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Відомо, що метали мають високу чутливість до дії високих температур. Вони 
швидко прогріваються і знижують властивості міцності при пожежах. Тому для 
широкого застосування таких конструкцій у будівництві потрібно підвищувати їх 
рівень вогнестійкості, зокрема використовувати вогнезахисні речовини та матеріали. 
Особливе місце займають спучуючі вогнезахисні покриття, вогнезахисні властивості 
яких визначають використовуючи стандарт [1], в якому вказано температурний режим 
печі, кількість і місця установки термопар для вимірювання температур як печі, так і з 
поверхні пластини, що не обігрівається. Метою даної роботи було визначити вплив 
кількості та місцерозташування термопар з ненагрітої поверхні сталевої пластини з 
досліджуваним вогнезахисним покриттям на точність визначення теплофізичних та 
вогнезахисних характеристик цього покриття. 

Для визначення межі вогнестійкості сталевих пластин з вогнезахисним 
покриттям на водній основі використано експериментальні методи дослідження 
поведінки зразків при нагріванні [3], регламентовані вимогами [2] та [1]; використано 
математичне та комп’ютерне моделювання процесів нестаціонарного теплообміну в 
системі «сталева пластина – вогнезахисне покриття»; визначення теплофізичних 
характеристик (ТФХ) досліджуваного вогнезахисного покриття 

Проведено вогневі випробування двох сталевих пластин, покритих 
вогнезахисною речовиною, що спучується при нагріванні на водній основі, при 
випробуваннях в умовах стандартного температурного режиму пожежі. Отримано 
залежності ефективного коефіцієнта теплопровідності вогнезахисного покриття від 
температури при її вимірюванні в різних точках сталевої пластини та в різних 
комбінаціях (за показаннями однієї, двох та трьох термопар). 

На основі проведених вогневих випробувань сталевої пластини (товщина 5 мм), 
покритої з одного боку вогнезахисною речовиною, що спучується, на водній основі, 
товщиною 0,5 мм в умовах нагрівання в вогневій печі при стандартному 
температурному режимі пожежі, досліджено вплив кількості і місця розташування 
термопар на точність визначення ТФХ вогнезахисного покриття. 

Встановлено, що кількість і місце розташування термопар з поверхні, що не 
обігрівається металевої пластини, впливає на точність визначення ТФХ вогнезахисного 
покриття. Найбільша точність визначення ТФХ вогнезахисного покриття спостерігається 
при використанні даних температурних вимірювань за показниками трьох термопар 
(критерій середньоквадратичного відхилення при цьому становить близько 6°С). 
Подальше збільшення кількості термопар, встановлених з поверхні сталевої пластини, що 
не обігрівається, не призвело до зменшення критерію середньоквадратичного відхилення. 
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