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Актуальність проблеми 
Якість захисних ізоляційних матеріалів є 

одним з ключових чинників забезпечення на-
дійності та ефективності протикорозійного за-
хисту підземних металоконструкцій. Головне 
призначення їх полягає, з одного боку, в фор-
муванні бар’єрного шару, що заважає розвитку 
корозії на поверхні металу, з іншого – в обме-
женні утворення продуктів корозії на межі ме-
тал-покриття або повному запобіганні йому. З 
огляду на це, матеріал захисного покриття по-
винен володіти достатньою адгезією до металу, 
механічною міцністю, стабільністю структури і 
при цьому мати слабку проникність до води, 
хлорид- та сульфат-йонів. 

В структурі ізоляційних матеріалів ДК 
«Укртрансгаз» поряд з сучасними видами ізо-
ляції: поліуретанової (1%), пластобіт (1%), по-
ліетиленової (3%), частка покриттів на нафто-
бітумній основі перевищує 90%, зокрема: мас-
тиково-стрічкової (43%), гумово-бітумної 52%. 
Це вказує на необхідність модифікації  «тради-
ційних» мастикових матеріалів з метою надан-
ня їм якісно нових властивостей. Одним з важ-

ливих показників ефективності використання 
ізоляційних матеріалів на бітумно-полімерній 
основі є стійкість до водопоглинання, яка ви-
значає гідрофобність  мастики, діелектричні 
властивості ізоляційного покриття та, в кінце-
вому результаті, техніко-експлуатаційні пара-
метри і  довговічність експлуатації ізоляційних 
матеріалів. 

Авторами показано [1], що в  процесі во-
донасичення нафтобітумних мастикових по-
криттів вище 5% втрачається до 15% міцності з 
подальшим різким руйнуванням ізоляції. В ро-
боті [2] зазначено, що через 5 років покриття на 
нафтобітумній основі набирають до 12,4% во-
логи, що призводить до зниження електроізо-
ляційних параметрів. З огляду на це, підвищен-
ня гідрофобності ізоляційних матеріалів на бі-
тумно-полімерній основі шляхом модифікації 
їх інгібіторами корозії є актуальним завданням 
як з практичної, так і наукової точок зору. 

Метою даної роботи є проведення дослі-
джень з визначення  гідрофобності ізоляційних 
матеріалів на бітумно-полімерній основі.  
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Проведено дослідження гідрофобності ізоляційних матеріалів на прикладі базовоїбітумно-полімерної 
мастики марки МБПІД-1 та модифікованих мастик інгібіторами корозії в дистильованій та морській воді. 
Встановлено, що природа інгібіторів призводить до підвищення гідрофобності модифікованих мастик, які 
зберігають пластичні властивості протягом 790 діб випробувань. Експериментально доведено залежність 
гідрофобності як базової мастики, так і модифікованих мастик від складу електроліту. Встановлено,що 
водостійкість ізоляційних матеріалів на бітумно-полімерній основі в морській воді майже удвічі вища порі-
вняно з дистильованою водою. Цей факт свідчить про можливість використання модифікованих мастик в 
сильно мінералізованих ґрунтах. Результати досліджень необхідно враховувати у разі використання ізоля-
ційних матеріалів на бітумно-полімерній основі в  болотних, замулених ґрунтах. 
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Проведено исследование гидрофобности изоляционных материалов на примере базовой битумно-

полимерной мастики марки МБПИД-1 и модифицированных мастик ингибиторами коррозии в дистиллиро-
ванной и морской воде. Установлено, что природа ингибиторов приводит к повышению гидрофобности 
модифицированных мастик, сохраняющих пластические свойства в течение 790 суток испытаний. Экспе-
риментально установлена зависимость гидрофобности как базовой мастики, так и модифицированных 
мастик от состава электролита. Установлено, что водостойкость изоляционных материалов на битум-
но-полимерной основе в морской воде почти в 2 раза выше по сравнению с дистиллированной водой. Этот 
факт свидетельствует о возможности использования модифицированных мастик в сильноминерализован-
ных почвах. Результаты исследований необходимо учитывать при использовании изоляционных материа-
лов на битумно-полимерной основе в болотных, заиленных почвах. 

