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Корисна модель належить до способів визначення фізико-механічних властивостей, що 
може використовуватися у нафтохімічній промисловості при виробництві товарних марок 
бітумів, на стадії контролю якості, одержаного продукту. 

Адгезійні властивості характеризують зчеплення бітуму з мінеральними матеріалами (пісок, 
граніт, мармур тощо) та належать до основних властивостей, від яких, насамперед, залежать 5 

сфера та кліматичні умови його застосування, а також довговічність та рівень безпечної 
експлуатації будівельних конструкцій і покрить автомобільних шляхів. 

Авторами роботи [1] запропоновано визначати адгезійні властивості бітумного в'яжучого по 
величині його діелектричної проникності. Суть методу визначення діелектричної проникності 
бітумів полягає у вимірюванні електричної ємності бітумного зразка на апараті RLC місток 10 

TESLA ТМ 393 з точністю ± 0,2 %.Для вимірювання електричної ємності розплавлений бітум 
затискається між двома пластинами - датчиками апарату до повного охолодження. 
Встановлено, що найкращою адгезію мають бітуми з діелектричної проникністю від 2,9 і вище. 

Запропоновано визначати адгезію бітуму по величині крайового кута змочування краплі 
бітуму, що нанесена на мінеральну поверхню при температурі 23-85 °C та досліджена під 15 

мікроскопом [2]. 
Також, відомий пристрій адгезіметр СМ-1 призначений для контролю адгезії бітумних 

покриттів. Адгезію захисного покриття визначають за зусиллям зсуву зразка бітумного покриття 
площею 1 кв. см. Вимірювання проводять в інтервалі температур захисного покриття від 258 до 
298 К (від -15 до 25 градусів). При температурі вище 298 К (25 градусів) допускається показник 20 

менше 0,20 МПа (2,00 кгс / кв. См), що характеризує адгезію матеріалу [3]. 
Загальними недоліками усіх способів, що наведені вище, є складність лабораторного 

обладнання, значні затрати часу на виконання випробування. 
Найбільш близьким по технічній суті до способу визначення адгезійних властивостей, що 

заявляється, і узятим за аналог, є спосіб визначення для нафтових дорожніх в'язких бітумів 25 

показника зчеплення з поверхнею скла і кам'яних матеріалів, який полягає у нанесені бітуму на 
спеціально підготовлену скляну або кам'яну пластинку з подальшою витримкою цієї пластинки у 
воді при температурі 85-95 °C, протягом 25-30 хвилин. Далі пластину виймають з води, сушать, 
накладають на неї прозору вимірювальну сітку та ведуть підрахунок поверхні, на якій залишився 
бітум. Далі розрахунок показника зчеплення (у %) проводять за спеціальною формулою [4]. 30 

Загальними суттєвими ознаками способу, що заявляється, і узятим за аналог, є те, що 
спосіб включає в себе попередню підготовку спеціальних зразків, що складаються з мінеральної 
пластини з нанесеним на неї бітумом, які далі підвергаються випробуванню. 

До недоліку такого способу можна віднести те, що є значні витрати часу на випробування, 
досліджено тільки вплив води та те, що допускається визначення адгезійних властивостей 35 

бітуму до скляної пластини, тобто у цьому випадку не враховується реальний матеріал, з яким 
він використовується у будівельній промисловості. 

Задачею, рішення якої закладено в основі корисної моделі, є розробка способу визначення 
адгезійних властивостей бітуму, що характеризується меншими витратами часу на визначення, 
у порівнянні із аналогом та враховує матеріал, з яким бітум буде використовуватися. 40 

Поставлена задача вирішується завдяки способу визначення адгезійних властивостей 
бітуму, що передбачає попередню підготовку зразка (пластини з мінерального матеріалу з 
нанесеним на неї шаром випробуваного бітуму), який відрізняється тим, що адгезійні 
властивості бітуму визначаються у полі дії відцентрової сили. 

Спосіб здійснюють таким чином. 45 

Випробування проводять на попередньо підготовлених 3-х гранітних або мармурових 
пластинах, що мають геометричний розмір 40×10×5 мм. Пластини кип'ятять в дистильованій 
воді протягом 30 хвилин, після чого їх висушують в вертикальному положенні в сушильній шафі 
при температурі 140-150 °C протягом 30 хвилин. Перед випробуванням бітум зневоднюють 
обережним прогріванням при температурі не нижче 100 °C, поступово перемішуючи скляною 50 

паличкою протягом 20 хвилин. Після цього бітум наносять на пластини шляхом його 
рівномірного розподілу по поверхні пластини, або ж зануренням пластини у прогрітий бітум. 
Далі пластини охолоджують на повітрі протягом 20 хвилин при температурі навколишнього 
середовища. Після цього одну пластину зберігають як контрольний зразок для подальшого 
порівняння. Далі два підготовлені зразки розташовують у гніздах лабораторної центрифуги, 55 

встановлюючи певну швидкість обертання, та проводять дослідження протягом 5 хвилин. Потім 
проводять візуальне порівняння контрольного зразка та зразка після випробування. 
Вважається, що бітум витримав випробування при певній швидкості обертання, якщо повністю 
відсутні розриви або сповзання його шару на поверхні пластини. 
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Також допускається оцінювати адгезійні властивості бітуму (АР, %(мас.)) за формулою 
наступного вигляду 

%10021 



nm

mm
AP

 

де 1m
 - маса контрольного зразка, г; 

2m
 - маса зразка після випробування, г; 5 

nm
 - маса навіски бітуму, г. 

Технічний результат - розроблено спосіб визначення адгезійних властивостей бітуму, що 
враховує зчеплення бітуму з мінеральними матеріалами, з якими він використовується у 
будівельній промисловості та дозволяє скоротити витрати часу на визначення, у порівнянні з 
аналогом, у середньому на 30 хвилин. 10 

Запропонований спосіб дозволяє скоротити час випробування, проводити не тільки 
візуальну але і кількісну оцінку адгезійних властивостей бітуму під дією відцентрової сили, 
враховуючи реальні мінеральні матеріали, з якими він використовується. Даний спосіб можливо 
використовувати як самостійний, так і у комплексі зі стандартизованим способом для отримання 
більш розширеної інформації про адгезійні властивості бітуму. 15 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

  30 

Спосіб визначення адгезійних властивостей бітуму, що передбачає попередню підготовку 
зразка (пластини з мінерального матеріалу з нанесеним на неї шаром випробуваного бітуму), 
який відрізняється тим, що адгезійні властивості бітуму визначають у полі дії відцентрової 
сили. 
 35 
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