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ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

РЕАКТИВНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРНИХ 

РЕЖИМІВ РЕАЛЬНИХ ПОЖЕЖ 
 

Проведено математичне планування та обробка результатів експе-
рименту для встановлення закономірностей впливу температурно-
го режиму пожежі на вогнезахисні властивості реактивних покрит-
тів для металевих конструкцій. 
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Постановка проблеми. З метою забезпечення регламентова-

ної [1] межі вогнестійкості металевих конструкцій застосовуються 
переважно реактивні вогнезахисні покриття, завдяки їх високій ефек-
тивності, низькій витраті вогнезахисного матеріалу та незначного на-
вантаження на фундамент та конструкцію. Практика сьогодення при 
проектуванні та забезпеченні вогнезахисту потребує нових достовір-
них даних щодо комплексу вогнезахисних властивостей реактивних 
покриттів. Тому встановлення закономірностей впливу різних факто-
рів на вогнезахисні властивості покриттів є актуальною науково-
технічною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проаналізувавши 
багаторічні дослідження розвитку пожеж в будівлях та спорудах [2-8] 
встановлено, що інтенсивність і тривалість пожежі змінюється в ко-
жному конкретному випадку і відрізняється від стандартної кривої 
"температура-час" [1] (Рис. 1), яка застосовується для відтворюванос-
ті стандартних експериментальних досліджень. 

В існуючих методах дослідження вогнезахисної здатності [1, 9-
10] та ідентифікації теплофізичних характеристик (ТФХ) [11-12] реа-
ктивних вогнезахисних покриттів випробування проводяться в умо-
вах стандартного температурного режиму та не враховуються темпе-
ратурні режими реальних пожеж, що приводить до недостовірних 
даних щодо вогнезахисних властивостей покриттів. 

Постановка завдання та його вирішення. В зв’язку з вище 
сказаним виникає необхідність у встановленні математичних залеж-
ностей комплексу вогнезахисних властивостей (вогнезахисна здат-
ність, коефіцієнт спучення, коефіцієнт втрати маси та механічна міц-
ність) від товщини реактивного покриття та режиму нагрівання. 



Проблемы пожарной безопасности 

Дослідження вогнезахисних властивостей реактивних покриттів для металевих конструкцій з 
урахуванням температурних режимів реальних пожеж 

9

 
Рис. 1 – Температурні режими пожежі в приміщеннях будівель і спо-

руд різного призначення: 1 - для пожеж у тунелях; 2 - для пожеж у будинках 
нафтопереробної і хімічної промисловості; 3 - стандартна температурна 
крива пожежі; 4 - для пожеж у підвалах; 5 - режими пожеж у житлових при-
міщеннях з різними площами прорізів (від а до в площа прорізів зменшуєть-
ся від 2 м2 до 1 м2). 

 
Для описання цих залежностей в роботі використовували пов-

ний факторний експеримент (ПФЕ). Вогнезахисні властивості обрано 
в якості вихідної змінної у (відгуку). 

Мета дослідження полягає у визначенні та аналізі у як функції 
від наступних факторів: 

 
)V,h(y ϕ= , (1) 

 
де у – значення вогнезахисної властивості реактивного покриття; 
 h – товщина реактивного покриття в початковому стані, мм; 
 V – швидкість нагріву, ºС/хв. 

На основі аналізу даних, отриманих під час проведення пошу-
кового експерименту, зроблено висновок, що для забезпечення необ-
хідної межі вогнестійкості (30, 45, 60, 90 хв.) товщина реактивного 
покриття h змінюється в межах від 1 до 3 мм відповідно; а всі темпе-
ратурні режими на етапі розвитку пожежі (перших 10 – 40 хв.) мають 
лінійну швидкість зміни температури V. Також передбачається, що 
криві відгуку (вогнезахисні властивості) від вищевказаних факторів 
будуть мати деяку кривизну, тому для побудови математичної моделі 
необхідний поліном другого ступеня. Відповідно до математичної 
теорії експерименту [13], можливість передбачити поведінку функції 
відгуку дає ортогональний центральний композиційний план другого 
порядку. Проведення експерименту відповідно до цього плану дозво-
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ляє встановити аналітичну залежність функції відгуку у від відповід-
них факторів у вигляді поліноміального рівняння другого ступеня: 
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де xi, xj – незалежні змінні (фактори); b0, bi, bij, bii – коефіцієнти регресії. 

