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Частина І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

1.1. Структура та зміст дисципліни 

 

Розділ 1. Загальні відомості про гідроізоляційні матеріали 

Тема 1.  Класифікація гідроізоляційних, покрівельних і 

герметизуючих матеріалів.   

Основні  властивості. Напрямки вдосконалювання асортиментів 

матеріалів і загальні принципи їх розробок. 

Тема 2.  Фізико-хімічні основи одержання бітумних матеріалів  

Фізико-хімічні основи одержання бітумних матеріалів. Склад, 

структура, властивості. Дьогті. Модифікація бітумів. 

Тема 3.  Рулоні гідроізоляційні матеріали  

Безосновні та основні рулонні матеріали. Бризол. Фольгоізол. Склоізол. 

Ізол. Особливості технології рідких, пластичних-грузлих, твердих і пружних-

грузлих гідроізоляційних матеріалів і герметиків. 

Розділ 2. Основи технології  гідроізоляційних матеріалів 

Тема 4.  Технологія отримання покрівельних матеріалів  

Азбестоцементні  матеріали. Основні  властивості покрівельних 

герметизуючих матеріалів 

Тема 5.  Герметизизуючі матеріали, виготовлені на основі 

полімерів 

Основні напрямки вдосконалювання асортиментів матеріалів і загальні 

принципи їхніх розробок. Вулканізуючі пасти. Гідроізоляційні матеріали на 

основі сухих сумішей 

Тема 6.  Сучасні герметизизуючі матеріали 

Герметизуючі матеріали. пасти, що вулканізують. Тіоколові герметики.  

Пенополиуретановий герметик. Силіконові матеріали. Акрилові 

герметики 



5 

 

Тема 7.  Поліетиленпекова гідроізоляційна плівка.  

Плівка поліетиленова Полівінилхлоридна плівка й полівінилхлоридний 

пластикат. Поліамідна плівка ПК-4. Плівка поліамідна стабілізована для 

сільського господарства 

Розділ 3. Рідкі гідроізоляційні матеріали 

Тема 8.  Технологія рідких гідроізоляційних матеріалів.  

Особливості технології рідких гідроізоляційних матеріалів. Пасти. 

Мастики 

Тема 9.  Лакофарбові водостійкі матеріали.  

Технологія отримання. Структура покриття. Плівкоутворювачі. 

Пігменти.  

Розділ 4. Порядок отримання та визначення властивостей 

гідроізоляційних матеріалів 

Тема 10.  Визначення властивостей бітумних матеріалів  

Визначення глибини проникнення голки. Визначення температури 

розм'якшення. Визначення розтяжності. Визначення температури крихкості. 

Визначення температури спалаху. Визначення зміни температури 

розм'якшення після нагрівання  

Тема 11.  Визначення властивостей рідких бітумних матеріалів  

Визначення умовної  в’язкості при 60оС. Визначення кількості 

розріджувача, що випарувався. Визначення температури розм'якшення 

залишку після визначення кількості розріджувача, що випарувався. 

Визначення температури спалаху. Випробування на зчеплення з мармуром 

або піском 

Тема 12.  Організація виробництва  матеріалів на основі створення 

нових й удосконалення діючих технологічних ліній. 

Технологічні схеми виробництва основних гідроізоляційних матеріалів. 

Методи механічної гідроізоляції 
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1.2. Зміст і об’єм РГР 

  В РГР вирішуються питання пов’язані з вивченням технологічної лінії з 

виробництва гідроізоляційних матеріалів. РГР з дисципліни «Технологія 

гідроізоляційних матеріалів» призначена не лише для поглиблення, 

узагальнення і закріплення знань студентів з даного курсу, але й 

застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення 

вміння самостійно працювати з навчальною літературою, використовуючи 

при цьому сучасні інформаційні засоби та технології. Тематики РГР 

визначені відповідно до змісту і завдань навчальної дисципліни, що пов’язані 

із вирішенням практичних фахових завдань.  

