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The methods of impregnation of woodwork and structural components of wood 

constructions have been presented. The results of the thesis have been implemented at two 

enterprises of wood-working industry. The materials of the thesis have been issued in 

thirteen scientific publications. 

Key words: wood, impregnation, fire-retardant, chemical protective agent, molecular 

diffusion, capillary impregnation, heat-and-mass transfer, hot and cold baths method, fire 

resistance. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
      Актуальність теми. Кожного року в Україні, завдається великої шкоди 

матеріальним цінностям внаслідок виникнення пожеж на підприємствах та в 

житловому секторі. Протягом 2011-2012 р.р. на території України виникло 71443 

пожежі. Прямі збитки від пожеж становили 860070 тис. грн, побічні - 2499991 млн. 

тис. грн. Протягом року було зареєстровано 2751 випадок загибелі людей в тому 

числі 87 дітей віком до 18 років. Внаслідок пожеж було пошкоджено та знищено 

25160 будівель та споруд, з яких 466 пожеж сталися в спорудах виробничого 

призначення.   

      Підвищення ефективності вогнезахисту столярно-будівельних виробів, 

дерев’яних конструкцій та споруд є однією із найважливіших наукових та 

практичних задач, які потребують розв’язання. На даний час основна увага 

зосереджена на профілактиці біопошкоджень дерев’яних конструкцій. Питанням 

вогнезахисту будівельних конструкцій не надавалось належної уваги. Все це вказує 

на актуальність даної роботи.  

      На сьогодні відсутні чіткі рекомендації щодо застосування тих чи інших типів 

антипіренів і методів вогнезахисту елементів дерев’яних конструкцій та окремих 

дерев’яних елементів у новозбудованих та збудованих раніше об’єктах або тих 

об’єктах, що підлягають ремонту. Тому, наявність захисних засобів та відповідного 

обладнання дасть можливість створити сприятливі умови для механізованого й 

надійного вогнезахисту дерев’яних елементів будинків з одночасним збільшенням 

терміну їхньої експлуатації. 

      Важливе значення мають питання, що пов’язані: з місцем встановлення 

конструктивних елементів, які можуть піддаватись, в першу чергу, вогнеруйнуванню 

і є джерелом поширення вогню; визначенням технологічних способів просочування 

та підготовки деревини перед проведенням вогнезахисту. 

      Для вогнезахисту слід використовувати антипірени, вибір яких був би 

обґрунтованим з врахуванням властивостей самого препарату і умов експлуатації тієї 

чи іншої конструкції, споруди. Таким чином, вибір складів антипіренів, визначення 

їхніх вогнезахисних властивостей стосовно деревини, а також методи їх нанесення на 

поверхню та технології просочування з враховуванням умов експлуатації самих 

конструкцій мають важливе практичне значення. Тому питання підвищення 

вогнестійкості столярно-будівель виробів залишиться актуальним на сьогоднішній 

день. 

      Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

      Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідних робіт, які 

виконувались і виконуються у відповідності  з основними напрямками науки і 

техніки України 06: «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, 

промисловості та аграрно-промисловому комплексі» та відповідно до плану науково-

дослідної роботи інституту пожежної та техногенної безпеки Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності МНС України за темою: «Вогнестійкі 

теплоізоляційні матеріали і покриття на основі наповнених мінеральними та 

волокнистими матеріалами силіційорганічних сполук (державний реєстраційний 

номер 0108U001679)». 

      Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вдосконалення технології 

просочування деревини антипіренами на основі карбаміду.  
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У відповідності до поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання 
дослідження: 
• проаналізувати існуючі вогнезахисні засоби та методи просочування деревини; 

• провести аналіз й дати оцінку методам випробувань захисних властивостей 

антипіренів щодо деревини; 

• розробити моделі процесу капілярного та дифузійного просочування деревини 

антипіренами і встановити взаємозв’язок між процесами просочування та 

деревиною як об’єктом дослідження; 

• створити фізико-математичну модель процесу дифузійного просочування 

одномірних тіл в процесі їхнього занурення і на її основі дати теоретичне 

обґрунтування закономірностей механізму просочування деревини антипіренами; 

• здійснити підбір хімічних складів антипіренів, що мають підвищену розчинність і 

відповідають технологічним та експлуатаційним вимогам щодо забезпечення 

вогнестійкості столярно-будівельних виробів; 

• розробити технологію просочування деревини антипіренами на основі методу 

гарячо-холодних ванн. 

      Об’єктом дослідження є технологічний процес просочування деревини 

вогнезахисними антипіренами на основі карбаміду. 

      Предметом дослідження є підвищення вогнестійкості деревини. 

Методи дослідження. Для реалізації запропонованих фізико-математичних 

моделей, що відображають процеси перенесення розчинів антипіренів в деревині в 

рамках теорії молекулярної та капілярної дифузії, використано такі методи 

досліджень: 

• графоаналітичні та аналітичні методи визначення тривалості та глибини 

просочування деревини; 

• методи термодинаміки незрівноважених процесів; 

• методи теорії тепломасоперенесення і тепломасообміну; 

• фізико-математичні методи моделювання дифузійних та капілярних явищ, які 

відбуваються в процесі просочування деревини; 

• методи математичної статистики для опрацювання експериментальних даних. 

      Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці нових хімічних 

складів антипіренів на основі карбаміду та вдосконалення технології просочування 

деревини для збільшення її вогнестійкості. При цьому: 

• вперше запропоновано 2-стадійне нанесення антипірену на основі карбаміду; 

• підібрано нові хімічні склади антипіренів та розроблено установку для 

поверхневого нанесення  розчину на деревину; 

• розроблено рецептуру антипірену; 

• розроблено модель перенесення антипірену через деревину, що дає змогу 

спрогнозувати концентрацію розчину в певній точці чи зоні сортимента; 

• обґрунтовано закономірності дифузійного та капілярного просочування деревини, 

що дало змогу запропонувати режими просочування матеріалу антипіреном на 

основі карбаміду; 

• підтверджено доцільність поєднання гарячого та холодного способів 

просочування деревини на основі новоствореного хімічного складу антипірену - 

карбаміду. 
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Рассмотрены теоретические основы диффузионного и капиллярно-

диффузионного переноса антипирена в древесине как объекте пропитки. Рассмотрен 

механизм пропитки древесины, как анизотропного капиллярно-пористого 

коллоидного тела. Решены дифференциальные уравнения, которые отображают 

процесс пропитки, при начальных и граничных условиях получены критериальные 

уравнения определения безразмерной концентрации в определенной точке и зоне. 

Рассмотрены особенности пропитки древесины в горяче-холодных ваннах. 

Исследования указывают на то, что использование чистого капиллярного движения 

антипирена без применения внешнего давления возможно только для сухих или 

подсушенных сортиментов или в случае, когда нужно пропитать материал на 

небольшую глубину путем его полного погружения в раствор антипирена. Это 

указывает на то, что нужно использовать слабовязкосные и хорошо смачиваемые 

(леофильные) и подогретые антипирены. Раскрыта взаимосвязь между глубиной 

проникновения и методами пропитки древесины.  