Конструювання ортогонального плану другого порядку полягає 
в додаванні експериментальних точок до ядра ПФЕ, а саме, нарощу-
вання точок до розташованих у центрі плану (на нульовому рівні фа-
кторів) і на деякій відстані від центра («зоряних точках»). У випадку 
двох факторного експерименту (k = 2) при варіюванні фактору на 
двох рівнях загальна кількість дослідів: n = 2k+2k+1 = 9, тому що 2k – 
число точок ядра ПФЕ, 2k – кількість зоряних точок, 1 – одна нульо-
ва точка в центрі плану. 

Планування, проведення та обробка результатів експерименту 
складається з наступних обов’язкових етапів: кодування факторів; 
складання план-матриці експерименту; реалізація плану експеримен-
ту; перевірка відтворюваності дослідів; перевірка адекватності полі-
номіальної моделі. 

Кодування факторів застосовано для переведення натуральних 
факторів (товщина реактивного покриття, швидкість нагрівання) в 
безрозмірні величини для можливості побудувати стандартну орто-
гональну план-матрицю експерименту. Для переведення натуральних 
змінних в кодовані xi заповнено таблицю кодування змінних 
(Табл. 1). В якості нульового рівня факторів обрано центр інтервалу, 
в якому передбачено проводити експеримент.  

 
Таблиця 1 – Кодування факторів, їх значення та інтервали 
варіювання при дослідженні вогнезахисних властивостей 

реактивних покриттів для металевих конструкцій. 

Інтервал варіювання та 
рівень факторів 

Товщина шару 
(до спучення) 

h, мм 

Швидкість нагріву 
V, ºС/хв. 

Нульовий рівень 
xi =0 2 25 

Інтервал варіювання δi 1 15 
Нижній рівень 
xi= –1 1 10 

Верхній рівень 
xi= +1 3 40 

Кодове позначення x1 x2 
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Межі зміни факторів x1 та x2 задані з урахуванням проведених 
попередніх досліджень, а інтервал варіювання є мінімальним для 
отримання рівняння та достатнім для відсутності помилкового ви-
сновку про не значимість одного із факторів. 

Зв'язок між кодовим та натуральним значенням фактора зада-
ється формулою: 

i

ii
i

0
xX

x
δ

−
= , i = 1, 2, 3, …, k, (3) 

де iX  – натуральне значення фактора; 
0ix  – значення i-го фактора на 

нульовому рівні; δi – інтервал варіювання i-го фактора. 
Основними функціями відгуку є коефіцієнт вогнезахисної зда-

тності y1, коефіцієнт спучення y2, коефіцієнт втрати маси y3, механіч-
на міцність y4 спученого вогнехисного шару. 

Складання план-матриці експерименту здійснюється за раху-
нок чергування рівнів фактора x2 в кожному досліді, а x1 – через три 
досліди (Табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Матриця планування експерименту з вивчення залежності 

вогнезахисних властивостей реактивного покриття 
від його товщини (x1) та швидкості нагріву (x2) 

№ 
досліду 

Кодовані значення вхідних змінних 
1 2 3 4 5 
x1 x2 x1

2 x2
2 x1 x2 

1 –1 –1 1 1 1 
2 –1 0 1 0 0 
3 –1 1 1 1 –1 
4 0 –1 0 1 0 
5 0 0 0 0 0 
6 0 1 0 1 0 
7 1 –1 1 1 –1 
8 1 0 1 0 0 
9 1 1 1 1 1 

 
Експеримент проводився на розробленій лабораторній устано-

вці з дослідження вогнезахисних властивостей [17]. В таблиці 3 
представлені результати реалізації плану експерименту. 

