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В статті представлені результати експериментальних досліджень пове-
дінки дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням та без нього в 
умовах пожежі за стандартним температурним режимом.  
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Постановка проблеми. При зведенні сучасних будівель та споруд 

офісно-житлового призначення останнім часом знов є актуальним викорис-
тання дерев’яних конструкцій з огляду на їх технологічні, конструкційні та 
декоративні властивості. Оскільки деревина є пожежонебезпечним матері-
алом, зважаючи на її спалимість, одним з найважливіших питань забезпе-
чення пожежної безпеки дерев’яних конструкцій є гарантування їх відпові-
дності діючим будівельним нормам щодо вимог вогнестійкості. При виго-
товленні елементів вогнестійких дерев’яних конструкцій має бути передба-
чений їх надійний вогнезахист. При створенні вогнезахисних систем є ефе-
ктивним застосування сучасних облицювальних матеріалів у тому числі 
плит OSB, враховуючи їх теплофізичні показники, конструктивні та техно-
логічні якості. В зв’язку з цим, однією з проблем є відсутність апробованих 
методів проектування таких конструкцій з урахуванням сучасних тенденцій 
розвитку будівництва житлових та промислових споруд. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день в 
будівництві існує необхідність пошуку принципово-нових, нестандарт-
них способів вогнезахисту дерев’яних конструкцій, такий захист можуть 
забезпечити вогнезахисні системи на основі плит OSB. 

Проведений аналіз наукових досліджень показав, що в якості вог-
незахисту дерев’яних конструкцій використовуються вогнезахисні про-
сочення, фарби, лаки [1-3], а також плитні матеріали [4, 5]. Зазначені ти-
пи захисту конструкцій мають свої переваги та недоліки. Однак в цих 
досліджень не розглянуті питання: довговічності вогнезахисту, його 
вплив на фізико-механічні властивості деревини, собівартість, раціона-
льну область застосування. 

В умовах пожежі найбільш тяжкі наслідки настають в результаті 
втрати несучої здатності колонами, балками [6, 7], при цьому руйнується 
каркас споруди, падає перекриття, дах. Тому забезпечення вимагаємого 
класу вогнестійкості дерев’яних колон є чи не головною задачею при 
проектуванні споруд, адже від цього залежать людські життя. 
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Враховуючи вище сказане, виникає необхідність вивчення поведі-
нки дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням на основі плит 
OSB в умовах пожежі, а також дослідження впливу OSB на межу вогнес-
тійкості дерев’яної колони та глибину обвуглення. Це необхідно для роз-
криття питань щодо збереження несучої здатності дерев’яними колонами 
при використанні нестандартного захисту. 

Постановка завдання та його вирішення. Метою даної статті є 
дослідження поведінки дерев’яних колон з вогнезахисним облицюван-
ням здійсненим за допомогою плит OSB в один та два шари в умовах 
пожежі при їх випробуванні у спеціальній вогневій печі за стандартним 
температурним режимом. Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити наступні завдання: 

- провести короткий аналіз плитних вогнезахисних матеріалів; 
- провести експериментальні дослідження поведінки дерев’яних ко-

лон з вогнезахисним облицюванням в умовах пожежі за стандартним тем-
пературним режимом по методиці [8] та визначити температури у внутріш-
ніх шарах випробувальних зразків, здійснити заміри обвугленого шару; 

- описати результати проведених експериментальних досліджень. 
Проведений аналіз пропозицій ринку показав, що найбільш розпо-

всюдженішим плитним матеріалом, що може бути використаним в якості 
вогнезахисту будівельних конструкцій є: Superisol, Эндотерм, Вермекуліт, 
Магнезит. У зв’язку з наявністю значного обсягу наукових досліджень по 
даним матеріалах, високою собівартістю, прийнято рішення використати в 
якості вогнезахисного матеріалу для захисту дерев’яних колон плити OSB. 
Коротку характеристику матеріалів подано у вигляді табл. 1. 
 

Табл. 1. Коротка характеристика плитних матеріалів 
Характе-
ристика 

Плитний матеріал 
Superisol Эндотерм Вермекуліт Магнезит ОСБ-3 

Густина, 
кг/м3 1200 950 700 1100 600-640 

К-нт тепло- 
провіднос-
ті, Вт/мК 

0,47 0,015 0,13 0,24 0,13 

Спосіб крі-
плення каркасний каркасний,

клеєний 
каркасний,
клеєний 

каркасний, 
клеєний 

каркасний, 
клеєний 

Середня 
ціна 1 м2 1083 грн 348 грн 540 грн 216 грн 60 грн 

 
Для проведення експериментальних досліджень, використані ви-

пробувальні зразки розмірами 200×200×300 мм, захист здійснювався 
плитою ОSB товщиною 10 мм в один, два шари [8] (рис. 1). 