Описаны методики пропитки и испытаний огнестойкости древесины при 

проведении экспериментальных исследований. 

Предложены способы пропитки деревянных деталей и конструкционных 

элементов (узлов) деревянных сооружений.  

Результаты диссертационной работы внедрены на двух предприятиях 

деревообрабатывающей промышленности. Материалы диссертации изложены в 

тринадцати научных публикациях.  

Ключевые слова: древесина, пропитка, антипирен, химический способ защиты, 

молекулярная диффузия, капиллярная пропитка, тепломассоперенос, метод горяче-

холодных ванн, огнестойкость.  

 

ANNOTATION 
Peretyatko B.M. Improvement of wood impregnation technology by fire-retardants 
based on carbamide. Manuscript. 

Thesis for candidate degree of engineering science (speciality 05.23.06 - technology 

of wood processing, manufacturing of furniture and wood products). - The Lviv National 

University of Forestry and Wood Technology of Ministry of Education and Science 

Ukraine, Lviv, 2013.  
The thesis covers up-to-date scientific problems of increasing fire resistance limits by 

means of hot and cold baths method based on the chosen fire retardant composition, which 

was selected considering properties of the preparation and its service conditions. The 

mathematical model of wood impregnation based on molecular and convective diffusion 

has been constructed. 

Problem of impregnation techniques and modes selection taking into consideration the 

distinctive features of micro- and macrostructure of the wood has been defined and solved. 

Therefore the processes of fire-retardants penetration deep into material according to the 

material structure, and fire protection level, etc., have been considered. The mechanism of 

wood impregnation as anisotropic capillary-porous colloidal body has been examined. The 

criterion equations for dimensionless concentration evaluation in the point or area have 

been received, when solving differential equations that represent the material impregnation 

effects, by initial and boundary values. Distinctive features of wood impregnation by means 

of hot and cold baths have been considered.  
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АНОТАЦІЯ 
        Перетятко Б.М. Вдосконалення технології просочування деревини 
антипіренами на основі карбаміду. – Рукопис. 
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та 

виробів з деревини – Національний лісотехнічний університет України 

Міністерства освіти і науки України, м. Львів, 2013.  
        Дисертація присвячена актуальній науковій задачі підвищення границі 

вогнестійкості шляхом використання методу гарячо-холодних ванн на основі 

підібраного складу антипірену, вибір якого був обґрунтований з врахуванням 

властивостей самого препарату і умов експлуатації. Побудовано математичну модель 

просочування деревини завдяки молекулярній та конвективній дифузії.  

        Сформульовано та розв’язано задачу вибору технології і режимів просочування з 

врахуванням особливостей мікро- і макробудови самої деревини. Тому розглянуто 

процеси проникнення антипіренів углиб матеріалу залежно від структури матеріалу, 

рівня вогнезахисту тощо. Розглянуто механізм просочування деревини, як 

анізотропного капілярно-пористого колоїдного тіла. Розв’язуючи диференціальні 

рівняння, що відображають явища просочування матеріалу, при початкових та 

граничних значеннях отримано критеріальні рівняння визначення безрозмірної 

концентрації в точці або зоні. Розглянуто особливості просочування деревини в 

гарячо-холодних ваннах. 

       Запропоновано способи просочування дерев’яних деталей та конструктивних 

елементів дерев’яних споруд. Результати дисертаційної роботи впроваджено на двох 

підприємствах деревообробної галузі. Матеріали дисертації викладені в тринадцяти 

наукових публікаціях. 

       Ключові слова: деревина, просочування, антипірен, хімічний засіб захисту, 

молекулярна дифузія, капілярне просочування, тепломасоперенесення, метод гарячо-

холодних ванн, вогнестійкість. 

 
АННОТАЦИЯ 

Перетятко Б.М. Совершенствование технологии пропитки древесины 
антипиренами на основе карбамида. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.23.06 – технология деревообработки, изготовления мебели и 

изделий из древесины. – Национальный лесотехнический университет Украины 

Министерства образования и науки Украины, г. Львов, 2013. 
Диссертация посвящена актуальной научной задаче повышения границы 

огнестойкости путем использования метода горяче-холодных ванн на основании 

подобранного состава антипирена, выбор которого был обоснован с учетом свойств 

самого препарата и условий эксплуатации. Построена математическая модель 

пропитанной древесины за счет молекулярной и конвективной диффузии. 

Сформулирована и решена задача выбора технологии и режимов пропитки с учетом 

особенностей микро- и макростроения древесины. 

Проанализированы современные технологии и схемы производства элементов 

стен деревянных домов каркасной, панельной и объемно-блочной конструкций.  

Дан анализ методов создания составов и испытаний антипиренов, в результате 

чего сформулирована цель и основные задачи исследований. 
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      Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні підібраних 

нових хімічних складів антипіренів для вогнезахисту деревини на Бродівському 

меблевому підприємстві «Явір», ВАТ «Добромильський ДОК», а також у реалізації 

проведених досліджень у вигляді інженерних методів й алгоритмів розрахунків і 

прогнозування процесів просочування деревини, які є основною базою й одночасно 

підставою для розроблення та вдосконалення раціональних й енергоощадних 

технологій вогнезахисту деревини. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі ЛДУ 

БЖД під час викладення таких дисциплін: «Пожежна тактика», «Будівлі та споруди і 

їх поведінка в умовах пожежі», «Безпека експлуатації будівель та споруд», «Будівлі 

та споруди і їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій» та в навчальному процесі 

НЛТУ України з дисциплін: «Технологія сушіння і захисту деревини», «Охорона 

праці», «Основи техноекології». 

      Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, 
сформульованих у роботі. Наукові положення дисертації, результати досліджень, 

висновки та рекомендації є достатньо обґрунтованими та достовірними. Вони 

забезпечуються коректністю і відповідністю розроблених наукових положень 

отриманим результатам, доведенням адекватності запропонованих фізико-

математичних моделей, а також відповідністю результатів аналітичних та 

екпериментальних досліджень. Отримані результати не суперечать основним 

положенням науки, а також підтверджуються апробацією і практичною реалізацією. 

      Особистий внесок здобувача. Аналіз проблеми та вибір напрямку досліджень 

проведений автором разом із науковим керівником. Основні теоретичні та 

експериментальні дослідження за темою дисертації автор виконав самостійно. Всі 

наукові результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. Результати 

досліджень, що виконані у співавторстві, отримані за безпосередньої активної участі 

автора на всіх етапах досліджень. Крім того, автору належить проведення 

експериментальних досліджень, їхнє оброблення та формулювання наукових 

висновків. 

      Апробація роботи. Основні положення дисертації та її окремих розділів 

доповідались, обговорювались та отримали позитивну оцінку на: 

• Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи 

розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» (Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності, 2012 р.); 

• Международной научно-практической конференции «Пожарная безопасность: 

Проблемы и перспективы» (Воронежский институт Государственной 

противопожарной службы, 2010 г.); 

• науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Укр ДЛТУ 

(2003 – 2005 р.р.) і НЛТУ України (2006 – 2012 р.р.); 

• VI Міжнародній виставці «Деревообробка» (м. Львів, 2003р.); 

• «59-й науково-технічній конференції викладачів, професорів, аспірантів і 

здобувачів» (квітень 2009 р.). 

