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1. Introduction 

Present time brings in increased ratio possibility to use polymeric materi-
als in various building applications with different character. It can be building 
construction or its parts, inside building facilities, production processes and 
etc. This mass usage of polymeric material brings also higher risks of fires be-
cause these materials have higher combustibility and heat value. 

Fire experiences analyses shows that it is possible to prevent the fires also 
in these conditions or get fire under control so that we can save more human 
lives and prevent property damage. One way how to achieve higher structural 
fire protection is its division into smaller each other divided parts – fire cells.   
 
2. Building division on fire cells 

Fire cells are building parts. Fire division walls and ceilings limit them. 
Their basic function is to protect fire spread from one fire cell to near fire cell. 
The fire can spread in fire cell all over fire cell regardless of fire cell spaces 
and its particular parts. Fire cell is then considered as basic unit for determina-
tion of fire or economic risk.  

From this reason it is important to suggest building constructions, which 
close fire cell so that without static and aesthetical requirements they are up to 
fire standards.  Basic building division on fire cells can be performed in the 
time of building project preparation. In the case of existing building, in every 
change of its usage. The building consists of more fire cells if: 

� the building has the spaces, which must create according to fire regula-
tions fire cells, 
� if the building with its size exceeds maximal sizes determined by fire 
regulations for fire cell size. 
The buildings which size doesn’t exceed maximal fire cell size are con-

sidered as one fire cell. The question is the determination of the size – of fire 
cell surface. So that fire risk and economic effectiveness will be taken into ac-
count. 
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3.  Fire cell size 
Characteristic fire cell parameter is its section plan surface in the build-

ing. Its size is expressed in A (m2). Currently methods used for determination 
of fire cell size go on the character of building usage.  

The building or its part has these two determinations: non-production 
buildings, production buildings. 

The highest allowed fire cell sizes in non-production buildings are deter-
mined in keeping with:  

� calculation fire load pv [kg.m-2], 
� coefficient of combustible materials a [-], 
� number of aboveground (npn) and underground (npp) building floors, 
� mutual static connection among fire cells, 
� combustibility of building constructions which limit fire cell, 

 
The highest allowed section plan surfaces of fire cell fire floor can be 

for: 
a) aboveground fire floors from incombustible constructions 

 
      [m2]   (1) 

 

b) underground fire floors from incombustible constructions 
 

                                                                   [m2]   (2) 
 

c) aboveground fire floors from mixed constructions 
 

  [m2]   (3) 
 

d) underground fire floors from mixed constructions 
 

  [m2]    (4) 
 

e) aboveground fire floors from combustible constructions 
 

        [m2]   (5) 
   
 It is possible to consider for practical usage in first approximation: 0,3 ≤ 
a ≤ 1,3; 1 ≤ npn ≤ 12; 1 ≤ npp ≤ 3. 
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Fig.1 - Incombustible constructions – aboveground floors  
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Fig.2 - Incombustible constructions – underground floors 
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Fig.3 - Combustible constructions – above ground floors 
 
The size of fire cell section plan at chosen margin conditions is graphi-

cally illustrated on Fig.1, 2 and 3. Lets see so determined section plan surface 
from the side of economic risk index. Economic risk index is the function:  
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Fig.4 - Values ie for various sizes of fire cell surfaces 

 
In this formula - Es is the damage coefficient, U is surface coefficient and 

Zs is the coefficient of combustion products. We consider following values of 
coefficients for non-production buildings 1,0 ≤ Es ≤ 2,2; 1,0 ≤ U ≤ 2,2; Zs =1,0. 
Fire cell section plan size in keeping with economic risk index is graphically 
illustrated on Fig.4. 
 
4.  Conclusion 

The limits or prevention of fire spread from fire cell into other building 
spaces are important steps in structural fire protection strategy. The basic re-
quirement is total compatibility and stability of main bearing building con-
struction. 

It is necessary to take various requirements (which can be contrary) into 
account at planning of fire cells: 

� with higher fire cell surface there are higher extents of damages ie [-], 
these damages will be smaller with smaller chosen surface A [m2], 
� with fire cell minimization there are higher costs for building division on 
fire cells and there can be also operation difficulties. 

