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ПІДВИЩЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ МЕТАЛЕВИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

ПОКРИВАМИ НА ОСНОВІ НАПОВНЕНИХ ПОЛІАЛЮМОСИЛОКСАНІВ 

 
 Розроблені вихідні склади для захисних речовин із умов одержання при високих температурах 

максимального вмісту температуростійких силікатів алюмінію і цирконію. Введення до складу покриття 1-3 

мас. % TiO2 сприяє синтезу вищенаведених фаз та знижує температуру їх утворення на 50-60 град. Виконано 

розрахунок межі вогнестійкості металевої колони виготовленої з двотавра №24, захищеного розробленою 

вогнезахисною речовиною і встановлено, що межа вогнестійкості центрально-стиснутої захищеної колони в 3 

рази вища ніж у не захищеної. 

 

 

Металеві будівельні конструкції, які використовуються в капітальному будівництві та 

реконструкції існуючих об’єктів цивільного та промислового призначення, 

характеризуються недостатньої вогнестійкістю. Перспективним шляхом збільшення межі 

вогнестійкості металевих конструкцій є нанесення на їх поверхні вогнезахисних речовин 

(ВЗР), що спучуються під дією високих температур пожежі з утворенням теплоізолювального 

шару [2,3].  

             Найбільшого поширення набули ВЗР з вмістом мінерального в’яжучого і добавок, а 

також ВЗР на органічній основі (епоксиполімери). Композиції, що спучуються на неорганічній 

основі є ефективними ВЗР, однак у процесі експлуатації вони не забезпечують антикорозійних 

функцій, мають низьку механічну та адгезійну міцність при динамічних навантаженнях та 

вібрації, низьку стійкість до агресивних середовищ. ВЗР на органічній основі, навпаки, 

забезпечують антикорозійні властивості, але мають недостатню вогнезахисну ефективність. 

Розроблення атмосферостійких вогнезахисних речовин з підвищеною адгезійною 

міцністю їх покривів та прийнятними корозійностійкими характеристиками є актуальною 

задачею, розв’язання якої сприятиме підвищенню вогнестійкості металевих будівельних 

конструкцій та позитивно вплине на основні показники пожежної статистики [4].  

Одним із перспективних напрямів розроблення нових ВЗР, які б відповідали наведеним 

вище вимогам, є застосування в їх рецептурах наповнених поліалюмосилоксанів (ПАС). 

Вищевикладене обумовило актуальність проведення досліджень, спрямованих на розкриття 

особливостей впливу співвідношень компонентів наповнених поліалюмосилоксанів на 

підвищення межі вогнестійкості металевих будівельних конструкцій [6,7]. 

Утворення первинної композиційної структури полягає в ініційованому 

механохімічному прививанні поліалюмосилоксанів до мінерального наповнювача із 

підвищенням фізико-механічних параметрів та теплостійкості. Як основу для розроблення 

вогнезахисних речовин визначено поліалюмосилоксановий лак (КО-978), якому властиві висока 

еластичність, гідрофобність, теплостійкість та адгезія до різних за природою матеріалів. 

Стабільність його властивостей у широкому інтервалі температур та здатність утворювати під час 

термоокисної деструкції реакційноздатний високодисперсний кремнезем обумовлює значні 

переваги порівняно із органічними сполуками. Наявність алюмовмісних радикалів в основному 

ланцюзі дає можливість утворення нових термостійких фаз за нижчих температур. Враховуючи 

стійкість до дії атмосферних чинників, високих температур та вогню, сумісність із 

силіційелементоорганічними сполуками і здатність взаємодії із кремнеземом зв'язки під час 

нагрівання із утворенням стійких силікатних фаз обрано наповнювачі оксиди Аl2О3, ZrO2, 

силікатні наповнювачі – каолін, каолінове волокно та оксид титану (табл.1). 

 

 

 

 



Таблиця 1. 

Рецептури композицій вогнезахисних речовин на основі наповненого    

поліалюмосилоксану (КО-978) 

 

№ 

з/п 

Вміст  

КО-978 

мас. % 

Вміст наповнювачів, мас. % 

Al2O3 ZrO2 Каолін 
Каолінове 

волокно 
ТіО2 

1 20 40 35 - 5 - 

2 30 30 36,5 - 3,5 - 

3 40 20 38 - 2 - 

4 25 40 10 20 5,0 - 

5 30 40 11,5 15 3,5 - 

6 35 35 18 10 2,0 - 

7 25 40 14 15 5,0 1 

8 30 30 22 12,5 3,5 2 

9 35 25 25 10 2,0 3 

 

Суміщення оксидних та силікатних наповнювачів із поліорганосилоксанами 

найбільш повно відбувається при механохімічному диспергуванні у кульових млинах і 

характеризується процесами фізичної адсорбції, руйнування кристалічної гратки оксидів і 

прививанням полімеру до поверхні наповнювача. 

Вплив терміну диспергування на фізико-хімічні процеси в композиціях 

поліалюмосилоксановий лак – наповнювач вивчали методом ІЧ-спектроскопії. 