      Публікації. За результатами дисертації опубліковано 13 наукових праць у 

фахових виданнях. 

      Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків та рекомендацій, списку використаних джерел, що 
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містить 153 назви. Основний зміст роботи викладений на 127 сторінках, включає в 

себе 16 таблиць і 19 рисунків, а також додатки. Загальний обсяг роботи - 184 

сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
      У вступі обґрунтовано доцільність і актуальність дисертаційної роботи, 

сформульовані мета та завдання дослідження, визначені наукова новизна та 

практичне значення отриманих результатів. Наведено дані про апробацію отриманих 

результатів, публікації та вказано особистий внесок автора дисертаційної роботи. 

      У першому розділі «Аналіз вогнезахисних препаратів для столярно-будівельних 

виробництв і стандартного будинкобудування» проаналізовано літературні джерела 

за темою дисертації, наведено основні вогнезахисні препаратами для вогнезахисту 

дерев’яних конструкцій та споруд, а також важливі задачі, що визначають 

ефективність їхнього використання. Розглянуто особливості методів просочування, 

запропоновані такими вченими, як Горшин С.М., Лохтін П.О., Малихін М.І., Лямін 

М.І., Хесін М., Копитковський Б.Ф., Кожекін М.К., Коперін Ф.І., Лекторський Д.М., 

Крейшман К.К., Курбатов Д.І., Леонович А.А., Максименко Н.А., Протопопов Ю.В., 

Таубкін С.І., Чулков В.Ф., Чудінов Б.С., Шевирєв В.Т., Хрулев В.М., Калнінш А.Я., 

Ходус Т.С. та ін. Наведено та розкрито хімічні склади препаратів антипіренів, що 

успішно використовувалися на суб’єктах господарювання. 

      Методи створення хімічних складів та випробувань антипіренів умовно можна 

розділити на такі: методи пошуку хімічних складів антипіренів, принципу врахування 

й обліку результатів спалювання взірців; методи дослідження основних та 

допоміжних технолого-експлуатаційних властивостей просочених взірців; методи 

кінцевих (закінчених або результуючих) випробувань за конкретних й умовно 

визначених умов експлуатації дерев’яних конструкцій, що потребувало детального 

розгляду цих методів і особливо другої групи методів оцінювання рівня 

просочування антипіренами матеріалу. 

      За результатами аналізу сформульовано мету та основні завдання досліджень, 

встановлено основні чинники, які впливають на процес дослідження дерев’яних 

конструкцій та виробів.  

      У другому розділі «Теоретичні засади процесів просочування деревини 

розчинами антипіренів» розглянуто теоретичні основи дифузійного та капілярно-

дифузійного перенесення антипіренів в деревині, як об’єкті просочування. В зв’язку з 

тим, що більшість вогнезахисних засобів захисту (ВЗЗ) не вступають в хімічну 

реакцію із деревинною речовиною, нами розглянуто процеси проникнення 

антипіренів углиб матеріалу як чисто фізичні процеси, залежно від структури різних 

порід деревини, рівня вогнезахисту тощо. Вплив на якість просочування мають такі 

чинники: розташування та стан пор на стінках елементів, кількість і ступінь 

проникливості серцевинних променів, стан горизонтальних смоляних ходів тощо. 

      Очевидно, що у хвойних породах, де смолянистість деревини ядра вища, ніж у 

заболоні (адже, смола в ядровій частині знаходиться як в смоляних ходах, так і в 

трахеїдах), просочування буде неоднаковим (в заболонній частині вищим, ніж у 

ядровій частині). Нагрівання ядра деревини до температури, вищої за температуру 

плавлення смоляних речовин деревини, може підвищити проникливість самої 

деревини. Таким чином, проникність деревини розчинами антипіренів відіграє 

важливу роль в процесі розроблення режимів просочування, що потребує розгляду 

механізмів взаємодії молекул антипіренів між собою і скелетом (каркасом) деревини, 
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до встановлення тривалості доведення їх до нової концентрації або встановлення 

концентрації просочування матеріалу при заданій тривалості просочування. 

6. Озарків І.М. Нові антипірени на основі карбаміду та сполук кремнію і фосфору / 

І.М. Озарків, Б.М. Перетятко // Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – 

Львів: Укр ДЛТУ, 2006.- Вип.16.5.- С.89-97. Автором особисто виконано: 

наведені хімічні сполуки, що використовуються як антипірени. Розкрито шляхи 

дослідження нових антипіренів для захисту деревини, природних полімерів і т.п. 

Наведено результати власних досліджень щодо просочування антипіренами 

різних порід деревини. 

7.   Перетятко Б.М. Дослідження показників просочення деревини з допомогою  

антипіренів, створених на основі карбаміду та сполук фосфору/Б.М. Перетятко, 

І.М. Озарків, М.Ф. Федина, Р.О. Демчина // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. 

наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.4.- С.169-173. Автором 

особисто виконано: на основі експериментальних досліджень наведено показники 

якості просочування різних порід деревини, що використовуються в 

будинкобудуванні. Також автором частково був зроблений аналіз сучасних 

біовогнезахисних препаратів та підібрані нові склади сполук щодо вогнезахисту 

деревини.  

8.   Перетятко Б.М. Випробування вогнестійкості різних порід деревини,  

      просоченої антипіренами / Б.М. Перетятко, І.М. Озарків, З.П. Копинець // 

      Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.- техн. праць. – Львів: НЛТУ  

      України, 2011. – Вип. 21.8.- С.129-136. Автором особисто виконано: розкрито 

методи випробування ефективності вогнезахисту деревини, описано методику 

проведення випробувань та наведено результати експериментальних досліджень 

випробування вогнестійкості різних порід деревини. 

9. Озарків І.М. Методика просочення деревини антипіренами методом тепло-

холодних ванн / І.М. Озарків, Б.М. Перетятко // Науковий вісник НЛТУ України, 

2008. – Львів: НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.9.- С.113- 118. Автором особисто 

виконано: приведений аналіз особливостей просочування деревини антипіренами 

з метою вивчення фізичних закономірностей та способів введення вогнезахисних 

речовин, а також напрацювання методики визначення якості просочування 

деревини. 

10. Перетятко Б.М. Модельні випробування антипіренів у дерев’яних 

      конструкціях та спорудах / Б.М. Перетятко // Науковий вісник: Зб. наук.-  

      техн. праць. – Львів: НЛТУ України, 2004. – Вип. 14.4.- С.130-134. 

11. Озарків І.М. Вогневі випробування деревини / І.М. Озарків, Б.М. Перетятко 

//Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України, 2004. – Вип. 

14.1.- С.77-81. Автором особисто виконано: проведено опис експериментальної 

установки, а також методики підготовки взірців для вогневих випробувань і 

методики проведення самих випробувань антипіренних препаратів в деревині. 

12. Перетятко Б.М. Особливості різних способів біовогнезахисту деревини / Б.М. 

Перетятко // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України, 

2011. – Вип. 21. 14.- С.120-126. 