From noticed reasons, it is necessary to go on optimal surface at determi-
nation of fire cell size. This optimal surface is determined by point of intersec-
tion of interests supposed damages and investment costs including operation 
for formation of fire cell in the building. 
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Под горючестью (combustibility) следует понимать способность ма-
териала к горению [1]. 

В соответствии со СНиП 2.01.02–89 [2] предусмотрено проводить 
оценку пожароопасности строительных материалов (ПСМ) по горючести 
и при этом подразделять их на три группы: негорючие, трудногорючие и 
горючие. 

Исходя из мировой практики, проводить оценку пожароопасности  
ПСМ только по горючести недостаточно для учета различных условий 
применения материалов и профилактики предупреждения пожаров. По-
этому, целесообразно производить оценку пожароопасности ПСМ по 
воспламеняемости, что позволяет дифференцированно определять ра-
циональные области применения горючих полимерных материалов в 
строительстве. По воспламеняемости возможна классификация материа-
лов на невоспламеняемые, трудновоспламеняемые и легковоспламеняе-
мые. 

Исходя из вышесказанного, рассматривая большинство полимерных 
материалов (ПМ), которые представляют собой органические вещества, 
при температурах выше 773 К воспламеняются и горят; поэтому согласно 
принятой в ГОСТ 17088–71 [3] классификации их относят к сгораемым 
веществам (или к горючим по ГОСТ 12.1.044–89 [1]). Из сгораемых ПМ 
выделяют трудновоспламеняемые, а из последних – самозатухающие ма-
териалы. Классификация материалов по горючести (возгораемости), при-
нятая за рубежом, примерно соответствует указанной выше отечествен-
ной. Как указывается в монографии [4], существенным недостатком со-
временной терминологии является некоторая неопределенность осново-
полагающего термина “горение”, включающего целый ряд одновременно 
протекающих физических и химических процессов. 

Среди выпускаемых отечественной и зарубежной промышлен-
ностью ПМ лишь немногие относятся к группе трудносгораемых: поли-
тетрафторэтилен (ПТФЭ, тефлон), поливинилхлорид (ПВХ), фенольные и 
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карбамидоформальдегидные смолы. Пониженная горючесть этих и неко-
торых других полимеров обусловлена обильным выделением при дест-
рукции негорючих летучих продуктов в газовую фазу или же ускоренным 
процессом коксообразования. Присутствие наполнителей и других доба-
вок в ПСМ на основе данного ПМ может приводить к изменению группы 
горючести; например, из трудносгораемого ПВХ при введении горючих 
пластификаторов или иных добавок, улучшающих эксплуатационные ха-
рактеристики материалов, зачастую получаются сгораемые материалы 
(или с пониженной огнестойкостью). Сравнительные данные по горюче-
сти ПМ содержатся в литературе [5,6] и др. 

Химические процессы, лежащие в основе горения ПМ, рассматрива-
лись во многих работах [4,7,8]. Однако кинетика и механизм реакций, 
приводящих к разложению ПМ в условиях горения, остаются малоиссле-
дованными, и на практике приходится пользоваться данными, получен-
ными в условиях более умеренного нагрева образцов сравнительно ма-
лых размеров в лабораторных условиях (например, методом линейного 
пиролиза – одномерного продвижения фронта реакции термического раз-
ложения – термолиза вещества при воздействии плоского источника на-
грева). Согласно мнению некоторых исследователей [9], горение полиме-
ров начинается с эндотермической реакции термической деструкции, 
приводящей к образованию остатка и выделению горючих газов, которые 
затем сгорают в экзотермической реакции с окислителем (кислородом 
воздуха). Выделяющаяся в последней реакции теплота частично отводит-
ся в окружающую среду, но в основном передается поверхности полиме-
ра, что приводит к ускорению реакции термической деструкции и, в ко-
нечном счете, к воспламенению полимера. Здесь следует отметить разли-
чие смысла понятий "термостойкость" полимера (интенсивность измене-
ния его свойств под действием высокой температуры) и "горючесть" по-
лимера (его способность к воспламенению и распространению пламени). 
Например, при увеличении содержания галогена в ПМ термостойкость 
полимера снижается за счет ослабления и разрушения связей типа С–Х, 
но и горючесть его тоже снижается из-за уменьшения концентрации го-
рючих газообразных продуктов разложения. Не существует также прямой 
корреляции между температурой воспламенения и самовоспламенения 
полимера: воспламенение наступает при интенсивной термической дест-
рукции полимера, а самовоспламенение возникает в результате самоус-
корения термоокислительной деструкции продуктов термодеструкции и 
поверхностного слоя полимера в связи с интенсификацией процесса 
диффузии окислителя вглубь ПМ [9]. 

