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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12697-24:201_ 

(EN12697-24:2012, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань 

гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 24. Опір втомі», прийнятий 

методом перекладу, - ідентичний щодо EN 12697-24:2012 (версія en) 

«Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt. Resistance to fatique». 

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, - 

ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; 

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», 

«Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і 

«Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної 

стандартизації України; 

- у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», 

виділене рамкою; 

- зі «Вступу» до EN 12697-24:2012 у цей «Національний вступ» 

внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту; 

- вилучено «Передмову» до EN 12697-24:2012 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, 

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 

Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей.  

Опір втомі  

Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt.  

Resistance to fatique 

 

 

Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт встановлює методи визначення втоми 

бітумомінеральних сумішей, використовуючи альтернативні методи 

випробування, які включають випробування на згин та пряме і непряме 

розтягування. Ці випробування виконуються на ущільнених 

асфальтобетонних зразках під синусоїдальним навантаженням або іншим 

видом навантаження, використовуючи різні види зразків та кріплень. 

Ця методика використовується: 

а) для класифікації бітумомінеральних сумішей на основі опору 

втомі; 

б) як принцип визначення відповідних властивостей 

асфальтобетонного покриття; 

с) для отримання даних щодо конструктивних особливостей на 

дорозі; 

д) для оцінки результатів випробування на відповідність 

нормативним вимогам, що стосуються бітумомінеральних сумішей. 

Через те, що цей стандарт не встановлює певний тип 

випробувального обладнання, вибір точності умов виконання 

випробування залежить від можливостей і робочого діапазону обладнання, 
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що використовується. Для вибору особливих умов випробування, 

необхідно враховувати технічні умови стандартів для бітумомінеральних 

сумішей. Доцільність застосування цього документу наводиться у 

стандартах для бітумомінеральних сумішей.  

Результати, отримані під час випробування різними методами або з 

використанням різних критеріїв руйнування (відмови), можуть не 

співпадати.  

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

У цьому стандарті є посилання, повністю або частково, на нижче 

наведені нормативні документи, необхідні для застосування цього 

стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені 

видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім 

виданням нормативних документів (разом зі змінами). 

EN 12697-6 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – 

Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens 

EN 12697-8 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – 

Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens 

EN 12697-26:2011Bituminousmixtures – Test methods for hot mix asphalt 

- Part 26: Stiffness 

EN 12697-27 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt -

Part 27: Sampling 

EN 12697-29 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – 

Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen 

EN 12697-31Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – 

Part 31: Specimen preparation by gyratory compactor 

EN 12697-33 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – 

Part 33: Specimen prepared by roller compactor 
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НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 12697-6 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтових сумішей. Частина 6. Визначення об'ємної щільності 

асфальтобетонних зразків 

EN 12697-8 Бітумомінеральні суміші.  Методи випробувань гарячих 

асфальтових сумішей. Частина 8. Визначення пористості 

асфальтобетонних зразків 

EN 12697-26 Бітумомінеральні суміші.  Методи випробувань 

гарячих асфальтових сумішей. Частина 26. Жорсткість  

EN 12697-27 Бітумомінеральні суміші.  Методи випробувань 

гарячих асфальтових сумішей. Частина 27. Відбір проб. 

EN 12697-29 Бітумомінеральні суміші.  Методи випробувань 

гарячих асфальтових сумішей. Частина 29. Визначення розмірів 

асфальтобетонних зразків 

EN 12697-31 Бітумомінеральні суміші.  Методи випробувань 

гарячих асфальтових сумішей. Частина 31. Підготовка зразка гіраторним 

ущільнювачем 

EN 12697-33 Бітумомінеральні суміші.  Методи випробувань 

гарячих асфальтових сумішей. Частина 33. Зразки, ущільнені котком 

 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

В цьому стандарті застосовують такі терміни та визначення, познаки 

та скорочення. 

3.1 Загальні 

3.1.1 втома (fatigue) 

Зменшення міцності матеріалу під дією повторних навантажень в 

порівнянні з міцністю при разовому навантаженні. 
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3.1.2 звичайні критерії руйнування (conventional criteria of failure) 

Кількість прикладань навантаження, Nf/50, при яких комплексний 

модуль деформації  Smix,0 зменшується наполовину від початкового 

значення. 

3.1.3 початковий комплексний модуль деформації (initial complex 

stiffness modulus) 

Комплексний модуль деформації, Smix,0, після 100 прикладань 

навантаження.  

3.1.4 втомна довговічність зразка (fatigue life of a specimen) 

Кількість циклів Ni,j,k, яка відповідає звичайному критерію руйнування 

при певних умовах випробування k (температура, частота і режим 

навантаження) 

ПРИМІТКА 1 Режим навантаження може означати постійний рівень 

відхилення, або постійний рівень сили, або будь-які інші постійні умови 

навантаження. 

3.2 Випробування на згин (двох-точкове) зразків у формі трапеції 

3.2.1 константа максимальної деформації (constant relative to 

maximum strain) 

Константа, яка дозволяє зміщення, z, верхівки зразку у формі трапеції 

з розмірами [B, b, e, h], до якої прикладається деформація на згин ε, яка 

перетворюється у максимальну деформацію. 

Примітка 1 до запису: Наступні формули визначають Kε і зв'язок з 

вищезгаданими параметрами: 

𝐾𝜀 × 𝑧 = 𝜀                                                                                                                          (1) 

          
)]/ln(2Bb)-B)x(3B-[(b

)(
2 bBxxbxh

bBxB
K






2

22

4


                                                (2)
 

3.2.2 Символи  

Коли одиничне напруження (µstrain) дорівнює 10−6 за визначенням, 

приймаються наступні символи: 
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i  це номер зразка для окремого випробування (змінюється від 1 

до n ) ; 

hi  це висота, в метрах (м); 

Bi  це довжина основи, в метрах, (м); 

bi  це довжина верхньої частини, (м); 

ei  це товщина, в метрах (м); 

vi це пористість зразку i, визначена геометричним методом, у 

відсотках (%); 

Kεi  це константа, що залежить від максимальної напруги, у 

зворотних метрах (m–1); 

zi  це амплітуда зміщення, випробувальної поверхні зразка і, у 

метрах (м); 

εi  це максимальна відносна деформація зразка і, яка відповідає 

зміщенню, яке прикладається до поверхні; 

Ni  це звичайна втомна довговічність зразка i; 

a  це ордината лінії втоми у відповідності з формулою  

log(N) = a + (1/b)log(ε); 

r2 це лінійний коефіцієнт кореляції (log(Ni), log( εi)); 

1/b  це похил лінії втоми; 

log(ε) це середнє значення log(εi); 

Slog(ε)  це стандартне відхилення log( εi); 

Slog(N)  це стандартне відхилення log(Ni); 

ε6  це деформація, що відповідає 106 циклам; 

sN  це оцінка залишкового стандартного відхилення десяткових 

логарифмів значень втомної довговічності; 

Δε6  це показник якості випробувань; 

n це кількість зразків. 
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3.3 Випробування на згин (двох-точкове) зразків призматичної 

форми 

3.3.1 Константи геометрії зразка (constants for consideration of the 

geometry of specimen) 

Константи, які дають можливість міцність верхівки Pij зразка 

розмірами bi,ei і hi, на яку впливає сила згину, перетворювати у 

максимальне напруження. 

Примітка до запису 1: Наступна формула визначає Kε та її зв’язок з 

вищезгаданими параметрами: 

maxjiji PK  
        

(3) 

де 

Kσi це константа геометрії зразка при постійній міцності; 

Pij це амплітуда сили, яка прикладається до верхівки, у Ньютонах 

(N); 

εjmax це максимальна відносна деформація зразку відповідно до 

зміщення верхівки; 

σjmax це найбільший відносний розтяг зразку, який відповідає 

навантаженню, яке прикладається до верхівки . 

ii

i
i

xeb

h
K

2

6
                                                                                                              (4) 

де  

Kσi це константа геометрії зразка при постійній міцності (фактор 

відповідно до EN 12697-26); 

Pij це амплітуда сили, яка прикладається до верхівки, у Ньютонах 

(Н); 

bi       це основа, у міліметрах (мм); 

hi це висота, у міліметрах (мм); 

ei це ширина, у міліметрах (мм). 
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3.3.2 Символи 

Коли одиничне напруження (µstrain) дорівнює 10−6 за визначенням, 

приймаються наступні символи: 

3.3.2.1 проба i (Sample i) 

hI  це висота, у міліметрах (мм); 

bI        це (A) маленька основа або (B) основа, у міліметрах (мм); 

hi це висота, у міліметрах (мм); 

eI це ширина, у міліметрах (мм); 

mI це маса, у грамах (г) ; 

vi% це вакуум, якого досягли геометричним методом як пропорцію 

атмосферного тиску, у відсотках (%); 

Kσi це константа геометрії зразку при постійній міцності, у зворотних 

міліметрах, (мм–1). 

3.3.2.2 Сила, прикладена до верхівки, і найбільше розтягування 

зразку i при рівні розтягування εjmax (Streng that head andgreatest tension 

at specimen i at level of tension εjmax) 

Pij  це амплітуда сили, яка прикладається до верхівки, у Ньютонах 

(Н); 

σjmax це найбільше відносне розтягування зразку, відповідно силі, 

прикладеної до верхівки  

3.3.2.3 Втомна довговічність зразка i при рівні розтягування σjmax 

(Fatigue life of a specimen i at the level of tension σj max) 

Nij це втомна довговічність. 