13. Перетятко Б.М. Особливості технологічного процесу вогнезахисту деревини / 

Б.М. Перетятко // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України, 

2011. – Вип. 21. 15.- С.140-146. 
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антипірену до скорочення часу горіння. Запропоновано технологію просочування, 

що включає в себе просочування в гарячо-холодних ваннах – атмосферне сушіння 

– поверхневе нанесення антипірену» при оптимальній температурі (tг.p.а = 90ºС, 

tх.p.а ≈ 20…30ºС). 

8. В роботі узагальнено вимоги до вогнезахисних засобів захисту навколишнього 

середовища на дільницях просочування, включаючи вивантаження і зберігання 

антисептиків. 

9. Результати досліджень впроваджені на підприємствах: Бродівському меблевому 

підприємстві «Явір» і ВАТ «Добромильський ДОК» для використання їх в 

процесах вогнезахисту дерев’яних деталей та конструкцій.  

10. Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі ЛДУ 

БЖД під час викладення таких дисциплін: «Пожежна тактика», «Будівлі та 

споруди і їх поведінка в умовах пожежі», «Безпека експлуатації будівель та 

споруд», «Будівлі та споруди і їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій» та в 

навчальному процесі НЛТУ України з дисциплін: «Технологія сушіння і захисту 

деревини», «Охорона праці», «Основи техноекології». 

 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ 

Статті у наукових фахових виданнях за темою дисертації: 
1.  Озарків І.М. Аналіз біовогнезахисних препаратів для дерев’яних конструкцій і 

споруд /І.М. Озарків, Б.М. Перетятко//Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. – 

Львів: Укр ДЛТУ, 2003.- Вип.13.4.-С.278-285. Автором особисто виконано: 

наведені основні відомості про антипірени та вимоги до них, та також подана їхня 

характеристика. 

2.   Перетятко Б. М. Методи оцінки й випробувань захисних властивостей 

      антипіренів в домобудуванні / Б.М. Перетятко // Лісове господарство, лісова, 

паперова   і деревообробна промисловість: Міжвідом. Наук.-техн. Збірник.- Львів: 

Укр. ДЛТУ, 2004.- Вип. 29.- С.164-172. 

3.   Озарків І.М. Теоретичне дослідження процесу капілярного просочення 

      деревини антипіренами / І.М. Озарків, Б.М. Перетятко // Наук. Вісник НЛТУ 

України: Зб. наук.-техн. праць, 2008.- Вип. 18.4.- С.102-105. Автором особисто 

виконано:  розглянуто особливості механізму капілярного просочування 

деревини, наведено відповіді, аналітичні вирази щодо визначення швидкості та 

глибини просочування деревини. 

4.   Озарків І.М. Фізичні основи дифузійного просочення деревини/ І.М. Озарків,  

      Б.М. Перетятко // Науковий вісник: Збір. наук.-техн. праць – Львів: НЛТУ  

України, 2007. – Вип.17.7. – С.153-158. Автором особисто виконано: наведені 

рівняння та номограми для розрахунку процесів дифузійного просочування 

деревини, що дало змогу теоретично дослідити процеси просочування для різних 

сортиментів деревини. 

5. Озарків І.М. Фізико-математична модель процесу дифузійного просочення 

одновимірних тіл при їх зануренні / І.М. Озарків, Б.М. Перетятко// Науковий 

вісник: Збір. наук.-техн. праць, 2007. – Вип.17.8.– С.280-282. Автором особисто 

виконано: розглянуто фізичні закономірності і розраховано процеси дифузійного 

просочування деревини. Наведено рівняння основних задач розрахунку 

просочування хімічними засобами захисту (зокрема, антипіренами), які зводяться 
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тобто врахування мікро- і макро-будови деревини. Кількість молекул води, які 

безпосередньо взаємодіють із активними центрами деревини, досягає своєї 

найбільшої величини при вологості деревини близько 5% і подальше збільшення 

кількості таких молекул із ростом вологовмісту можна вважати практично 

незначним. Це свідчить про те, що подальшого зростання вологості (>5%) і 

збільшення повної внутрішньої поверхні в клітинній стінці вже не буде, а буде 

відбуватися процес розширення наявних капілярів (каналів між мікрофібрилами). Ці 

процеси проходять сумісно і вони є протилежними один до другого.  

      Деревина перед просочуванням має вологість 10…15% (кінцева вологість 

деревини для столярно-будівельних виробів). Це означає, що в даний момент в 

клітинній стінці є розгалужена система капілярів, яка заповнена полімолекулярними 

шарами адсорбційної води. Тому, для забезпечення фазової проникності клітинної 

стінки необхідно видалити воду із капілярів або збільшити розміри цих капілярів, бо 

просочувальна рідина не може переміщуватися по іншій системі капілярів. В свою 

чергу, створений при просочуванні тиск не може збільшити розміри самих капілярів, 

бо він діє одночасно на деревину зі всіх сторін. Тому для витіснення вологи із 

капілярів необхідно, щоб тиск, який створюється при просочуванні, переборов 

капілярні та адсорбційні сили, які утримують там вологу. Капілярними силами в 

клітинній стінці утримується тільки капілярно-конденсаційна вода (коли вологість 

деревини дорівнює 26,7% і вище). Цей вид вологи концентрується тільки на поверхні 

клітинних стінок, а не по товщині стінок. 

      Аналогічно поширенню теплоти перенесення розчину антипірену може 

здійснюватися двома способами – молекулярною дифузією і конвективною дифузією. 

Молекулярна дифузія базується на першому законі Фіка. Коефіцієнт молекулярної 

дифузії залежить від мікро- й макробудови деревини, температури, тиску. Тому 

дифузія молекул (іонів) розчину антипірену в капілярній системі деревини протікає 

повільніше, ніж у вільному просторі.  

      Важливе значення при взаємодії просочувального розчину антипірену із 

поверхнею тіла мають явища, що визначають внутрішній тиск в рідині і поверхневий 

натяг на межі (границі) «тверде тіло – розчин антипірену». При цьому форма краплі 

просочуваної рідини на поверхні тіла та характер цієї поверхні по відношенню до 

самого антипірену буде залежати від співвідношення коефіцієнта поверхневого 

натягу 
П

σ  та крайового кута θ , косинус якого є мірою величини змочування твердої 

поверхні рідиною.  

      В зв’язку з тим, що волога в деревині при температурі, вищій за 0ºС знаходиться 

як в рідкому, так і газоподібному станах, перенесення антипірену буде здійснюватися 

двома шляхами: у вигляді пари та рідини (в суцільних мікрокапілярах стінок й 

макрокапілярах порожнин) і у вигляді пари (в мембранах пор). В капілярі із круглим 

поперечним перерізом поверхня рідини (розчин антипірену) буде представляти 

собою частини поверхні сфери (меніску), випуклої для незмочуваної (ліофобної) 

речовини і увігнутої – для ліофільної (змочуваної) речовини. Важливу роль буде 

відігравати градієнт капілярного натягу, який виникає внаслідок того, що низький 

вологовміст поверхневих шарів деревини призводить до всихання, тобто до 

зменшення діаметра капілярів в поверхневій зоні. Внаслідок цього виникне різниця 

радіусів капілярів в поверхневих та центральних шарах матеріалу, а це призводить до 
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утворення різниці капілярних тисків, яка, відповідно до закону Лапласа, виразиться 

як 

                                      
K

KK

П

rr
p ψθσ ⋅








−⋅=∆

21

11
cos2

,                                             (1) 

де 
21

,
KK
rr - радіуси центральних і поверхневих капілярів, 

K
ψ  - капілярний 

потенціал перенесення розчину антипірену. 