Высокотемпературное разложение полимеров зачастую сопровожда-
ется образованием в приповерхностных слоях образца новой фазы – кар-
бонизованного слоя кокса, который постепенно выгорает вследствие ре-
акции углеродной поверхности с окислителем; скорость этой реакции 
контролируется упомянутым выше процессом диффузии кислорода в об-
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разец. Определяющая роль поверхности ПМ в процессах горения, уста-
новленная в новейших исследованиях, требует особого рассмотрения. 

Экспериментальные данные подтверждают, что ПМ относятся к ве-
ществам, газифицирующимся при горении [4]. Зарождение и возникнове-
ние горения обычных ПМ в нормальных условиях их эксплуатации чаще 
всего осуществляется именно в газовой фазе в результате газофазного 
воспламенения горючих продуктов термической и термоокислительной 
деструкции полимеров. Воспламенение ПМ происходит только при дос-
тижении таких условий, когда возможен стационарный процесс горения; 
в противном случае возникшее пламя будет гаснуть (это явление называ-
ется вспышкой). Промежуток времени, отсчитываемый от начала воздей-
ствия внешнего источника теплоты на ПМ до момента появления пламе-
ни, называется периодом индукции (само)воспламенения. Эта величина 
может быть оценена как экспериментально, так и теоретическим путем 
[10]. При теоретическом анализе процессов воспламенения и горения ПМ 
ввиду указанной выше сложности и не изученности физико-химических 
механизмов этих процессов опираются главным образом на общие пред-
ставления химической кинетики и практической теории горения [11,12]. 
Результаты применения этих представлений для теоретического описания 
характера процесса горения полимеров содержатся в ряде монографий 
[4,7,13,14]. 

При детальном анализе сложных явлений, происходящих в полимере 
при горении, выделяют отдельные зоны и стадии горения [4]. В газовой 
фазе распространяется пламя (реакция горения, распространяющаяся в 
пространстве с дозвуковой скоростью). “Подготовка” материала к горе-
нию осуществляется в твердой фазе. Поэтому можно различить 5 зон го-
рения (рис.1): зону пиролиза (приповерхностный слой), поверхностную 
зону (поверхностный слой), предпламенную (газовую) зону, зону пламе-
ни и зону догорания. В соответствии с изложенным выше различают сле-
дующие  временные стадии горения: нагрев, деструкцию, воспламенение, 
горение (а также догорание). 

Общий характер процессов, протекающих в различных зонах горе-
ния, можно представить следующим образом. 
 

                           

Рис.1 -  Зоны горения: 
1 – зона пиролиза;  2 – поверхностная зона;  3 – предпламенная зона; 
4 – зона пламени;  5 – зона догорания. 
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В приповерхностном слое ПМ (1 на рис.1) осуществляется пиролиз – 
процесс самопроизвольного распада структуры исходного материала при 
нагреве до высоких температур без доступа кислорода. Он может проте-
кать без химического воздействия окружающей среды или же при посту-
плении путем диффузии к поверхности распадающегося материала реа-
гентов, ускоряющих процесс распада. Полимер разрушается в результате 
так называемых первичных химических реакций деструкции – реакций 
отщепления (деполимеризации, дегидратации, дегидрогалогенирования и 
др.). Соотношение между скоростями этих реакций, как и механизм де-
полимеризации, изменяется с температурой. В интервале температур 
300...8000С некоторые полимеры разрушаются с преимущественным об-
разованием мономеров; для других материалов образование мономерных 
осколков не наблюдалось [15].  

В поверхностной зоне (2 на рис.1) осуществляется термоокислитель-
ная деструкция ПМ. При температурах ниже 250°С начальными продук-
тами окисления являются гидроперекиси, при повышении температуры 
до 4000С и более стойкость гидроперекисей уменьшается, и преобладаю-
щую роль начинают играть цепные реакции.  

Температуры начала окисления ПМ значительно ниже температур 
пиролиза, причем характер распада существенно зависит от атмосферы, в 
которой находится полимер; так, ПЭ в вакууме распадается наполовину 
только при 4060С, а в присутствии кислорода воздуха распадается на 
30…40 % уже при 1500С, причем изменяется и состав продуктов разло-
жения. 

