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Підвищення вогнестійкості бетонів шляхом армування 

базальтовим волокном 
 

У багатьох галузях машинобудування, будівництва і 
силікатної промисловості застосовуються конструкційні 
матеріали та вироби на їх основі. Під дією високих температур 
вони втрачають свої експлуатаційні властивості за рахунок 
окиснення і втрати механічних характеристик. Впровадження 
нових технологій та розширення асортименту матеріалів 
обумовлює тенденцію до збільшення їх температуростійкості, 
пожежної безпеки і дії високоактивного газового середовища. 
Створення матеріалів із прогнозованими властивостями та 
відповідних вимогам міжнародних стандартів є важливою 
технічною проблемою. 

Проведеними дослідженнями встановлено можливість 
використання базальтового волокна для збільшення 
вогнестійкості бетонів при нагріванні до 1000°С. Нанесення на 
поверхню бетонів захисного покриття підвищує його 
температуростійкість на 200-400 градусів. 

Головним фактором, який впливає на будівельні бетонні 
конструкції при пожежі є висока температура, за рахунок чого 
вони втрачають несучу здатність і руйнуються. Дія високої 
температури та механічних навантажень веде до створення в 
конструкціях деформацій теплового розширення, зсідання і 
повзучості. В процесі нагрівання і дії високих температур на 
довговічність будівельних бетонних конструкцій суттєво 
впливає фазовий склад в'яжучого і наповнювача за рахунок 
різниці термомеханічних властивостей. Напруження, які 
виникають у бетоні внаслідок температурного градієнта при 
нагріванні можуть привести до його руйнування. Також, 
важливим елементом, що впливає на поведінку бетонних 
конструкцій при нагрівання є вид армуючого компонента та 
його поведінка в умовах пожежі[1,2]. 

Для порівняльних досліджень в якості армуючого 
матеріалу використовували базальтове волокно, яке одержано із 
розплаву. Його стійкість до дії високих температур визначається 



рекристалізаційною здатністю, що приводить до суттєвої втрати 
міцності і руйнуванню та температурною стійкістю, яка 
відповідає температурі появи рідкої фази [3]. 

Вивчення змін властивостей досліджуваних бетонних 
зразків на основі портландцементу (ПЦ II/А-Ш), 
шлакопортландцементу (ШПЦ III/А), гранітного заповнювача 
(фракція 5-20 мм) і базальтового волокна при високих 
температурах проводили після їх тверднення протягом 28 діб з 
подальшим нагріванням при 200,400,600,800 і 1000 °С з 
витримкою 2 години. Розрахункова марка вихідного бетону В 
20. 

Аналіз зміни фізично-механічних властивостей бетону 
залежно від температури показав, що при нагріванні до 200° С 
міцність на стиск і згин зростає відповідно на 45-50 і 14-40 % за 
рахунок ущільнення структури, виділення води із гелеподібних 
складових в'яжучого і кристалізації кальцію гідроксиду. 
Нагрівання до 400°С приводить до зменшення міцності бетону 
на стиск при майже стабільній міцності на згин армованих 
базальтовими базальтовими волокнами зразків. Значне падіння 
міцності на стиск (25-50 %) проходить при нагріванні в 
інтервалі температур 400 – 600 °С за рахунок дегідратації 
продуктів тверднення цементу. Мінімальне зменшення міцності 
на стиск спостерігається для бетонів на основі 
шлакопортландцементу. Необхідно відзначити, що міцність на 
згин зменшується на 40 % для неармованого волокнами зразка і 
на 12,5-25 % для армованого. Нагрівання зразків до 800 °С 
приводить до зменшення міцності на стиск не армованого 
бетону майже на 85 %, що практично означає його руйнування. 
Для бетону на основі шлакопортландцементу зменшення 
міцності при цій же температурі складає близько 50 %. поверхня 
зразків покрита тріщинами розміром від 3 до 30 мм. Подальше 
нагрівання до 1000 °С веде до незначного підвищення міцності 
зразків на стиск і згин внаслідок часткового спікання матеріалу 
за рахунок активного кальцію оксиду. 

Для бетону на основі шлакопортландцементу характер 
зміни пористості при нагріванні має менш екстремальний 
характер. Збільшення пористості в цьому інтервалі температур 
нагрівання складає всього 6%, що можна пояснити утворенням 
на поверхні дегідратованих частинок тонкої плівки скловидної 
фази із шлакової складової цементу та стабілізацією структурно-
активних компонентів. За рахунок явища адсорбційного 
модифікування поверхні окремих частинок високов'язкою 
скловидною фазою виникають сприятливі умови формування 
мінімально напруженої мікроструктури, результатом чого є 



вищі показники міцності, порівняно із зразками на основі 
портландцементного в'яжучого. 

Нагрівання всіх досліджуваних зразків в інтервалі 
температур 800-1000 °С зменшує пористість на 12-17% за 
рахунок процесів спікання компонентів бетону і часткового 
оплавлення його поверхні. 

Межа вогнестійкості рядового бетону на портландцементі 
і гранітному крупному заповнювачі без армування складає 45 
хв., армованому - 62 хв., а на шлакопортландцементі - 72 хв. 

Для збільшення довговічності розроблених складів 
бетонів при експлуатації в умовах високих температур доцільно 
застосовувати вогнезахисті покриття, у яких захисний механізм 
ґрунтується на процесі спучування в умовах пожежі і утворенню 
на поверхні матеріалу жаростійкого шару. 

Розроблено склади покрить на основі органічного 
в'яжучого (карборансилоксанова смола), мінерального (AI203)  і  
теплоізолюючого  (аеросил) наповнювачів. 

Механізм вогнезахисної дії покриття базується на 
створенні теплоізолюючого і температуростійкого шару на 
поверхні матеріалу за рахунок спучення при нагріванні з 
формуванням пористої і міцної структури, армованої 
ниткоподібними кристалами алюмінію силікату. Покриття 
володіє високою адгезійної міцністю при кімнатній температурі 
(5,3-5,8 МПа), а нагрівання в інтервалі температур 400-1000 °С 
зменшує її значення на 15-20% за рахунок термоокисної 
деструкції в'яжучого, практично не веде до його руйнування. 

Отже, армування базальтовими волокнами бетонів веде до 
збільшення його вогнестійкості, а нанесення покрить значною 
мірою підсилює його температуростійкість. 
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