До складу РГР входить наступне:вступ, спосіб виробництва матеріалу, 

основні закономірності і процеси структуроутворення матеріалу, основні 

фізико-механічні властивості матеріалу, методи розрахунку основних 

параметрів технології отримання матеріалу, технологічна схема виробництва, 

методи і прилади для оцінки, список використаних джерел. 

РГР включає в себе пояснюючу записку об’ємом 25-30 сторінок, 

написаних від руки чи оформлені в комп’ютерному варіанті. Оформлення 

пояснюючої записки проводиться на листках стандартного формату А-4 

(розмір 210х297мм), що призначені для виконання курсових проектів (робіт). 

Графічна частина роботи складається з одного креслення формату А-4, що 

виконується в програмі AutoCAD.  

В пояснюючій записці роботи приводяться всі дані описуючого чи 

розрахункового характеру, а також при необхідності таблиці і схеми. 

В графічній частині приводяться:технологічна лінія виробництва 

матеріалу, поздовжній і поперечний розрізи, специфікація технологічного 

обладнання. Масштаби креслення приймаються: 1:200 або 1:100 план та 

розрізи цеху; 1:50, 1:20, 1:15 або 1:10 деталі (конструкції) та обладнання.  
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1.3. Приклад завдання на РГР 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

Кафедра Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів 

 

ЗАВДАННЯ 

на РГР з дисципліни «Технологія оздоблювальних і гідроізоляційних 

матеріалів 2»  

студенту _____________________ групи ВБК (ЗВБК) - _____ 

Тема РГР: технологічна лінія з виробництва _________________. 

Річна продуктивність: ________________________________________м3 в рік. 

Вид виробу:_______________________________________________________. 

 

Зміст пояснювальної  записки: 

1. Вступ (2 стор.) 

2. Спосіб виробництва матеріалу (4 стор.). 

3. Основні закономірності і процеси структуроутворення матеріалу(2 стор.). 

4. Основні фізико-механічні властивості матеріалу(3 стор.). 

5. Методи розрахунку основних параметрів технології отримання 

матеріалу. Привести приклад розрахунку одного параметра (8 стор.) 

6. Технологічна лінія виробництва матеріалу (7 стор.) 

7.  Методи і прилади для оцінки якості (5 стор.). 

8.Список використаних літературних джерел (1 стр) 

 

Завдання видано «____»  _________ 20___ р.  Викладач  _________________. 
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1.4 Вибір матеріалу для РГР  

Студент вибирає самостійно або за допомогою викладача один вид 
гідроізоляційного матеріалу із запропонованого списку  

Рулонні гідроізоляційні матеріали: 

1. пергамін 

2. руберойд 

3. руберойд, який наплавляється 

4. гідроізол 

5. склоруберойд 

6. фольгоізол 

7. фольгоруберойд 

8. толь 

9. толь-шкіра 

10. асфальтові армовані мати 

11. гудрокамові матеріали 

12. ізол 

13. брізол 

14. поліетиленова плівка 

Покрівельні матеріали: 

15. азбоцементні листи (шифер) 

16. ондулін 

17. ондура 

18. світлопропускні листові покрівельні матеріали 

18. керамічна черепиця 

20. цементно-піщана черепиця 

21. металочерепиця 

22. бітумна (гнучка) черепиця 

Бітумні матеріали: 

23. бітумна мастика 

24. гудрон 

25. дьоготь 

Герметизуючі матеріали: 

26.герметики 

27. мастики ущільнювачів 

28. компаунди 
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Частина ІІ. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РГР 

2.1. Вступ 

Вступ РГР повинен відповідати таким основним вимогам:роль та 

значення гідроізоляційних матеріалів в сучасному будівництві; стан та 

перспективи розвитку виробництва гідроізоляційних матеріалів на Україні; 

достоїнства та недоліки гідроізоляційних матеріалів; економічна 

ефективність та актуальність застосування виробу за темою РГР. Обсяг 

вступу – 2стор. 

 

2.2. Спосіб виробництва матеріалу 

Метою виконання даного підрозділу є детальне ознайомлення зі 

способом виробництва свого гідроізоляційного матеріалу за темою РГР. 