      З даного рівняння витікає, що капілярний потенціал перенесення антипірену 

залежить від коефіцієнта поверхневого натягу, радіусів капілярів, а також 

властивостей поверхонь стінок мікро- й макрокапілярів відносно розчину антипірену. 

      У випадку рівності радіусів мікро- й макрокапілярів капілярний потенціал буде 

відсутнім, тобто ніякого руху розчину антипірену вогнезахисного засобу не буде. 

Таким чином, інтенсивність перенесення рідини q´m під дією градієнта капілярного 

тиску буде визначатися 

                                                 
dx

d
Kq K

m

ψ

ψ
⋅=

' ,                                                         (2) 

де  
ψ
K - коефіцієнт капілярної провідності; 

dx

d
K
ψ  - градієнт капілярного потенціалу 

(тиску), є функцією вологовмісту тіла і температури, тобто залежить від радіусів 

капілярів і їхнього взаємного розміщення, густини рідини (розчину антипірену), 

тобто 

                                                    ( ) rrf
K

O

P

K
∇⋅⋅=∆

ρ

ρ
ψ

,                                                      (3) 

де 
P

ρ , 
O

ρ  - відповідно густина розчину антипірену і густина в абсолютно 

сухому стані; ( ) rrf
K

∇⋅  - функція розподілення пор у деревині, які заповнені  

антипіреном. 

      Інтенсивність переміщення розчину антипірену по самому капілярові 

визначається рівнянням Пуазейля, тобто 

                                               p
h

r

d

d
K

∆⋅
⋅⋅

⋅
=

µ

π

τ

υ

8

4

,                                                         (4) 

де p∆  - перепад тисків (потенціал руху антипірену в капілярах); µ  - коефіцієнт 

гідродинамічної в’язкості; h – висота або довжина капіляра. 

      За умов атмосферного тиску величина p∆  дорівнює 

                                                    
ГK

ppp −=∆ ,                                                                    (5) 

де 
K
p ,

Г
p - відповідно капілярний тиск рідини на висоті h, коли 

max
hh = , і                       

гідростатичний тиск стовпчика рідини на відкритій поверхні. 

      Розрахунки показують, що швидкості руху рідини по капілярах становлять 

вздовж волокна – 30…150 мм за добу, а впоперек волокон – 0,20…3,0 мм за добу. Це 

свідчить про те, що використання лише капілярного руху антипірену в деревині без 

застосування зовнішнього тиску можливе тільки для сухих або підсушених 

сортиментів і коли матеріал просочується на невелику глибину шляхом його повного 
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Vпр – об’єм серцевинних променів (для сосни – 6%, вільхи – 5%,  

         берези – 11%, дуба – 25%); 

β – кут, утворений дотичною, проведеною до річного кільця, і нормаллю, 

     проведеною до середини пласту (ширини) (для радіальнго потоку  

     переміщення антипірена β=90°, а для тангентального - β=0°). 

      Економічна ефективність ХЗЗ розраховується за допомогою питомої річної 

економії, отриманої від проведення захисних заходів із врахуванням терміну 

експлуатації дерев’яних конструкцій та виробів з окремих деталей.  

      Очікуваний економічний ефект становитиме 180-270 грн на 1м
3
 деревини залежно 

від її породи. 

 

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

      У роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення такого важливого 

науково-технічного завдання, як підвищення ефективності й вдосконалення 

технології просочування столярно-будівельних виробів з допомогою антипірену, 

розробленого на основі карбаміду, завдяки чому була вирішена актуальна проблема 

підвищення вогнестійкості деревини. На основі проведеного аналізу літературних 

джерел, доведено необхідність теоретичного й експериментального досліджень та 

розробки режиму просочування. 

1. Вирішено важливе завдання, щодо підвищення ефективності вдосконалення 

технології просочування столярно-будівельних виробів антипіренами, пов’язаної 

з визначенням та прогнозуванням безрозмірної концентрації в заданій точці або 

зоні сортимента. 

2. Встановлено, що саме хімічний спосіб вогнезахисту деревини завдяки 

антипіренам є найбільш дієвим та надійним з усіх відомих способів, що 

використовуються в промисловості. 

3. Створено модель перенесення антипірену в деревину, що дає змогу спрогнозувати 

глибину проникнення до заданої температури. 

4. Розроблено методику та проведено дослідження процесу синтезу амідофосфату 

КМ шляхом конденсації 85% ортофосфорної кислоти із карбамідом в розплаві при 

температурі 135ºС і в мольному співвідношенні 1:1 (дане мольне співвідношення 

вихідних речовин сприяє утворенню продукту, що має кращі вогнезахисні 

властивості). 

5. Встановлено, що для зразків деревини, просочених амідофосфатом КМ, був 

відсутній процес висолювання. 

6. Результати вогневих досліджень методом «вогневої» труби показали, що 

деревина, яка була просочена амідофосфатом КМ, переходила із групи 

легкозаймистих матеріалів до групи самозатухаючих матеріалів. Це дає підстави 

віднести антипірен (амідофосфат КМ) до антипіренів ІІ-ої групи за вогнезахисною 

ефективністю при використанні 17%-го водного розчину і витраті 40…85 
кг

/м
3
 

(залежно від породи). 

7. Під час вогневих випробувань на жодному із взірців не спостерігалося тління, а 

самостійне горіння після зняття теплового імпульсу від джерела вогню 

продовжувалося тільки нетривалий час. Це свідчить про високу здатність цього 
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       Випробування вогнезахисних покриттів та просоченої деревини проводили згідно 

з ГОСТ 16363-98 методом «вогневої труби» із використанням 12 зразків. 

 Результати проведених досліджень показали, що використані антипірени 

захищають деревину від джерела вогню і позитивно впливають на підвищення 

вогнестійкості дерев’яних столярно-будівельних виробів, конструкцій та споруд. При 

цьому використання амідофосфатів викликало меншу втрату маси деревини 

порівняно із антипіреном, до складу якого входить сечовина. Крім того, взірці 

деревини, що були просочені H2PO4, тліли менше порівняно із взірцями, що були 

просочені H3PO4 та PCℓ3. 
      Запропонована промислова установка для просочування методом гарячо-

холодних ванн має дві ванни. Нагрівання і охолодження здійснюється в окремих 

ваннах, одна з яких має гарячий антипірен, а друга – холодний антипірен. Внаслідок 

контакту підігрітої деревини із навколишнм повітрям відбувається незначне 

охолодження (на декілька градусів залежно від сезону) матеріалу.  