Ключевые слова: гидрофобность, мастика битумно-полимерная, ингибиторы, изоляционные покрытия 
 
The study of the insulating materials hydrophobic nature on the example of the base bitumen and polymer 

cements of the MBPID-1 brand and cements, modified by corrosion inhibitors in distilled water and salt water, has 
been conducted. It has been found out that the nature of inhibitors causes an increase in the hydrophobic nature of 
the modified cements that maintain plastic properties within 790 days of testing. The dependence of hydrophobic 
nature both of the base and the modified cements on the electrolyte composition has been grounded experimentally. 
It has been also found out that water resistance of insulating materials on the bitumen and polymer basis is almost 2 
times higher in salt water than in distilled water. This fact shows the possibility to utilize the modified cements in 
high-mineralized soils. The study results should be considered when using insulating materials on bitumen and 
polymer basis in the marshy and ooze soils. 

Keywords: hydrophobic nature, bitumen and polymer cement, inhibitors, insulation coatings 
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Результати досліджень та обговорення 
Об’єктом дослідження слугувала мастика 

бітумно-полімерна ізоляційна марки МБПІД-1. 
Модифіковані мастики одержували шляхом 
введення до складу базової мастики інгібіторів 
корозії  з класу амінів та четвертинних амоній-
них солей. Концентрація інгібіторів в модифі-
кованих мастиках становила 0,1% мас. 

Дослідження стійкості до водопоглинання 
базової та модифікованих мастик на бітумно-
полімерній основі проводили згідно загально-
прийнятої методики [3], досліджуючи кінетику 
зміни маси мастик протягом 790 діб витримки 
зразків у модельних середовищах (дистильова-
на та морська вода). 

В попередніх роботах [4-5]  зазначається, 
що модифікація базової мастики органічними 
інгібіторами корозії різних класів  дає змогу 
отримувати модифіковані мастики з підвище-
ними адгезійними характеристиками та пласти-
чністю. З огляду на це, представляло інтерес 
простежити за впливом природи інгібітора на 
гідрофобність модифікованих мастик, оскільки 
саме гідрофобність визначає діелектричні влас-
тивості ізоляційного покриття. Було підготов-
лено нові зразки базової мастики та модифіко-
ваних мастик, за зміною стійкості до водопо-
глинання яких простежували в часі. На рис. 1 
представлено гістограму зміни водопоглинання 
базовою мастикою. Статистичну обробку ре-
зультатів проводили з рівнем надійності 0,95, 
число вимірювань 5. 

З представлених даних видно, що водопо-
глинання базової мастики наростає протягом 
всього досліджуваного терміну, який тривав 
790 діб. При цьому, простежуються ділянки, де 
водопоглинання практично не змінюється. 
Привертає увагу факт різкого наростання водо-
по-глинання після 677 діб. Так, через 113 діб, 
водопоглинання зросло на 92% (92,17). Такий 
стрибок водопоглинання може бути пов’язаний 
з деструкцією мастики. Мастика, втрачаючи 
пластичні властивості, стає крихкою, на повер-
хні мастики утворюється бурий наліт. Зміню-

ється також колір мастики. Мастика чорного 
кольору  змінюється на  тілесний колір, що зу-
мовлено, ймовірно, вимиванням окремих водо-
розчинних компонентів мастики.  

З результатами, наведеними в роботі [1], 
корелюються отримані результати досліджень, 
з яких видно, що після 720 діб випробувань, 
водопоглинання базової мастики перевищує 
5%, що, в свою чергу, також призведе до втрати 
міцності мастики з подальшим руйнуванням 
ізоляційного покриття. 

У випадку модифікованих мастик, картина 
водопоглинання змінюється. Як видно з ре-
зультатів, зображених на рис. 2 та рис. 3, моди-
фікація базової мастики дослідженими інгібіто-
рами сприяє підвищенню водостійкості мастик 
майже вдвічі. 

Аналіз отриманих залежностей (рис. 2)  
свідчить, що в області від 252 діб до 400 діб, 
водопоглинання практично не змінюється.  
Однак, через 120 діб картина радикально змі-
нюється. Знову спостерігається наростання во-
допоглинання. Різке зростання водопоглинання 
модифікованою мастикою після 677 діб може 
бути спричинене змінами в структурі мастики. 

Заміна інгібітора з класу амінів на інгібітор 
з класу четвертинних амонійних солей не 
вплинула на характер кінетичних залежностей 
(рис. 3). Той факт, що за час експозиції більше 
400 діб спостерігається різке наростання водо-
поглинання модифікованою мастикою також 
вказує на суттєві зміни в структурі мастики, які 
призводять до зменшення її водостійкості. 