Після 50 - годинного помелу основна смуга зв’язку Si-O-Si в інтервалі 1040…1140 см
-1

 

зменшує своє поглинання і має більш дифузійний характер. 

Подальше диспергування протягом 100 годин приводить до збільшення дифузності 

основної смуги Si-O-Si – зв’язку в області 1020…1160 см
-1

.  

 Смуги поглинання зв’язків Si-C6H5 i Si-CH3 в області 980…1200 см
-1

 зменшуються. 

Диспергування протягом 150 годин приводить до зменшення інтенсивності  спектру 

поглинання основних  смуг в цілому. Основна смуга поглинання наповнювача зі 

збільшенням часу диспергування суттєвого змінює свій характер та зміщується в сторону 

більших хвильових чисел. 

Одержані результати дають всі підстави стверджувати, що процес диспергування 

наповнювача у розчині поліалюмосилоксану супроводжується не тільки руйнуванням його 

кристалічної гратки, але й прививанням полімеру.  

Встановлено оптимальні показники текучості вихідних композицій та визначено 

максимальне значення мікротвердості (257, 2 10
6
 Н/м

2
), як критерію ступеня затверднення, 

яке досягається при їх нагріванні до температури 200 °С, або витримуванні при кімнатній 

температура протягом 24 годин.  

Таблиця 2 

Зміна інтенсивності характерних максимумів на дифрактограмах залежно від 

співвідношення поліалюмосилоксанів – наповнювач після 150 годин диспергування 

 

d/n, нм 
Іп/Іо при співвідношенні зв’язка: наповнювач, мас. % 

20:80 30:70 40:60 

0,348 0,94 0,97 0,98 

0,255 0,88 0,90 0,91 

0,237 0,88 0,89 0,90 

0,208 0,84 0,86 0,92 

0,174 0,84 0,85 0,88 

 



Введення до складу каоліну зменшує показник їх мікротвердості на 10-12 % та 

збільшує значення покривної здатності на 10-14 %. 

Процеси фазо- та структуроутворення захисного покриву при нагріванні вивчали за 

допомогою комплексу методів фізико-хімічного аналізу. 

Дослідженнями встановлено, що при нагріванні наповненого каоліновим волокном 

Al2O3 і ZrO2 поліалюмосилоксану в інтервалі температур 300…810 °С проходить деструкція 

зв’язки з утворенням високодисперсного аморфного кремнезему Al2O3. Зниження 

температури завершення деструкції зв’язки на 190 град можна пояснити каталітичною дією 

наповнювача на поліалюмосилоксан. Нагрівання покриттів за температури вище від 920 °С 

супроводжується кристалізацією силіманітомулітової фази. Подальше нагрівання покривів 

вище від 1250 °С веде до утворення в його складі цирконової фази у вигляді пластинчатих 

кристалів. 

Уведення до складу покриву каоліну глуховецького при нагріванні приводить до 

накладання термічних ефектів глинистої складової. Встановлено, що в інтервалі температур 

550-800 °С проходить дегідратація каоліну, та послаблення зв’язку між іонами у його 

кристалічній гратці. Нагрівання утвореного метакаолініту до температури 980 °С веде до 

утворення  кристалічних фаз, термодинамічно більш стійких, а саме – муліту, що стабілізує 

кристалічну структуру покриття. 

Встановлено, що уведення каоліну до складу покриву у кількості 10-20 мас. % збільшує 

тільки вміст мулітосиліманітової та цирконованої фази на 6-14 мас. %, а введення до складу 

покриття 1-3 мас. %  TiO2 на 20-25 % збільшує вміст силіманітомулітової та на 10-12 % 

цирконової фаз, та 60 град знижує температуру синтезу мулітосиліманітової та на 50 град – 

цирконової фаз. 

Рентгенофазовим аналізом підтвердження наявністі у складі покриву силіманіту та 

муліту не можливе за рахунок близькості їх дифракційних максимумів. Тому для їх 

ідентифікації доцільно використовувати спектральний аналіз, так як для муліту характерним 

є поглинання в інтервалі частот 670-700 см
-1

, а для силіманіту – 690 см
-1

. 

У складі розроблених нами покривів силіманіт та муліт одержують із вихідних 

складових при нагріванні, особливо цей процес інтенсивно проходить у сумішах каоліну 

Al2O3 при нагріванні у присутності мінералізатора. 

Проведеними спектроскопічними дослідженнями покрив на основі системи 

«поліалюмосилоксан – Al2O3 – ZiO2 – каолін – каолінове волокно – TiO2» встановлено, що на 

початковій стадії взаємодії у складі покриття утворюється в основному силіманіт, який при 

подальшому нагріванні переходить у муліт.  

Розрахунок захищених металевих конструкцій на вогнестійкість  виконано згідно [5]. 

В загальному випадку для розрахунку межі вогнестійкості металевих конструкцій 

необхідно [1]:  

- провести теплотехнічний розрахунок температур прогріву перерізів металевих 

конструкцій при стандартному температурному режимі; 

- виконати розрахунок за несучою здатністю металевих конструкцій при стандартному 

температурному режимі. 