Експериментальні дослідження проводились у спеціальній вогневій 
печі відповідно до методики викладеній в [8]. Зазначена методика обґрунто-
вує місця встановлення термопар в зразках, спосіб встановлення в печі та 
дала можливість отримати температурні показників у внутрішніх шарах ви-
пробувальних зразків дерев’яних колон, геометричні параметри зони обвуг-
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лювання та швидкість їх зростання, необхідних для розробки нового методу 
розрахункової оцінки вогнестійкості дерев’яних колон з вогнезахистом. 

 

 
Рис. 1. Випробувальні зразки для проведення експериментальних досліджень 

 
При проведенні 15 хвилинних випробувань в умовах пожежі спо-

стерігалася наступна поведінка дерев’яних зразків (рис. 2): 
- випробувальні зразки без вогнезахисту, починаючи з 3 хвилини 

почали обвуглюватися, полуменеве горіння не спостерігалося аж до 5 
хвилини, на протязі всього періоду випробування виділявся дим; 
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Рис. 2. Графіки 15-хвилинних випробувань: 1 – стандартна температурна 
крива; 2 – середня температура в печі; 3 – середнє значення першої термопари, 
4 – середнє значення другої термопари, 5 – середнє значення третьої термопари, 
6 – середнє значення четвертої термопари, 7 – середнє значення п’ятої термопа-
ри; а) зразки без захисту, б) зразки з захистом плитою OSB в один шар, в) зразки 
з захистом плитою OSB в два шари 



Сборник научных трудов. Выпуск 42, 2017 

 158 

- зразки з вогнезахистом у вигляді плит OSB в 1 шар (товщина 10 
мм) краще протидіяли вогневому впливу, про це свідчать покази першої 
термопари вже на 5 хв, різниця становить близько 20 °С. На протязі всьо-
го даного часового проміжку експерименту спостерігалося тління плити 
ОSB, руйнування якої не зафіксовано; 

- зразки з вогнезахистом у вигляді плит OSB в 2 шари (товщина 20 
мм) найкраще протидіяли вогню, різниця в температурі на першій тер-
мопарі вже на 5 хв. в порівнянні з зразком без захисту становить близько 
30 °С. Це свідчить про здатність даного вогнезахисту протидіяти тепло-
вому впливу на деревину перешкоджаючи її займанню. Займання зразка 
не було зафіксовано. 

На 30 хвилинному часовому проміжку випробувань спостерігалася 
більш чіткіша різниця на показах термопар між захищеними та незахи-
щеними зразками (рис. 3): 
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Рис. 3. Графіки 30-хвилинних випробувань: 1 – стандартна температурна 

крива; 2 – середня температура в печі; 3 – середнє значення першої термопари, 
4 – середнє значення другої термопари, 5 – середнє значення третьої термопари, 
6 – середнє значення четвертої термопари, 7 – середнє значення п’ятої термопа-
ри; а) зразки без захисту, б) зразки з захистом плитою OSB в один шар, в) зразки 
з захистом плитою OSB в два шари 

 
- у випробувальних зразках без захисту наростання температури ві-

дбувалося з тією закономірністю, що й на 15 хвилинному часовому про-
міжку, полуменеве горіння спостерігалося починаючи з 5 хв випробувань; 

- більш чіткі уявлення про роль вогнезахисту дали випробувальні 
зразки з вогнезахистом у вигляді плит OSB в 1 шар (товщина 10 мм). 
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Так, на 30-ій хвилині випробувань різниця на показах термопар стано-
вить близько 200 ° С, однак, цього виявилося недостатньо для запобіган-
ню обвуглюванню деревини. Хоча обвуглення вогнезахисту відбулося 
повністю, проте до 30 хвилини він тримався на саморізах, тим самим пе-
решкоджаючи прямої дії вогню на зразок; 

- найкращі вогнезахисні властивості показав захист дерев’яного 
зразка плитами OSB в 2 шари (товщина 20 мм). Протягом всього періоду 
випробування наростання температури в зразку відбувалося досить пові-
льно. Прогрівання дерев’яного зразка у першій контрольній точці, що 
знаходиться найближче до поверхні дійшло до позначки в 60 ° С на 30-ій 
хвилині випробувань. В цілому фактична температура на поверхні зразка 
в порівняні з випробувальними зразками без захисту менша в 5 разів. 
Обвуглення дерев’яного зразка так і не почалося. 