3.3.2.4 Втомна довговічність зразку i при рівні деформації εj 

(Fatigue life relative to sample i at the strain level εj) 

Nij це звичайна втомна довговічність. 

3.3.2.5 Лінія втоми (Fatigue line) 

pσ це ухил лінії втоми ln(σjmax) = f(ln(Nij)); 

σ6 це напруга, яка відповідає 106 циклам, у мегапаскалях (МПа); 



прДСТУ EN 12697-24:201_ 

8 

 

sσ x/y це оцінка залишкового стандартного відхилення десяткових 

логарифмів втомних довговічностей; 

∆σ6 це довірчий інтервал σ6 з вірогідністю 95 %; 

N це кількість елементарних випробувань (кількість зразків на рівні 

розтягування σjmax разів кількості рівнів; 

sN це оцінка залишкового стандартного відхилення ln(Nij). 

3.3.2.6 втомна довговічність серії n зразків (A) при рівні 

деформації εjmax або (B) при рівні розтягування σj max (Fatigue life of a 

series of n specimens (A) at a strain level εjmax or (B) at the level of tension 

σjmax) 

Nεjmax це середнє число циклів, отриманих на рівні розтягування σjmax; 

l  це кількість на рівні розтягування σjmax; 

n це кількість зразків на рівні розтягування σjmax. 

3.4 Випробування на згин (трьох-точкове)  зразків призматичної 

форми 

3.4.1 Символи 

Символи є наступними: 

2At це амплітуда наближеної функції напруження, у мегапаскалях 

(МПа); 

2At це амплітуда наближеної функції деформації, у мегапаскалях 

(МПа); 

B  це вимірювальна база экстензометра, у мілліметрах (мм); 

Bt це фазовий кут наближеної функції напруження, у радіанах 

(рад); 

Bε це фазовий кут наближеної функції деформації, у радіанах 

(рад); 

Dc це зміщення в момент t, у мікронах (µм); 

2D0 це загальна амплітуда функції зміщення, у мікронах (µм); 

DDE це щільність розсіяної енергії, у мегапаскалях (MПa) або у 

мегаджоулях на кубічний метр (МДж/м3); 
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DE(total) це загальна щільність розсіяної енергії протягом всього 

випробування, у мегаджоулях на кубічний метр (МДж/м3); 

DDE (x) це щільність розсіяної енергії при циклі x, у мегаджоулях 

на кубічний метр (МДж/м3); 

EXT це миттєвий сигнал екстензометра, у мм; 

L  це відстань між опорами, у міліметрах (мм); 

MD  це динамічний модуль, у мегапаскалях (МПа); 

N  це кількість циклів у кінці випробування t; 

P це миттєве навантаження, у мегапаскалях (MПa); 

W це загальна щільність розсіяної енергії протягом всього 

випробування, у мегаджоулях на кубічний метр (МДж/м3); 

B це ширина зразка, у міліметрах (мм); 

E це товщина зразка, у міліметрах (мм); 

F це частота хвилі, у Герцах (Гц); 

m  це (N −200)/500; 

t це час, в секундах (с); 

ε це миттєва деформація або напівциклічна амплітуда функції 

деформації на циклі 200; 

εa це наближене значення функції деформації; 

εc це циклічна амплітуда функції деформації; 

ε6 це деформація при 106 циклах; 

σ це миттєве напруження, у мегапаскалях (MПa); 

σа це наближене значення функції напружень, у мегапаскалях 

(MПa); 

σc це циклічна амплітуда функції напруження, у мегапаскалях 

(MПa); 

Ф  це кут різниці фаз, у градусах (°). 
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3.5 Випробування на згин (чотирьох-точкове) 

зразківпризматичної форми 

3.5.1 (комплексний) модуль деформації ((complex) stiffness  

modulus) 

Співвідношення S = Smix,n х eiф розрахункового навантаження і  

напруження під час циклу n у зразку 

Примітка до запису 1: Модуль деформації визначає відношення між 

напруженням і деформацією для лінійних в’язкопружних матеріалів, які 

піддаються синусоїдальному навантаженню  

3.5.2 початковий (комплексний) модуль деформації (initial 

(complex) stiffness modulus) 

Значення початкового модулю Smix,0 у мегапаскалях (MПa) і початкова  

лаг-фаза  у градусах комплексного модуля, прийнятих при 100 прикладань 

навантаження  

3.5.3втомний строк служби Ni,j,k (Fatigue life Ni,j,k) 

Кількість циклів для зразка i,  який відповідає вибраним критеріям 

відмови J  (наприклад. звичайний критерій j=f/50) при певних умовах 

випробувань k (температура, частота і режим навантаження) 

Примітка 1  Режим навантаження може бути наступним – постійний 

рівень відхилення (прогину), або постійний рівень сили, і будь-який інший 

постійний  режим навантаження.  

3.5.4 умови випробування k (test condition k) 

Умови, при яких відбувається випробування зразка. 

ПРИМІТКА 1 Умови включають прикладену частоту  f, температуру 

випробувань і режим навантаження (постійне відхилення, або постійне 

зусилля, і/або постійна розсіювана енергія за один цикл.  

3.5.5 загальна довжина Lзаг (total length Ltot.) 

Загальна довжина призматичних зразків, у міліметрах (мм). 

3.5.6 ефективна довжина L (effective length L) 

Відстань між двома зовнішніми зажимами, у міліметрах (мм). 



прДСТУ EN 12697-24:201_ 

11 

 

3.5.7 ширина B (width B) 

ширина призматичних зразків, у міліметрах (мм). 

3.5.8 висота H (height H) 

Висота призматичних зразків, у міліметрах (мм). 

3.5.9 довжина середини діапазону a (mid-spanlength a) 

Відстань між двома внутрішніми зажимами, у міліметрах (мм). 

3.5.10 координата  A (co-ordinate A) 

Відстань між зовнішнім лівим зажимом (x=0)  внутрішнім  лівим 

зажимом (x=A), у міліметрах (мм). 

3.5.11 координата x (co-ordinate x) 

Відстань між x і зовнішнім лівим зажимом (0 ≤ x ≤ L/2), у міліметрах 

(мм). 

3.5.12 координата xs (co-ordinate xs) 

Координата x, де вимірюють відхилення (A≤xs≤L/2), у міліметрах (мм). 

3.5.13 щільність ρ (density ρ) 

Геометрична щільність зразка, у кілограмах на кубічний метр (кг/м3): 

𝜌 =
𝑀beam × 109

(𝐻 × 𝐿 × 𝐵)
                                                                                                           (5)    

3.5.14 маса Mbeam  (mass Mbeam) 

Загальна маса призматичної плити, у кілограмах (кг). 

3.5.15 коефіцієнт амортизації T (damping coefficient T) 

Коефіцієнт, необхідний для підрахунку втрат системи, у кілограмах за 

секунду (кг/с)/ 

ПРИМІТКА Цей коефіцієнт можна стабілізувати шляхом 

налагодження обладнання з відповідною плитою, модуль деформації якої і 

кут фази матеріалу відомі. При хорошій роботі обладнання коефіцієнт T  

можна не враховувати  (приймаючи нульове значення). 
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3.5.16 функція зважування R(x) (weighing function R(x) 

Безрозмірна функція, яка залежить від відстані від лівого зовнішнього 

зажиму, координати A лівого внутрішнього зажиму і ефективної відстані L 

між двома зовнішніми зажимами: 

𝑅(𝑥) =
12𝐿3

𝐴 × (3𝐿 × 𝑥 − 3𝑥2 − 𝐴2)
                                                                              (6)    

3.5.17 еквівалент маси Meq (equivalent mass Meq) 

Зважена маса у кілограмах (кг) частин балочки, що рухаються, 

(Mbeam), сенсора (Msensor) і зажимів (Mclamp). Значення залежить від місця, де 

відхилення Z(xs) вимірюється: 

𝑀(𝑒𝑔) =
𝑅(𝑥𝑠)

𝜋4
× 𝑀beam ×

𝑅(𝑥𝑠)

𝑅(𝐴)
× 𝑀clamp + 𝑀sensor                                          (7)    

3.5.18 еквівалентний коефіцієнт амортизації (equivalent coefficient 

for damping) 

Ваговий коефіцієнт для амортизації системи у кілограмах за секунду 

(кг/с), значення якого залежить від місця, де вимірюється  відхилення Z(xs): 

𝑇(𝑒𝑔) =
𝑅(𝑥𝑠)

𝑅(𝐴)
× 𝑇                                                                                                          (8)    

3.5.19 відхилення Z (xs) (deflection Z(xs)) 

Амплітуда відхилення балочки в межах одного циклу, яка 

вимірюється на або між двома внутрішніми зажимами на відстані xs від 

лівого зовнішнього зажиму, у міліметрах (мм). 

3.5.20 сила F0 (force F0) 

Амплітуда повної сили на двох внутрішніх зажимах, у Ньютонах (Н). 