Розрахунок коефіцієнтів регресії проводився за формулою: 
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де і – номер стовпця в матриці планування; xiu - елементи i-того стовпця. 
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Таблиця 3 – Результати експерименту з вивчення залежності 
вогнезахисних властивостей реактивного покриття 

від його товщини (x1) та швидкості нагріву (x2). 
№ 

досліду y1 y2 y3 y4 

1 3 1,50 78,55 2 
2 5 3,00 76,41 10 
3 8 15,0 64,78 12 
4 4 1,80 69,16 3 
5 6 3 73,00 15 
6 10 10 65,87 13 
7 7 1,8 70,45 5 
8 12 4 69,89 12 
9 22 9,00 67,33 15 

 
Розраховані значення коефіцієнтів регресії представлені в Таблиці 4. 

 
Таблиця 4 – Значення коефіцієнтів регресії 

Коефіцієнт регресії 
Значення коефіцієнтів регресії 

y1 y2 y3 y4 
b0 5,778 2,811 71,839 13,00 
b1 4,167 -0,783 -2,011 1,333 
b2 4,33 4,816 -3,363 5,000 
b11 2,833 0,783 1,892 -1,00 
b22 1,333 3,183 -3,743 -4,00 
b12 2,500 -1,575 2,662 0 

 
Для перевірки значимості коефіцієнтів регресії знаходили його 

дисперсію за формулою: 
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Дисперсія помилок досліду визначається за формулою: 
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де m – число паралельних досвідів; n – число незалежних оцінок дис-
персії. 



Проблемы пожарной безопасности 

Дослідження вогнезахисних властивостей реактивних покриттів для металевих конструкцій з 
урахуванням температурних режимів реальних пожеж 

13

Коефіцієнт регресії вважається значимим, якщо виконується 
нерівність: 

bi)f;05,0(ii Stbb
y
⋅=Δ≥ , (7) 

 

де )f;05,0( y
t  – 5 %-я точка розподілу Стьюдента з fy ступенями свободи; 

ibΔ  – довірчий інтервал для коефіцієнта регресії. 
Перевірка адекватності моделі, що відповідає рівнянню регресії 

виконуємо за допомогою критерію Фішера. Адекватність обґрунто-
вана, якщо виконується нерівність: 
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де дисперсія адекватності 
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1u

2
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2
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)yy(
S

∑
=

−
= ; умод – розрахункове 

значення відгуку в i-тому досліді; f(0,05;3;9) – критерій Фішера при 5% 
рівні значимості; fад = n–0,5(k+2)(k+1) – число ступенів свободи дис-
персії адекватності 9–0,5(2+2)(2+1) = 3; fy – число ступенів свободи 
при визначенні помилки досліду. 

Результати перевірки значимості коефіцієнтів регресії та адек-
ватності моделі представлені в Таблиці 5. 

 
Таблиця 5 – Статистичний аналіз рівнянь регресії 

Коефіцієнт 
регресії 

Значення коефіцієнтів регресії 
y1 y2 y3 y4 

Sy
2 2,26 2,19 1,84 3,11 

Δb0 1,90 1,87 2,98 2,24 
Δb1 1,04 1,03 1,63 1,22 
Δb2 1,04 1,03 1,63 1,22 
Δb11 1,80 1,78 2,82 2,12 
Δb22 1,80 1,78 2,82 2,12 
Δb12 1,28 1,26 1,99 1,49 
Sbi

2 6,78 6,56 5,52 9,33 
ƒад 3 3 3 3 
F 3 2,99 3 3 

F(0,05;3;9) 3,86 3,86 3,86 3,86 
 

Статистичний аналіз рівнянь регресії показав, що отримані рів-
няння регресії адекватні експериментальним даним при рівні значи-
мості 0,05 (критерій Фішера). Аналіз даних таблиць 4 та 5 показав, 
що деякі коефіцієнти регресії являються не значимими, так як вони 
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накриваються довірчими інтервалами і відповідно рівні нулю. 
За допомогою програми «Maple» за отриманими рівняннями 

регресії були побудовані поверхні відгуків (Рис. 2-5), що дають мож-
ливість зорового сприйняття відповідного геометричного образу. 

