційних матеріалів 3 класу. Для зразків 

Б, величина нормального коефіцієнта звукопоглинання вища, тому відносить 

їх до звукоізоляційних матеріалів. 

11. Встановлено, що оброблена в’яжучими речовинами деревина володіє 

досить високими показниками біологічної стійкості. Вплив полягає у 

збільшенні стійкості в середньому майже у 5 разів в порівнянні з 

необробленою, а деревини, що оброблена неорганічним в’яжучим більш ніж у 

6 разів вище в порівнянні з необробленою. 

 

Результати досліджень цього розділу відображено у пубілікаціях: 

«Встановлення теплофізичних характеристик теплоизоляцйійних виробів з 

сухостійної деревини сосни.» [180], «Design of fire-resistant heat- and 

soundproofing wood wool panels» [183], «Визначення щільності нового 

теплоізоляційного матеріалу» [186], «Телоізоляційні панелі з низькоякісної 

деревини сосни» [187], «Композиція для захисту деревинних матеріалів від 

гризунів та біоушкодження» [188], «Особливості кінетики водо та волого 

поглинання сухостійної деревини сосни звичайної» [189].  

  



136 

 

Розділ 5. Реалізація результатів досліджень 

5.1. Технологічні аспекти виготовлення утеплювальних плит на 

основі деревинної шерсті 

Розроблено утеплювач, основою якого є деревинна шерсть, що виступає 

у якості наповнювача та в’яжуче на основі ПВА дисперсії. Основні етапи 

технологічного процесу виготовлення включають виготовлення деревинної 

шерсті, її змішування з в’яжучим та пресування з подальшим висушуванням 

плит (рис. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 Блок-схема виробничого циклу утеплювальної плити 
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Зі складу сировини відрізки деревини довжиною 400–500 мм проходять 

операцію обкорування в корувальному барабані. При цьому доцільно 

застовувати обладнання марки КБ-415 (рис. 5.2), що зазвичай використовують 

при виробництві деревино-волокнистих плит або при підготовці сировини на 

целюлозних підприємствах.  

 

Рисунок 5.2 Загальний вигляд корувального барабану для круглої 

деревини [190] 

Окорені чурбаки поступають на операцію стругання за допомогою 

деревино-шерстних верстатів. Всі верстати цієї групи мають схожі 

конструктивні рішення, тому можна використати найпоширеніший в країнах 

СНД верстат СД-2 або будь які зарубіжні аналоги. Виготовлену шерсть 

просіюють на віброситах з отворами діаметром 12 мм та транспортером 

подають до пневмо-сушарки, де вологість шерсті знижується до W = 10 %. Для 

цього можна використати сушарку з сопловим барабаном (рис. 5.3).  

 

Рисунок 5.3 Схема сушарки з сопловим барабаном [190] 

Висушену шерсть складають у бункері, звідки її подають шнековим 

дозатором на операцію змішування з в’яжучим до змішувача, куди одночасно 

подається (впорскується через форсунки) рідке в’яжуче.  
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Підготовлення в’яжучого здійснюється у підготовчому баку, куди 

надходять компоненти суміші та додається вода і ретельно перемішується для 

зменшення його в’язкості до досягнення необхідної консистенції, що 

забезпечить змочування шерстин по всій поверхні. Необхідно забезпечити 

ретельне перемішування всіх компонентів до повного змочування в’яжучим 

деревинних часток для подальшого надання готовому матеріалу властивостей 

водостійкості і негорючості. Схему пристрою для дозування шерсті та 

в’яжучого представлено на рис.5.4. 

 

Рисунок 5.4 Принципова схема дозування шерсті та в’яжучого, де 1 – 

привід шнека-дозатора шерсті, 2 – змішувач, 3 – підсилювач сигналу, 4 – 

потокомір шерсті, 5 – горловина прийому шерсті з бункера завантаження, 6 – 

бак з підготовленим в’яжучим, 7 – фільтр очистки, 8 – насос, 9 – лічильник 

в’яжучого, 10 – регулятор співвідношення сировинних компонентів [190]. 

Для змішування компонентів вдалим варіантом є застосування 

двокамерного змішувача (рис. 5.5). 

 

Рисунок 5.5 Принципова схема двокамерного змішувача сировинної 

маси [190] 
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Зі змішувача насичена в’яжучим маса подається на формувальну 

установку, яка заповнює металеві прес-форми. Перед кожним використанням 

прес-форми слід змащувати машинним маслом. Для цього над конвеєром 

встановлено розпилювач, що наносить шар мастила перед заповненням їх 

масою. Для формування плити можна використовувати уніфіковане 

обладнання, наприклад, для наповнення прес-форм сировинною масою –

дозатор, що застосовується у виробництві деревостружкових плит (рис. 5.6). 

 

Рисунок 5.6 Формуюча установка для заповнення прес-форм, де 1, 2 – 

великий та малий транспортери, 3 – щиток, 4 – розподілювач, 5, 8 –

розрізнювальні вальці, 9 – скидаючий валець, 10 – конус дозатора [191] 

Формуюча установка за допомогою конуса на кінці дозатора ущільнює 

масу і розрівнює її за формою. Прес-форми для плит складаються з 

перфорованої основи з рамкою та кришки з пристроєм для її фіксації у 

заданому по товщині положенні. Стрічковим конвеєром форма подається до 

пресу, де проводиться пресування плит та встановлення верхньої кришки 

форми для збереження тиску протягом періоду сушіння, оскільки сировинна 

маса має пружні властивості. Надлишок в’яжучого, що утворюється при 

заповнені прес-форм та пресуванні збирається у лоток, що знаходиться під 

пресом і повертається до баку змішування в’яжучого. 