3.5.21 частота f [Гц] і кругова частота ω [рад/с] (frequency f [Hz] and 

circular frequency ω [rad/s]) 

Частота синусоїдального навантаження: 

𝜔0 = 2𝜋 × 𝑓0                                                                                                                 (9)    
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3.5.22 функція інерції l(xs) (inertia function I(xs)) 

Безрозмірна функція, яка залежить від відстані xs, що 

використовується для розрахунку інерції маси: 

𝐼(𝑥𝑠) = 𝑀𝑒𝑔 ×
𝑍(𝑥𝑠)

𝐹0
× 𝜔0

2  × 10−3                                                                          (10)    

3.5.23 функція зменшення J(xs) (damping function J(xs)) 

Безрозмірна функція в залежності від відстані xs, на якій 

враховуються ефекти демпфірування (не в'язка) в системі (системні 

втрати): 

𝐽(𝑥𝑠) = 𝑇𝑒𝑔 ×
𝑍(𝑥𝑠)

𝐹0
× 𝜔0  × 10−3                                                                          (11)    

3.5.24 виміряне фазове уповільнення φ*(xs)( measured phase lag 

φ*(xs)) 

У процесі циклу виміряне фазове уповільнення між синусоїдальним 

прикладеним навантаженням і заміряним прогином Z (xs), в градусах. 

3.5.25 системне фазове уповільнення θ (xs) (system phaselag θ (xs))  

Розрахована фазове уповільнення у градусах, протягом одного 

циклу, яка представляє втрати системи:  

tan (𝜑 ×
𝜋

180
) =

𝑇𝑒𝑔 × 𝜔0

𝑀𝑒𝑔 × 𝜔0
2                                                                                        (12) 

3.5.26 фазове уповільнення φ (phaselag φ)  

Розрахована фазове уповільнення у градусах протягом одного циклу 

між силою і деформацією зразка при прикладеній частоті:  

tan (𝜃 ×
𝜋

180
) =

sin (𝜑∗(𝑥𝑠) ×
𝜋

180
) − 𝐽(𝑥𝑠)

cos (𝜑∗(𝑥𝑠) ×
𝜋

180
) − 𝐽(𝑥𝑠)

                                                    (13) 

3.5.27 модуль Smix комплексного модуля деформації або 

динамічного модуля деформації (modulus Smix of the complex (stiffness) 

modulus or dynamic stiffness modulus) 

Розрахований модуль комплексного модуля деформації за один цикл, 

у мегапаскалях (MПa): 
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𝑆mix =
12𝐹0 × 𝐿3

𝑍(𝑥𝑠) × 𝑅(𝑥𝑠) × 𝐵 × 𝐻3
× √1 + 2[cos(𝜑∗(𝑥𝑠)) × 𝐼(𝑥𝑠) − sin(𝜑∗(𝑥𝑠)) × 𝐽(𝑥𝑠)] 

+[𝐼2(𝑥𝑠) + 𝐽2(𝑥𝑠)]                                                                                                                (14) 

3.5.28 константа K (максимальної) деформації  (constant K relative 

to (maximum) strain)  

Константа, яка дає можливість розраховувати амплітуду 

максимальної деформації згину в місці, де вимірюється відхилення, у 

зворотних міліметрах  (мм–1): 

𝐾(𝑥𝑠) =
𝐻 × 𝐴

4𝐿3
 ×  𝑅(𝑥𝑠)                                                                                         (15) 

3.5.29 амплітуда деформації ε = ε (xs) (strain amplitude ε = ε (xs)) 

Максимальна амплітуда деформації протягом одного циклу, яка 

відбувається між двома внутрішніми зажимами, у мікронах на метр (мкм/м): 

𝜀 = 𝐾(𝑥𝑠) ×  𝑍(𝑥𝑠) × 10−6                                                                                         (16) 

3.5.30 амплітуда напруження σ (stress amplitude σ)  

Максимальна амплітуда напруження під час одного циклу між двома 

внутрішніми зажимами, у мегапаскалях (MПa): 

𝜎 = 𝑆𝑚𝑖𝑥 × 𝜀                                                                                                                  (17) 

3.5.31 розсіяна енергія за цикл (dissipated energy per cycle) 

Розсіяна  в’язка енергія балочки на одиницю об’єму ∆Wdis і на цикл, у 

кілоджоулях на кубічний метр  (кДж/м3) для синусоїдальних  сигналів  

деформацій і напруження: 

∆𝑊𝑑𝑖𝑠 = 𝜋 ×  𝜀 × 𝜎 × sin (𝜑(𝑥𝑠)
𝜋

180
)                                                              (18) 

3.5.32 накопичена розсіяна енергія (cumulated dissipated energy)  

Підсумовування розсіяних енергій на один цикл до циклу n: 

∆𝑊𝑑𝑖𝑠,𝑛(𝑚) = ∑ ∆𝑊𝑑𝑖𝑠,𝑠   

𝑛

𝑖=1

                                                                                           (19) 

Примітка 1 до запису    Якщо вимірювання приймаються з інтервалом 

n (i), рекомендується використовувати правило трапеції: 
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∆𝑊𝑑𝑖𝑠,𝑛(𝑚) = 𝑛(1) × ∆𝑊𝑑𝑖𝑠,𝑛 + ∑ [
0,5 × (𝑛(𝑖 + 1) − 𝑛(𝑖))

× (∆𝑊𝑑𝑖𝑠,𝑛(𝑖+1) + ∆𝑊𝑑𝑖𝑠,𝑛(𝑖))
]

𝑚

𝑖=1

               (20) 

3.5.33 амплітуда (amplitude) 

Половина відстані між максимумом і мінімумом (синусоїдального) 

сигналу, виміряна за один цикл/ 

3.5.34 похибка вимірювань (measuring error) 

Різниця між дійсним значенням фізичної величини і значенням, 

визначеним за допомогою вимірювального інструменту, виражена як 

пропорція від дійсного значення, у відсотках (%)/ 

3.5.35 клас точності (accuracy class) 

Дозволена похибка вимірювань на зовнішньому сигналі датчика або 

сенсора. 

3.5.36 Символи 

Наступні символи: 

A1  це  оцінка ухилу, p; 

A0  це оцінка рівня навантаження, Q; 

B  це ширина призматичного зразка, у міліметрах (мм); 

D  це максимальний номінальний розмір зерен суміші, що 

випробується, у міліметрах (мм); 

H  це висота призматичного зразка, у міліметрах (мм); 

L  це ефективна довжина призматичного зразка, у міліметрах (мм); 

Ltot це загальна довжина призматичного зразка,  у міліметрах (мм); 

Mbeam це маса всієї балочки без маси встановлених кріплень, у грамах  

(г); 

Mclamps це маса двох внутрішніх кріплень, включаючи масу адгезиву і 

масу рамки між елементом навантаження і гніздом, у грамах (г); 

Msensor це маса рухомих частин сенсора, у грамах (г); 

Meq це еквівалентна маса, у грамах (г); 
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Ni,j,k це тривалість служби зразка номер i, вибраний критерій 

руйнування j і умови випробування  k у циклах; 

Nf/50  це кількість прикладань навантаження при звичайному 

руйнуванні коли модуль (комплексний) деформації зменшується 

наполовину від початкового значення; 

Q  це рівень режиму навантаження умов випробування, що 

відповідають  106 циклам для втомної довговічності згідно вибраним 

критерієм руйнування, k; 

∆Q  це достовірний інтервал відносно  Q; 

Smix  це початкове значення розрахованого модулю; 

Sx/y це оцінка стандартного відхилення залишкової дисперсії 

натуральних логарифмів втомних довговічностей, σx/y; 

T  це коефіцієнт для втрат системи в інтерпретації формули 

Модуля Юнга; 

p  це нахил втомної лінії; 

R  це коефіцієнт кореляції регресії; 

x  це відстань від кінці зразка, у міліметрах (мм); 

xs  це відстань від кінця зразка до місця розміщення сенсора, у 

міліметрах (мм); 

εi  це початкова амплітуда деформація, виміряна на 100 циклі 

навантаження ; 

f  це частота випробування у Герцах (Гц); 

ω це кутова швидкість, у радіанах за секунду (рад/с); 

Θ  це температура випробування, у градусах Цельсія (°C). 

3.6 Символи для випробування на непряме розтягування 

циліндричних зразків  

Наступні символи: 

∆H  це горизонтальна деформація, у міліметрах (мм); 

Nf  це кількість прикладань навантаження за втомний строк служби; 

P  це максимальне навантаження у Ньютонах, (Н); 
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k, n  це константи матеріалів; 

t  це товщина зразка у міліметрах, (mm); 

σo це напруження розтягування у центрі зразка, у мегапаскалях 

(МПа); 

ε o  це  деформація розтягування у µε у центрі зразка; 

Ω   це діаметр зразка, у міліметрах (мм);  

µε це мікродеформація = 10-6 деформації. 

 

 

4 ПРИГОТУВАННЯ ЗРАЗКІВ 

4.1 Вік зразків  

На початку випробувань. Зразки зберігають на плоскій поверхні при 

температурі не більше ніж 20°C  протягом 14 - 42 дні з дня їх приготування.  

Якщо зразки необхідно різати і/або приклеювати, нарізання зразків повинно 

виконуватись не пізніше ніж через 8 днів після ущільнення 

асфальтобетону, приклеювання слід виконувати не менше ніж через 2 

тижні після нарізання. Час приготування для таких зразків є часом їх 

нарізання.  

 4.2 Висушування зразку 

Після нарізання або перед приклеюванням і/або випробуванням, 

зразки мають бути висушені до постійної маси у повітряному середовищі 

при відповідній вологості повітря не менше ніж 80 % і при температурі не 

більше ніж 20 °C.  Зразки для випробування вважаються сухими, коли два 

зважування одного зразку, виконані мінімум через  4 год, відрізняються 

менше ніж на 0,1 %.  