Студент приводить загальну характеристику виробництва: види та основні 

типорозміри, номенклатуру, експлуатаційні  показники,метод виготовлення 

та призначення матеріалу в сучасному будівництві. Обсяг – 4 стор. 

Приклад:Спосіб виробництва бітумної мастики. 

Бітуми (від лат. Bitumen – гірська смола), тверді або смолоутворюючі, 

водонерозчинні (переважно чорного кольору) суміші вуглеводнів і їх кисневих, 

сірчистих і азотистих похідних. Розрізняють бітуми природні і штучні, 

отримувані головним чином із залишків перегонки нафти, крекінгу і 

очищення масел. Застосовують, бітуми в дорожньому будівництві, а 

також у виробництві різних гідроізоляційних матеріалів.  

Сировиною для виробництва бітумів є залишкові продукти 

нафтопереробки: гудрони, екстракти селективного очищення масляних 

фракцій. 

Розрізняють три основні способи отримання нафтових бітумів. 

1. Концентруванням нафтових залишків шляхом перегонки їх у вакуумі 

отримують залишкові бітуми. Для отримання залишкових бітумів може 

бути використано тільки сировина з великим змістом асфальтосмолисті 

речовин, які в достатній кількості присутні у важких високосмолянистих 

сірчистих нафтах. У процесах вакуумної перегонки і деасфальтизації 

отримують залишкові і осаджені бітуми. Головне призначення цих процесів 

– витягання фракцій дистилятів для вироблення моторних палив – у разі 

першого, підготовка сировини для виробництва базових масел (початковий 

етап) – у разі другого. В той же час побічні продукти цих процесів – гудрон 
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перегонки і асфальт деасфальтизації – відповідають вимогам по сировині у 

виробництві бітумів або їх використовують як сировину у виробництві 

окислених бітумів. 

2. Окисленням киснем повітря різних нафтових залишків і їх 

композицій при температурі 180 – 3000С (окислені бітуми). Окислення 

повітрям дозволяє істотно збільшити зміст асфальтосмолистих речовин, 

найбільш бажаного компоненту у складі бітумів. Для виробництва 

окислених бітумів  класифікують нафту за змістом (%, мас.) в них 

асфальтенів (А), смол (С) і твердих парафінів (П).  

 Основним процесом виробництва бітумів є окислення – продування 

гудронів повітрям. Окислені бітуми отримують в апаратах періодичної і 

безперервної дії. Вони більш економічні і простіші в обслуговуванні. Принцип 

отримання окислених бітумів заснований на реакціях ущільнення при 

підвищених температурах у присутності повітря, асфальтенів, що 

приводять до збільшення концентрації, сприяючих підвищенню температури 

розм'якшення бітумів, і смол, поліпшуючих адгезійні і еластичні властивості 

товарного продукту. 

Апарати, використовувані у виробництві бітумів, – трубчасті 

реактори або окислювальні колони. При отриманні будівельних бітумів 

переважні перші, дорожніх – другі. 

3. Змішенням різних окислених і залишкових бітумів, а також 

нафтових залишків і дистилятів між собою отримують командуючі бітуми. 

Залишкові бітуми – м'які легкоплавкі продукти, окислені, – еластичні і 

термостабільні. Бітуми, що отримуються окисленням крекінг - залишків, 

містять велику кількість карбонів і карбоїдів, які порушують однорідність 

бітумів і погіршують їх цементуючі властивості. 

Залишкові бітуми виробляють з мазуту з високою концентрацією 

асфальтосмолистих речовин вакуумною перегонкою як залишок цієї 

перегонки. При цьому мазут є залишком від атмосферної перегонки нафти. 