При высоких температурах, которые достигаются в первой и второй 
зонах горения ПМ, возможно протекание так называемых вторичных 
процессов деструкции – циклизации, структурирования и др. При нали-
чии кислорода структурирование ПМ с повышением температуры часто 
ускоряется. При активации поверхности за счет теплового, пламенного 
или электрического источника (например, источника УФ–излучения) 
скорости процессов дегидрохлорирования и сшивания при деструкции 
ПВХ в атмосфере кислорода возрастают. Процессы структурирования ма-
териала способствуют уплотнению его поверхностного слоя. Процессам 
сшивания часто сопутствуют и содействуют реакции циклизации, заме-
щения и др. Эти представления лежат в основе признания роли поверхно-
стного слоя как регулятора процессов воспламенения и горения ПМ и яв-
ляются ключом к пониманию механизмов физической модификации ПМ.  

В процессах деструкции и горения состав ПМ изменяется, поэтому 
существенно изменяются его физические, в частности, теплофизические 
свойства, что сказывается на условиях протекания процессов диффузии и 
теплопередачи. Изменяется также механическое состояние поверхности 
ПМ; в частности, образование и развитие микропор и микротрещин на 
поверхности приводит к уменьшению теплопроводности материала [16]. 
Вследствие этого внутренние слои материала будут прогреваться мень-
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ше, если только отсутствует экзотермическая реакция с большим тепло-
вым эффектом. Такая реакция возможна при наличии макропор, и при 
беспрепятственной диффузии органических продуктов распада в зону 
пламени полимер остается горючим. С повышением температуры возрас-
тает и удельная теплоемкость полимеров; в области фазовых переходов 
эта величина скачкообразно изменяется [17]. При увеличении удельной 
теплоемкости горючесть ПМ, в общем, снижается. 

Из проведенного обзора видно, что имеющиеся литературные дан-
ные дают лишь общую ориентировку в отношении поиска путей сниже-
ния горючести ПМ, который имеет в основном эмпирический характер. 
Однако в самое последнее время применение мощных современных фи-
зических средств экспериментального исследования поверхностей позво-
ляет глубже понять роль поверхностного слоя полимера как регулятора 
процессов воспламенения и горения и на этой основе разработать новые, 
более эффективные способы снижения горючести ПМ. 
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МОДИФІКОВАНІ ЕПОКСИДНІ КОМПОЗИЦІЇ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ  
ДИМОУТВОРЮЮЧОЮ ЗДАТНІСТЮ 

 
Яковлева Р.А., д-р техн. наук, проф., Харківський державний технічний 
університет будівництва і архітектури 
61002, Україна, м. Харків, вул. Сумська, 40 
Григоренко О.М., Університет цивільного захисту України (м. Харків ) 

 
Приведені результати досліджень впливу металовмісних добавок на 

процеси термічної та термоокиснювальної деструкції, займистість, горю-
чість, димоутворюючу здатність та склад продуктів горіння, на зміну те-
хнологічних та експлуатаційних властивостей досліджуваних епокси-
полiмерiв. Розглянуто можливі механізми зниження димоутворення за 
допомогою оксиду міді (ІІ). 

Термоокиснювальна деструкція вивчалася за допомогою дифе-
ренцiйно - термографічного ( ДТА ) i термогравiметричного ( ТГ ) мето-
дів аналізу в атмосфері повітря та в інертному середовищі при темпера-
турі 20 — 6000С (рис. 1). 

 

 
   а)      б) 

Рис. 1 - Криві ТГ (1) та ДТА (2) при термічній (а) та термоокиснювальній 
(б) деструкції епоксиполiмеру ЕКПГ з добавкою СuО (10 мас.ч.). 

 
Показано, що введення до складу композиції оксидів перехідних ме-

талів значною мірою змінює хід як термічної, так i термоокиснювальної 
деструкції епоксиполiмеру. 

Встановлено, що при термічній деструкції епоксиполiмеру з добав-
ками оксидів металів перехідної валентності максимальний вихід коксо-
вого залишку (16,6 %) забезпечується в присутності низькоосновного ок-
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сиду міді (ІІ), а при термоокислювальнiй деструкції — при введенні кис-
лотного оксиду ванадію (V) (45 %). 