ПРИМІТКА   Якщо зразки зберігались накритими у сухому 

середовищі не менше ніж 14 днів, їх можна вважати їх сухими.  

4.3 Розміри і щільність зразків 

Розміри зразків мають вимірюватись відповідно до EN 12697-29. 

Щільність  зразків визначають відповідно до EN 12697-6. Щільність кожного 
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зразку не повинна відрізнятися більше ніж на 1 % від середнього значення 

щільності партії зразків. Якщо різниця перевищує такі допуски, зразки 

мають бути забраковані.  

 

5 РУЙНУВАННЯ 

 

Звичайний критерій руйнування для вибраного виду випробувань , як 

вказано в 3.1.2, використовують для визначення строку служби матеріалу, 

якщо іншого не передбачено. В таких випадках, використаний критерій має 

бути наведений у протоколі випробувань.  

 

6 РОЗРАХУНКИ 

 

Навантаження і частоти під час випробувань вибирають таким чином, 

щоб результати, розраховані шляхом інтерполяції, а не екстраполяції, не 

менше ніж 20 % вимірювань були з обох сторін розрахованого результату.  

 

 

7 КОРОТКИЙ ОПИС МЕТОДИК ВИМІРЮВАНЬ 

 

7.1 Випробування на згин (двох-точкове) зразків у формі трапеції 

Цей метод характеризує властивості бітумомінеральних сумішей під 

втомним навантаженням з регульованим зміщенням шляхом двох 

точкового згину, використовуючи зразки трапецеїдальної форми. Метод 

можна використовувати для випробування бітумомінеральних сумішей з 

максимальним розміром зерен до 20 мм для лабораторних зразків або 

вирізаних з шарів дорожнього одягу, товщиною не менше ніж 40 мм. Для 

сумішей з максимальним розміром зерен D від 20 мм до 40 мм, 

випробування проводять, використовуючи ті ж самі принципи, але з 

адаптованими розмірами зразків. Для заданої частоти синусоїдального 
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зміщення, метод випробування використовують на декількох елементах у 

провітреному середовищі і регульованій температурі.  

7.2 Випробування на згин (двох-точкове) зразків призматичної 

форми 

Цей метод характеризує властивості бітумомінеральних сумішей під 

втомним навантаженням шляхом 2-х точкового згину зразків квадратно-

призматичної форми. Метод можна використовувати для випробування 

бітумомінеральних сумішей з максимальним розміром зерен до 20 мм для 

лабораторних зразків або вирізаних з шарів дорожнього одягу, товщиною 

не менше ніж 40 мм. 

7.3 Випробування на згин (трьох-точкове) зразків призматичної 

форми 

Цей метод характеризує властивості бітумомінеральних сумішей під 

втомним навантаженням, з регульованим зміщенням шляхом трьохточкого 

згину зразків призматичної форми. Властивості характеризуються 

величиною втомної міцності під впливом напружень (відношення між 

напруженням і величиною циклічного навантаження при руйнуванні) і 

відповідного правила енергії. Метод використовується для випробування 

бітумомінеральних сумішей з максимальним розміром зерен 22 мм або 

зразків з шарів дорожнього покриття, товщиною не менше 50 мм. Для 

заданої частоти синусоїдального зміщення, випробування проводяться на 

декількох елементах при контрольованій температурі. 

7.4 Випробування на чотирьох-точковий згин зразків 

призматичної форми 

Цей метод характеризує властивості бітумомінеральних сумішей під 

втомним навантаженням, використовуючи обладнання, яке забезпечує 

чотирьох-точковий згин, в якому внутрішні і зовнішні зажими розташовані 

симетрично і використовуються тонкі зразки прямокутної форми 

(призматичні балочки). Призматичні балочки випробуються на чотирьох-

точковий періодичний згин з вільним обертанням і переведенням на всіх 
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точках навантаження і прикладання реакції. Згин реалізується шляхом 

навантаження двох внутрішніх точок т (внутрішні зажими) у вертикальному 

напрямку, перпендикулярному поздовжній осі балочки. Вертикальне 

положення зовнішніх кінців балочки (зовнішніх зажимів) фіксується. Ця 

конфігурація навантаження створює постійний момент, і відповідно 

постійне напруження між двома внутрішніми зажимами. Навантаження має 

бути синусоїдальним. При виконанні випробувань навантаження необхідне 

для згину зразка, відхилення і лаг фаза між двома сигналами вимірюються 

як функція часу. Втомні властивості матеріалу визначаються шляхом 

виконання цих випробувань. 

7.5 Випробування на непряме розтягування зразків циліндричної 

форми 

Цей метод характеризує властивості бітумомінеральних сумішей під 

дією повторного втомного навантаження в режимі постійного навантаження 

при непрямому розтягуванні. При випробуванні використовують 

циліндричний зразок, виготовлений у лабораторії або отриманий шляхом 

кернування шару дорожнього покриття. На циліндричний зразок впливає 

повторне стискаюче навантаження з електронним сигналом через 

вертикальну діаметральну панель. Таке навантаження створює відносне 

однакове напруження розтягу, перпендикулярне напрямку прикладання 

навантаження і вздовж вертикальної діаметральної панелі, яке спричиняє 

розколювання вздовж центральної частини по вертикалі. Вимірюється 

кінцева горизонтальна деформація зразка і відповідний коефіцієнт 

Пуассона використовується для розрахунку деформації розтягу по центру 

зразка. 

ПРИМІТКА 1 Альтернативний критерій деформації означає, що 

міцність до руйнування визначають як загальну кількість прикладань 

навантаження до моменту руйнування зразка. Альтернативні критерії 

деформації можуть базуватись на розсіюванні енергії. Використання такого 

критерію повинно вказуватись у протоколі випробувань.  
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8 ПОВІРКА ВИПРОБУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Комплект випробувального обладнання має бути перевірений хоча б 

на одному стандартному зразку з відомим модулем деформації (модуль і 

лаг фаза). Для перевірки випробувального обладнання згідно з Додатками 

А, Б, С  або Д, момент згину (E.I) зразку (зразків) має бути вибраним рівним 

моменту згину зразку із звичайного асфальтобетону ( прийнято, що модуль 

деформації асфальтобетону складає від 3 ГПa до 14 ГПa). Для Додатку E 

використовується відповідний контрольний зразок з відомим модулем 

деформації між 3 ГПaдо 14 ГПa. Відповідний зразок необхідно випробувати 

не менше ніж на 2 частотах, 1 температурі і 2 рівнях відхилення. Модулі 

деформації, розраховані за результатами виконаних випробувань, мають 

бути в межах 2 %  від середнього відомого модулю і в межах 1,0° для 

відомої лаг-фази. Якщо, через електронні складові або механічне 

обладнання, спостерігаються систематичні відхилення (або більші 

відхилення) : 

- модулів деформації, тоді всі електронні компоненти і механічне 

обладнання необхідно полагодити і розрахунки  результатів випробування 

не дозволяються; 

- кута фази, корекція методики розрахунків результатів 

випробування дозволяється. 

ПРИМІТКА Геометричні розміри контрольного зразку необхідно 

вибирати таким чином, щоб їх вага була сумірною з вагою 

асфальтобетонного зразку. Кріплення контрольного зразку повинно бути 

таким же, як і асфальтобетонного зразку. Слід надавати перевагу 

матеріалу для контрольного зразку з лаг-фазою не рівною нулю, але такий 

матеріал як алюміній (E близько 70 ГПa, лаг фаза дорівнює нулю) також 

можна застосовувати. 
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9 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Протокол випробувань повинен містити: 

a) інформацію стосовно вибраного методу випробувань, 

використаного випробувального обладнання і результатів останньої 

повірки випробувального обладнання;  

b)  вид суміші;  

c) дату виконання випробувань і вік зразків під час виконання 

випробувань (у днях);  

d) середню пористість зразків, згідно з EN 12697-8;  

e) метод виготовлення або відбору зразків, якщо є в наявності;  

f) умови виконання випробування на  втому (температура, частота 

тощо);  

g) вибраний критерій руйнування (якщо це не звичайний критерій 

руйнування);  

h) середню кількість циклів і стандартне відхилення, отримане на 

кожному рівні деформації або напруження; 

i) представлення кривої втоми;  

j) назву відповідного додатку стандарту;  

k) інші результати, які вимагаються відповідним додатком; 

l) деталі, не вказані в цьому стандарті; 

m) будь-які випадки, які можуть вплинути на результати.  
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ДОДАТОК А 

(нормативний) 

Випробування на двох-точковий згин зразків трапецеїдальної 

форми 

А. Принцип 

A.1.1 Загальні положення 

A.1.1.1 Цей додаток стосується методу визначення властивостей 

бітумомінеральних сумішей під втомним навантаженням зрегульованим 

зміщенням шляхом двох точкового згину зразків трапецеїдальної форми. 

A.1.1.2 Метод використовують для випробування бітумомінеральних 

сумішей з максимальним розміром зерен щебеню 20 мм, зразків, 

виготовлених у лабораторії, або отриманих з шарів дорожнього покриття, 

товщиною не менше 40 мм. Для сумішей з максимальним розміром зерен 

щебеню D від 20 мм до 40 мм, випробування проводиться за тими ж 

принципами, але з адаптованими розмірами зразка. 

 A.1.1.3 Для заданої частоти синусоїдального зміщення 

застосовується метод випробування декількох елементів у провітреному 

середовищі з контрольованою температурою.  