 

2.3. Основні закономірності і процеси структуроутворення 

матеріалу 

Згідно завдання на РГР необхідно надати детальну характеристику 

сировинних матеріалів, що використовуються для виготовлення матеріалу за 

темою РГР, та привести основні вимоги до них: наприклад, для в’яжучої 

речовини – основні компоненти, хімічний та мінеральний склади; істинну та 

середню густину; фізико-механічні показники;для заповнювачів – зерновий 

склад,  вміст шкідливих домішок, питому поверхню, середню і насипну 

густину та ін. Обсяг – 2 стор.. 
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Приклад:Основні закономірності і процеси структуроутворення 

бітумної мастики. 

Як правило, бітуми в чистому вигляді застосовувати не прийнято, 

оскільки для набуття необхідних властивостей вони потребують різних 

добавок. Основними з них є:  

1. наповнювачі - розпушувачі або тонкоподрібнені порошки - 

доломіт, магнезити, вапняки, шлаки, тобто матеріали, які призначені в 

основному для підвищення механічних властивостей (міцності, твердості і 

ін.) бітумів; 

2. заповнювачі - зернисті матеріали у вигляді щебеню, гравію, піску, 

які вводять в бітумні склади для створення каркасности і заповнення об'єму; 

3. активізатори - вапно, окисел магнію, цемент, що додаються в 

дисперсні системи з метою підвищити адгезійних властивості на межах 

розділу фаз, прискорення реакції полімеризації, поліпшення легкості обробки 

сумішей; 

4. стабілізатори - речовини (казеїн, мила, метафосфати, вапно, 

цемент), які сприяють збереженню первинних властивостей матеріалу в 

процесі тривалого періоду експлуатації; 

5. пластифікатори або пом'якшувачі - речовини (олеїнова кислота, 

мінеральні масла, зелене масло і ін.), які додають матеріалу підвищену 

еластичність і гнучкість при низьких температурах; 

6. розчинники - уайт-спирит, бензин, гас, сольвент, скипидар, 

сприяючі підвищенню текучості матеріалу; 

7. отверджувачі - хімічні речовини, що вводяться в суміш для 

перекладу термопластичних сил в термореактивні; 

8. емульгатори - мила для створення стійких емульсій. 

 

Наповнювач для виготовлення мастики повинен задовольняти 

вимогам: 

  Найменування показника  Норма 

1. Щільність, кг/м3, не більш  2,7  

2. Вологість наповнювача % по 

масі, не більш:  

 

 - волокнистого  5  

 - пилоподібного  3  

3. Зерновий склад:     

 - волокнистого  проходить повністю через сито з 

сіткою N 04  

 - пилоподібного  проходить повністю через сито з 

сіткою N 02, а залишок на ситі з 

сіткою N 009 -не більше 10% 
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2.4.Основні фізико-механічні властивості матеріалу  

Виконання даного підрозділу базується на вмінні працювати з 

нормативною документацією (наприклад: ДСТУ, ТУ) та знати вимоги, що 

пред’являються до якісних характеристик гідроізоляційних  матеріалів за 

темою РГР. Під час ознайомлення з нормативною літературою, студент 

приводить технічні вимоги до зовнішньої поверхні (наприклад: за формою, 

розмірами, теплопровідністю, вологістю, видом зв’язуючого, адгезій  та ін.) 

та фізико-механічних властивостей гідроізоляційного матеріалу. Обсяг – 3 

стор.  

Приклад:Загальні фізико-механічні властивості бітумної мастики 

 колір – чорний; 

 час висихання при температурі +20°С  від 36°С до 54 годин; 

 сухий залишок – від 30 до 40 %; 

 адгезійна міцність до бетону – 0,1-0,2 Мпа (1 кг/см2); 

 мастика може експлуатуватися при температурі від -50 °С до 

+80 °С. 

Щільність бітумів залежно від групового складу коливається в межах 

від 0,8 до 1,3 г/см3. Теплопровідність характерна для аморфних речовин і 

складає 0,5—0,6 Вт/(м•°С); теплоємність — 1,8—1,97 кДж/кг•°С. 