      Просочування у ваннах із попереднім нагріванням доцільно використовувати із 

водорозчинними ХЗЗ. Температура розчину антипірену в холодній ванні 

підтримується на рівні 20…30ºС, а в гарячій ванні – на рівні 90…95ºС. Тривалість 

витримування в холодній ванні при просочуванні пиломатеріалів 2…3 години, а при 

просочуванні круглих сортиментів – 3…4 години. 

      Просочування деревини, в якої вологість ядра перевищує 30%, а заболонної 

частини - більше 70%, є доцільним та ефективним для деталей та елементів споруд, 

що безпосередньо контактують із довкіллям. На вироби столярно-будівельного 

виробництва основними суттєвими факторами впливу є температурно-вологісні поля 

навколишнього середовища. 

      На основі просочувальних та вогневих випробувань взірців деревини було 

запропоновано технологію процесу вогнезахисту столярно-будівельних виробів 

методом гарячо-холодних ванн за трьома варіантами просочування.  

      При першому варіанті прогрівання і просочування здійснюється в одній і тій же 

ванні, коли для просочування використовується гарячий розчин антипірену, який 

пізніше змінюється холодним розчином антипірену. За другим варіантом спочатку 

прогрівання здійснюється гарячим розчином антипірену із подальшим залишенням 

деревини для охолодження. За третім варіантом, прийнятим за основу, прогрівання 

здійснюється гарячим антипіреном із подальшим перенесенням його в холодний 

розчин антипірену. 

      Використання антипірену з температурою 90…95
0

С обмежується точкою його 

кипіння, а нижня границя розчину антипірену лімітується кліматичними умовами 

регіону і порою року. Це дало змогу розробити відповідні режими просочування. 

      Для поверхневого нанесення антипірену на поверхні столярно-будівельних 

виробів запропоновано пересувну оприскувальну установку. 

      Наведено методику визначення якості просочування деревини із аналізом 

співвідношень капілярного і дифузійного проникнення антипірену при просочуванні 

деревини різної вологості (останні подані в додатках дисертації). 

      В зв’язку з тим, що деревина сосни є основною породою, яка використовується в 

виробництві столярно-будівельних виробів, отримано формулу визначення 

масоємності заболонної її частини залежно від вологості та температури матеріалу  
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занурення в розчин антипіренів. В даному випадку потрібно використовувати 

малов’язкі й добре змочуючі (ліофільні) щодо деревини та підігріті антипірени.  

      Таким чином, використання леофільних антипіренів для просочування деревини 

зумовлюється зниженим тиском насичення пари рідини над її поверхнею та 

осмотичними явищами в поверхневих шарах матеріалу. Саме завдяки останнім 

явищам на поверхні матеріалу буде виникати перепад тисків між тиском всередині 

матеріалу і тиском навколишньої пароповітряної суміші (середовища), під дією якого 

рідина буде прямувати із матеріалу в розчин антипірену. Тому, враховуючи вище 

сказане, для інтенсифікації процесів введення та перенесення розчинів антипіренів 

використовують вплив надлишкового тиску, створеного при подаванні антипірену 

під тиском до одного з торців матеріалу, або при просочуванні деревини в автоклавах 

чи при просочуванні в холодному розчині антипірену із попереднім нагріванням 

деревини. 

      Що стосується просочування із попереднім нагріванням деревини (у ваннах), то 

воно характеризується одночасним переміщенням рідини в деревину із всієї поверхні 

сортимента при його зануренні. Адже, якщо деревина поміщена у ванну із розчином 

антипірену, то завдяки дії капілярного тиску і незначного гідростатичного тиску при 

ізотермічних умовах буде відбуватися проникнення антипірену в деревину.  

      Зовсім інші процеси спостерігаються, коли вже заздалегідь підігріта деревина 

занурюється у ванну із холодним розчином антипірену. Адже при нагріванні самої 

деревини (перша стадія процесу вогнезахисту) пароповітряна суміш в порожнинах 

клітин (особливо поверхневої зони) розширюється і частково видаляється в 

атмосферу.    

      В самій деревині створюється тиск, близький до атмосферного. При подальшому 

охолоджуванні деревини (друга стадія процесу просочування) у ванні із холодним 

антипіреном тиск в порожнинах клітин зменшується завдяки конденсації водяної 

пари та власне свого температурного ефекту. В результаті цього між поверхневими та 

центральними шарами деревини виникає перепад тиску p∆ , який є близький до 0. 

      Таким чином, створення надлишкового тиску є одним із ефективних способів 

введення хімічних засобів захисту (ХЗЗ) в деревину. Проте цей спосіб не дає змоги 

проводити суцільне просочування деревини різних порід і не у всіх випадках його 

можна використовувати. 

      Дифузійне проникнення ХЗЗ базується на переміщенні молекул (іонів) цих 

речовин із розчину всередину сортименту по капілярах, коли останні заповнені 

водою. Це означає, що дифузійне просочування є можливим тільки для вологої 

деревини, тобто коли її вологість вища за границю насичення (W>Wг.н) і коли волога 

в капілярах утворює безперервну систему. 

      В одномірних тілах (необмежених пластинах, циліндрах) напрямок просочування 

збігається із напрямком однієї із осей координат. Для таких тіл при повному 

зануренні пластини сирої деревини в розчин із постійною концентрацією Wс 

концентрація Wх, самого просочувального засобу захисту (антипірену) в заданій 

точці x на момент часу τ становитиме 

                                               
2

2 ),(),(

x

yxw
D

yxw
x

∂

∂
=

∂

∂

τ

,                                                      (6) 

де  Dx -  коефіцієнт молекулярної дифузії в напрямку x . 

      Тоді крайова умова запишеться 
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розчпов
WW = ,                                                                  (7) 

а початкова умова, коли початкова концентрація антипірену в деревині дорівнює 

нулю, має вигляд 

                                             0
0
==WW  або 0);(

0
=

=τ
τxW ,                                              (8) 

      Розв’язуючи рівняння (6) при граничній (крайовій) та початковій умовах, 

отримаємо вираз 

                                                        );(
0
D

F
R

x
f ′=′θ ,                                                           (9) 

де 
I

θ
 

– безрозмірна концентрація просочувальної речовини в точці х; х/R – 

безрозмірна координата (х - глибина залягання точки або зони від поверхні 

сортименту; R – характерний розмір, який для пластин дорівнює половині товщини 

матеріалу, а для круглих сортиментів – це величина радіуса);  )(
200

R

D
FF

x

DD

τ⋅
=′′ – 

дифузійний (масообмінний) критерій Фур’є.  

      Безрозмірна концентрація антипірену в точці x становитиме 

                                                        

0
WW

WW

розч

xрозч

−

−
=′θ ,                                                         (10) 

а  із врахуванням початкової умови визначиться 

                                                       

розч

xрозч

W

WW −
=′θ

.                                                            (11) 

      Аналітичний вираз функції (9) є дуже складним. Тому, для його практичного 

розв’язання використаємо графічні рішення цієї функції як для безрозмірної 

температури, так і для необмежених пластин і циліндра. 