A.1.2 Елементарні випробування 

Випробування елементу складається з: 

- прикладання постійної амплітуди синусоїдального зміщення до 

верхівки рівнобедреного трапецеїдального консольного зразка, як вказано 

на рис. A.1; 

- запис зміни сили на верхівці амплітуди відносної реакції зразку; 

- вимірювання втомної довговічності зразку, який відбувається 

внаслідок втоми. 
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 Пояснення 

1  сила, яка прикладається до верхівки амплітуди відносної реакції 

зразка; 

2  константа амплітуди синусоїдального зміщення;  

3  паз металевої основи   

Рисунок A.1 — Синусоїдальне зміщення верхівки зразку  

A.1.3 Лінія втоми 

Лінія втоми елементарних випробувань суміші при різних рівнях 

амплітуди зміщення, на яких виконується випробування, повинна бути 

представлена. Ліня втоми оцінюється у подвійно-логарифмічній системі як 

лінія регресії втомної міцності в залежності від рівнів амплітуди. 

Використовуючи ці результати, отримують деформацію, що відповідає 

середньому значенню 106 циклів ε6і кут нахилу лінії втоми 1/b. Також 

розраховують стандартне відхилення залишкової дисперсії втомної 

міцності sN та коефіцієнт якості стосовно ε6, ∆ε6.  

 



прДСТУ EN 12697-24:201_ 

25 

 

A.2 Обладнання  

A.2.1 Випробувальний механізм 

Випробувальний механізм складається з системи, яка дозволяє 

прикладати синусоїдальне зміщення до верхівки зразку з фіксованою 

частотою. При виконанні випробувань зміщення може змінюватись менше 

ніж на 0,12 µм/Н. Випробувальний механізм може прикладати 

навантаження з частотою (25 ± 1) Гц і, за необхідності для спеціальних 

випробувань, при інших частотах ± 4 %. 

ПРИМІТКА Якщо використовується інша частота, а не 25 Гц, це 

повинно включити у протокол випробувань. Результати випробувань при 

різних частотах можуть не співпадати.  

A.2.2 Термостатична камера 

Термостатична камера повинна бути провітрена і мати можливість 

підтримувати фіксовану температуру металевої основи зразків і середньої 

температури повітря на відстані 10 мм від зразків з точністю ± 1 °C при 

виконанні випробувань.  

A.2.3 Вимірювальне обладнання 

A.2.3.1 Сила 

Точність обладнання при вимірюванні сили на верхівці зразків 

повинна бути ± 2 % для значень ≥ 200 Н і ± 2 Н для значень< 200 Н. 

A.2.3.2  Зміщення 

Точність обладнання для вимірювання зміщення верхівки зразків з 

використанням сенсорів статичним методом  повинна бути не менше ніж           

± 1,5 × 10–6м. Якщо калібрування виконувались статичним методом, 

визначення зміщення динамічним методом має відрізнятись від статичного 

методу не більше ніж 2 %.  

A.3 Приготування зразків 

A.3.1 Різання і зберігання 

A.3.1.1Зразки повинні бути рівнобедреної трапецеїдальної форми з 

постійною шириною, як показано на рис.A.2, розміри зразку наведені у 

табл. A.1. 
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Рисунок A.2 - Геометричні характеристики зразків 

Таблиця A.1 — Розміри зразків   

Розміри 

зразків 

Тип суміші 

D≤ 14 мм 14 <D≤ 20 мм 20 <D≤ 40 мм 

B 56 ± 1 мм 70 ± 1 мм 70 ± 1 мм 

b 25 ± 1 мм 25 ± 1 мм 25 ± 1 мм 

e 25 ± 1 мм 25 ± 1 мм 25 ± 1 мм 

h 250 ± 1 мм 250 ± 1 мм 250 ± 1 мм 

 

A.3.1.2 Зразки, що підлягають випробуванням, отримують шляхом 

вирізання з плит, зроблених в лабораторії згідно з EN 12697-33, з плит, 

взятих з шарів дорожнього одягу або з кернів мінімальним діаметром            

200 мм, взятих з шарів дорожнього одягу. Плити повинні бути відповідних 

розмірів (див. Таблицю 1) і мати товщину не менше ніж 40 мм. 

A.3.2 Характеристики зразків 

Зразки вимірюються з точністю до 0,1 мм. Стандартне відхилення по 

vi % має бути ≤ 0,7 %. 

A.3.3 Перевірка монтажу 

Зразки монтують дотримуючись методики, яка відповідає методиці 

перевірки монтажу. Перевірка монтажу виконують, використовуючи зразок 
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з алюмінієвого сплаву типу згідно з EN AW 2017T4 з прямокутної секції  

(13,5 ±1) мм х (30 ±1) мм і мінімальною довжиною 220 мм (див. рис. A.3). 

Металевий зразок закріплюють у випробувальній машині. До верхівки 

зразка прикладається сила близько 200 Н. Зміщення і деформацію 

записують. Металевий зразок поміщають у сталеву рамку форми L 

розміром 80 х 80 мм. Прикладають силу до верхівки зразка величиною, яка 

дозволяє вимірювати деформацію, що дорівнює деформації 

випробувальної машини з відхиленням ± 1 %. Відхилення повинні 

відрізнятися більше ніж на 5 %. Обладнання наведено на рис А.4. 

ПРИМІТКА  Можна використовувати інші методики, якщо вони дають 

такі ж результати. 

 

 

Рисунок A.3 - Приклад зразка із алюмінієвого сплаву 
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Пояснення 

1  гвинт для прикладання деформації;  

2  вимірювання зміщення;  

3   стійка; 

4  виміряна деформація; 

5  записана деформація;  

6  записане напруження. 

Рисунок A.4 - Приклад обладнання для проведення процедури 

перевірки 

A.3.4 Приклеювання кінців 

Перед наладкою випробувальної машини  кожен зразок  приклеюють 

більшою основою у лоток (глибиною близько 2 мм) металевої основи 

мінімальною товщиною 20 мм, як показано на рис.A.5. Ця операція 

виконується на клейовій основі, щоб впевнитись, що зразок закріплений на 

базі.  Товщина плівки клею має бути такою тонкою, наскільки це можливо.  

Можна використовувати альтернативний варіант кріплення, який наочно 

показує, що ніяких рухів зразку на базі немає.  
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ПРИМІТКА Кришка, приклеєна до верхівки зразка, означає що можна 

проводити випробування на зміщення.  

 

Пояснення 

1 лоток глибиною 2 мм,  

2  металева основа 

Рисунок A.5 - Кріплення зразка 

A.4 Методика 

A.4.1 Підготовка обладнання 

A.4.1.1 Термостатична камера і пристрій навантаження повинні бути 

нагріті до робочої температури. Для кожного зразка i, необхідне зміщення 

верхівки має бути розраховане, використовуючи наступну формулу:  

 Zi= εi/Ki                                                                                            (A.1) 

 A.4.1.2 Зразок встановлюють у випробувальну машину. 

Налагодження зміщення повинно бути в межах ± 5 мкм. Якщо металевий 

зразок використовується для налагодження, він повинен бути таким же, як 

вказано у A.2.1. Випробування на втому не можна починати, поки не буде 

досягнуто необхідної температури зразка (за необхідності шляхом 

використання  макету).  

ПРИМІТКА Зразок не має бути попередньо напружений будь яким 

чином, тому що ця дія може вплинути на результати. .  
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A.4.2 Проведення випробування на втому 

Зразок i рухається синусоїдально  на верхівці при заданій амплітуді  

зміщення ± 5 мкм до тих пір, поки не буде досягнуто руйнування втоми.  

Між 100 і 500 циклами, записується реакція  сил з точністю до ± 2 % і 

розраховується середнє значення реакції сили. Вимірюється зміщення і 

розраховується εi для цього елементу випробування. Кількість циклів Ni при 

вибраному критерії руйнування вимірюється з точністю до 300 циклів. 

ПРИМІТКА Середня сила реакції від 100 циклів до 500 циклів 

визначається як початкове значення сили реакції. 

А.4.3 Вибір деформації 

А.4.3.1 Деформації εi повинні бути вибрані таким чином, щоб: 

- значення за логарифмічною шкалою були розподілені приблизно 

рівномірно; або 

- було не менше 3 ступенів деформації з гомогенним кількістю зразків 

(від одного зразка або 2 зразків) на кожну ступінь. Середні значення за 

логарифмічною шкалою були розподілені приблизно рівномірно. 

А.4.3.2 Деформації повинні вибиратися так, щоб не менше однієї 

третини одиночних випробувань давали результати з N≤106, і не менше 

однієї третини давали результати з N≥106. Якщо цього не відбувається, то 

необхідно провести додаткові поодинокі випробування. 

А.4.4 Кількість одиночних випробувань 

Для затвердження результатів необхідно провести не менше 18 

одиночних випробувань. 

A.5 Обчислення і вираження результатів 

A.5.1 На основі результатів вимірювання строку служби Ni для 

вибраної εi, будують лінію втоми шляхом побудови лінійної регресії між 

десятковими логарифмами Ni і десятковими логарифмами εi, яка має 

наступну форму:  

lg(𝑁) = a + (
1

b
) × lg(𝜀)                                                                                       (А. 2) 
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з коефіцієнтом кореляції r2. 