Коефіцієнт об'ємного теплового розширення при 25°С знаходиться в межах 

від 5•10-4 до 8•10-4°С, причому в'язкі бітуми мають більший коефіцієнт 

розширення;  при знижених температурах —біля 2•10-4°С.  Стійкість при 

нагріванні характеризується: втратою маси при нагріванні проби бітуму 

при 160°С протягом 5 ч (не більше 1%) і температурою спалаху (230—240°С 

— залежно від марки). 

Водостійкість характеризується змістом водорозчинних з'єднань (у 

бітумі не більше 0,2—0,3% по масі).  

Фізико-механічні показники будівельних нафтових бітумів 
Показники Марка 

БН 50/50 БН 70/30 БН 90/10 

Глибина проникнення голки, 0,1 мм: 

 при 25оС при 0 оС 

41-

60 

21-40 5-

20 

Температура размягчення по кільцю і кулі, оС, не 

нижче 

50 70 90 
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Розтяжність, см, 

не нижче:  при 25 оС  при 0 оС 

40 3 1 

Розчинність в бензолі або хлороформі %, не 

менше 

99 99 99 

Зміна температури розм'якшення після 

прогрівання, оС, не більше 

1 1 1 

Температура спалаху, оС, не нижче 220 230 240 

Зміст водорозчинних з'єднань %, не більш 0,3 0,3 0,3 

 

Фізико-механічні показники нафтових покрівельних бітумів 

Показники Марка 

БНК 

45/180 

БНК 

45/190 

БНК 

90/40 

БНК 

90/30 

Глибина проникнення голки, 0,1 мм: при 25оС 

при 0 оС 

140-220 160-220 35-45 25-35 

Температура размягчення по кільцю і кулі, оС, 

не нижче 

40-50 40-50 85-95 85-95 

Температура крихкості, оС, не вище - - -20 -10 

Розчинність в бензолі або хлороформі %, не 

менше 

99 99,5 99 99 

Зміна температури розм'якшення після 

прогрівання, оС, не більше 

1,0 0,8 0,5 0,5 

Масова частка водорозчинних з'єднань, не 

більш 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Масова частка парафіну, не більш - 5 - - 

 

Властивості бітумних мастик 

Показник Марка 

МБК-Г-

55 

МБК-Г-

65 

МБК-Г-

75 

МБК-Г-

85 

МБК-Г-

100 

Теплостійкість протягом 5 

год °C, не менше 

55 65 75 85 100 

Температура розм'якшення °C 55...60 68...72 78...82 88...92 105...110 

Гнучкість при температурі 

18±2°C на стрижні 

діаметром, мм 

10 15 20 30 40 

Зміст наповнювача % по масі: 

волокнистого 

12...15 12...15 12...15 12...15 12...15 

пилоподібного 25...30 25...30 25...30 25...30 25...30 
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2.5. Методи розрахунку основних параметрів технології отримання 

матеріалу. Привести приклад розрахунку одного параметра 

 

Технологічний процес виготовлення гідроізоляційних матеріалів 

повинен відображати послідовність виробничих операцій та повне 

представлення руху сировинних матеріалів, починаючи з доставки вихідної 

сировини на склад і закінчуючи відправкою готового виробу споживачу. При 

цьому необхідно враховувати продуктивність кожного технологічного 

переділу з зазначенням технологічного обладнання, що використовується для 

виробництва свого матеріалу. Привести приклад розрахунку одного 

параметра. Обсяг 8 стор. 

 

Приклад:Розрахунок необхідного кількість тепла (Q, кДж/год) для 

нагріву бітуму в сховищі . 

 

Розрахунок необхідного кількість тепла (Q, кДж/год) для нагріву 

бітуму в сховищі . 

Q= Q1 + Q2 

 Q1 — кількість тепла, що витрачається на плавлення бітуму, кДж/год. 

 

Q1=μ∙G 

де   μ — прихована теплота плавлення бітуму, кДж/кг; 

 G — кількість бітуму, що підігрівається, кг/год.   

 

Q2— кількість тепла, що витрачається на підігрів бітуму, кДж/год.: 

 122
100

W
Q ttCKG б 








  

де  K — коефіцієнт, що враховує втрати тепла через стінки сховища і 

дзеркало бітуму; 

 Сб — теплоємність бітуму, кДж/(кг•±С); 

 W — зміст води в бітумі,%; 

 t1 і t2 — температура сховища і бітуму відповідно ºС. 