Момент часу впливу пожежі 
r  при якому несуча спроможність конструкції стане 

рівною величині діючого нормативного навантаження буде фактичною межею 

вогнестійкості конструкції за втратою її несучої спроможності - R.  

Приріст температури θa,t металевої вогнезахищенної конструкції за проміжок часу t 

для рівномірного розподілу температури в поперечному перерізі захищеної сталевої 

конструкції визначають з виразу: 
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де: Ap /V - коефіцієнт перерізу сталевих конструкцій, що вкриті вогнезахисним 

матеріалом; Ap - відповідна площа вогнезахисного матеріалу на одиницю довжини 

конструкції, [м
2
/м]; V  - об'єм конструкції на одиницю довжини, [м³/м]; ca - питома 

теплоємність сталі, що залежить від температури, [Дж/кг K]; cp питома теплоємність 

вогнезахисного матеріалу, що не залежить від температури, [Дж/кг K]; dp - товщина 

вогнезахисного матеріалу, [м]; Δt - інтервал часу, [с]; θa,t - температура сталі в момент часу t, 

[°C]; θg,t - температура навколишнього середовища в момент часу t, [°C];  Δθg,t - приріст 

температури навколишнього середовища за проміжок часу Δt, [K]; λp - теплопровідність 

системи вогнезахисту, [Вт/м
2
]; ρa- густина сталі [кг/м

3
]; ρp - густина вогнезахисної речовини 

[кг/м
3
].  

Площу Ap вогнезахисного матеріалу загалом приймають, як площу його внутрішньої 

поверхні, а для пустотілого облицювання із зазором навколо сталевої конструкції можна 

приймати таке ж значення, як для пустотілого облицювання без зазору. Для двотавру 

обробленого по всій поверхні вогнезахисною речовиною коефіцієнт перерізу визначається 

залежністю: 
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  .                                        (3) 

Для несучих металевих конструкцій оброблених розробленими вогнезахисними 

речовинами несуча здатність колони в момент часу t при поздовжньому згині Nb,fi,t,Rd 

стиснутої колони з поперечним перерізом у вигляді двотавра № 24 з рівномірною 

температурою а визначають з виразу:  

                              fiM,yy,fRdt,fi,b,
 /fAkN

θi  ,                            (4) 

де χfi – коефіцієнт зниження для втрати стійкості при згинанні для розрахунку на 

вогнестійкість; ky, – коефіцієнт зниження границі текучості сталі за температури а, що 

досягається в момент часу t.  

Значення χfi приймають як менше зі значень χy,fi та χz,fi, що визначають з виразу:  
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fi   ,                                                   (5) 

де  2
1

2

1
    та yf/23565,0 .                                                          (6) 

Відносна гнучкість   за температури а визначають з виразу:  

                                      5,0

,, /   Ey kk  ;                                (7) 

де ky, – коефіцієнт зниження границі текучості сталі за температури а, що досягається в 

момент часу t ; kЕ, – коефіцієнт зниження тангенсу кута нахилу лінійної пружної ділянки за 

температури сталі а, що досягається в момент часу t.  

Довжина зони поздовжнього згину lfi колони для розрахунку на вогнестійкість має 

загалом бути визначена, як для проектування за нормальної температури. Після підстановки 

відповідних даних, одержали залежність зміни несучої здатності металевої колони від часу 

нагрівання (рис.1). 

Досліджено теплофізичні показники покривів сталей, які визначають її вогнестійкість. 

Розрахунковим методом визначена несуча здатність не обробленої та обробленої  стиснутої 

металевої колони, з урахуванням повздовжнього згину, межа вогнестійкості захищеної 

металевої колони більше ніж у три рази вища ніж у не захищеної колони. Досліджено вплив 

зміни температури захищених металевих конструкцій на її несучу здатність, згідно        

ДСТУ-Н Б ЕN 1993-1-2:201.  Експериментальними дослідженнями доведено доцільність 



використання для підвищення межі вогнестійкості металевих конструкцій покривів на основі 

наповненого поліалюмосилоксану, які збільшують межу вогнестійкості більше ніж в 3 рази.  

 

 

 
 

Рис 1. Залежність несучої здатності металевої колони від часу нагріву  

 

Висновок: Методами фізико-хімічного аналізу встановлено, що при нагріванні 

вогнезахисних речовин на основі наповненого Al2O3 , ZiO2, каоліном, каоліновим волокном 

поліалюмосилоксану у складі покриву утворюються температуро- і вогнестійкі 

силіманітомулітова та цирконова фази. Введення до складу покриву 1-3 мас. % TiO2 сприяє 

синтезу вищенаведених фаз та знижує температуру їх утворення на 50-60 град. Тому, 

розроблені вогнезахисні речовини можна використовувати, як вогнезахисні покриви для 

металевих конструкцій. При цьому межа вогнестійкості колони обробленої розробленою 

вогнезахисною речовиною збільшується в 3 рази при  товщині покриття 0,6 мм.  
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