ПРИМІТКА  Приклад кривої втоми зображений на рисунку А.6, при 

цьому осі переставлені по-іншому на відміну від найбільш поширеного типу 

зображень, так що підйом відповідає встановленим для випробування 

підйому. 

 

 Пояснення 

Y  log (N); 

X  log (/10 000); 

N  кількість циклів навантаження; 

 деформація.  

Рисунок A.6 - Приклад лінії втоми 

А.5.2 Для n результатів необхідно вирахувати наступне: 

- оцінку деформації при 106 циклах: 

𝜀6 = 10𝑏𝑥(6−𝑎)                                                                                                         (А. 3) 

- оцінку залишкового стандартного відхилення SN: 

𝑆N = 𝑆lg (N) × √
(1 − 𝑟2

2) × (𝑛 − 1)

(𝑛 − 2)
                                                                   (А. 4) 

- індекс якості Δε6: 

𝜀6 = 0,5𝜀6 × (10−2𝑏×𝑆0
− 102𝑏×𝑆0

)                                                                   (А. 5) 

де 
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𝑆0 = 𝑆𝑁√[
1

n
+

(lg(𝜀6) − lg(𝜀))
2

(𝑛 − 1) × 𝑆lg (𝜀)
2 ]                                                                    (А. 6) 

A.6 Протокол випробувань 

Протокол випробувань включає всі пункти, наведені у розділи 9, 

разом з нижченаведеними: 

a) ε6; 

b) ∆ε6;  

c) похил l/b;  

d) оцінку залишкового стандартного відхилення sN;  

e) коефіцієнт кореляції r2.  

ПРИМІТКА1 результати випробування включають вимірювання не 

менше ніж 18 зразків.  

A.7 Точність 

A.7.1 Загальні вимоги  

Відтворюваність і повторність методу випробувань на двох-точковий 

згин рівнобедрених зразків визначені згідно з ISO 5725-2 [2] в 11 

лабораторіях (у 3 Європейських країнах), використовуючи різне 

обладнання. Експеримент проводився на зразках асфальтобетону  

AC14 при 10 °C і 25 Гц у 2001. 

A.7.2 Результати, що стосуються ε6: 

- повторність, стандартне відхилення σr = 1,43 µstrain; 

- повторність, межа 95, % r =4,2 µstrain; 

- відтворюваність, стандартне відхилення σR =1,43 µstrain;; 

- відтворюваність, межа 95 %, R=8,3 µstrain. 

A.7.3 Результати, що стосуються l/b: 

- повторність, стандартне відхилення σr =0,0213; 

- повторність, межа 95, % r =0,0602; 

- відтворюваність, стандартне відхилення σR =0,0227; 

- відтворюваність, межа 95 %,R=0,0642. 
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ДОДАТОК В 

(нормативний) 

Двох точкове випробування на вигин призматичних зразків 

В.1 Цей додаток описує метод для характеристики параметрів 

асфальтобетону, який у формі прямокутних призматичних зразків 

піддається двох точковому випробуванню на вигин до моменту настання 

втоми. Цей метод може застосовуватися на асфальтобетоні з 

максимальним розміром зерна до 20 мм і на зразках, які створені в 

лабораторії або взяті дорожнього полотна шару завтовшки не менше 40 

мм. 

В.2 Випробувальний пристрій 

В.2.1 Випробувальна машина 

Випробувальна машина повинна являти собою систему, що дозволяє 

піддавати головку зразка синусоїдальному зміщенню з встановленою 

частотою. Коливання зсуву під час випробування повинні бути менше 0,1 

мкм. Випробувальна машина повинна бути в змозі піддавати зразки 

навантаженні з частотою в (25 ± 1) Гц і, якщо потрібно для інших цілей, з 

іншими частотами ± 4%. 

ПРИМІТКА Якщо використовується інша, ніж 25 Гц, частота, то це 

повинно бути вказано в протоколі випробування. Результати випробувань з 

різними частотами не обов'язково повинні бути порівнянні один з одним. 

В.2.2 Кліматична камера 

Термостатична регульованої випробувальна камера повинна 

вентилюватися і бути в змозі утримувати протягом усього випробування 

температуру металевого цоколя зразка і середню температуру повітряного 

потоку, що пропускається в декількох сантиметрах від зразків, з точністю в 

± 1 º. Якщо випробувальна машина усіма своїми частинами знаходиться в 

термостатична регульованої випробувальної камері, то температура 

металевого цоколя зразка повинна виконувати умови, що діють для 

повітряного потоку. Замість температури повітря в цьому випадку повинна 
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записуватися дана температура. Випробувальна камера повинна 

калібрувати з точністю в 0,5ºС. 

В.2.3 Вимірювальне обладнання 

В.2.3.1 Сила 

Пристрій для вимірювання повинно заміряти прикладається до голівці 

зразка зусилля на підставі споживання струму використовуваним 

електродинамічним вібратором з точністю в ± 1 Н. Необхідно мати систему 

для обліку заміряних сил. 

В.2.3.2 Зсув 

Пристрій для вимірювання зміщення головки зразка за допомогою 

датчика має бути в змозі заміряти зміщення за допомогою статичного 

методу з точністю не нижче ± 10-3. 

Необхідно мати систему для обліку заміряного зміщення. 

 В.2.3.3 Температура 

Зонди для вимірювання температури металевого цоколя зразка 

повинні мати точність в 0,1º С. Необхідно мати систему для обліку 

заміряних температур. 

В.3 Виготовлення зразків 

В.3.1 Розпилювання і зберігання 

Зразки повинні мати форму чотиригранних колон і зазначені в таблиці 

В.1 розміри. Зразки виготовляються за допомогою випилювання з плит, які 

або створюються в лабораторії згідно prEN 12697-33, або беруться з 

дорожнього полотна шару завтовшки не менше 40 мм, або з узятих з 

дорожнього полотна шару бурових кернів з діаметром не менше 200 мм. 

Поздовжня вісь плити повинна лежати паралельно осі ущільнення. Зразки 

зберігаються на рівній поверхні, захищені від сонячного випромінювання, 

при температурі (20 ± 2ºС) в умовах, які перешкоджають викривленню. 
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Таблиця В.1 - Розміри зразків (В) 

Розміри зразка, мм 
Тип суміші 

D≤22 мм D>22 мм 

B 40±1 80±1 

E 40±1 80±1 

H 160±1 320±1 

 

В.3.2 Властивості зразків 

Зразки заміряються з точністю в 0,1 мм. Стандартне відхилення від vi 

має бути ≤0,5%. Якщо коефіцієнт варіації геометрії зразка Kσi ≤1%, то 

здійснене на голівці зразка зміщення на кожного ступеня розтягуючої 

напруги повинно бути однаково для всіх ступенів розтягуючої напруги. 

В.3.4 Склеювання кінців 

Під час установки в випробувальну машину кожен зразок верхньою 

стороною вниз повинен бути приклеєний до металевої опорної плиті 

випробувальної машини товщиною не менше 20 мм. 

ПРИМІТКА На приклеєну до голівки або випробувальної поверхні 

зразка пластину подається зсув. 

В.4 Методи випробування 

В.4.1 Підготовка випробувального пристрою 

Термостатична регульованої випробувальна камера і пристрій, що 

використовується для програми навантаження, повинні бути доведені до 

випробувальної температури. Електричне живлення електродинамічного 

вібратора має бути виставлено відповідно до кривої калібрування для 

передбаченого зміщення головки. Не можна починати випробування на 

втому, перш ніж після досягнення температурного рівноваги не пройде 1 

годину, або перш чому не буде підтверджено, що зразок досяг 

випробувальної температури (якщо необхідно, за допомогою глухого 

зразка). 
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В.4.2 Проведення випробування на втому 

В.4.2.1 Головка зразка повинна синусоїдальному переміщатися з 

передбаченої амплітудою зміщення. 

ПРИМІТКА 1 амплітуда відповідає передбаченому розтягуючому 

напрузі і вираховується згідно з наступним рівнянням. 

𝑃ij =
𝜎jmax

𝐾σi
                                                                                                                      (В. 1) 

де 

Pij  це амплітуда прикладеної до голівці сили, в ньютонах (Н); 

σjmax це найбільше відносне розтяжне напруга в зразку, відповідає 

прикладеної до голівці силі; 

Kσi  це константа для спостереження геометрії зразка при постійній 

силі. 

ПРИМІТКА 2 Початкове значення зсуву визначається як абсциса 

лінійної регресії лінійної частини кривої, яка виходить, якщо зсув 

виставлено на цикли. 

В.4.2.2 Випробування повинно бути закінчено, як тільки амплітуда 

зміщення побільшає 280 мкм. 

В.4.3 Вибір розтягуючої напруги 

Випробування здійснюється із застосуванням не менше 3 ступенів 

розтягуючої напруги з 6 повторами кожного ступеня. Залежно від матеріалу 

ступеня розтягуючої напруги повинні бути обрані так, щоб середнє 

значення стійкості до втоми відповідного ряду для мінімум двох ступенів 

лежало між 104 циклами і 106 циклами, а для мінімум одного ступеня - між 

106 циклами і 107 циклами. 

В.5 Розрахунок і відображення результатів 

В.5.1 Крива втоми складається на основі результатів, які 

представляють довжину терміну служби Nij для обраної ступеня 

розтягуючої напруги σjmax, за допомогою лінійної регресії між природними 

логарифмами від σj max в такій формі: 
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ln(𝑁ij) = 𝐴0 + 𝐴1 × ln(𝜎j max)                                                                                (В. 2) 

де 

Nij   це термін служби зразка i при ступеня розтягуючої напруги 

σj max; 

Aεo, Aσo  це частини осей втомної кривої при постійній силі; 

Aε1, Aσ1  це підйом втомної кривої при постійній силі. 