Виявлено, що в присутності оксидів металів із зростанням кар-
бонiзованого залишку епоксиполiмеру при термічній деструкції в інерт-
ному середовищі зменшується коефіцієнт димоутворення. 

Встановлено, що стійкість до термічної та термоокиснювальної де-
струкції епоксиполiмерiв в присутності оксидів металів змінної валент-
ності залежить від кислотно-основних властивостей і пов’язана iз їх здат-
ністю до нейтралізації кислих продуктів розкладання. 

Із збільшенням основності оксидів зростає стійкість до термічної де-
струкції, зростає швидкість розкладення та зменшується вихід карбонізо-
ваного залишку епоксиполiмеру. При термоокиснювальнiй деструкції 
епоксиполiмерiв, модифікованих оксидами металів, спостерігається   
обернена залежність — із збільшенням основності знижується енергія ак-
тивації та швидкість розкладання. 

Визначення складу летючих продуктів термічної деструкції дереви-
ни, обробленої епоксиполiмерами, модифікованими оксидами металів 
змінної валентності, здійснювалося за допомогою хроматографічних ме-
тодів аналізу. В результаті пiролiзу зразків без доступу повітря були 
iдентифiкованi летючі продукти, якi наведені в табл.1. 

 
Таблиця 1 - Кількісний склад летючих продуктів термічної 

деструкції деревини 
 

Компонент 

Вміст компонентів в летючих продуктах деструкції, % об. 
Зразки деревини із сосни 

необроблена 
оброблена епоксиполiмером 

ЕКПГ+CuO ЕКПГ +ZnO ЕКПГ+V2O5 
СО 39,08 15,6 18,07 20,21 
СО2 51,93 35,90 29,47 40,33 
СН4 6,05 3,42 4,23 1,77 

С2Н6+С2Н4 0,45 0,54 0,60 0,48 
С3Н8 0,19 0,21 0 0,18 
С3Н6 0,32 – – – 
Н2 0,73 0,68 0,59 0,19 
О2 0,26 – – – 
N2 0,99 43,65 47,04 36,84 

 
При введенні оксидів металів перш за все змінилось співвідношення 

СО2 до СО на користь першого. Це свідчить про те, що в присутності ок-
сидів металів прискорюються процеси окиснення, при цьому максималь-
на здатність до окиснення спостерігається в епоксиполiмерi, модифікова-
ному СuО, що є позитивним фактором з точки зору зниження токсичності 
летючих продуктів деструкції та зниження димоутворюючої здатності 
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епоксиполiмеру. В присутності СuО спостерігається максимальний сума-
рний вихід негорючих газоподібних продуктів термічної деструкції у ви-
гляді N2 та СО2. 

Температура займання та самозаймання епоксиполiмерiв, їх димоут-
ворююча здатність та горючість за величиною кисневого індексу визна-
чалась у вiдповiдностi з ГОСТ 12.1.044 — 89. Результати досліджень на-
ведені у табл. 2. Там же наведені данні про вплив металовмісних добавок 
на швидкість розкладання, вихід коксового залишку (за даними ТГА) при 
термічній та термоокиснювальнiй деструкціях та сума негорючих газопо-
дібних продуктів пiролiзу соснової деревини ( ∑(N2+CO2) ), обробленої 
епоксиполiмерами з добавками. 

 
Таблиця 2 - Вплив металовмісних добавок на показники пожежної 

небезпеки та температурно-масові характеристики епоксиполiмеру ЕКПГ 
 

Полімер 
Тз., 
0С 

Тс.з., 
0С 

Dm, м2/кг 

К1, 
% 

Т1мах 
( ТОД ) 

КЗ, 
% 

(ТД) 
∑(N2+CO2) При 

тлінні 
При  

горінні 
õâ

ìã
t

m
,

⋅
⋅

∆
∆

 
Еэф, 

ìîëü

êÄæ
 

ЕКПГ 305 525 1300 580 31 13,4 62,6 27,1 – 
ЕКПГ  
+ZnO 325 525 1370 710 23 7,0 45,9 6,3 76,5 

ЕКПГ 
+бентонит 305 535 1200 620 26 7,8 52,5 8,3 – 

ЕКПГ 
+CuO 305 545 1040 480 29 8,9 52,3 16,6 79,6 

ЕКПГ 
+V2O5 

305 535 1310 600 28 8,3 61,79 6,9 77,1 
 

Примітка: ТОД — термоокислювальна деструкція в атмосфері повітря; ТД — 
термічна деструкція в атмосфері азоту. 