Слід зазначити, що зразки модифікованих 
мастик, витриманих в дистильованій воді про-
тягом 790 діб, на відміну від базової мастики, 
залишаються пластичними. 

Констатуючи той факт, що водопоглинан-
ня модифікованих мастик є значно нижчим за 
водопоглинання базової мастики дає підставу 
стверджувати, що природа інгібітора, введено-
го до складу базової бітумно-полімерної масти-
ки впливає на гідрофобність модифікованих 
мастик. При цьому інгібітор, сорбуючись на 

 
Рисунок 1 – Гістограма водостійкості базової мастики у дистильованій воді 
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поверхні  бітумно-полімерної матриці, ймовір-
но, утворює нову структуру, яка володіє підви-
щеною гідрофобністю. Одержані результати 
доцільно брати до уваги при використанні мо-
дифікованих мастик в  болотних, замулених 
ґрунтах. 

При витримці зразків мастик у морській 
воді, характер залежностей зміни водопогли-
нання залишається аналогічним, отриманим для 
дистильованої води (рис. 4-6). Аналіз експери-
ментальних даних свідчить, що водостійкість 
мастик базової і модифікованих в морській воді 
є значно вищою, ніж в дистильованій воді. Так, 
за однаковий проміжок часу (370 діб) водостій-
кість базової мастики майже в 4 рази вища в 
морській воді, порівняно з дистильованою водою. 

Аналіз результатів, отриманих з водостій-
кості базової мастики в морській воді (рис. 4) 
свідчить про наростання водопоглинання про-

тягом всього досліджуваного проміжку часу. 
При цьому слід зауважити лінійний характер 
водопоглинання протягом 400 діб, після чого 
спостерігається різке наростання водопогли-
нання. 

У випадку модифікованих мастик, харак-
тер зміни водостійкості в морській воді анало-
гічний, отриманому для дистильованої води. 
При цьому слід зазначити, що водопоглинання 
як базової, так і модифікованих мастик (рис. 4-6) 
у морській воді є нижчим, більше ніж у 2 рази 
порівняно з дистильованою водою. 

Той факт, що водопоглинання всіх зразків 
мастик у морській воді є значно нижчим за во-
допоглинання в дистильованій воді  пов’язано, 
ймовірно з впливом йонної сили електроліту на 
водостійкість мастик, оскільки йонна сила дис-
тильованої води знаходиться в межах 10–3 – 10–4 
моль/л, а морської води становить приблизно  

 
Рисунок 2 – Гістограма водостійкості модифікованої бітумно-полімерної мастики  

інгібітором з класу амінів у дистильованій воді 
 

 
Рисунок 3 – Гістограма водостійкості модифікованої бітумно-полімерної мастики,  

модифікованої інгібітором з класу четвертинних амонійних солей у дистильованій воді 
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Рисунок 4 – Гістограма водостійкості базової мастики у морській воді 

 

 
Рисунок 5 – Гістограма водостійкості модифікованої бітумно-полімерної мастики  

інгібітором з класу амінів у морській воді 
 

 
Рисунок 6 – Гістограма водостійкості модифікованої бітумно-полімерної мастики,  
модифікованої інгібітором з класу четвертинних амонійних солей у морській воді 
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0,7 моль/л. Одержані результати є важли-
вими з практичної точки зору, оскільки це від-
криває ще одну грань для використання моди-
фікованих бітумно-полімерних мастик як в 
морській воді, так і в сильно мінералізованих 
ґрунтах, вміст солей в яких перевищує 4%. 

 
Висновки 

 
1. Проведено дослідження гідрофобності 

ізоляційних матеріалів на прикладі базової бі-
тумно-полімерної мастики марки МБПІД-1 та 
модифікованих мастик інгібіторами корозії в 
дистильованій та морській воді. 

2. Встановлено вплив природи інгібітора, 
введеного до складу базової бітумно-полімер-
ної мастики, на гідрофобність модифікованих 
мастик. 

3. Встановлено,що водостійкість ізоляцій-
них матеріалів на бітумно-полімерній основі в 
морській воді майже удвічі вища порівняно з 
дистильованою водою.  

4. Результати досліджень необхідно врахо-
вувати при використанні ізоляційних матеріалів 
на бітумно-полімерній основі в болотних, за-
мулених, а також сильно мінералізованих ґрун-
тах, вміст солей в яких перевищує 4%. 
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