Далі по стрічковому конвеєру за допомогою розподільчого пристрою і 

завантажувального транспортеру прес-форми надходять до живильника, 

звідки завантажуються на етажерки, які потім завантажуватимуться до 

сушильної тунельної сушарки. Сушіння і твердіння плит здійснюється у 

тунельній сушарці, де орієнтовний час сушіння становить 6 годин за 
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температури 120–150 °С на етажерках до досягнення плитами вологості 

W = 15 %. Перфоровані металеві прес-форми забезпечують прогрівання плити 

та гарну тепловіддачу впродовж сушіння. Після досягнення плитами вказаної 

вологості металеві форми із затверділими плитами розвантажують з вагонеток 

і транспортером подають на виймання до пресу-виштовхувача. 

Висушені плитні вироби додатково кондиціонують склавши у пачки по 

5 штук на складі готової продукції з відносною вологістю повітря не вище 70% 

протягом двох тижнів. Після цієї процедури плити стають придатними до 

монтажу. 

5.2. Розроблення конструкції стінових панелей з дерев’яним 

каркасом та закладним утеплювачем 

На ринку будівельних матеріалів спостерігаються тенденції до 

підвищення безпечності виробів, їх екологічності та ефективності, тому 

науковцями у сфері будівництва проводиться пошук нових конструктивних 

систем, технологічних рішень і альтернативних матеріалів, що можна 

використати в якості будівельних матеріалів. Метою такого пошуку є 

зниження витрат на будівництво і експлуатацію будівель і споруд при 

максимальному забезпеченні їх надійності та довговічності [192]. 

Комплексним вирішенням всіх перерахованих вище завдань стало 

застосування у будівництві нових конструкцій полегшеного типу [193], які при 

істотно меншій вазі, ніж залізобетон, здатні забезпечувати високі 

характеристики жорсткості, тепло- і звукоізоляційні характеристики. Таким 

вимогам можуть відповідати сучасні конструкції дерев’яних панелей на основі 

обшивки з деревини і легкого заповнювача, які головним чином 

застосовуються у якості огороджувальних елементів будівель і споруд. Такі 

конструкції відомі давно, проте ефективними їх роблять сучасні матеріали, що 

використовуються у їх конструкції. Технологія панельного дерев'яного 

домобудівництва дозволяє будувати багатоповерхові будинки індустріального 

призначення. За нормативами, що діють у Європейських країнах, допускається 

будівництво за даною технологією будівель до 9 поверхів. Термін експлуатації 
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таких будівель складає близько 100 років і більше за умови відповідного 

регламентного догляду [194]. До переваг будинку із зовнішніми стінами з 

панелей з дерев'яним каркасом можна віднести його швидкий монтаж на 

будівельному майданчику та технологічність виготовлення на підприємстві, 

що суттєво скорочує весь будівельний цикл. Також можна віднести і високі 

теплотехнічні властивості панелей з деревини. Тобто, у процесі експлуатації 

такий будинок, споживає менше енергії, його легко прогрівати. Відповідно 

житло виходить більш економічним у порівнянні з традиційним. 

Спроектовано тришарові панелі стін для дерев'яних одно- і 

двоповерхових житлових будинків. У якості середнього шару утеплення у них 

використано матеріал на основі деревинної шерсті, обшивки з пиломатеріалів 

та дерев’яного каркасу (рис. 5.7). 

 

Рисунок 5.7 Схема дерев’яної стінової панелі, де l – довжина панелі, h – 

висота панелі 

Панелі у складі багатошарової огороджувальної конструкції повинні 

відповідати вимогам державних будівельних норм [195] і вимогам діючих 

нормативних документів з теплового захисту будівель та ізоляції приміщень 

від шуму. Панель складається з дерев'яного каркасу, утеплювача, пароізоляції, 

гідроізоляції, зовнішньої і внутрішньої обшивки. 
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а     б 

Рисунок 5.8 Конструктивна схема каркасу дерев’яної стінової панелі на 

прикладі: а – глухої панелі, та б – панелі з просвітом для встановлення 

віконного блоку, де: 1 – внутрішня стійка; 2 – зовнішня стійка; 3 – брусок 

нижнього поясу обв’язки; 4 – брусок верхнього поясу обв’язки; 5 – верхня 

перемичка над прорізом; 6 – дистанційний брусок між верхнім поясом панелі 

і верхньою перемичкою над прорізом; 7 – нижня перемичка під прорізом; 8 – 

дистанційний проставковий брусок між нижнім поясом і нижньою 

перемичкою під прорізом 

Каркас панелей складається з дерев'яних вертикальних брусків-стійок, 

горизонтальних брускових елементів, тобто верхній і нижній пояси каркасу, 

перемички над та під віконними і дверними отворами, а також брусків 

проставок. Стійки у каркасі панелей розташовані з кроком не більше 600 мм. 

Конструкція панелей передбачає їх виготовлення без отворів або з віконними 

чи дверними отворами для подальшого монтажу дверних чи віконних блоків. 

Пароізоляція панелей досягається встановленням полімерного плівкового 

матеріалу (з геосинтетики або ПВХ мембрани) між каркасом заповненим 

утеплювачем та внутрішньою обшивкою панелі. Також обов’язковим є 

обладнання панелі вітрозахисною мембраною, яка набивається на зовнішню 

сторону каркасу та закривається зовнішньою обшивкою. 
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Конструктивно у верхньому брусковому поясі панелі передбачені 

монтажні петлі, що виконуються з поліамідної стрічки для 

вантажопідіймальної техніки при монтажні панелі та при переміщенні під час 

виготовлення. 

Каркас панелі за конструкцією передбачає закладання теплоізолятора у 

порожнини каркасу для створення бар'єру з низькою теплопровідністю з 

метою ізоляції приміщення від зовнішніх температурних впливів, як холоду, 

так і тепла, а також шумоізоляції приміщення. Для визначення мінімально 

необхідної товщини утеплювального шару проводено тепловий розрахунок. 

