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Актуальність, мета, завдання. Будівельні конструкції у звичайних умовах 

експлуатації можуть зберігати необхідні робочі властивості протягом десятків років. 

В умовах пожежі ці ж конструкції дуже швидко втрачають свої експлуатаційні 

якості, руйнуються або втрачають здатність перешкоджати поширенню вогню. 

При нагріванні в бетоні відбуваються складні фізико-хімічні та фізико-механічні 

процеси. За дії температур у цементному камені проходить інтенсивна дегідратація 

клінкерних мінералів, що одночасно призводить до зниження міцності і маси. Після 

нагрівання за дії вологи на цементний камінь спостерігається повторна гідратація 

мінералів клінкеру переважно завдяки окисненню кальцію, внаслідок чого 

збільшується об’єм і порушується структура бетону. 

Зниження міцності бетону може сприяти його руйнуванню не тільки через тиск 

парів в порах, але і під дією термічних напружень, а також через різниці в 

коефіцієнтах температурного розширення різних заповнювачів бетону. 

Таким чином, при дії на бетон високих температур при пожежі, в його структурі 

відбуваються незворотні деструкційні зміни. Враховуючи недостатню довговічність 

бетону та виробів на його основі, пов’язану з деструктивними процесами в 

поверхневих шарах при експлуатації та дії вогню, доцільним є захист їх поверхні від 

впливу агресивних факторів шляхом нанесення вогнезахисних покриттів.  

Використання захисних покриттів на основі органосилікатних композицій, які 

під час нагрівання переходять у керамічний матеріал, дає змогу значно розширити 

температурний інтервал використання вказаних виробів. Розроблення складів таких 

покриттів ґрунтується на використанні зв'язки і наповнювача з високою 



температуростійкістю, а також їх здатності під час нагрівання взаємодіяти між собою 

з утворенням кераміко-матричного композиційного матеріалу, який не окиснюється 

та стійкий до дії вогню. Раціональний підбір компонентів сприяє забезпеченню 

високих теплозахисних властивостей покриття, що своєю чергою, дасть змогу 

тривалий час захищати бетонні будівельні конструкції від впливу теплового 

випромінювання та відкритого полум’я, запобігатиме тріщиноутворенню та 

забезпечить надійну експлуатацію  конструкцій протягом тривалого часу. 

Вогнезахист бетонних будівельних конструкцій відіграє важливу роль у системі 

забезпечення пожежної безпеки різноманітних об’єктів. На даний час у практиці 

вогнезахисту широко використовують метод поверхневої обробки поверхні 

захисними покриттями різного компонентного складу. Тонкошарові покриття, які 

мають здатність спучуватися, займають значне місце серед засобів вогнезахисту, що 

застосовуються сьогодні. Завдяки низькій теплопровідності пористий 

термоізоляційний шар покриття запобігає швидкому прогріву захищеної будівельної 

конструкції. Тому дослідження вогнезахисної здатності розробленого покриття є 

важливою технічною задачею. 

Мета досліджень полягає у визначенні вогнезахисної здатності наповнених 

силіційорганічних покриттів для бетону, яка ґрунтується на утворенні спученого 

термоізоляційного шару на поверхні бетонної конструкції за температури 473-773 К, 

а також у дослідженні вогнезахисної ефективності розробленої вогнезахисної 

речовини нанесеної на залізобетонні плити перекриття. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: 

дослідити вогнезахисну здатність покриття для бетону за стандартизованою 

методикою, яка базується на визначенні лінійного коефіцієнта спучення матеріалу 

покриття; встановити склади вогнезахисних покриттів, які характеризуються 

найвищими лінійними коефіцієнтами спучення та найнижчими характеристиками 

коефіцієнтів теплопровідності; провести натурні випробування на вогнестійкість 

залізобетонних плит перекриття із нанесеною на його поверхню вогнезахисною 

речовиною. 

