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Целюлозовмісні матеріали (деревина, текстильні матеріали, папір тощо) широко 

використовуються у будівництві. Під дією чинників зовнішнього середовища (волога, 

мікроорганізми, гриби) вони руйнуються, а також належать до групи займистих 

матеріалів. Тому, задачею вогнебіозахисту виробів із целюлозовмісних матеріалів є 

переведення їх у групу біостійких і важкозаймистих. 

Вказану проблему можна вирішити шляхом використання антипіренів на основі 

азот-, фосфор- і галогенвмісних органічних та неорганічних сполук. Такі засоби містять 

у своєму складі вогненебезпечні речовини, що зменшує перспективу їх використання, а 

також мають високу димоутворюючу здатність та токсичність продуктів горіння. При 

обробленні зазначеними засобами целюлозовмісних матеріалів на їх поверхні 

кристалізуються солі, які призводять до втрати захисних властивостей у часі та 

погіршення естетичних властивостей. 

Нами розроблені склади вогнебіозахисних покриттів на основі 

силіційорганічних зв’язок, оксидного, силікатного та волокнистого наповнювачів. 

Наявність у складі захисного покриття зв’язки, стійкої до дії мікроорганізмів та 

температури (до 573 К) значно розширює області його використання. Введення до його 

складу бактерицидних та тугоплавких оксидів (ZnO, Al2O3) у певних співвідношеннях 

значно покращує біо- та вогнестійкість. Додавання каоліну сприяє одержанню 

седиментаційностійких вихідних композицій для захисних покриттів та підвищує 

вогнестійкість за рахунок утворення парів води при його розкладанні під час 

нагрівання. Завдяки наявності силіційорганічної зв’язки та каолінового волокна у 

складі покриття, воно є еластичним. 

Використання в якості полісилоксанової зв’язки карборансилоксану за рахунок 

наявності у ньому Бору покращує біозахист покриття. Вихідні композиції одержували 

шляхом сумісного диспергування вихідних компонентів у фарфорових кульових 

млинах. У процесі диспергації проходить руйнування кристалічної гратки оксидного 



наповнювача, прививання до його поверхні фрагментів карборансилоксану зі 

створенням агрегативностійких вихідних композицій для захисних покриттів. 

Покриття на целюлозовмісні матеріали, а саме на досліджуваний об’єкт – 

деревину наносили методом занурювання або розпилення товщиною 400…600 мкм. 

Текстильні целюлозовмісні матеріали просочувались у вихідній композиції протягом 

5…20 с для створення захисного шару товщиною 40…60 мкм. Затвердівання захисних 

покриттів проходило за кімнатної температури протягом 24 годин. 

Експериментально встановлено, що розроблені склади захисних покриттів 

відзначаються бактерицидними властивостями при експлуатації деревини та 

целюлозовмісних текстильних матеріалів внаслідок утворення у складі покриття під 

дією мікроорганізмів Zn(OH)2 і Al(OH)3. Вказані речовини є продуктами метаболізу 

мікроорганізмів, а створене ними лужне середовище значно підвищує біостійкість 

покриттів. 

Під час нагрівання матеріалу із захисним покриттям внаслідок термоокисної 

деструкції карборансилоксану та виділення значної кількості газоподібних продуктів 

проходить спучування захисного шару зі створенням вогнестійкої теплоізоляційної 

структури. Значний вміст коксового залишку (до 25 %) сприяє підвищенню 

вогнестійкості целюлозовмісних матеріалів. 

Таким чином, використання розроблених складів покриттів суттєво збільшує 

біостійкість целюлозовмісних матеріалів під час їх експлуатації за умови дії агресивних 

атмосферних чинників та покращує вогнестійкість і знижує горючість у випадку 

пожежі. Для визначення ефективності біовогнезахисту широкого асортименту 

целюлозовмісних матеріалів та з врахуванням охорони навколишнього середовища 

необхідно провести наукові дослідження і визначити реальні терміни захисної дії. 
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