Для теплового розрахунку обрано фрагмент стінової конструкції, а саме 

дерев’яну каркасну панель з теплоізоляцією на основі плит виготовлених з 

деревинної шерсті з обшивкою пиломатеріалами обох сторін (рис. 5.7). 

Розрахунок проводили згідно діючих державних будівельних норм [196] для 

кліматичних умов І температурної зони України. 

У якості фрагменту розглянуто стінову каркасну панель розмірами: 

ширина l=4,5м, висота h=3м, яка по горизонталі та вертикалі примикає до 

аналогічних стінових панелей. Стінова панель має проріз розмірами 1,5×1,6 м, 

передбачений для встановлення віконного блоку. Результатом теплового 

розрахунку є визначення мінімально допустимої товщини теплоізоляційного 

шару для нормативних вимог ДБН В.2.6-31 [196], що забезпечить необхідний 

рівень теплової ізоляції будівлі. 

Згідно з ДБН В.2.6-31 [196] мінімально допустиме значення приведеного 

опору теплопередачі, тобто величина середньозваженого по площі опору 

теплопередачі термічно неоднорідної огороджувальної конструкції, для 

зовнішніх стін для міста Києва, що розташований у І-й температурній зоні 

України становить Rqmin=3,3 м2 К/Вт, Опір теплопередачі зовнішніх стін згідно 

з ДБН В.2.6-31 [196]: 

𝑅Σ =
1

𝛼в
+ ∑

𝛿𝑖

𝜆𝑖 𝑝

𝑛
𝑖=1 +

1

𝛼з
 ,      (5.1) 

де αВ, αЗ – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь 
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огороджувальної конструкції, Вт/(м2·К), що приймають згідно з Додатком 

ДБН В.2.6-31 [196] і дорівнюють: αв=8,7 Вт/(м2·К); αз=23 Вт/(м2·К); δi – 

товщина і-того шару конструкції, δ1= δ3= 0,02м; λір –теплопровідність 

матеріалу і-го шару зовнішніх стін λ1= λ3 = 0,09 Вт/(м·К) – характеристики 

соснового пиломатеріалу згідно додату Б [197], δ2 –товщина теплоізоляційного 

шару;  λ2=0,079 Вт/(м·К) – теплопровідність плит з деревинної шерсті; n – 

кількість шарів огороджувальної конструкцій. Згідно розрахуноку за (5.1) 

отримано опір теплопередачі зовнішніх стін RΣ=3,632 м2·К/Вт.  

Товщину теплоізоляційного шару розраховано настпним чином. 

Враховуючи, що мінімальна товщина теплоізоляції згідно [196] повинна 

відповідати показнику теплового опору не нижче R=3,3 м2·К/Вт, зроблено 

розрахунок опору теплопередачі для різних товщин утеплювача.  

При 7 плитах утеплення R=2,87 м2·К/Вт < R=3,3 м2·К/Вт, а при 9 шарах – 

R=3,61 м2·К/Вт > R=3,3 м2·К/Вт . Отже, прийнято 240 мм з розрахунку 8 плит 

(рис 5.9) утеплення товщиною 30 мм кожна, які забезпечують тепловий опір 

на рівні R=3,34 м2·К/Вт. 

 

Рисунок 5.9 Ілюстрація визначення оптимальної товщини панелі 

На панелі присутні характерні ділянки теплопровідних включень, що 

представлені в конструкції, а саме, дерев’яні бруски стійок – що є лінійними 

елементами, проте займають певну площу. Оскільки каркас та обшивку 

виготовлено з деревини, то за товщиною панель у цих місцях можна вважати 
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однорідною, тому формула 5.1 набуде вигляду: 

𝑅Б =
1

𝛼в
+

𝛿Σ

𝜆дер
+

1

𝛼з
,     (5.2) 

де 𝛿Σ – загальна товщина панелі, що складає 0,280 м; 𝜆дер – коефіцієнт 

теплопровідності, який для деревини сосни матиме величину 0,09 Вт/(м·К) 

згідно додатку Б [196]. Підставивши відповідні значення отримано опір 

теплопередачі в місцях розміщення брусків 𝑅Б= 3,269 м2·К/Вт. Загальна площа 

поверхні панелі складає 𝑆П=11,1м2, з неї 𝑆к=1,52 м2 займають бруски каркасу 

панелі товщиною 50 мм та загальною довжиною 30,4 м. Решта площі – 9,58 м2 

припадає на утеплені порожнини з опором теплопередачі RΣ=3,632 м2·К/Вт. 

Ссередньозважений коефіцієнт теплового опору можна обчислити як: 

𝑅Сер =
𝑅Σ𝑆к+𝑅Б(𝑆П−𝑆к)

𝑆П
.    (5.3) 

Підставивши значення отримано тепловий опір всієї панелі 𝑅Сер =3,582 

м2·К/Вт. Розрахунковий показник є вищим мінімально допустимого значення, 

для кліматичної зони Київщини, тобто задовольняє вимогам нормативних 

значень ДБН В.2.6-31 [196]. Таким чином, мінімально необхідна товщина 

теплоізоляції стінової конструкції на основі дерев’яного каркасу та 

утеплювальних плит на основі деревинної шерсті на органо-мінеральному 

в’яжучому становить 240 мм, при цьому загальна товщина панелі з обшивкою 

пиломатеріалами складе 280 мм. 

