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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest mieszanka na silikonowy kompozyt ceramizujący o właściwo-

ściach powłokowych i izolacyjnych, przeznaczony na osłony przewodów elektrycznych, na uszczelki, 

elementy powlekające i osłaniające oraz do produkcji elementów stosowanych w ośrodkach narażo-

nych na wystąpienie pożaru. 

Znane są silikonowe kompozyty ceramizujące składające się z silikonowej matrycy tworzącej 

fazę ciągłą oraz zespołu napełniaczy mineralnych (wzmacniających, niewzmacniających, topników, 

włókien) tworzących fazę rozproszoną. Dzięki obecności szklistych topników bądź odpowiednich 

napełniaczy w warunkach występowania ognia i/lub wysokiej temperatury tworzy się ciągła, ochron-

na faza ceramiczna, zabezpieczająca pokryte nią elementy przed efektami pożaru, jak promienio-

wanie cieplne, obecność gorących i żrących gazów, bodźce mechaniczne. Jako matrycę silikonową 

stosuje się w tych kompozytach polimery krzemoorganiczne. Takie kompozyty ujawniono między 

innymi w czasopismach: Journal of Material Science vol. 40 (2005) str. 5741, Polymer Degradation 

and Stability vol. 94 (2009), str. 465 i vol. 95 (2010), str. 1911 i vol. 96 (2011), str. 1562 i vol. 98 

(2013) str. 2021, w opisach zgłoszeń patentowych: CN 101430954 A, GB 2460512 A, GB 2460513 

A, WO 2009054995 A1, FR 2899905 A oraz w opisie patentowym  US 6623864 B1. 

W czasopiśmie Journal of Materials Science and Chemical Engineering vol. 1 (2013) str. 43, 

w opisie patentowym US 7271341 B2 i opisie zgłoszenia patentowego US 2006040114 A1 ujawniono 

silikonowe kompozyty ceramizujące zawierające dodatek włókien wzmacniających poliamidowych, 

bazaltowych, ceramicznych oraz szklanych. 

Z opisu zgłoszenia patentowego P.402812 znana jest mieszanka na kompozyt ceramizujący, 

zawierająca matrycę polimerową w postaci kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego, fazę roz-

proszoną w ilości 100–600 części wagowych na 100 części wagowych kauczuku, w której napeł-

niacz wzmacniający stanowi krzemionka strąceniowa użyta w ilości 25–50% masy fazy rozproszo-

nej, napełniacz mineralny stanowi wollastonit użyty w ilości 25–50% ogólnej masy fazy rozproszo-

nej, topnik stanowi szkliwo niskotopliwe otrzymane z zespołu tlenków wybranych spośród tlenków 

sodu, baru, cynku, glinu, krzemu, boru, potasu, wapnia, litu, cyrkonu i magnezu, o temperaturze 

mięknięcia 300–800°C użyte w ilości 30–50% ogólnej masy napełniaczy, a nadto substancję sieciu-

jącą w postaci nadtlenku dikumylu o czystości 98% w ilości 0,5–5 części wagowych na 100 części 

wagowych kauczuku. Napełniacze i topnik stosuje się w postaci cząstek o rozmiarach 0,1–75 m. 

Mieszanka na silikonowy kompozyt ceramizujący, zawierająca matrycę polimerową w postaci 

kauczuku krzemoorganicznego, fazę rozproszoną składająca się z napełniacza wzmacniającego 

w postaci krzemionki, napełniacza mineralnego w postaci wollastonitu i topnika w postaci szkliwa 

niskotopliwego otrzymanego z zespołu tlenków wybranych spośród tlenków sodu, baru, cynku, gli-

nu, krzemu, boru, potasu, wapnia, litu, cyrkonu i magnezu, o temperaturze mięknięcia 300–800°C, 

a nadto substancję sieciującą oraz włókno wzmacniające, w której napełniacze i topnik stosuje się 

w postaci cząstek o rozmiarach 0,1–75 m, według wynalazku zawiera jako włókno wzmacniające 

włókno węglowe o średnicy 0,5–30 m i długości 100–5000 m w ilości 0,1–25 części wagowych na 

100 części wagowych kauczuku. Mieszanka zawiera jako polimer krzemo-organiczny kauczuk mety-

lowinylosilikonowy, krzemionkę w ilości 10–50 części wagowych na 100 części wagowych kauczu-

ku, wollastonit w ilości 10–100 części wagowych na 100 części wagowych kauczuku, topnik w ilości 

10–40 części wagowych na 100 części wagowych kauczuku. Jako substancję sieciującą zawiera 

nadtlenek 2,4-dichlorobenzoilu w ilości 0,1–5 części wagowych na 100 części wagowych kauczuku. 

Zastosowanie dodatku włókna węglowego do silikonowych kompozytów przeznaczonych 

do wytwarzania elementów ochronnych, powłokowych, barierowych i zabezpieczających wyraźnie 

poprawia odporność mechaniczną fazy ochronnej tworzącej się w wyniku działania ognia i/lub wyso-

kiej temperatury. 