      Середня концентрація антипірену в просочуваній зоні визначиться за формулою 

                                                           )(
0
D

Ff ′=′θ ,                                                            (12) 

де середня безрозмірна концентрація 
'

θ  визначається    

                                                         

розч

xрозч

W

WW −
=

′
θ .                                                        (13) 

      Графічні інтерпретації розв’язків функції (12) і (13) можна подати у вигляді 

номограм, що встановлюють взаємозв’язок дифузійного критерію Фур’є, 

безрозмірної концентрації I
θ , безрозмірної координати (x/R) для необмежених 

пластин і циліндра для крайових (граничних умов) I роду або у вигляді номограм. 

      Таким чином, отримані аналітичні вирази (9) - (13) дають змогу розрахувати і 

прогнозувати величини концентрацій антипірену в заданій або досліджуваній точках 

чи зоні сортименту за певний час просочування матеріалу у формі циліндра або 

пластини. Це потребує, в свою чергу, успішного використання відомих критеріїв 

подібності. 

      Що стосується капілярного просочування, яке проходить при поміщенні 

висушених взірців (вологість W=15…20%, тобто Wі < WГ.Н ) в розчині антипірену при 

початкових умовах 
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 Таблиця 2  

Результати просочування зразків за методом гарячо-холодних ванн [17 % водним 

розчином амідофосфату КМ (ρ = 1.080 г/мл)] 

Порода Маса  до 

просо-

чування, 

грам 

Маса 

після 

просо-

чування, 

грам 

 

V, мл - 

погли-

нутого 

анти-

пірену 

h, мм - 

глибина 

просочу-

вання 

поперек 

волокон 

h, мм - 

глибина 

просочу-

вання 

вздовж 

волокон 

Липа 251.6 344 84 10 40 

Вільха 288.3 350 56 11 35 

Береза 240 305 59 10 35 

Сосна 232 266 31 6 18 

Дуб 236 252 14 4 10 

 

 

 
Рис.1. Термограма горіння взірців деревини  сосни:  - просоченого;  

о –  непросоченого 

 
Рис.2. Термограма горіння взірців деревини  сосни і дуба: о – просоченого;      

    - непросоченого  
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поглиненого антипірену, глибина просочування у радіально-тангентальному 

напрямках, витрата антипірену). 

      Результати досліджень показали, що механізм дії запропонованих антипіренових 

композицій, має комплексний характер. Зокрема, карбамід, як ретардант адитивної 

дії, широко використовується. Вже при t=150°С починається його розкладання, а при 

200°С - йде його повний гідроліз. Крім ендотермічності, яка забезпечує поглинання 

первинних теплових потоків, захист від горіння забезпечується виділенням 67,2 мл 

негорючих газів (амоніаку та вуглекислого газу). Недоліком цього антипірену є його 

відносно висока розчинність у воді, що сприяє частковому вимиванню його із 

субстракту під дією атмосферної вологи. Для забезпечення гідрофобних властивостей 

поверхні деревини нами були використані також кремнію і фосфору хлориди.  

      Для оцінювання якості просочування та проведення вогневих випробувань 

використовувався метод «вогневої труби». Для визначення вогнестійкості 

просочуваної та непросочуваної деревини брали взірці із досліджуваних порід 

розміром 10х10х150 мм та вологістю 8±2%. Наведено порівняльний аналіз підібраних 

складів антипіренів на основі отриманих експериментальних даних. 

      Після порівняльного аналізу результатів досліджень кількість порід була 

зменшена (сосна, береза, дуб). 

      Приклади просочування зразків різних порід деревини подано в таблиці 1, 2 і на 

рис. 1, 2.   

 

Таблиця 1  

Результати просочування експериментальних зразків методом гарячо-холодних 

ванн [28 % водним розчином сечовини (ρ = 1.084 г/мл)] 

 

 № 

 з/п 

Порода Маса 

дереви- 

ни до 

просочу- 

вання, 

грам 

Маса 

дереви- 

ни після 

просочу-

вання, 

грам 

Маса * взірця при 

атмосферному  

сушінні (кімнатні 

умови) 

Об’єм  

погли-      

неного 

анти-

пірену 

V, мл 

Глибина 

просочу- 

вання  в 

поперек 

волокон, 

мм 

Глибина 

просочу- 

вання 

вздовж 

волокон, 

мм 
  1 

 год 

3 

доби 

7 

діб 

  10 

  діб 

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 

1 Липа 218,5 337 334  

 

295 279 279 108 11 40 

2 Вільха 278,5 375   370 341 

 

329 328 

 

87 10 35 

3 Береза 256 356    352     325  309   308,5 92 11 35 

4 Сосна 235 269    267   256  255    255 22 0.40 18 

5 Дуб 243 258.5    257 247  244 244 22 0.30 8 
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                                            Р 0;0 == xτ = Р0,                                                     (14) 

де Р0 - атмосферний тиск, τ - час просочування, можна записати 

                                    - К 
x∂

Ρ∂
δ=х  = 

ДR

1 (Р δ=x - Рс),                                       (15) 

де Р – створений тиск в деревині; Рс – тиск навколишнього середовища;  

RД – коефіцієнт гідравлічного опору поверхні матеріалу; δ - половина товщини 

матеріалу або радіус матеріалу; х - глибина залягання точки або зони від осі 

матеріалу. 

      Формула для визначення коефіцієнта фільтрування має вигляд 

                       К= - 
F

S

F акрідакрід ⋅Ρ+Ρ−Ρ⋅∆

⋅∆Μ
−=

⋅Ρ+Ρ−Ρ⋅∆

⋅∆Μ

)]([2)]([

1

ττ

δ ,                    (16) 

де 
рідΡ  - прикладений (осмотичний тиск) розчину антипірену; 

к
Ρ  - капілярний 

протитиск рідини; 
а
Ρ  - атмосферний тиск; S1 - товщина сортименту; F - площа 

поперечного перерізу матеріалу, через яку переміщається рідина (антипірен). 

      Нами розглянуто фізико-математичну модель дифузійного просочування 

одновимірних тіл при їхньому зануренні, що дало змогу отримати на основі методу 

Фур’є (методу розділення змінних) формулу для визначення густини антипірену в 

будь-якій точці сортименту у випадку одномірного тіла вигляду 

          







 ⋅⋅−−
⋅⋅−⋅

−
−−= ∑

∞

=

2

1

2

11

)12(
exp)12sin(

)12(

4
)(),(

S

Dn

S

x
n

n
x

x

n

водирозчрозч

τππ

π
ρρρτρ

.        (17) 

      У третьому розділі наведено опис методик і результати експериментальних 

досліджень, що проводились на кафедрі хіміх НЛТУ автором і за участю доцента 

Димчини Р.О. 

      Існує багато неорганічних, органічних та елементоорганічних сполук, що здатні 

послабити горючі властивості та знизити температуру спалахування деревини. За 

характером поведінки антипірени (ретарданти) поділяються на адитивні та 

регенеративні. Перші з них взаємодіють із субстрактом лише фізично, тоді як другі – 

хімічно реагують з целюлозою, геміцелюлозою чи лігніном. В зв’язку з цим, 

вважається перспективним комплексне використання різних класів сполук. Описано 

методи дослідження процесів просочування деревини антипіренами способом гарячо-

холодних ванн. 