Методики дослідження. Вогнезахисну здатність покриття для бетону 



визначали за стандартизованою методикою, яка базується на визначенні лінійного 

коефіцієнта спучення вогнезахисного матеріалу. Визначення вогнестійкості плит 

перекриттів здійснювалося за стандартизованою методикою, яка полягала у нагріві 

за стандартним температурним режимом зразків плит перекриттів, які 

встановлюються на горизонтальний отвір вогневої печі, та визначенні часу, коли 

досягається один з граничних станів за ознаками втрати цілісності, 

теплоізолювальної здатності або несучої здатності.  

Загальна характеристика роботи. Наукова робота складається з вступу, 

чотирьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Матеріали роботи 

викладено на 23 сторінках машинописного тексту, містить 3 таблиці та 10 

рисунків. Список використаних джерел складається з 11 найменувань. 

Характеристика основного змісту роботи та висновки. Головною метою 

вогнезахисту залізобетонних будівельних конструкцій є максимальне зниження 

швидкості їх прогрівання для запобігання руйнуванню через тиск парів в порах, під 

дією термічних напружень, а також через різниці в температурних коефіцієнтах 

лінійного розширення різних заповнювачів бетону. Так, наприклад, металеві 

конструкції, швидко нагріваючись під час пожежі, вже при 500°С втрачають свою 

несучу здатність, а підвищення температури більш ніж 300°С на поверхні 

залізобетонних конструкцій призводить до їх руйнування. 

Доцільність використання спучувальних вогнезахисних покриттів зумовлена 

насамперед тим, що вони тонкошарові, при нагріванні не виділяють токсичних 

речовин, мають високу вогнезахисну ефективність, а їх приготування та 

нанесення на поверхню (як ручним способом, так і механізованими методами) дає 

змогу застосовувати загальноприйняту у лакофарбовій промисловості технологію 

загальноприйняту лакофарбову технологію. 

Формування якісного захисного покриття на поверхні бетону залежить від 

складу вихідних композицій, фізико-хімічного складу бетону та умов тверднення. 

При впливі високої температури покриття спучується, збільшуючись по товщині в 

десятки разів завдяки утворенню негорючого і поризованого шару з щільністю 3∙10-3 – 

3∙10-2 г/см3 і низькими коефіцієнтами теплопровідності. Поризований шар діє як 



бар'єр для впливу вогню та високих температур, тим самим зменшуючи швидкість 

прогрівання конструкцій углиб приблизно в 100 разів. 

Ефективне спучення цього виду покриттів досягається тільки за наявності в їх 

складі спеціальних компонентів (наповнювачів), які виконують певні функції, а також 

при оптимальному кількісному співвідношенні між цими компонентами. 

Вогнезахисну здатність покриття визначалася за стандартизованою методикою, 

яка встановлює загальні вимоги та методи контролювання вогнезахисної здатності 

засобів вогнезахисту під час приймання виконаних робіт з вогнезахисної обробки 

будівельних конструкцій, ідентифікації та подальшої експлуатації. Метод базується 

на визначенні лінійного коефіцієнта спучення вогнезахисного матеріалу. Сутність 

методу полягає у визначенні співвідношення товщини вогнезахисного матеріалу, що 

нанесений на сталеву пластину, до та після впливу температури 613 К. 

Для проведення досліджень з вогнестійкості використовували плити перекриття 

багатопустотні залізобетонні ПК 48-12-8, покриті вогнезахисним покриттям 

товщиною 0,5 - 0,8 мм. Метою випробувань було визначення межі вогнестійкості 

плит перекриття покритих розробленим складом вогнезахисного покриття. 

Метод визначення вогнестійкості плит перекриттів полягав у нагріві за 

стандартним температурним режимом зразків плит перекриттів, які встановлюються 

на горизонтальний отвір вогневої печі, та визначенні часу, коли досягається один з 

граничних станів за ознаками втрати цілісності, теплоізолювальної здатності або 

несучої здатності. 
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