Як показано у підрозділі 2.3 коливання температури зовнішнього 

середовища породжують гармонійні зміни температури в огороджувальній 

конструкції, що, у свою чергу, викликає коливання температури внутрішнього 

повітря приміщення. Підвищення інерційних властивостей огородження 

призводить до швидшого проникнення зовнішньої температурної хвилі 

уприміщення. Ці властивості можна виразити коефіцієнтом 

температуропровідності. При зниженні масивності стін закономірно 

спостерігається істотне збереження амплітуди гармонійних змін температури 

внутрішнього повітря. Знаючи властивості матеріалу огородження можна 

розрахувати раціональну товщину огородження. Для цього необхідно 
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визначити товщину панелі, на якій буде відбуватися істотне затухання 

коливань температури. Вважаємо, що затухання коливань протягом часу 

релаксації дорівнює числу Ейлера – е = 2,71828, оскільки хвильова функція 

затухає за експоненціальним законом. Отже, маючи теплотехнічні значення, 

отримані експериментальним шляхом, необхідно обчислити наступні 

величини, зокрема ефективні показники модельної плити, вихідні дані для 

яких використано з табл. 4.4. 

Ефективна щільність багатошарової плити розраховано за виразом 

(2.33): 

𝜌𝑊𝑃 =
183+423,2∙

2∙0,02

0,240

1+
2∙0,02

0,240

=218,6 кг/м3 

Ефективна теплоємність багатошарової плити розраховано за виразом 

(2.37): 

с𝑊𝑃 =
2,4∙183+3,6∙423,2∙

2∙0,02

0,240

183+423,2∙
2∙0,02

0,240

=2,73кДж/кг 

Ефективний коефіцієнт температуропровідності стінової панелі 

розраховано за виразом (2.38): 

𝑎𝑊𝑃 =
(1+

2∙0,02

0,240
)
2
∙0,132∙0,079

(0,132+ 0,079∙
2∙0,02

0,240
)∙(3,6∙183+2,4∙423,2

2∙0,02

0,240
)
= 11,8 ∙ 10−8 м2/с 

Отримані значення описують властивості змодельованої панелі.  

Товщину панелі, на якій коливання затухнуть в е раз визначено з 

рівняння 2.80 за отриманими значеннями величин: 

𝛿𝑒 =
1

√
𝜔

2𝑎𝑊𝑃

,      (5.4) 

де 𝜔 – частота коливань, при періоді Т тобто 1 добу (86400с): 

𝜔 =
2𝜋

Т
=

2∙3,14

86400
≈ 7,3 ∙ 10−5, с-1 .   (5.5) 

Тоді товщина панелі становить: 

𝛿𝑒 =
1

√
7,3∙10−5

2∙11,8∙10−8

=0,159 м. 
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Таким чином, на товщині панелі у 159 мм амплітуда коливань знизиться 

у 2.7 рази. Можна зробити висновок, що зниження інерційності зовнішніх стін, 

через які відбуваються основні тепловтрати, призводить до зменшення 

величини затухання, тобто до швидшого проникнення зовнішньої 

температурної хвилі у приміщення. При цьому амплітуда температурних 

коливань внутрішнього повітря залишається постійною через теплову інерцію 

основних конструкцій стін. При зменшенні товщини стін спостерігається 

істотне збільшення амплітуди коливань температури внутрішнього повітря, 

тоді як запізнювання гармонійних коливань температури зовнішнього повітря 

залишається сталим. 

Отриману товщину запропонованим аналітичним методом у 160 мм 

можна вважати раціональною, проте варто відзначити що вона розрахована 

для одновимірного тіла тобто необмеженої пластини. Проведено розрахунок 

амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні огороджувальної 

конструкції за Шкловером АМ. [122] (Додаток В), який запропонував 

аналітичий метод визначення товщини стінки враховуючий всі її складові. 

Визначено, що  для  огороджувальної конструкції товщиною 160 мм амплітуда 

коливань температури становить 0,01 °С. Враховуючи, що номативно-

допустима амплітуда коливань місяця червня для Київщини становить 2,08 °С, 

визначена товщина стінки з точки зору будівельної кліматології [118] 

забезпечить надійний захист від впливів зовнішнього середовища. 

Нормативні документи, зокрема ДБН [187] розроблені більш наближено 

до реальних умов хоча процес передачі тепла розглядають більш спрошено, 

зате враховують деякі конструктивні фактори. Насамперед до таких факторів 

слід віднести містки холоду що утворюються конструктивно через стики 

(з’єднання) панелей між собою, бруски каркасу панелі, місця прилягання 

віконних та дверних блоків до відкосів панелі, з’єднання панелі з несучими 

елементами тощо. При розробці нормативних документів проектанти завжди 

вводять «коефіцієнти запасу», які в подальшому перекриють такі негативні 
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явища такі як зменшення шільності стиків та інші фактори, що можуть 

виникнути у будівлі в процесі експлуатації. 

5.3 Техніко-економічне обґрунтування застосування розробленого 

теплоізолювального виробу 

На сьогодні в Україні приблизно кожна п’ята українська сім’я (близько 

3,4 млн сімей) не задоволена своїми житловими умовами [198]. Враховуючи 

ці дані, органами влади планується збільшити обсяги житлового будівництва, 

а частку малоповерхового житлового будівництва збільшити з 40 до 55%. При 

цьому стоїть завдання підвищення ресурсо- і енергоефективності будівництва 

за рахунок застосування мало-витратних, сучасних екологічно чистих 

матеріалів, що знаходить відображення в нормативних документах. Відомо, 

що понад 60 % прямих витрат в будівництві займають матеріали, тому з 

ростом цін на матеріали зростає і вартість житла. Серед різних технологій 

будівництва використання дерев’яних панелей має ряд переваг. Основні з них 

полягають у можливості швидкого зведення будинків через високий ступінь 

заводської готовності деталей, а також у невеликій масі виробів, через що такі 

будинки не потребують масивного фундаменту. Кінцевою метою 

застосування будівельних панелей в будівництві є зниження витрат на 

одиницю продукції. Розрахунок можливого економічного ефекту викононано 

за умови зниження витрат на придбання сировини та матеріалів, необхідних 

для виготовлення зовнішніх стін дерев'яного будинку.  