 

Розраховуємо необхідну кількість тепла  необхідне для нагріву 3500 кг 

бітуму в сховищі. 

Кількість тепла, необхідна для нагріву бітуму в сховищі Q, кДж/год. 
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Q1= 126 ∙3500=441000 кДж/год 

Q2= 1,1·3500 ·(1,55+3/100) (60-10)=304150 кДж/год 

Q  = 304150+441000=745150 кДж/год 

 

 

 

2.6. Технологічна лінія виробництва матеріалу  

Для виконання виробничої програми по кожному технологічному 

переділу необхідно виконати вибір та розрахунок кількості обладнання, що 

забезпечує задану продуктивність підприємства. При підборі технологічного 

обладнання слід враховувати всі аспекти технологічного процесу 

(властивості та якісну переробку вихідних матеріалів, послідовність в 

технологічній лінії та ін.), їх взаємозв'язок, а також принципові паспортні 

характеристики. 

Розрахунок кількості технологічного обладнання виконують за нище 

приведеною формулою з округленням до більшого цілого числа:  

òM

ãîä.

ÊN

N
M


  

де: Nгод. – необхідна годинна продуктивність по технологічному переділу; 

NM – паспортна продуктивність вибраної машини; 

КТ – нормативний коефіцієнт використання в часі. 

Після підбору та визначення кількості обладнання, згідно послідовності 

технологічної схеми, в таблицю  записують їх коротку характеристику та 

приводять їх схеми. 

Таблиця. Відомості основного технологічного обладнання 

№ 

п/п 

Найменування 

технологічного 

обладнання 

Марка, габарити 

L/B/H, мм/мм/мм 

Продуктивність 
W, 

кВт 

М, 

шт. 
КT 

Nгод. NМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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В графічній частині приводяться: технологічна лінія виробництва 

матеріалу, поздовжній і поперечний розрізи, специфікація технологічного 

обладнання. Обсяг 7 стор. 

Приклад:Технологічна лінія виробництва бітумної мастики 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-дробилка; 2-транспортер; 3-битумоплавильний казан; 4-бункер з 

гарячим бітумом; 5- пробкові крани; 6- шестерний насос; 7-битумопровод; 

8-дозатор бітуму; 9-смеситель; 10-богатоковшевой елеватор; 11-дозатор 

наповнювача; 12-сушило наповнювача; 13-мастиковоз. 

 

 

2.7.Методи і прилади для оцінки якості  

 

Контроль за виробництвом є обов’язковою компонентою у 

виробничому процесі виготовлення гідроізоляційних виробів.  

При написанні даного підрозділу РГР необхідно дотриматися 

наступних вимог: 

 перерахувати технологічні операції, що підлягають контролю;  

 описати методику проведення контролю за виробництвом (наприклад, 

за якістю вихідної сировини та ін.);  
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 розкрити задачі роботи цехової (заводської) лабораторії та відділу 

технічного контролю. 

 контроль за виробництвом описувати в відповідності з послідовністю 

виконання технологічних операцій. 

 

Приклад:Визначення температури спалаху бітумної мастики 

Прилади: прилад для визначення температури спалаху, термометр. 

Випробування проводять у відкритому тиглі, визначаючи 

температуру, при якій пари бітуму, що нагріваються в стандартних 

умовах, утворюють з повітрям суміш,  спалахуючу при  піднесенні до неї 

полум'я. Цей показник потрібний для встановлення режиму плавлення бітуму  

і приготування з нього гарячого асфальтобетону, мастик і тому подібне. 