 
Як видно із табл. 2, температура займання мало залежить від хіміч-

ної природи добавок, за винятком епоксиполiмеру ZnO, при введенні яко-
го ТЗ зростає на 200С, що пов’язано з малою швидкістю його розкладання 
при термоокиснювальнiй деструкції в низькотемпературній області. 

Встановлено, що у порівнянні з іншими добавками, найбільш ефек-
тивною з точки зору зниження димоутворюючої здатності та горючості є 
СuО. Це пов’язано з тим, що СuО забезпечує більший вихід коксового за-
лишку при термодеструкції, високу швидкість вигорання нелетучих про-
дуктів деструкції, а також найбільший вихід негорючих газоподібних 
продуктів пiролiзу. 

Для створення вогнезахистних покриттів для захисту деревини було 
вивчено вплив мінеральних наповнювачів на технологічні та експлуата-
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ційні властивості епоксиполiмерiв. Встановлено, що для епоксиполiмеру 
ЕКПДГ, адгезiйна міцність при відриві σвідр  до сталі Ст3 становить 11,17 
МПа, ударна в’язкість α = 6,29 кДж/м, руйнуюче напруження при вигині 
σ виг = 85,2 МПа. 

Запропоновано декілька можливих шляхів зниження димоутворення 
епоксиполiмерiв за допомогою оксиду міді ( ІІ ), що пов’язано із змен-
шенням виходу бензолу та його гомологiв в зону горіння, якi є поперед-
никами сажеутворення. Один із шляхів обумовлений адсорбцією бензолу 
на чистій неокисленій поверхні міді, з втратою його ароматичності, а 
другий — пов’язаний з каталітичним впливом оксиду міді у вигляді йону 
СuО2+ на реакцію дегiдрополiконденсацiї бензолу з утворенням 
полiпарафенiлену, що призводить до збільшення виходу коксового зали-
шку та зменшення виходу бензолу та його похідних в продуктах горіння 
та тління. 

Таким чином, представлене теоретичне узагальнення механізмів ди-
моутворення при горінні полімерів i нове рішення науково практичної 
задачі зниження пожежної небезпеки будівельних конструкцій завдяки 
використанню епоксидних композицій зі зниженою димоутворюючою 
здатністю, модифікованих фосфоразотовмiсними добавками в сполученні 
з оксидами перехідних металів. 
 
 
ТЕПЛОСТІЙКІСТЬ БІТУМНО-ПОЛІМЕРНИХ  
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАСТИК 
 
Жданюк К.В., Харківська національна академія міського господарства 
61002, Україна, м. Харків, вул. Революції, 12 
E-mail: zolotov@ksame.kharkov.ua 
 

В Україні на автомобільних дорогах загального користування екс-
плуатується більше 16 тисяч мостів загальною довжиною понад 370 км, 
серед яких близько 35 % вимагають ремонту із заміною пошкодженої у 
процесі експлуатації гідроізоляції, про що свідчать дані обстежень прого-
нових будов мостів, виконаних спеціалістами Укравтодору. Пошкодже-
ність гідроізоляційного захисту автодорожніх мостів пов’язана з недос-
коналістю конструкцій гідроізоляційного захисту, улаштованих на про-
гонових будовах 30-40 років тому. Ці конструкції складалися з гідроізо-
ляційного шару, цементобетонного захисного шару та асфальтобетонного 
шару покриття. В останні десятиріччя в країнах Західної Європи, а також 
в останні роки в Україні, при виконанні ремонтних робіт із заміною конс-
трукції гідроізоляційного захисту на мостових спорудах, або при новому 
будівництві, застосовуються технології, які передбачають укладання без-
посередньо на шар гідроізоляції захисного шару та шару покриття із га-
рячих щільних асфальтобетонних сумішей. Це, в свою чергу, забезпечує 
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сумісну роботу усієї конструкції та, таким чином, перешкоджає проник-
ненню вологи до шару гідроізоляційного матеріалу. Однак, при влашту-
ванні гідроізоляційного захисту прогонової будови гідроізоляційний ма-
теріал одночасно сприймає короткотривалий вплив високої температури 
від гарячої асфальтобетонної суміші та значного навантаження при її 
ущільненні, що може спричиняти його продавлювання зернами асфаль-
тобетонної суміші і, таким чином, викликати просочування вологи через 
проколи до поверхні прогонової будови. З огляду на це, гідроізоляційні 
матеріали повинні мати високу теплостійкість на технологічному етапі 
влаштування гідроізоляційного захисту прогонової будови. При цьому, 
стандартизовані в Україні методи визначення властивостей гідроізоля-
ційних матеріалів не повною мірою враховують вплив вище наведених 
факторів. Це, в свою чергу, не дозволяло об’єктивно здійснити вибір ма-
теріалів, які б забезпечували надійний гідроізоляційний захист залізобе-
тонних прогонових будов автодорожніх мостів та спонукало розробку 
методу визначення технологічної теплостійкості гідроізоляційних матері-
алів [1]. 