Економічна ефективність очікуться у економії через використання 

сировини для виробництва утеплювальних матеріалів, що не знаходить 

промислового перероблення. Порівняно з фібролітом, де не допускається 

використання деревини, ураженої дереворуйнуючими грибами 

запропонований утеплювальний матеріал має низку переваг– табл.5.1.  
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Таблиця 5.1 

Характеристика утеплювальних плит 

Назва показника Теплоізоляційні 

плити на основі 

деревинної шерсті 

Фібролітові 

утеплювальні 

плити 

Щільність матеріалу, кг/м3 150 150 

Водопоглинання за 24 год, % 7 32 

Коефіцієнт теплопровідності, 

Вт/(м·К)  

0,079 0,082 

Розрахункова товщина утеплення 

для забезпечення необхідного 

опору теплопередачі, м 

0,240 0,300 

Вартість утеплення одного метра 

квадратного панелі, грн 

600 660 

 

Очевидно, що коефіцієнт теплопровідності запропонованого матеріалу є 

дещо нижчим ніж у фібролітової плити при однаковій щільності матеріалів. 

На це імовірно впливає більша пористість фіброліту за рахунок важчого 

в’яжучого, яким є каустичний магнезит. Показник водопоглинання є значно 

кращим при випробуванні матеріалів впродовж доби, оскільки цементне 

в’яжуче більш пористе та гідрофільне. Оскільки деревинна сировина у 

запропонованому нами варіанті утеплювача дешевша на 20% від більш якісної 

сировини для фіброліту, то на вартість виробів суттєво вплинула вартість 

в’яжучих речовин. Саме тому кубометр запропонованої плити вищий, хоча у 

перерахунку за утеплювальними властивостями утеплення квадратного метру 

огородження розроблений матеріал вигідніший.  

У табл.5.2.наведено розрахунок витрат на будівництво одного умовного 

одноповерхового будинку з периметром зовнішніх стін у 260 метрів, на який 

використано 62 штуки панелей довжиною 4,5 м та висотою 3 метри. 
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Таблиця 5.2 

Розрахункові параметри огороджувальних конструкцій будинку 

Назва показника Дерев’яна панель з 

теплоізоляцією на 

основі деревинної 

шерсті 

Дерев’яна 

панель з 

фібролітовим 

утеплювачем 

Товщина стіни, м 0,280 0,300 

Об’єм утеплювача на одну панель, 

м3  

2,66 3,33 

Вартість утеплювача на одну 

панель, грн 

6650 7326 

Об’єм дерев’яних заготовок на 

одну панель, м3 

0,905 0,996 

Вартість дерев’яних заготовок на 

одну панель, грн 

6335 6972 

Вартість допоміжних матеріалів 

(метизів, паро- та вітро-ізоляційних 

мембран) , грн 

875 950 

Сумарна вартість матеріалів однієї 

панелі, грн 

13860 15248 

Сумарна вартість панелей на 

будинок, грн 

859320 945376 

Отже, за однакової теплозахисної здатності панелей з внутрішнім шаром 

з утеплювача з деревинної шерсті відбувається зниження товщини стіни у 

порівнянні з фібролітом, тому зменшується потреба у деревині, знижуються 

навантаження на фундамент, що призводить до зниження загальних витрат на 

зведення будинку. Загалом, як видно з розрахунку, на матеріалах для стінових 

панелей будинку  може бути зекономлено 86 тис грн. 

Крім вище розрахованого також можливий ефект від зниження витрат 

на організацію приймання та зберігання сировини, витрати електроенергії і 

трудовитрат при виробництві панелей. При будівництві будинку з 

запропонованим варіантом конструктивного виконання стін також можливий 

ефект від зниження витрат на зведення полегшеного фундаменту і монтажні 

роботи, оскільки відбувається зниження товщини і маси конструкції. 

Основне функціональне призначення розробленого композиційного 

утеплювального матеріалу це теплоізоляція будинків і споруд. Даний матеріал 
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є негорючим, екологічно безпечним, міцним та жорстким і, в той же час, 

ефективним теплоізоляційним матеріалом (зразок В - λ= 0,085 Вт/м К, зразок 

Б - λ= 0,079 Вт/м К). Запропонований теплоізоляційний матеріал може 

успішно застосовуватися поряд з іншими теплоізоляторами, що мають 

щільність в межах 150 – 300 кг/м3. Наприклад, порівняння теплоізоляційного 

матеріалу на основі деревинної шерсті з мінераловатними плитами 

розроблений матеріал є більш жорстким та екологічним.  

Таким чином, утеплювальний матеріал на основі деревинної шерсті, 

являє собою за технічними показниками ефективний теплоізоляційний 

матеріал, який можна застосовувати для стін різних конструктивних рішень. 

З огляду на меншу енергоємність, ніж інші теплоізолятори де потрібні 

плавильні печі, зокрема, для виготовлення найпоширеніших мінераловатних 

виробів; через доступність та відновлюваність основної сировини 

утеплювальні плити з деревинної шерсті можуть мати 

конкурентоспроможність та знайти перспективи у застосуванні. Особливо 

привабливий такий вид теплоізоляції у якості закладного утеплення стін та 

перегородок завдяки достатній міцності і жорсткості, а головне, негорючості. 

 

Висновки за розділом 5 

1. Розроблено технологічний процес виготовлення утеплювальних плит 

на основі деревинної шерсті з низькоякісної деревини сосни та органо-

мінерального в’яжучого. Представлене типове обладнання для виготовлення 

утеплювальних виробів. 