Przedmiot wynalazku ilustrują poniższe przykłady. 

P r z y k ł a d  1 

Przygotowano mieszanki zawierające w częściach wagowych: 

kauczuk metylowinylosilikonowy     – 100 części, 

wzmacniająca krzemionka pirogeniczna 

o powierzchni właściwej 200 m2/g i średnicy 

cząstek pierwotnych ~12 nm     – 22 części, 
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topnik o temperaturze mięknienia 515°C i o składzie 

w procentach wagowych: 27,1% Na2O • 6,8% CaO 

•1,7% AI2O3 • 64,4% SiO2,1 i średnicy cząstek < 63 m   – 28 części, 

napełniacz funkcjonalny – wollastonit o powierzchni  

właściwej 5 m2/g i wielkości cząstek < 8 m    – 50 części, 

nadtlenek 2,4-dichlorobenzoilu      – 1 część, 

włókno węglowe o średnicy 18 m, długości 0,05–1,50 mm 

i module elastyczności 30 Gpa     – 1, 3, 5, 7 części. 

Do celów porównawczych sporządzono także mieszankę nie zawierającą włókna węglowego. 

Mieszanki poddano płytowaniu w celu uzyskania orientacji włókien, a następnie zwulkanizowa-

no w temperaturze 130°C w czasie 15 minut. 

Składy mieszanek, właściwości mechaniczne kompozytów przed obróbką cieplną prostopadle 

(±) i równolegle ( || ) do ułożenia włókien oraz właściwości kompozytów po obróbce cieplnej w różnych 

warunkach termicznych przedstawiono w tablicy 1. 

T a b l i c a  1 
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P r z y k ł a d  2 

Przygotowano mieszanki zawierające w częściach wagowych: 

kauczuk metylowinylosilikonowy     – 100 części, 

wzmacniająca krzemionka pirogeniczna 

o powierzchni właściwej 200 m2/g i średnicy 

cząstek pierwotnych ~12 nm      – 22 części, 

topnik o temperaturze mięknienia 560°C i o składzie 

w procentach wagowych: 13,7% Na2O • 2,0% BaO 

• 23,5% ZnO • 2,0% Al2O3 • 43,1% SiO2  

• 15,7% B2O3 i średnicy cząstek < 63 m     – 28 części,  

napełniacz funkcjonalny – mika (muskowit) 

o liczbie olejowej 44 ± 3 g/100 g i wielkości 97% 

wszystkich cząstek < 32 ± 3 m      – 50 części, 

nadtlenek 2,4-dichlorobenzoilu      – 1 część, 

włókno węglowe o średnicy 18 m, 

długości 0,05–1,5 mm i module elastyczności 

30 GPa         – 1, 3, 5, 7 części.  

Do celów porównawczych sporządzono także mieszankę nie zawierającą włókna węglowego. 

Mieszanki poddano płytowaniu w celu uzyskania orientacji włókien, a następnie zwulkanizowa-

no w temperaturze 130°C w czasie 15 minut. 

Składy mieszanek, właściwości mechaniczne kompozytów przed obróbką cieplną prostopadle 

() i równolegle (||) do ułożenia włókien oraz właściwości kompozytów po obróbce cieplnej w różnych 

warunkach termicznych przedstawiono w tablicy 2. 

T a b l i c a  2 
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Zastrzeżenie patentowe 

1. Mieszanka na silikonowy kompozyt ceramizujący, zawierająca matrycę polimerową w posta-

ci kauczuku krzemoorganicznego, fazę rozproszoną składającą się z napełniacza wzmacnia-

jącego w postaci krzemionki, napełniacza mineralnego w postaci wollastonitu i topnika w po-

staci szkliwa niskotopliwego otrzymanego z zespołu tlenków wybranych spośród tlenków 

sodu, baru, cynku, glinu, krzemu, boru, potasu, wapnia, litu, cyrkonu i magnezu, o tempe-

raturze mięknięcia 300–800°C, a nadto substancję sieciującą oraz włókno wzmacniające, 

w której napełniacze i topnik stosuje się w postaci cząstek o rozmiarach 0,1–75 m, zna-

mienna tym, że jako włókno wzmacniające zawiera włókno węglowe o średnicy 0,5–30 m 

i długości 100–5000 m w ilości 0,1–25 części wagowych na 100 części wagowych kauczu-

ku, nadto jako polimer krzemoorganiczny mieszanka zawiera kauczuk metylowinylosilikono-

wy, jako substancję sieciującą nadtlenek 2,4-dichlorobenzoilu w ilości 0,1–5 części wago-

wych na 100 części wagowych kauczuku, krzemionkę zawiera w ilości 10–50 części wa-

gowych na 100 części wagowych kauczuku, wollastonit w ilości 10–100 części wagowych 

na 100 części wagowych kauczuku, topnik w ilości 10–40 części wagowych na 100 części 

wagowych kauczuku. 
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