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Изучены антикоррозионные покрытия, полученные на основе местного сырья, 
в частности, хлопкового соапстока, минеральных и растительных наполнителей. 
Композиции получали смешением в лабораторном многофункциональном экструдере.

Исследована адгезия полученного антикоррозионного покрытия, установлено, 
что антикоррозионные свойства полученного состава повышаются при увеличении 
концентрации сэвилена (до 15%), растительного наполнителя (до 30–35%), техни-
ческого углерода (до 8–10 %) и соапстока (до 20%). Изучена морфология полученного 
композита с добавлением наполнителей. После температурной модификации струк-
тура исходной композиции претерпевает изменения, уменьшается диаметр волокон 
растительного наполнителя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экструзия, соапсток, коррозия, состав, трубопровод, ви-
нилацетат, компатибилизатор, гузапая, полиэтилентерефталат.
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Жергілікті шикізат негізіндегі, атап айтқанда мақта соапстогі, минералды және өсімдік 
толтырғыштарымен алынған коррозияға қарсы жабындар зерттелді. Композицияларды 
зертханалық көпфункционалды экструде араластыру арқылы алдық.

Алынған коррозияға қарсы жабынның адгезиясы зерттелді, алынған құрамның корро-
зияға қарсы қасиеттері сэвилен (15% – ға дейін), өсімдік толтырғыш (30–35% – ға дейін), 
техникалық көміртек (8–10% – ға дейін) және соапсток (20% – ға дейін) концентрациясы 
ұлғайған кезде жоғарылайды. Толықтырғыштарды қосу арқылы алынған композиттің 
морфологиясы зерттелді. Температуралық түрлендіруден кейін бастапқы композицияның 
құрылымы өзгерістерге ұшырайды, өсімдік толтырғыш талшықтарының диаметрі азаяды.

НЕГIЗГI СӨЗДЕР: экструзия, соапсток, коррозия, құрам, құбыр, винилацетат, ком-
патибилизатор, қозапая, полиэтилентерефталат.
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The anti-corrosion coatings obtained on the basis of local raw materials, in particular, cotton 
soap stock, mineral and vegetable fillers, were studied. The compositions were prepared by mixing 
in a laboratory multifunctional extruder.

The adhesion of the obtained anticorrosion coating was investigated; it was found that the 
anticorrosive properties of the obtained composition increase with increasing concentrations of 
sevilen (up to 15%), plant filler (up to 30–35%), carbon black (up to 8–10%) and soapstock (up to 
20%). The morphology of the obtained composite with the addition of fillers was investigated. After 
temperature modification, the structure of the initial composition undergoes changes, the diameter 
of the fibers of the vegetable filler decreases.

KEY WORDS: еxtrusion, soapstock, corrosion, composition, pipeline, vinyl acetate, 
compatibilizer, guzapaya, polyethylene terephthalate.
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