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Модель теплопровідності захисного покриття складається з пористого 

теплоізолюючого шару, який містить залишок продукту термодеструкції карборансилоксану, 

а саме кокс, що входить у структуру захисного покриття. При дії на матеріал підкладки 

теплового потоку, який відповідає температурі експлуатації виробу, здійснюється її 

прогрівання на глибину покриття, що спричиняє перебіг фізико-хімічних процесів 

затверднення, термічного розкладу зв'язки із спученням і спіканням. 

Ефективність захисної дії розроблених складів покриттів неможливе пояснити за 

рахунок їх теплофізичних характеристик. Теплофізичні властивості карбону, який 

знаходиться у складі покриття внаслідок термоокислювальної деструкції карборансилоксану, 

тісно пов'язані із умовами його формування та структури. Утворення ізолюючого бар'єру для 

виходу летких продуктів у вигляді боросиліцієвого скла для переносу тепла до поверхні 

підкладки створює захисний ефект. 

Розробка практичних рекомендацій для запобігання руйнування конструкційних 

матеріалів при високих температурах передбачає можливість прогнозування їх критичного 

стану, вище якого вони втрачають свої експлуатаційні властивості. 

Динаміку розподілу температури при нагріванні матеріалу підкладки із покриттям 

можна прогнозувати шляхом моделювання процесів теплопередачі в однорідному твердому 

тілі за використанням математичних моделей. 

За результатами цих моделей величина шару поверхні покриття, в якій під дією 

теплового потоку проходить процес втрати маси (вигоряння) визначається за наступною 

формулою: 
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де θ - параметр, який характеризує температурний вплив на матеріал.  

     δкр - критична товщина шару покриття за умови несиметричного теплообміну під 

дією теплового потоку проходить процес піролізу з виділенням горючих газів (при β>0, χ=0), 

мм; 

    β - параметр, що характеризує горіння матеріалу; 

    χ - параметр, який характеризує вигоряння матеріалу. 

Аналіз літературних даних результатів досліджень кінетики процесу термічного 

розкладу покриттів, в тому числі і вогнезахисних, показує, що максимальна швидкість 

втрати маси у оброблених зразків зсунута в низькотемпературну область (менше від 853 К), 

при цьому втрата маси зразків проходить значно повільніше, в два етапи і на меншу 

величину, порівняно з матеріалом без покриття. Енергія активації покритого матеріалу 

порівняно з вихідною збільшується до 7200-8400 Дж/моль, що знижує активність 

окислювальних процесів за рахунок взаємодії кисню не з матеріалом підкладки, а з 

компонентами захисного шару. 

Таким чином, захисне покриття на основі наповненого мінеральними наповнювачами 

карборансилоксану сповільнює процеси термоокиснення підкладки, підвищує енергію 

активації та знижує їх активність. 



Проведеними дослідженнями встановлено, що із підвищенням ефекту теплозахисту 

товщина утворення оксидного шару на поверхні підкладки зменшується у 2-4,5 рази. З 

врахуванням захисту матеріалів від дії високотемпературної газової корозії розрахунок 

параметра, який характеризує вигоряння матеріалу покриття, можна провести за наступною 

залежністю: 
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де  Е - енергія активації, Дж/моль; 

      R - універсальна газова постійна, R = 8,313 Дж/(моль-К); 

      С - теплоємність підкладки, Дж/(кг-К);  

      Тn - температура підкладки, К;  

       Q - тепловий ефект реакції окиснення, Дж/кг. 

Одержані дані показують, що із зростанням параметра χ час початку окиснення 

підкладки збільшується у 8-12 разів, залежно від температури експлуатації. 

Висновок. Отже, регулюючи фазовий склад та структуру покриттів, їх можна 

використовувати для захисту будівельних конструкцій від дії вогню та високих температур. 
 