Випробування бітуму ведуть в приладі (рис.1), що складається з 

наповненого піском великого тигля, що обігрівається пальником,  і 

внутрішнього тигля, в який наливають розплавлений бітум. У внутрішній 

тигель занурюють термометр у вертикальному положенні, причому 

ртутна кулька повинна знаходитися в центрі тигля приблизно на одній 

відстані від дна тигля і від рівня бітуму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 . Прилад для визначення температури спалаху бітуму: 

 1 – газовий пальник; 2 –тигель з піском; 3 – запальне пристосування;  

4 – термометр; 5 –штатив; 6 – тигель з бітумом 

 

Прилад і всі його частини встановлюють і закріплюють в штативі. 

Зовнішній тигель нагрівають полум'ям газового пальника із швидкістю 10 оС 

в хвилину. За 40оС  до очікуваної температури спалаху швидкість нагрівання 

зменшують до 4оС в хвилину; за 10 оС до очікуваної температури спалаху 

повільно проводять полум'ям запального пристосування по краю тигля на 

відстані 10...14  мм  від поверхні бітуму і паралельно цій  поверхні. Довжина  

полум'я має бути  3…4 мм; час просування полум'я від однієї сторони тигля 
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до іншої сторони складає 2…3 с. За температуру спалаху бітуму 

приймають температуру, що показує термометр  при появі синього полум'я 

хоч би над частиною його поверхні 

 

Визначення розтяжності бітумної мастики 

Прилади : дуктилометр, термометр з інтервалом вимірюваних 

температур 0...50 оС. 

Пластичність бітуму характеризується його розтяжністю - 

здатністю витягуватися в тонку нитку під дією прикладеної розтягуючої 

сили. Величина розтяжності (дуктильності) визначається довжиною нитки 

в см, в яку витягується бітумний зразок до розриву при певній температурі і 

швидкості витягування. Для дорожніх бітумів розтяжність визначають 

при 25 і 0 оС. 

Розтяжність бітумів визначають в приладі дуктилометрі (рис. 2), 

який є витягнутою металевою ванною. Усередині уздовж приладу по 

направляючому гвинтовому стержню 1 при включенні мотора 

пересуваються санчата 2, за яких закріплюється один кінець бітумного 

зразка. У дуктилометрі є шкала 3 завдовжки 100 см, по якій ковзає 

покажчик-стрілка, що показує переміщення санчат і подовження зразка. 

Зразки бітуму виготовляють, заливаючи розплавлений бітум в розбірні 

латунні форми, що складаються з чотирьох частин (рис. 3). Розміри 

бітумного зразка: довжина 7,5 см, перетин в його найвужчій частині - 1x1 

см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Дуктилометр: 

1 – направляючий гвинтовий стержень; 2 – санчата; 3 – шкала 

 
Форми в зібраному вигляді позначають на металеву пластинку, яку 

разом з бічними знімними частинами форми з внутрішньої сторони 

змащують сумішшю тальку з гліцерином щоб уникнути прилипання до них 

бітуму. Розплавлений бітум наливають у форму врівень з її краями. Бітум 

охолоджують протягом 30 хв при температурі 18...22°С, після чого 

надлишок зрізають гарячим ножем.  

Зразки бітуму у формах поміщають на 1,5 г у воду з температурою 

25±0,1°C (0±0,1°C). 
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Дуктилометр заповнюють водою з температурою 25°С (0°С) і 

підтримують цю температуру протягом всього досліду. Допускаються 

коливання температури ±0,1°С. Зразки бітуму поміщають в дуктилометр. 

Одне кільце закріплюється на нерухомій частині приладу, а інше - на 

рухливих санчатах. Бічні частини форми знімаються.  

Випробуванню піддаються одночасно три зразки. Вода в 

дуктилометрі має бути не менше чим на 2,5 см вище за зразки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Форми для зразків при випробуванні на розтяжність 

 

Встановлюють швидкість 5 см/хв. (при 25°С )  або 0,5 см/хв (0°С)  і 

включають мотор. Санчата починають переміщатися із заданою 

швидкістю, розтягуючи бітумні зразки. У момент розриву визначають за 

шкалою довжину нитки в см, яка і є показником розтяжності бітуму. 

Остаточний результат визначають як середнє арифметичне випробування 

трьох зразків. 
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