В.5.2 Необхідно розрахувати наступні властивості: 

- оцінку Аσ0, позначену як �̂�σ0; 

- оцінку Аσ1, позначену як �̂�σ1;  

- коефіцієнт кореляції регресії rσ; 

- нахил 𝑃σ = 1 ∕ �̂�σ1; 

- оцінку стандартного відхилення σσ x/y, позначеного як sσ x/y 

𝑠σ x∕y = 𝑠N × √
(1 − 𝑟σ

2) × (𝑁 − 1)

(𝑁 − 2)
                                                                     (В. 3) 

де 

sN  це оцінка стандартного відхилення від Nij 

rε, rσ  це коефіцієнт кореляції регресії; 

N  це кількість одиночних випробувань. 

- оцінку напруженості в 106 циклах: 

                            
−𝐴σ0 + ln(106)

𝐴σ1
                                                                                                                       

              𝜎6̂ = 𝑒                                                                                                                           (В. 4) 

- довірчий інтервал 95% від σ6, позначений як ∆�̂�6: 

∆�̂�6 = �̂�6 × (−1 + 𝑒−2pσ×sσ0 )                                                                              (В. 5) 

де 

𝑠σ 0 = 𝑠σ x∕y × √
1

𝑁
+

(ln(�̂�6) − ln(𝜎))2

(𝑁 − 1) × 𝑠σ
2

                                                                   (В. 6) 

де 
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∆�̂�6 це розтягуюче напруження, відповідає 106 циклам; 

σ  це розтягуюче напруження на середній точці; 

sσ  це оцінка стандартного відхилення від σj max; 

N  це кількість одиночних випробувань. 

- оцінка стандартного відхилення σj max становить 

𝑠σ = √∑ ∑ (
ln(𝜎j max) − ln(𝜎)

𝑁 − 1
)

2𝑛

𝑖=1

l

𝑗=1

                                                                   (В. 7) 

де  

σj max  це найбільша відносна розтягувальна напруга в зразку, 

відповідає прикладеній до поверхні зразка силі; 

σ  це розтягуюча напруга в середній точці; 

l  це кількість ступеня розтягувальної напруги σj max; 

n  це кількість виразів при розтягуванні струму σj max; 

N  це кількість одиночних випробувань. 

- розтягуюча напруга в середній точці: 

∑ ∑
ln(𝜎j max)

𝑁

𝑛

𝑖=1

𝑙

𝑗=1

                                                                                                                     

   𝜎 = 𝑒                                                                                                            (В. 8) 

де 

σj max  це найбільша відносна розтягувальна напруга в зразку, 

відповідає прикладеній до поверхні зразка силі; 

l  це кількість ступеня розтягувальної напруги σj max; 

n  це кількість виразів при розтягуванні струму σj max; 

N  це кількість одиночних випробувань. 

- sN це оцінка стандартного відхилення ln (Ni): 

𝑠N =
√∑ ∑ [ln(𝑁ij) − (∑ ∑

ln(𝑁ij)

𝑁

𝑛
𝑖=1

𝑙
𝑗=1 )]

2
𝑛
𝑖=1

𝑙
𝑗=1

𝑁 − 1
                                              (В. 9) 
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де 

Nіj це строк служби зразка i при ступені розтягувальної напруги  

σj max; 

l  це кількість ступеня розтягувальної напруги σj max; 

n  це кількість виразів при розтягуванні струму σj max; 

N  це кількість одиночних випробувань. 

В.6 Протокол випробувань 

Протокол випробування повинен містити, крім вказаних в розділі 7 

даних, наступні дані: 

а) вибрана регульована випробувальна сила; 

b) середнє число циклів і встановлене для кожної ступені напруги 

стандартне відхилення; 

c) розтягувальна напруга, відповідна 106 циклам �̂�6; 

d) діапазон довіри �̂�6 для вірогідності в 95%; 

е) підйом р; 

f) оцінка остаточного стандартного відхилення sx/y. 

ПРИМЕЧАНИЕ  1 результат випробувань охоплює заміри на не 

менше ніж 18 окремих зразках. 

В.7 Точність 

Точність даного методу випробування ще не встановлена. 
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ДОДАТОК С 

(нормативний) 

Трьох точкове випробування на вигин призматичних зразків 

С.1 Короткий опис 

С.1.1 Загальні положення 

За допомогою даного методу характеризуються параметри 

асфальтобетону, який у формі призматичних, балочной форми зразків з 

контрольованим зсувом піддається трьохточкову випробуванню на вигин 

до досягнення втоми. Параметри характеризуються шляхом визначення 

закону втоми щодо подовження (співвідношення між подовженням і 

кількістю минулих до моменту настання відмови навантажувальних циклів) 

і відповідного закону енергії. Даний метод може застосовуватися на 

зразках асфальтобетону з максимальним розміром зерна в 22 мм або на 

зразках, які взяті з зміцнюючого дорожнє полотно шару завтовшки не 

менше 50 мм. Для заданої частоти синусоїдального зміщення метод 

вимагає проведення декількох одиночних випробувань в вентильованого 

навколишньому середовищу і при регульованою температурі. 

С.1.2 Одиночне випробування 

Одиночне випробування полягає в тому, щоб піддати середню точку 

балкоподібного і обома кінцями упирається на опору зразка 

синусоїдальному зміщення з постійною амплітудою. Результат 

розраховується на підставі кореляції початкового максимального 

подовження в центральній зоні зразка і кількості циклів, які повинні пройти 

до зменшення жорсткості зразка на половину його вихідного значення. Під 

час всього одиночного випробування слід регулярно спостерігатися 

подовження в центральній зоні зразка як функцію кількості циклів. 

С.1.3 Крива втоми 

Одиночне випробування проводиться на зразках, які при різних 

амплітудах зміщення беруться з однієї гомогенної групи. Крива втоми 
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випробовуваної суміші складається за допомогою апроксимації одиничного 

випробування. 

С.2 Випробувальний пристрій 

С.2.1 Випробувальна машина 

Сервогідравлічний прес будь-якого типу, який в змозі 

синусоїдальними циклами прикладати навантаження з необхідною 

частотою і амплітудою. 

С.2.2 Динамометр 

Динамометр, який використовується для вимірювання динамічного 

навантаження з діапазоном вимірювання в ± 2,5 кН і точністю зняття даних 

в ± 0,002 кН. 

С.2.3 Пристрій для вимірювання подовження і датчик зміщення 

Що використовується для вимірювання подовження в центральній 

зоні зразка пристрій для вимірювання подовження повинно мати довжину 

основного виміру в (50 ± 0,5) мм, діапазон виміру між ± 0,2 мм і ± 0,5 мм і 

точність зняття даних краще ± 0,025 мкм. Датчик, за допомогою якого 

вимірюється зміщення за допомогою докладає навантаження поршневого 

штока, повинен мати діапазон більше або рівним ± 2,0 мм і точність зняття 

даних краще ± 5,0 мкм. 

С.2.4 Затискне пристосування 

Пристосування, за допомогою якого зразок (балка) може бути 

затиснутий в згинального рамці так, щоб на всіх опорах забезпечувалося 

вільне обертання і поступальний рух по горизонталі. Перерахований 

модуль жорсткості контрольної балки з відомим модулем жорсткості 

повинен знаходитися для модуля в межах 2%, а для фазової затримки в 

межах 0,5º (дивись С.2.8). 

С.2.5 Устаткування для збору даних 

Автоматична система збору даних, що складається з комп'ютера і 

аналогового / цифрового перетворювача. Перетворювач повинен бути в 

змозі фіксувати як сигнальні функції пристрою для вимірювання 
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навантаження, так і подовження, а його дозвіл має бути досить хорошим, 

щоб помилка, викликана процесом перетворення сигналу, була менше або 

дорівнювала точності зняття даних динамометра і пристрої для 

вимірювання подовження. 

С.2.6 термостатична регульованої випробувальна камера 

Випробувальна камера, яка може приймати зразки і затискні пристрої 

і бути в змозі підтримувати постійну температуру в (20 ± 1) ° С. 

С.2.7 Інші загальні прилади 

Підноси, шкали і термометри. 

С.2.8 Перевірка функціонування всього випробувального пристрою і 

кріплення зразка 

Все випробувальний пристрій має мінімум один раз на рік проходити 

випробування за допомогою не менше однієї контрольної балки, модуль 

жорсткості яких (модуль і фазовий уповільнення) відомі. Момент вигину ((E 

• I) балки / балок повинен вибиратися так, щоб він дорівнював моменту 

вигину зразка зі звичайного асфальтобетону (вибір модуля жорсткості для 

асфальтобетону в діапазоні від 3 GPa до 14 GPa). Контрольна балка 

повинна проходити випробування при не менше ніж 2 частотах, 2 

температурах і 2 ступенях прогину. Перелічені модулі жорсткості повинні 

знаходитися в межах 2% щодо відомого модуля і в межах 0,5º для відомого 

фазового уповільнення. для випадку, коли електронні конструктивні 

елементи або механічні деталі обладнання викликають спостерігаються 

систематичні відхилення (або великі відхилення), допускається 

коригування програмного забезпечення перерахунку. 