2. Розроблено конструкцію дерев’яних каркасних панелей з заповненням 

закладним утеплювачем порожнин каркасу, наведені їхні конструктивні 

схеми. Визначено мінімальну товщину панелі за отриманими 

експериментальними даними згідно чинних нормативних документів за 

показником теплового опору огороджень будинку.  
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3. Показано, як буде відбуватись затухання теплових коливань у панелі, 

що спричинені коливаннями променевої енергії та температури атмосферного 

повітря протягом доби, визначено час релаксації цих коливань. 

4. Наведено переваги розробленого утеплювального матеріалу перед 

схожим матеріалом – утеплювальним фібролітом. Проведено техніко-

економічне обґрунтування з застосування розробленого утеплювача та 

представленої конструкції панелі у порівнянні з фібролітовим утеплювачем, 

розраховано товщину утеплення будинку яка складе 240мм, та панелі рівною 

у 280мм, для досягнення необхідного рівня теплового захисту. Розраховано 

кількість зекономлених коштів на матеріалах при використанні розробленого 

утеплювача.  

 

Результати досліджень цього розділу відображено у пубілікаціях: 

«Design of fire-resistant heat- and soundproofing wood wool panels» [183], 

«Телоізоляційні панелі з низькоякісної деревини сосни» [187] 
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ВИСНОВКИ  

У дисертації вирішено науко-практичну задачу раціонального 

використання деревини сосни ураженої дереворуйнуючими грибами у 

виготовленні утеплювача у вигляді деревинної шщерсті із наданням 

необхідних споживчих властивостей для стінових панелей.  

1. Аналіз напрямків використання низькоякісної деревини сосни, 

кількість якої щорічно збільшується на 12 %, показав, що вимоги до 

деревинного компоненту композиційних деревинних матеріалів та сировини 

для виготовлення целюлози не дозволяють використовувати деревину з 

високим ступенем грибних уражень. Визначено необхідність розроблення 

виду товарної продукції із застосуванням деревини, ураженої грибами. 

2. Розроблено конструкцію еколого, вогне-безпечної та біостійкої 

стінової панелі з утеплювачем з деревинної шерсті, виготовленої з деревини 

сосни ураженої гнилизною, що має каркас обв’язки де закріплено зовнішню 

обшивку з пиломатеріалів, між якими вставлено утеплювач з деревинної 

шерсті. Для визначення теплофізичних характеристик стінової панелі , які 

впливають на її товщину запропоновано використати комбінований 

теоретико-емпіричний метод. 

3. Математично описано процес теплової взаємодії стінової панелі з 

оточуючим середовищем, який враховує вплив енергії сонячної радіації на 

поверхню плити, поглинання її та передачу стінкою за рахунок 

теплопровідності. Запропонована модель теплопровідності стінової панелі з 

врахуванням нестаціонарного теплового поля, вираженого через пульсації 

температури зовнішнього оточуючого середовища і їх вплив на зміну 

температури поверхні стінової панелі. Реалізація моделі дозволила визначити 

величину пульсацій температури на поверхні панелі під дією сонячної радіації 

та час релаксації процесу, який обумовлює товщину панелі, що 

забезпечуватиме суттєве зниження температурних коливань на внутрішній 

поверхні панелі. 
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4. Визначено, що використання  впливу високих температур 140 °С 

‒ 180 °С протягом сушіння на знезараження деревини, ураженої різними 

видами грибів є неефективним. Запропоновано використання для 

виготовлення плит з деревинної шерсті органо-мінеральне в’яжуче на основі 

ПВА дисперсії у пропорції 1:1, яке забезпечує біологічну стійкість ураженої 

деревини та її негорючість з індексом горючості 0. Для визначення горючості 

дослідних зразків теплоізоляційних плит розроблено методику та пристрій, 

який дозволяє визначати групу горючості матеріалу за запропонованим 

індексом горючості. 

5. Розроблено методику експериментального визначення 

теплотехнічних властивостей  утеплювальних плит з деревиної шерсті,за якою 

проведжені дослідження з їх визначення та  отримані значення коефіцієнту 

теплпровідності: для зразків А (утплювач на основі деревної шерсті та 

неорганічного вяжучого у співвідношенні 1:1) – 0,129 Вт/(м∙К); для зразків Б 

(утплювач на основі деревної шерсті та неорганічного вяжучого у 

співвідношенні 1:2) – 0,094 Вт/(м∙К); для зразків В (утплювач на основі 

деревинної шерсті та органо-мінерального вяжучого у співвідношенні 1:1) – 

0,079 Вт/(м∙К); 

6. Визначено перевагу зразків В за такими експлуатаційними 

характеристиками як:  щільність, яка становила 183 кг/м3 , водопогливання – 

9,4%, сорбційна здатність – 6%,  та нормальний коефіцієнт звукопоглинання у 

середньо-частотному діапазоні – 0,4, що наближує запропонований матеріал 

до звукоізоляційних матеріалів 3 класу. Отримані експериментальним шляхом 

значення експлуатаційних характеристик  зразків В відповідають  вимогам 

нормативних документів на утеплювальні вироби. 

7. Розроблено конструкцію дерев’яних каркасних панелей із 

заповненням закладним утеплювачем порожнин каркасу, наведені їхні 

конструктивні схеми. Перевагою наведеного технологічного процесу 

виготовлення утеплювальних плит на основі деревинної шерсті із 
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низькоякісної деревини сосни та органо-мінерального в’яжучого є можливість 

використання типового обладнання для виготовлення утеплювальних виробів. 

8. Визначено товщину панелі за отриманими експериментальними 

даними згідно чинних нормативних документів за показником теплового 

опору огороджень будинку – 280 мм та час релаксації теплових коливань у 

панелі, спричинених впливом променевої енергії і температури атмосферного 

повітря протягом доби, що дозволило розрахувати мінімальну товщину панелі 

– 159 мм. 

