
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

Цапка Олексія Юрійовича на тему:  

«Захист деревини інтумесцентними покриттями»,  

поданої на здобуття ступеня доктора філософії 

з галузі знань 18 «Виробництво та технології» 

та спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» 

 

1. Актуальність теми дисертації. Актуальним є проведення досліджень та створення 

вогнезахисного інтумесцентного покриття, яке буде забезпечувати широкий спектр 

вогнестійких та експлуатаційних властивостей, витримувати дію навколишнього середовища 

без порушення цілісності покриття. Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню довговічності 

виробів із урахуванням сучасних вимог щодо охорони довкілля. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Дисертація відповідає науковому напряму кафедри технологій  

та дизайну виробів з деревини Національного університету біоресурсів і природо-

користування України, а саме захисту деревини і деревинних виробів від ураження 

термічним впливом. Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи «Розробити 

технічні вимоги до вогнезахисних покриттів дерев’яної тари зберігання озброєння  

і боєприпасів» (номер державної реєстрації 0117U003528). 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання полягає в проведені огляду і аналізі літературних джерел, 

які присвячено вогнезахисту деревини; виконано теоретичні дослідження щодо визначення 

швидкості вигоряння зразків вогнезахищеної деревини, розрахунок та аналіз отриманих 

результатів; здійснено лабораторні дослідження з підбору співвідношення компонентів 

інтумесцентного покриття та ефективності вогнезахисту; досліджено умови вогнезахисту 

дерев’яної тари зберігання озброєння і боєприпасів від дії високих температур шляхом 

проведення експериментальних випробувань; розроблено та впроваджено в практику 

технічні рішення щодо виготовлення покриттів та технологій захисту матеріалів. Авторові 

належать основні ідеї опублікованих праць, отриманих патентів, а також аналіз  

та узагальнення результатів роботи. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Достовірність та обґрунтованість наукових 

положень, висновків підтверджується: збіжністю аналітичних результатів  

з експериментальними даними; обґрунтуванням основних положень і висновків  

за допомогою сучасних методів математичного моделювання, числових методах 

математичного аналізу і статичної обробки отриманих даних; результатами комплексних 

фізико-хімічних досліджень; методами лабораторних випробувань (оцінювання реагування 

матеріалів на дію теплового випромінювання, їх займистість та димоутворення),  



які регламентуються діючими стандартами; розробленням Технологічного регламенту  

з виготовлення покриття, технічних умов та регламентів з вогнезахисту дерев’яних 

конструкцій; впровадженням у промислове виробництво. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. У роботі обґрунтовано 

технологічні основи запобігання термічного руйнування деревини, які базуються  

на утворенні на її поверхні теплоізолюючого коксового шару: розвинуто теорії деструкції 

деревини під впливом термічної дії, в основі яких використано дані, отримані  

на закономірностях уповільнення швидкості процесів розкладу і масопереносу при оброблені 

деревини інтумесцентним покриттям; встановлено закономірності зміни стану контактної 

зони «деревина – покриття» – водопоглинення, непроникності, залежно від реакційної 

здатності покриття та доведено взаємозв’язок цього стану зі спроможністю матеріалу 

протидіяти термічній деструкції; розкрито механізм формування пінококсу у зоні  

«деревина – покриття» та доведено, що під час термічної дії фронт фазових перетворень 

покриття переміщується у сторону підвищеної температури з утворенням коксу,  

основою якого є високотемпературні сполуки антипіренів з мінеральними речовинами,  

які забезпечують теплостійкість; запропоновано комплексний підхід визначення 

функціональних властивостей вогнезахищеної деревини інтумесцентним покриттям  

на зміну впливу на покриття атмосферних і термічних навантажень, який дає можливість 

визначити умови експлуатації та застосування; обґрунтовано та експериментально 

досліджено взаємозв’язки між компонентами інтумесцентного покриття і виявлено вплив 

мінеральних наповнювачів на ефективність вогнезахисту деревини, а саме збільшення 

ізолювального шару пінококсу і енергії активації при термічному розкладі покриття. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Розроблено 

оптимальні склади, умови і режими отримання інтумесцентних покриттів, які забезпечують 

зниження водопоглинення, проникності та термічного руйнування. Запропоновано 

технологічні рішення використання у складі інтумесцентних покриттів, що містять 

поліфосфат амонію, меламін, пентаерітрит та в’яжуче на основі ПВА-дисперсії,  

наповнювачі – діоксид титану, тальку, гідроксид алюмінію і магнію, які відносяться  

до екологічно безпечних речовин. Отримані математичні моделі дозволяють прогнозувати 

вогнезахисні і експлуатаційні властивості покриттів на деревині в залежності від 

співвідношення вхідних компонентів, а також способи визначення теплозахисних 

характеристик вогнезахищеної деревини. Розроблено експрес-метод визначення впливу 

середовища експлуатації на стійкість інтумесцентного покриття при зміні вологості  

та температури. За розробленим полігонним методом встановлено, що час спрацювання 

елементів озброєння визначається піддатливістю дерев’яної тари вогневому впливу.  

При цьому, за наявності вогнезахисту, ширина зони спрацювання збільшується в 2,5–3 рази. 

Розроблено комплексний підхід визначення вогнезахисних властивостей покриття, спосіб 



оцінки якості оброблення деревини експрес-методом і малогабаритний пристрій для його 

реалізації. Отримані результати досліджень знайшли відображення: при розроблені 

технічних умов, технологічних регламентів на виготовлення покриття, регламентів  

з нанесення покриття; під час виконання натурних випробувань дерев’яних конструкцій. 

Результати розроблення складів і технологій впроваджено під час модифікування дерев’яних 

конструкцій та складів зберігання хімікатів на ВАТ «Радикал». 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 42 наукових працях,  

з яких колективна монографія, 11 статей у наукових фахових виданнях України, 10 статей  

у науковому фаховому виданні України, включеному до міжнародної наукометричної  

бази даних Scopus, 2 статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять  

до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, 

стаття у науковому виданні іншої держави, 3 статті в інших наукових виданнях, 4 патенти 

України на корисну модель та 10 матеріалів та тез наукових доповідей. 
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