 
Рис. 2 – Поверхня відгуку, що описується рівнянням регресії y1=5,78+ 

+4,17x1+4,33x2+2,83х1
2+2,5х1x2 залежності коефіцієнта вогнезахисної здатності 

(Квз) покриття від початкової товщини (х1) та швидкості нагрівання (х2). 
 
З поверхні відгуку залежності коефіцієнта вогнезахисної здат-

ності від товщини покриття та швидкості нагрівання (Рис. 2) видно, 
що зміна коефіцієнта вогнезахисної здатності від відповідних факто-
рів носить квадратичний характер. При зростанні швидкості нагрі-
вання та товщини покриття коефіцієнт вогнезахисної здатності пок-
риття теж підвищується. А при інтенсивності нагрівання більше 
30 ºС/хв. спостерігається різкий стрибок коефіцієнта вогнестійкості. 

Отримана поверхня відгуку коефіцієнта спучення від відповід-
них факторів (Рис. 3) показала, що незалежно від товщини покриття 
при низьких швидкостях нагрівання (до 25 ºС/хв.) ефекту спучування 
практично не спостерігається, а при підвищенні швидкості - коефіці-
єнт спучення збільшується обернено-пропорційно до початкової то-
вщини покриття. 

 
Рис. 3 – Поверхня відгуку, що описується рівнянням регресії  

y2 = 2,81+4,82x2+3,18х2
2-1,58х1x2 залежності коефіцієнта спучення (Ксп) вогнеза-

хисного покриття від початкової товщини (х1) та швидкості нагрівання (х2). 
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На Рисунку 4 представлена поверхня відгуку, що описується 
рівнянням регресії y3 залежності коефіцієнта втрати маси (Кm) пок-
риття від факторів (х1) та (х2). 

 

 
Рис. 4 – Поверхня відгуку, що описується рівнянням регресії 

y3=71,84-2,01x1-3,36x2-3,74х2
2+2,27х1x2 залежності коефіцієнта втрати ма-

си (Кm) вогнезахисного покриття від початкової товщини (х1) та швидкості 
нагрівання (х2). 

 
Встановлено, що механічна міцність (Рис. 5) спученого шару 

залежить майже лінійно від факторів (х1, х2). Тобто при збільшенні 
товщини покриття та швидкості нагрівання механічна міцність спу-
ченого шару теж зростає. 

 
Рис. 5 – Поверхня відгуку, що описується рівнянням регресії 

y4=13+1,33x1+5x2+4х2
2
 залежності механічної міцності (F) спученого вогнеза-

хисного покриття від початкової товщини (х1) та швидкості нагрівання (х2). 
 

Висновки. Встановлено, що при повільному нагріванні вог-
незахисний ефект реактивних покриттів практично відсутній, що 
свідчить про неефективність існуючих методів випробування да-
них покриттів та необхідність розробки рекомендацій щодо їх удо-
сконалення. 
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Андронов В.А., Рыбка Е.А. 
Исследование огнезащитных свойств реактивных покрытий для ме-

таллических конструкций с учетом температурных режимов реальных по-
жаров 

Проведено математическое планирование и обработка результатов экспе-
римента для установления закономерностей влияния температурного режима 
пожара на огнезащитные свойства реактивных покрытий для металлических 
конструкций. 

Ключевые слова: реактивное покрытие, температурный режим, экспе-
римент, фактор, опыт, коэффициент регрессии, дисперсия. 

 
Andronov V.A., Rybka Ye.A. 
Experiment planning on research of fireproof properties of reactive 

coverages for metal constructions taking into account temperature modes of real 
fires 

The mathematical planning and processing of experimental data to establish 
patterns of influence of the temperature regime of fire retardants on the properties of 
reactive coverages for metal constructions. 

Keywords: reactive coverage, temperature mode, experiment, the factor, 
experience, regress factor, dispersion. 
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