      Деревина є системою водопровідних комунікацій (судин в листяних і трахеїд в 

хвойних породах), в порожнинах яких зберігалися і переміщувалися раніше живильні 

соки. Тому, заповнюючи порожнини антипіренами, можна підвищити вогнестійкість 

деревини. Розкрито зв'язок між глибиною проникнення антипірену і методами 

просочування, а також способи визначення кількості введеного антипірену.  

      Розглянуто особливості просочування в гарячо-холодних ваннах, як одного із 

найбільш перспективних способів просочування. Суть цього методу базується на 

явищі термодифузії; тобто, в процесі прогрівання матеріалу, повітря, що знаходиться 

в ньому, переміщується до поверхні та частково виходить з неї. При подальшому 
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охолодженні в холодній ванні повітря, що залишилося в деревині, стискається і 

завдяки утвореному розрідженню розчин антипірену легко всмоктується всередину 

деревини. Найбільш індустріальним та перспективним є варіант просочування 

методом гарячо-холодних ванн, тобто просочування, коли з однієї ванни із повільним 

вистиганням гарячого просочувального розчину, матеріал, в подальшому 

переноситься у ванну з холодним розчином. Для двованнового варіанта просочування 

негативним є безпосередній контакт деревини із навколишнім повітрям, коли 

здійснюється перенесення матеріалу в холодну ванну із гарячої, що призводить до 

незначного зменшення ефективності просочування. 

      Для проведення експериментальних досліджень використовувалося таке 

обладнання: дві ванни об’ємом 3,5 л кожна, одна з яких забезпечена електричним 

підігріванням із терморегулювальним пристроєм; термометри; вимірювальні лінійки; 

фільтрувальний папір; вантаж для запобігання спливанню просочуваних взірців; 

циркулярна пилка та сокирка, а також антипірени. 

      Для  вибору оптимального методу просочування антипіренами проводились такі 

варіанти досліджень: в першому варіанті – спочатку просочування проводилось 28%-

ним водним розчином карбаміду, а після атмосферного висушування поверхонь 

взірців проводилось поверхневе покриття 3%-ним розчином SiCℓ4 в гексані; в 2-му 

варіанті – в першій стадії просочування також велося 28%-ним водним розчином 

карбаміду, а після висушування – покриття 3%-ним розчином PCℓ3 в гексані; третій 

варіант передбачав спочатку просочування 28%-ним водним розчином карбаміду, а 

після атмосферного висушування – поверхневе покриття 10%-ним водним розчином 

H3PO4 і четвертий варіант передбачав одностадійне просочування 17%-ним водним 

рочином амідофосфату.  

      Для синтезу амідофосфату КМ використовували 85%-ним ортофосфорну кислоту 

та карбамід в розплаві при температурі 135
0
С і в мольному співвідношенні 1:1.  

      Амідофосфат КМ, крім основного продукту, містить також залишок карбаміду 

H3PO4 і представляє собою білу кристалічну речовину, добре розчинну у воді 

(температура плавлення 110…120
0
С). Амідофосфат КМ добре синтезується завдяки 

конденсації саме 85%-ної ортофосфорної кислоти з карбамідом (сечовиною). Синтез 

проводили при N/P=2 до pH=5 на піщаній бані в чотиригорловинній колбі, яка була 

оснащена мішалкою, термометром та зворотним холодильником. Вміст колби 

охолоджували до 65
0
С та розчиняли у воді. За таких умов синтезу утворюється 

продукт, який має найбільшу розчинність, а мольне співвідношення (в нашому 

випадку 1:1) призвело до утворення продукту, який має кращі вогнезахисні 

властивості. В деревині відчувався запах NH3, що згодом зникав.  

      Просочування зразків проводили за методом гарячо-холодних ванн, тобто 

попередньо нагріті до t=90…110
0
С взірці в сушильній шафі відразу занурювали в 

розчин антипірену з температурою 25
0
С (тривалість занурення становила 25…30 

хвилин). Зразки до і після просочування зважували на технічних вагах із точністю до 

0,010 г. Втрату маси зразків деревини, просочуваних сечовиною, вимірювали через 

одну годину після просочування та через 3,7 і 10 діб. 

      Визначення глибини просочування зразків деревини, просочених амідофосфатом 

КМ, проводилось шляхом проявлення за допомогою якісної реакції фосфат-йон. 

Розчин (NH4)2М0О4 в 30% сульфатній кислоті наносили піпеткою на поверхню 

деревини. Через кожні 10…15 секунд на поверхню наносили розведений розчин 

SnCℓ2 в Cℓ. 
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      Що стосується зразків деревини, які просочувалися сечовиною, то глибину 

просочування проявляли за допомогою насиченого розчину натрій-нітропрусиду 

(натрію-пентаціану нітрозофердату), який забарвлений в інтенсивно-зелений колір. 

Оскільки розчини сечовини, які ми використовували для просочування, мали  pH≅ 8, 

то використовувати фенолфталеїн, як індикатор, є неможливим.  

      Світло-рожеве забарвлення маскувалося забарвленням деревини. Натрій-

нітропрусид руйнується розчином сечовини, в зв’язку з чим саме нами було 

запропоновано використати його як індикатор для просочених зразків. 

      Витримані до вологості 8± 2% взірці з деревини просочувалися антипіренами 

вибраної марки та концентрації. Після просочування взірці кондиціонували при 

температурі 20ºС і ϕ =0,40...0,50 (до досягнення ними постійної маси).    

Нові антипірени створені на основі конденсованих сполук сечовини та фосфорної 

кислоти, не токсичні, та доволі дешеві і використовуються як антипірен. Хімічна 

будова амідофосфату КМ: 

   
      Для дослідження обирали антипірени з огляду на їх ефективність вогнезахисту, 

вартість та екологічність. 

      Амідофосфат КМ є продуктом конденсації карбаміду та ортофосфорної кислоти ~ 

127
о
С. Вихідні речовини для його отримання є також відомими антипіренами. 

Карбамід при нагріванні розкладається з виділенням газоподібних аміаку та 

вуглекислого газу, а також може зазнавати ряду ендотермічних перетворень, що 

сприяє поглинанню тепла. 

      Усі такі перетворення характеризуються поглинанням тепла в широкому інтервалі 

температур 150-200
о
С. Інший компонент амідофосфатних олігомерів- ортофосфатна 

кислота теж може зазнавати ендотермічних перетворень та є джерелом піролізної 

води та інертного фосфорпентаоксиду. 

      Наступне нагрівання може призводити до утворення триполіфосфорної та 

тетраполіфосфорної кислот H5P3O10 та H6P4O13, а при піролізі до повної дегідратації 

утворюється димерфосфор (V) оксиду; тобто оксид фосфату (V)P4O10. 

      Очевидно, що усі такі властивості карбаміду та ортофосфорної кислоти зберігає і 

продукт їх конденсації, адже він виявився ефективним антипіреном. 

      Карбамід конденсується з ортофосфорною кислотою з утворенням амідофосфату 

КМ, який можна також отримати при взаємодії амонійфосфату та карбаміду: 

                      (18) 

        У четвертому розділі представлено результати експериментальних 

досліджень та показано їх результати із наведенням параметрів просочування (об’єм 


