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ВОГНЕЗАХИСНСНІ СИЛІКАТНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ НА 

ОСНОВІ НАПОВНЕНОГО ПОЛІМЕТИЛФЕНІЛСИЛОКСАНУ  

Вогнезахист конструкцій з алюмінієвих сплавів полягає у створенні на їх поверхні 

теплоізолюючих щільних екранів, які здатні витримувати високі температури (до 500°С) та 

ізолювати поверхню від прямої дії агресивних чинників вогню. Такі покриття дозволяють 

сповільнити прогрівання сплавів та розвиток пластичних деформацій, що у значній мірі 

збільшує реальну межу вогнестійкості і зберігає експлуатаційні властивості протягом 

заданого періоду часу. 

Наявні на даний час вогнезахисні засоби на основі неорганічних в'яжучих матеріалів 

містять у своєму складі зв'язану воду, яка при нагріванні випаровується, блокуючи 

перенесення тепла до захищуваної поверхні. Однак, такі покриття є недовговічними за 

рахунок низької атмосферостійкості. 

Перспективними є вогнезахисні покриття на основі наповнених 

поліметилфенілсилоксанів, де зв'язка відіграє роль армуючого та корозійностійкого 

компонента.  

Органосилікатні покриття є продуктами фізико-механічних та теплових процесів, які 

проходять при дії високих температур та вогню у системі "поліметилфенілсилоксан-силікат-

оксид". Важливою характеристикою органосилікатних покриттів є низька температура 

формування за рахунок утворення у матеріалі просторової структури зі високиміцними 

силоксан-силікатними та силоксан-силікатними та силоксан-оксидними зв’язками . 

Значна роль у підвищенні термостабільності вогнезахисних покриттів належить 

наповнювачам, які залежно від хімічної природи  можуть зміщувати температури початку 

термоокисної деструкції та розширювати її інтервал. 

Для отримання вихідних композицій використали у якості зв’язки 

поліметилфенілсилоксановий лак, а наповнювачами служили алюмінію, титану та хрому 

оксиди. 

Вихідні композиції для захисних покриттів отримували шляхом сумісного 

диспергування компонентів у кульових млинах. Для одержання седиментаційностійких 

композицій термін диспергування складає від 24 до 100 год залежно від об'єму млина. При 

помелі проходить руйнування кристалічної гратки наповнювача та полімерної сітки 

поліметилфенілсилоксану і взаємодія утворених незкомпенсованих зв'язків зі утворенням 

зшитого оксид-полімерного матеріалу. 



Вогнезахисне покриття для сплавів алюмінію у процесі нагрівання  змінюється від 

органо-силікатного до оксидно-силікатного за рахунок термоокисної деструкції 

поліметилфенілсилоксану. При цьому відкрита пористість покриття збільшується і становить 

до 12 % при нагріванні до 500 °С. 

Тому, для зменшення показника відкритої пористості необхідно використовувати 

модифікуючі додатки, роль яких виконує титану оксид та додатково мангану оксид. 

Методами фізико-хімічного аналізу  встановлено, що додатки ущільнюють структуру 

покриття за рахунок інтенсифікації процесів фазоутворення у області термоокисної 

деструкції поліметилфенілсилоксану. 

Встановлено, що у результаті контактної взаємодії, при нагріванні до 500°С на межі 

розділу «сплав алюміній-покриття» можуть виникати нові фази  та сполуки за рахунок 

часткового сплавлення і вони носять дифузійний характер, що забезпечує надійний 

адгезійний контакт. 

Проведеними дослідженнями встановлено що у якості вогнезахисних покриттів для 

алюмінієвих сплавів можливо використовувати наповнені оксидними компонентами 

поліметилфенілсилоксани. У процесі нагрівання покриття до 500°С структура покриття 

являє собою частково поризований матеріал із закритими порами. Тому розроблені склади 

вогнезахисних покриттів можуть бути використані для захисту конструкцій на основі 

алюмінієвих сплавів від дії високих температур та вогню.   
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