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просочення не перевищує й 5 мм, що потребує попереднього наколювання. Крім наколюван-
ня, для збільшення глибини просочування важкопросочувальної деревини застосовують 2 ... 3
- разове повторення циклів ВТВ, ТТВ, тобто багатоциклічність способів.

Спосіб тиск-вакуум ТоВ(спосіб напівобмеженого поглинання або спосіб Лаурі) поля-
гає у введенні просочувальної рідини у деревину під надлишковим тиском, а після зливання
розчину антисептика деревину витримують у вакуумі. Цей метод рекомендують для просо-
ЧУВаІП-ІЯоліями, коли необхідно досягти високого поглинання при глибокому просочуванні,
але менше, ніж при ВТВ.

Спосіб ВАТВ (його ще називають вакуумним) полягає у використанні автоклавів або ге-
рметичних резервуарів спрощених конструкцій, не розрахованих на високий тиск, а цикл міс-
тить: вакуум - атмосферний тиск -- вакуум. Введення просочувальної речовини у деревину про-
водять під дією атмосферного тиску, .який є надлишковим відносно тиску в середині деревини.

Під час просочування сирої деревини класичні способи не дають задовільних резуль-
татів. Тому, у цьому випадку застосовують автоклавно-дифузійне просочування та суміщене
сушіння-просочування.

Зауважимо, що автоклавно-дифузійним способом просочують, в основному, круглі лі-
соматеріали (стовпи), які використовують на виготовлення ліній електрозв'язку.

Суміщене сушіння-просочування ВИКОРИСТОВУЮТЬдля просочування деревини оліями
або розчинами антисептиків в органічних розчинниках, які є гідрофобними рідинами і здатні
виконувати роль сушильного агента.

Вакуумне сушіння потребує складного обладнання. Але таке сушіння може бути ви-
правданим тільки у тому випадку, коли не допускають зменшення міцності (наприклад, для
шпал і перевідних брусів). Тому таку технологію впроваджують на підприємствах з вироб-
ництва шпал.
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Вогнестійкість і термоміцність є основними характеристиками будівельних конструкцій
при пожежі. Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7 .2002, ознакою втрати несучої здатності вважають
виникнення в конструкції граничних деформацій і напружеНЬ,наведених в [1].

Розглянемо нагрів масивної конструкції з рівномірною початковою температурою t ,
о

ЯКЩОВпочатковий момент часу температура оточуючого середовища раптово підвищується
до температури {стак, що (с >to .

Розглянемо випадок, коли температура поверхні конструкції приймає температуру се-
редовища і підтримується потім постійною на протязі всього процесу теплообміну. Початок
просторової координати х розмістимо на поверхні конструкції, яка контактує з середовищем.
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Задачу математич.но мо:жна сформулювати таким чином.
Маємо диференціальне рівняння нестаціонарної теплопровідності

a2t(x,7:) 1 at(x,7:)
&2 а ат

А ф' . . . 2/.:е а :::-- - кое ЩІЄНТтемпературопровІДНОСТl, м с;
cvP

А - коефіцієнт теплопровідності, Вт/м· К;
С• - теплоємність матеріалу, Дж/кг· К;
р - густина, кг/мЗ; т - час,С.

Рівняння (1) є диференціальним рівнянням другого порядку. Для одержання його
:розв'язку необхідно задати одну початкову і дві граничні умови.

Початкова умова запишеться в виді
І(Х,О) = t о'

Граничні умови запишемо таким чином
{(ОО,Т)= to' t(O,T)=tc'

При умова.х(2) і (3) розвязок рівняння (1) має вигляд[2]

t(X,t)-tс =erf(-x-J,
(о - (с .fj;;;

х

?..&"і
'1'( х) - f _,,2 derJ -- =-- е и-. ~ Бо інтеграл помилок Гаусса.:J:e

За формулою (4) проведені дослідження температури (х,т) цегляної стінки залежно
від координати х і часу т. При цьому прийнято, що температура середовища 'с = 5000 С, а
початкова температура t = 200 С.
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Рис. 1. Зміна температури стінки в
ЗШlе;жностівід часу: l-х = 0,01 м;

.2- х = 0,02 м; З -х = 0,05 м.

Рис. 2. Зміна теJнnератури стіюш в
але;жності від координат х: в момент

часу т = 40 хв.

Результати дослідження зображені графічно на рис. 1-2. Аналіз одержаних результатів
показує, що за 40 хв. нагріву в точці яка віддалена від поверхні на х =1 см. температура рівна
425 ос , а в точці х =5 см. температура рівна 155 ос .

Виконуючи проведеш дослідження можна дослідити вогнестійкість будівельних
конструкцій.
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