9. Обґрунтована техніко-економічна ефективність використання 

розробленого утеплювача та представленої конструкції панелі. Розрахунок 

витрат матеріалів на виготовлення панелей одноповерхового будинку площею 

250 м2 із використанням у якості утеплювача фіброліту та запропонованого 

матеріалу з деревинної шерсті показав пріоритет останнього за рахунок 

економії 86 000 грн. 
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Додаток А 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Стаття у періодичному науковому виданні країни європейського союзу 

1. Марченко Н. В., Новицкий С. В., Завьялов Д. Л. К вопросу об 

использовании низкокачественной древесины сосны. Annals of Warsaw 

University of Life Sciences. 2016. № 95. С. 242–245. (Здобувачем особисто 

зібрано частину даних та проаналізовано сфери використання низькоякісної 

деревини сосни). 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

 включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

2. Цапко Ю.В., Зав’ялов Д. Л., Бондаренко О. П., Пінчевська О. О., 

Марченко Н. В., Гузій С. Г.. Design of fire-resistant heat- and soundproofing wood 

wool panels. Східноєвропейський журнал передових технологій, Частина 3, № 

10 (99) (2019), 24–31. режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-

4061.2019.166375 (Здобувачем особисто виготовлено зразки, зібрано 

експериментальні данні та проведено їх аналіз). 

3.  Цапко Ю.В., Зав’ялов Д.Л., Бондаренко О.П., Марченко Н.В., 

Мазурчук С.М., Горбачова О.Ю. Встановлення теплофізичних характеристик 

теплоизоляцйійних виробів з сухостійної деревини сосни. 

Східноєвропейський журнал передових технологій Частина 4, № 10 (100) 

(2019) режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.175346 

(Здобувачем особисто зібрано експериментальні данні та проведено їх 

аналіз). 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

4. Марченко Н.В. Особливості кінетики водо та волого поглинання 

сухостійної деревини сосни звичайної Н.В. Марченко, С.В. Новицький, Д.Л. 

Зав’ялов Технічні науки та технології Науковий журнал Вип. №3(13).  

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.166375
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.166375
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.175346
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Чернігів 2018 269 – 276 (Здобувачем особисто виготовлено зразки, 

зібрано частину експериментальних донних). 

Тези наукових доповідей 

5. Марченко Н. В., Новицький С. В., Зав’ялов Д. Л. Щодо можливих 

напрямів використання низькоякісної деревини сосни звичайної Тези 

доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми лісового сектору та садово-паркового господарства» (14–15 квітня 

2016 р.). К.: НУБіП, 2016. С. 185. (Здобувачем особисто проаналізовано 

напрямки використання низькоякісної деревини). 

6. Зав’ялов Д.Л. Щодо доцільності використання деревини сосни з 

грибними ураженнями Тези доповідей учасників міжнародної науково-

практичної конференції «Здоров'я лісів, екосистемні послуги та лісові 

продукти для суспільства» (6–7 квітня 2017 р.). К.: НУБіП, 2016. С. 139 

7. Марченко Н.В. Д.Л. Зав’ялов Щодо використання сухостійної 

деревини сосни у конструкційних елементах Вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Тези доповідей 

учасників міжнародної науково-практичної конференції «Біоресурси лісових 

та урбанізованих екосистем: відтворення, збереження і раціональне 

використання» (23–24 квітня 2015 р.). К.: НУБіП, 2015. С. 193–194. (Здобувачу 

особисто належить ідея використання низькоякісної деревини у 

конструкційних елементах). 

8. Зав’ялов Д.Л. Щодо структурних особливостей та можливості 

використання утеплювачів на основі низькоякісної деревини. Тези доповідей 

учасників міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи 

розвитку екосистемного менеджменту у лісовому комплексі та садово-

парковому господарстві» (18-19 квітня 2019 р.). К.: НУБіП, 2019. С. 120–121 
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9. Пінчевська О.О., Зав’ялов Д.Л. Телоізоляційні панелі з низькоякісної 

деревини сосни. Тези доповідей учасників Х міжнародної науково-практичної 

конференції «Комплдексне забезпечення якості технологічних процесі та 

систем» (29–30 квітня 2020 р.). Чернігів: ЧНТУ, 2020. – Т. 1. ,С. 192 

(Здобувачем особисто зібрано експериментальні данні та проведено їх 

аналіз). 

10. Пінчевська О.О., Зав’ялов Д.Л. Визначення щільності нового 

теплоізоляційного матеріалу. Тези доповідей учасників міжнародної науково-

практичної конференції «Дослідження лісових та урбанізованих екосистем 

для забезпечення сталого розвитку», (22 вересня 2020 р.). К.: НУБіП, 2020. С. 

117–118 (Здобувачем особисто зібрано експериментальні данні та проведено 

їх аналіз). 

Патенти 

11. Цапко Ю. В., Кривенко П. В., Гузій С. Г., Цапко О. Ю., Киричок 

В. І., Зав’ялов Д. Л. Патент на корисну модель № 129524 Україна, МПК G01N 

25/50 (2006.01). Спосіб визначення індексу горючості теплоізоляційних 

будівельних матеріалів; заявлено 27.06.2018; опубліковано 25.10.2018, Бюл. № 

20. 6 с. (Здобувач брав участь у розробленні засад визначеня показників індексу 

горючості та обгрунтував критерії показників). 

12. Цапко Ю. В., Кривенко П. В., Гузій С. Г., Цапко О. Ю., Киричок 

В. І., Зав’ялов Д. Л. Патент на корисну модель №129523 Україна, МПК G01K 

11/10 (2006.01). Пристрій для визначення індексу горючості теплоізоляційних 

будівельних матеріалів; заявлено 27.06.2018; опубліковано 25.10.2018, Бюл. № 

20. 4 с. (Здобувачем особисто сконструйована та обґрунтована робота 

випробувального пристрою). 