Вогневі випробування на протязі 60 хвилин (рис. 4) показали на-
ступні результати: 
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Рис. 4. Графіки 60-хвилинних випробувань: 1 – стандартна температурна 

крива; 2 – середня температура в печі; 3 – середнє значення першої термопари, 
4 – середнє значення другої термопари, 5 – середнє значення третьої термопари, 
6 – середнє значення четвертої термопари, 7 – середнє значення п’ятої термопа-
ри; а) зразки без захисту, б) зразки з захистом плитою OSB в один шар, в) зразки 
з захистом плитою OSB в два шари 

 
- на зразках без вогнезахисту захисту починаючи з 30 хвилини від-

булося різке зростання температури, про що свідчить графік на рис. 4 (а); 
- зразки захищені плитою OSB в 1 шар (товщина 10 мм) показали 

набагато кращі результати в порівняні з незахищеними, починаючи з 
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40 хвилини випробування почалося плавне підвищення температури, те-
мпературного стрибка зафіксовано не було; 

- випробувальні зразки захищені плитою OSB в 2 шари (товщина 
20 мм) продовжили тенденцію чинити протидію вогневому впливу. Не-
значне підвищення температури зафіксовано на 40 хвилині випробуван-
ня. В цілому на 60 хвилині різниця в температурі порівняно з зразками 
без захисту становить близько 600 ° С, що свідчить про значні вогнеза-
хисні властивості плити OSB при застосуванні її в 2 шари.   

Найкраще виражена різниця між показами термопар спостерігалася 
на 90 хвилинному періоді випробування (рис. 5). Цікава тенденція спосте-
рігалася на третій термопарі, що знаходилась по середині перерізу випро-
бувальних зразків, різниця між її показами не перевищувала 100 градусів 
на всіх трьох дерев’яних зразках, незважаючи на те, що зразок без захисту 
обвуглився більше як на 100 мм, а це підтверджує низьку теплопровід-
ність деревини. Випробування показали, що різниця в температурах слоїв 
в захищених та незахищених зразках може становити більше 400 °С. 
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Рис. 5. Графіки 90-хвилинних випробувань: 1 – стандартна температурна 

крива; 2 – середня температура в печі; 3 – середнє значення першої термопари, 
4 – середнє значення другої термопари, 5 – середнє значення третьої термопари, 
6 – середнє значення четвертої термопари, 7 – середнє значення п’ятої термопа-
ри; а) зразки без захисту, б) зразки з захистом плитою OSB в один шар, в) зразки 
з захистом плитою OSB в два шари 

 
Вимірювання товщини обвугленої зони проводилося відповідно 

схеми зображеної на рис. 6. 
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Рис. 6. Схема вимірювання обвуглення випробувального зразка 
 
Візуальним оглядом (рис. 7) та проведеними вимірюваннями підт-

верджено гіпотезу, що глибина обвуглення дерев’яних колон залежить 
від товщини вогнезахисту. Результати вимірювань занесені в табл. 2. 

 

а)  

б)  

в)  

г)  
 

Рис. 7. Фото випробувальних зразків після проведення вогневих випробу-
вань (зразки зліва направо: без захисту, з захистом плитою ОSB в один та два 
шари): а) обвуглення зразків після 15 хвилинного; б) 30 хвилинного; в) 60 хви-
линного; г) 90 хвилинного випробувань 
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Висновки. Проведений аналіз вогнезахисту дерев’яних колон із во-
гнезахистом на основі плит OSB. Проведено експериментальні дослі-
дження поведінки дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням та 
без нього, опубліковано їх результати у вигляді графіків та таблиці. 
Встановлено ефективність використання вогнезахисного облицювання з 
плит OSB товщиною 10 мм, особливо при застосуванні в два шари. На 
основі проведених експериментів виявлені закономірності температур-
ного відклику у поперечного перерізу дерев’яних колон квадратного пе-
рерізу із вогнезахистом та без нього при їх нагріванні за стандартним те-
мпературним режимом пожежі, а також встановлений зв'язок між геоме-
тричною конфігурацією зони обвуглювання та температурними показни-
ками у перерізі досліджуваних фрагментів колон. 
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Ю.Л. Фещук, С.В. Поздеев, В.В. Нижник 
Экспериментальные исследования поведения деревянных колонн с огне-

защитной облицовкой в условиях пожара 
В статье представлены результаты экспериментальных исследований поведе-

ния деревянных колонн с огнезащитной облицовкой и без нее в условиях пожара при 
стандартном температурном режиме.  
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Experimental researches of the behavior of wooden columns with membrane 

fireproofing under fire conditions 
The article presents the results experimental researches of the behavior of wooden 

columns with and without membrane fireproofing under fire conditions according to the 
standard temperature regime. 

Keywords: fire protection, fire resistance, temperature characteristics, charring 
zone.


