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В даній роботі проведено аналіз механізму вогнезахисної дії спучувальних покриттів. 

З’ясовано що нанесення спучувальних покриттів є найбільш ефективним засобом захисту 

вогнезахисту. Виявлено методику для дослідження поведінки спучувальних 

вогнезахисних покриттів. Найбільш прийнятною ознакою для оцінки вогнезахисної 

ефективності є нагрів на глибині 5мм до температури 260 0С. Визначено значення 

мінімального часу, при якому вважається що випробувальне захисне покриття володіє 

достатньою ефективністю і можливістю його подальшого використання при 

нормативному терміні експлуатації такого покриття та по його завершенні                                                                                                                                                
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Khomovsky O.I. Research of fire resistance of the main wooden constructions of public buildings 

Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy, Ternopil, 2020. Qualification 

work for the degree of "master" in the specialty 192 "Construction and Civil Engineering". 

In this work the analysis of the mechanism of fire-protective action of swelling coverings is 

carried out. Exfoliating coatings have been shown to be the most effective means of fire 

protection. A method for studying the behavior of inflatable fire-retardant coatings has been 

identified. The most acceptable feature for the evaluation of fire protection efficiency is heating 

at a depth of 5 mm to a temperature of 260 0C. The value of the minimum time at which it is 

considered that the test protective covering possesses sufficient efficiency and a possibility of its 

further use at standard term of operation of such covering and on its termination is defined.         

            

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               