13. Сірко З.С., Зав’ялов Д. Л. Патент на корисну модель №127431 Україна, 

МПК G01G 03/06 (2006.01). Композиція для захисту деревинних матеріалів від 

гризунів та біоушкодження заявлено 30.03.2018; опубліковано 25.07.2018, 
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Бюл. № 14. 4 с. (Здобувачем особисто розроблена формула винаходу на 

корисну модель).  
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Додаток Б 

 Розрахунок оптимальної товщини утеплювадльного шару із плит 

товщиною 30 мм, виготовлених з деревинної шерсті. 

Розрахунок товщини теплоізоляційного шару проведено зідно (5.1, 5.2, 

5,3) з врахуванням даних, наведених у підрозділі 5.2 –табл. Б1 

Таблиця Б1 

Тепловий попір панелі в залежності від товщини панелі 

Товщина 

панелі, 

мм 

Кількість 

шарів 

утеплювача, 

шт 

Товщина 

утеплення, 

мм 

Тепловий опір 

утеплювального 

шару з 

обшивкою, 

м2·К/Вт 

Тепловий 

опір 

брусків, 

м2·К/Вт 

Середньозважений 

тепловий опір 

панелі шару, 

м2·К/Вт 

250 7 210 3,52 2,49 2,87 

280 8 240 3,90 2,83 3,34 

310 9 270 4,28 3,16 3,61 

 

Видно, що товщина утеплення, яка складається з 8 шарів задовольняє 

вимогам ДБН [187]  
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Додаток В  

Розрахунок загасань коливань температури повітря в зовнішньому 

огородженні що запропоновано А. М. Шкловером [118], який використав 

функції з комплексними змінними та отримав рівняння що дозволяє 

розрахувати величину загасання температурних коливань огороджувальної 

конструкції, та окремих його шарів і зміщення фаз коливань у цих шарах. 

Провівши цей розрахунок у комплексних числах, отримують величину 

загасання коливань як модуль комплексного числа, а зміщення фаз як його 

аргумент. Проведемо розрахунок за формулами 2.10 – 2.15: 

𝑠1 = √𝜆1𝜌1С1 = √0,132 ∗ 423,2 ∗ 2,4 = 11,58 Вт/(м2°С). 

Та 𝑠2 = √𝜆2𝜌2С2 = √0,079 ∗ 183 ∗ 7,29 = 10,27 Вт/(м2°С). 

Теплова активність  𝐷, (Дж(м2Кс1/2)) матеріалу конструкції дорівнює 

середньозваженому коефіцієнту теплової активності шарів панелі. Так якщо 

товщина панелі становить 0,160 м, з яких 0,12 м – товщина утеплювача (85% 

товщини панелі), а 0,04 м обшивка (15% товщини панелі), тоді теплова 

активність матеріалу панелі дорівнюватиме: 

𝐷 = 𝑠1 ∗ 0,15 + 𝑠2 ∗ 0,85 = 

= 11,58 ∗ 0,15 + 10,27 ∗ 0,85 = 10,47  Дж(м2Кс1/2) 

Коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні є нормативним 

значенням, та для стін будівлі приймається рівним 𝑎в = 7,8Вт/(м
2°С). 

Коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні за швидкістю обдуву стін 

вітром: 

𝑎т = 1,16(5 + 10√1,6) = 20,47Вт/(м
2°С). 

Ттермічний опір шарів конструкції можна визначити за відношенням 

товщини шару ℎ ,м, до його коефіцієнту теплопровідності ; 

R1 = R3 =
ℎ

𝜆
=

0,02

0,132
= 0,151 Вт/(м2°С) 

R2 =
ℎ

𝜆
=

0,240

0,079
= 3,038 Вт/(м2°С) 

Коефіцієнти теплозасвоєння зовнішньої поверхні шарів 

огороджувальної конструкції; 
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𝑌1 =
0,151∗11,582+8,7

1+0,151∙8,7
= 12,51 Вт/(м2°С) 

𝑌2 =
3,038∗10,272+12,51

1+3,038∙12,51
= 9,46 Вт/(м2°С) 

𝑌3 =
0,151∗11,582+9,46

1+0,151∙9,46
= 12,22 Вт/(м2°С) 

Розрахункова амплітуда коливань температури внутрішньої поверхні 

стінової панелі з врахуванням середньомісячної температури місяця червня 

для Київщини складає 25,2 °С. 

Ан = 2,5 − 0,1(25,2 − 21) = 2,08°С. 

Розрахункова амплітуда коливань зовнішнього повітря, 𝐴𝛿 °С, з 

врахуванням  максимальної амплітуди добових коливань у червні [116] 

складає 12,2°С:  

𝐴𝛿 = 0,5 ∙ 12,2 +
0,6(774−187)

20,47
= 23,3°С  

Величина загасання температурних коливань захисної конструкції: 

V = 0.9 ∙ 2.718
10,47

√2
(11,58+8,7)(10,27+12,51)(11,58+9,46)(20,47+12,22)

(11,58+12,51)(10,27+9,46)(11,58+12,22)20,47
=2060,1 

Розрахункова амплітуда коливань температури внутрішньої поверхні 

огороджувальної конструкції Ах: 

Ах = 
23,3

2060,1
= 0,01°С 

Розрахункова амплітуда коливань температури внутрішньої поверхні 

стінової панелі Ах = 0,01°С, менша нормативно-допустимої Ан, тобто Ах ≤

Ан= 0,01°С ≤ 2,08°С, тому з точки зору будівельної кліматології стінова 

конструкція має надійний захист від теплових впливів зовнішнього 

середовища. 
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Додаток Д 
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Додаток Е  
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Додаток Ж 
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Додаток З

  