Найбільшого розповсюдження у світовій та вітчизняній практиці мос-
тобудування набули бітумно-полімерні гідроізоляційні матеріали, завдя-
ки оптимальному співвідношенню їх якості та ціни. Проте, склад наявних 
на ринку будівельних матеріалів України гідроізоляційних матеріалів як 
закордонного, так і вітчизняного виробництва, є невідомим.  

Підвищеної теплостійкості бітумно-полімерних матеріалів традиційно  
досягають шляхом введення до їх складу великої кількості полімеру, 
оскільки вихідні бітуми характеризуються невисокою теплостійкістю. 
Наступним кроком є додавання дрібнодисперсного наповнювача до скла-
ду бітумно-полімерної композиції. Однак, при цьому одночасно із підви-
щенням теплостійкості спостерігається зменшення температурного інтер-
валу роботоздатності матеріалу. 

Підвищення теплостійкості бітумно-полімерних гідроізоляційних ма-
теріалів, без значного зменшення їх деформативності при низьких темпе-
ратурах, можна досягти шляхом використання у якості матричного 
в’яжучого бітуму, який характеризується високим інтервалом пластично-
сті, порівняно з традиційними бітумами, які застосовуються у дорожньо-
му будівництві. Це дає можливість вводити меншу кількість полімеру та 
наповнювачів за умов збереження бітумно-полімерним гідроізоляційним 
матеріалом гнучкості при низьких температурах. 

Виконані експериментальні дослідження показали, що таким 
в’яжучим може служити бітум зі структурою типу «гель», до якого нале-
жить покрівельний бітум, окислений із гудрону, отриманого в результаті 
перегонки газового конденсату. Цей бітум характеризується високим вмі-
стом мальтенової частини, що забезпечує повне розчинення полімеру та 
формування просторової сітчастої структури з його молекул, яка надає 
бітумно-полімерній композиції еластичності та підвищеної теплостійкос-
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ті. Результати досліджень свідчать, що при використанні бітуму типу 
«гель» концентрацію полімеру у складі мастик можна знизити до 6-9 %, 
порівняно з традиційними 12-15 %. 

Введення комбінованого наповнювача, який включає порошковий мі-
неральний та волокнистий синтетичний наповнювачі, викликає форму-
вання на їх поверхні структурованого адсорбційно-сольватного шару із 
низькомолекулярних компонентів бітуму, що забезпечує подальше під-
вищення теплостійкості. Пластифікація наповненої бітумно-полімерної 
композиції мінеральним маслом викликає зниження температури гнучко-
сті при помірному зменшенні показника теплостійкості завдяки збіль-
шенню концентрації низькомолекулярних компонентів у складі мастики. 
Результати дослідження особливостей взаємодії бітуму з усіма компонен-
тами мастик за допомогою методу інфрачервоної спектроскопії вказують 
на ознаки утворення фізичної суміші, що не дає підстав стверджувати про 
хімічну взаємодію між компонентами мастик. Очевидно, що наявність у 
бітумі типу «гель» власної просторової надмолекулярної структури, сфо-
рмованої асфальтенами, полімерної сітки та просторової структури, утво-
реної комбінованим наповнювачем, надають бітумно-полімерній гідроі-
золяційній мастиці високої теплостійкості при одночасному забезпеченні 
еластичності та достатньої гнучкості при низьких температурах. 
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