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Експериментальні дослідження межі вогнестійкості огороджувальних 

конструкцій з вогнезахистом із магнезитових плит 

 

Стрімкий розвиток будівництва в Україні характеризується 

застосуванням нових технологій будівництва із використанням сучасних 

будівельних матеріалів. Цьому сприяє застосування каркасного будівництва, 

яке дає можливість швидкого зведення будівель та споруд різного 

призначення, наприклад, торгівельні комплекси, адміністративні будівлі 

автозаправних станцій та спортивних споруд. Такий вид будівництва 

потребує мінімальних затрат часу та будівельних матеріалів. В ролі 

огороджувальних конструкцій найчастіше використовують сендвіч-панелі 

(СП), що являють собою конструкцію із металевих  профільованих листів між 

якими вмонтований теплоізоляційний шар. З усіх теплоізоляційних 

матеріалів, які використовуються у СП, найчастіше застосовують 

пінополістирол (ППС) через його меншу вартість порівняно з іншими 

матеріалами такого типу. До основних переваг ППС слід віднести хорошу 

теплоізоляцію (0,035 – 0,041 Вт/м*К), стійкість до атмосферних впливів, 

довговічність, хімічну та біологічну нейтральність, його широкий асортимент 

та доступність на ринку.  

Незважаючи на вищевказане, ППС є нестійким до дії високих 

температур та вогню, якими супроводжується пожежа, він втрачає свої 

первинні фізичні та конструктивні параметри через 3-5 хвилин, що 

підтверджено вогневими випробуваннями [1, 2] та створює умови для 

розповсюдження полум’я. З розвитком горіння можливе наскрізне 

прогорання стін в зонах стикових з’єднань панелей, а також їх руйнування в 

результаті пошкодження металевих деталей кріплення [1]. Використання 

теплоізоляційних матеріалів з низькими показниками пожежної небезпеки 

знижує межу вогнестійкості огороджувальної конструкції за ознакою втрати 

цілісності та теплоізолювальної здатності. Враховуючи наведене, 

забезпечення нормованої межі вогнестійкості сендвіч-панелей з ППС за 

допомогою вогнезахисних матеріалів є актуальною проблемою. 

Дослідженнями в області вогнестійкості та вогнезахисту будівельних 

конструкцій протягом останнього десятиріччя займалися Демчина Б. Г., 

Круковський П.Г., Качкар Є. В., Гивлюд М.М., Шмуклер В. С., Довбиш А. В., 

Новак С. В., Фомін С. Л., та ін. 

Для випробування використана методика експериментальних 

досліджень, яка відповідає вимогам діючих норм в Україні [3]. Суть 

випробування полягає у визначенні проміжку часу від початку вогневого 

випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з 

граничних станів конструкції, а саме за ознакою втрати теплоізолювальної 

здатності або цілісності в умовах, що регламентуються ДСТУ Б В.1.1-4-98* 

[3]. Випробування проводились згідно стандартного температурного 

режиму[3].  



Для проведення експериментальних досліджень було виготовлено 2 

дослідних зразки сендвіч-панелей типу СППМ-6 (сендвіч-панель 

пінополістирольна з магнезитом товщиною 6 мм) розмірами 

1200×1050×107 мм (рис. 1а) та 2 зразки СППМ-8 (сендвіч-панель 

пінополістирольна з магнезитом товщиною 8 мм) розмірами 

1200×1050×109 мм (рис. 1б). У всіх експериментальних зразках в якості 

теплоізолювального наповнювача використовувався пінополістирол марки 

ПСВ-35.  
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а)               б) 

Рис. 1. Загальний вигляд експериментальних зразків СППМ 

а) зразок марки СППМ-6, б) зразок марки СППМ-8 

 

Для проведення випробувань використовувалась піч для теплофізичних 

випробувань малогабаритних фрагментів будівель та окремих вузлів їх стикових 

з'єднань (патент України на корисну модель № 17160 від 15.09. 2006 року) [4]. 

По проведенню експериментальних досліджень було отримано такі 

результати: 

1. Межа вогнестійкості експериментального зразка марки СППМ-6 

становить 28 хв, що згідно нормативних вимог забезпечує регламентований клас 

вогнестійкості ЕІ 15. 

2. Межа вогнестійкості експериментального зразка марки СППМ-8 

становить близько 34 хв, що згідно нормативних вимог забезпечує 

регламентований клас вогнестійкості ЕІ 30. 

3. Порушень цілісності дослідних зразків за весь час випробування не 

відбулось.  

4. Дослідний зразок марки СППМ-6 можна використовувати в якості 

зовнішніх ненесучих стін в будівлях ІІІа, ІІІб, ІV, VIa, V ступенів вогнестійкості, 

внутрішні ненесучі (перегородки) ІІ,ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІV, VIa, V ступенів 

вогнестійкості. 

5. Дослідний зразок марки СППМ-8 можна використовувати в якості 

зовнішніх ненесучих стін в будівлях IIІ, ІІІа, ІІІб, ІV, VIa, V ступенів 

вогнестійкості, внутрішні ненесучі (перегородки) І, ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІV, VIa, V 

ступенів вогнестійкості. 
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