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ЗАХИСТ БЕТОНУ ВОГНЕЗАХИСНИМИ РЕЧОВИНАМИ НА 

ОСНОВІ ОРГАНОСИЛІКАТНИХ КОМПОЗИЦІЙ 

 

За дії високих температур, що виникають під час пожежі, змінюються усі 

фізико-хімічні характеристики бетону. Головну роль при цьому відіграють 

зміни, що відбуваються в цементному камені, який утворюється внаслідок 

хімічної взаємодії портландцементного клінкеру з водою (процес гідратації 

цементу). Під час пожежі бетонні і залізобетонні конструкції піддаються 

швидкому короткочасному і тривалому нагріванню, що змінює усі властивості 

бетону, який має природну вологість. Особливо інтенсивно відбувається 

зниження міцності за тривалого нагрівання бетону [1]. Тому актуальною 

проблемою є захист будівельних конструкцій на основі бетону від впливу 

високих температур пожежі. 

Використання захисних покриттів на основі органосилікатних 

композицій, які під час нагрівання переходять у керамічний матеріал, дає змогу 

значно розширити температурний інтервал використання вказаних виробів. 

Розроблення складів таких покриттів ґрунтується на використанні зв'язки і 

наповнювача з високою температуростійкістю, а також їх здатності під час 

нагрівання взаємодіяти між собою з утворенням кераміко-матричного 

композиційного матеріалу, який не окиснюється та стійкий до дії вогню.  

В даний час для вогнезахисту застосовують багатошарові силікатні 

покриття, в яких число шарів сягає 6...8. Так зовнішнє покриття складається з 

силікатів рідкоземельних елементів (R2O3 · SіO2; 2R2O3 · 3SіO2; R2O3 · SіO2, де R 

– Sс, Тm, Yb, Gd, Тh або їх комбінація) [2].  

Розробка складів вогнезахисних речовин для бетонних будівельних 

конструкцій на основі наповнених алюмінію, силіцію та магнію оксидами 

силіційорганічних полімерів, використання яких дає можливість застосовувати 

лакофарбову технологію приготування та нанесення, описана в [3]. 

Вогнезахисна здатність розробленого покриття ґрунтується на утворенні 

спученого термоізоляційного шару на поверхні бетонної конструкції за 

температури 473-773 К. Завдяки низькій теплопровідності пористий 

термоізоляційний шар покриття запобігає швидкому прогріву захищеної 

поверхні будівельної конструкції.  

Зменшення коефіцієнта теплопровідності вогнезахищеного бетону 

підтверджується утворенням на його поверхні теплоізоляційного поризованого 

шару. Вихідне покриття (рис. 1 а) представлене щільно з’єднаними між собою 

частинками оксидного наповнювача поліметилфенілсилоксановою зв’язкою. 

Нагрівання до 623 К завдяки термоокисній деструкції зв’язки призводить до 

утворення округлих пор з частковим розривом зв’язків між окремими 



частинками наповнювача (рис. 1 б). При температурі нагрівання 873 К (рис. 1 в) 

у структурі покриття з’являється значна кількість пор різноманітної 

конфігурації, а частинки наповнювача частково оплавляються. Нагрівання до 

1273 К (рис. 1 г) призводить до утворення на поверхні бетону сильно 

поризованого вогнезахисного шару. 
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Рис. 1. Зміна мікроструктури захисного покриття при нагріванні: 

а – вихідне; б – 623 К; в – 873 К; г – 1273 К (×1000) 
 

Таким чином, шляхом експериментальних досліджень визначено 

вогнезахисну здатність наповнених силіційорганічних покриттів для бетону. 

Встановлено склади вогнезахисних покриттів, які характеризуються 

найвищими лінійними коефіцієнтами спучення та найнижчими 

характеристиками коефіцієнтів теплопровідності, що є важливими показниками 

ефективності вогнезахисту бетонних будівельних конструкцій. 
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