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Конструкційні  матеріали і вироби, які працюють в умовах високотемпературного 

нагріву і дії вогню швидко втрачають свої експлуатаційні властивості (REI – 15 для 

металевих незахищених будівельних конструкцій). Використання вогнезахисних покриттів 

на основі наповнених поліалюмосилоксанів, які при нагріванні переходять у керамічний 

матеріал дозволяє значно розширити температурний інтервал експлуатації таких 

конструкцій. Вогнезахисна дія даних покриттів базується на використанні зв’язки і 

наповнювача з високою температуростійкістю, здатністю при нагріванні взаємодіяти між 

собою і утворювати керамічний композитний матеріал, стійкий до дії вогню. Створення 

високоякісних захисних покриттів з комплексом наперед заданих властивостей для 

забезпечення надійної експлуатації конструкцій при дії високих температур та вогню є 

актуальним. 

Вибір конструкційних матеріалів, які працюють в умовах високих температур та дії 

вогню залежить від необхідного терміну експлуатації. Підвищити стійкість матеріалу до дії 

високих температур і вогню можна створивши на його поверхні захисне покриття 

відповідного фазового складу і структури [1-3]. Створення покриття бар’єрного типу                             

[2-3], коригуванням співвідношення зв’язки, з одного боку, і температуро-та  вогнестійких 

фаз, з іншого.  

Для дослідження в якості зв’язки використовували поліалюмосилоксановий лак   

КО-978, наповнювачем служили алюмінію та цирконію оксиди, каолін, а армуючим 

компонентом – волокнисті алюмосилікатні волокна. 

Дослідження проводили з використанням стандартних методів фізико-хімічного 

аналізу, згідно стандартних вимог. 



Утворення первинної композиційної структури полягає в ініційованому 

механохімічному прививанні поліалюмосилоксанів до мінерального наповнювача із 

підвищенням фізико-механічних параметрів та теплостійкості. 

Вихідні склади для захисних покриттів вибирали із умови отримання при високих 

температурах максимального вмісту температуростійких силікатів алюмінію і цирконію.  

 

Склади вихідних композицій для захисних покриттів на основі наповненого 

поліалюмосилоксану (КО-978) 

 

Суміщення оксидних наповнювачів із поліорганосилоксанами найбільш повно 

відбуваються при механохімічному диспергуванні у кульових млинах і характеризуються 

процесами фізичної адсорбції, руйнуванням кристалічної гратки оксидів і прививанням 

полімеру до поверхні наповнювача. 
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