ПРИМІТКА: Геометрія контрольної балки повинна вибиратися так, 

щоб її вага була порівняємо з вагою асфальтової балки. Контрольна балка 

повинна зажиматься відповідно до того ж методом, що і асфальтова балка. 

Якщо можливо, то слід віддати перевагу контрольний матеріал з фазовим 

уповільненням, не рівним нулю, однак і матеріали, як, наприклад, алюміній 

(E близько 72 GPa, фазовий уповільнення дорівнює нулю) також прийнятні. 
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С.3 Виготовлення зразків 

С.3.1 Виготовлення та розпилювання 

Балкоподібні зразки виготовляються з створених відповідно до EN 

12967-33 проб. Розміри балко подібних зразків повинні складати (300 ± 10) 

мм х (50 ± 3) мм х (50 ± 3) мм. Для визначення закону втоми відповідного 

матеріалу необхідно виготовити не менше 10 балко подібних зразків з 

однієї і тієї ж суміші. 

С.3.2 Густина 

Густина зразків визначається згідно EN 12696-6. 

С.3.3 Зберігання 

Зразки повинні зберігатися на рівній поверхні при температурі (20 ± 1) 

° С. Вони повинні бути випробувані в період часу від 2 тижнів до 8 тижнів 

після розпилювання. 

С.3.4 Підготовка затискних пристосувань 

Балкоподібні зразки повинні мати дві розташовані один проти одного 

обрізані боку, розміри яких становлять (300 ± 10) мм х (50 ± 3) мм. Для 

натягу балко подібного зразка в несучій механізмі (С.2.4) слід 

використовувати три відрізка труба з квадратним перетином. Перший 

відрізок труби приклеюється до однієї з обрізаних поверхонь зразка, а саме 

так, щоб він мав однакову відстань до обох кінців. Два інших відрізка труби 

повинні бути приклеєні до протилежної обрізаної стороні. Їх розташування 

повинне відповідати описаним в А.4.1 розташуванню простих опор. Центр 

кожного відрізка труби повинен знаходитися на однаковій відстані від 

центру приклеєного до протилежної сторони балки відрізка труби. 

С.4 Методи випробування 

С.4.1 Підготовка випробувального пристрою 

С.4.1.1 Зразок кріпиться на несучому механізмі за допомогою обох 

приклеєних до однієї сторони відрізків труби і на поршневому штоку за 

допомогою приклеєною до протилежної сторони труби. Труби повинні бути 

з допомогою домкратів або інших відповідних пристосувань закріплені як 
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на опорах, так і на поршневому штоку. Осі механізму повинні бути рухливі і 

схильні. 

ПРИМІТКА: рухливість і здатність до нахилу необхідні для 

запобігання напруги зразка через що виникають під час процесу згинання 

або обертів, так як такі напруги можуть змінити параметри при 

випробуванні. 

С.4.1.2 Пристрій для вимірювання подовження повинно 

розташовуватися на тій стороні балки, до якої приклеєні обидві металеві 

труби, і в геометричному центрі цієї сторони. Термостатична регульованої 

випробувальна камера і використовуваний для прикладання навантаження 

прилад повинні бути доведені до випробувальної температури. 

С.4.2 Проведення випробування на втому 

Як тільки зразок і пристрій для вимірювання подовження пов'язані 

один з одним і доведені до випробувальної температури, необхідно 

циклічно пересувати поршневий шток відповідно до наступної 

синусоїдальної функції: 

Dc = Do x sin(2 x f x t)         (C.1) 

При цьому: 

Дк Зсув до моменту часу t, в мікронах (мкм); 

2D0 Загальна амплітуда функції зсуву, в мікронах (мкм); 

f Частота хвиль, в герцах (Гц); 

t Час, в секундах (с). 

Частота хвиль становить 10 Гц, в той час як загальна амплітуда 2D0 

від випробування до випробування повинна змінюватись. Навантаження 

триває, поки не буде досягнутий звичайний критерій відмови (3.1.1). 

ПРИМІТКА: значення загальної діапазону залежить від відповідної 

суміші і зазвичай лежать в межах від 80 мкм до 350 мкм. 

С.4.3 Облік навантажувальної функції, функції сигналу приладу 

виміру подовження і функції зсуву 
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С.4.3.1 Функції повинні враховуватися спочатку при 200-му циклі, а 

потім кожні 500 циклів. 

При отже, проводиться зняття даних при циклах 200, 700, 1200, 1700 і 

т.д. і записується за весь цикл. 

С.4.3.2 Навантажувальна функція, функція сигналу пристрою для 

вимірювання подовження і функція зсуву повинна визначатися при 

кожному циклі за допомогою не менш ніж 50 точок, що лежать на 

однакових часових відрізках. Частота зняття даних для кожної функції 

повинна бути більше 50 F, при цьому F є частотою використовуваної хвилі 

зсуву. 

С.4.4 Закінчення випробування 

Амплітуда динамічного навантаження вираховується після 

попереднього циклу і перед наступним циклом як різниця між 

максимальними та мінімальними значеннями зазначеної в процесі 

спостерігається циклу навантаження. Випробування повинно бути 

завершено, коли розрахована амплітуда обчисленої для циклу N 

навантаження знизилася до половини розрахованої для 200-го циклу 

амплітуди обчисленої циклічного навантаження, тобто, досягнуто критерію 

відмови. 

С.5 Розрахунок і відображення результатів 

С.5.1 Розрахунок функції напруги та подовження для одного 

циклу 

С.5.1.1 Напруга суміші оцінюється на підставі напруги в точці 

центрального прольоту боку обох опор зразка. Напруга для кожного циклу 

визначається згідно з наступним рівнянням: 

𝜎 = 𝑃 ×
3(𝐿 − 20)

2(𝑏 × 𝑒2)
                                                                                                      (C. 2) 

де 

σ  це моментальна напруга, в мегапаскалях (МПа); 

P  це миттєве навантаження, в мегапаскалях (МПа); 
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L  це відстань між опорами, в міліметрах (мм); 

b  це ширина зразка, в міліметрах (мм); 

e  це товщина зразка, в міліметрах (мм). 

ПРИМІТКА Напруга розташована вертикально до поверхні, що 

знаходиться під прямим кутом до поверхні підпираємої сторони. 

С.5.1.2 Подовження зразка оцінюється на підставі розрахованого в тій 

же точці, що і при розрахунку напруги, подовження при розтягуванні. 

Подовження для кожного циклу розраховується згідно з наступним 

рівнянням: 

𝜀 =
2𝐸𝑋𝑇 × (𝐿 − 20)

2𝐵 × 𝐿 − 𝐵2 − 400
                                                                                           (C. 3) 

де 

ε  це моментальне подовження; 

EXT  це моментальний сигнал пристрою для вимірювання 

подовження, в міліметрах (мм); 

B це основна довжина пристрою для вимірювання подовження, в 

міліметрах (мм); 

L це відстань між опорами, в міліметрах (мм). 

ПРИМІТКА 1 Подовження розташоване вертикально до поверхні, що 

знаходиться під прямим кутом до поверхні підпирають боку. 

ПРИМІТКА 2 Так як сигнальні функції пристрою для вимірювання 

навантаження і подовження визначаються за допомогою більш ніж 50 

точок на цикл, то функції напруги та подовження визначені за допомогою 

більш ніж 50 точок на цикл. 

С.5.2 Розрахунок динамічного модуля, кута фазового зсуву і 

щільність віддається протягом одного циклу енергії 

С.5.2.1 Динамічний модуль для кожного циклу визначається за 

допомогою наступного рівняння: 

𝑀𝐷 =
𝜎𝑐

𝜀𝑐
                                                                                                                        (C. 4) 
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де 

MD це динамічний модуль, в мегапаскалях (МПа); 

σс це циклічна амплітуда напруги, в мегапаскалях (МПа); 

εс це циклічна амплітуда подовження. 

ПРИМІТКА Динамічний модуль за цикл визначається як відношення 

циклічної амплітуди напруги і циклічної амплітуди подовження. Циклічна 

амплітуда однієї з цих функцій за цикл є абсолютним значенням різниці між 

досягнутими протягом цього циклу максимального і мінімального значень. 

С.5.2.2 Фазове зміщення між функціями напруги і подовження 

визначається за допомогою двох наступних рівнянь шляхом наближення 

згідно з методом найменшого квадрата як для напруги, так і для 

подовження (визначається за допомогою не менш ніж 50 точок, які лежать 

через однакові часові проміжки): 

𝜎а = 𝐴𝑡 × sin(2𝜋 × 𝐹 × 𝑡 + 𝐵𝑡) + 𝐾𝑡                                                                  (C. 5) 

𝜀а = 𝐴𝜀 × sin(2𝜋 × 𝐹 × 𝑡 + 𝐵𝜀) + 𝐾𝜀                                                                   (C. 6) 

де 

σa  це значення функції наближення напруги, в мегапаскалях (МПа); 

εa  це значення функції наближення подовження, в мегапаскалях 

(МПа); 

2At  це амплітуда функції наближення напруги, в мегапаскалях 

(МПа); 

2Aε  це амплітуда функції наближення подовження; 

F  це частота навантажувальної хвилі, в десять герц (10 Гц); 

Bt  це фазовий кут функції наближення напруги, у радіанах (рад); 

Bε  це фазовий кут функції наближення подовження, у радіанах 

(рад); 

Kt, Kε це константи. 

С.5.2.3 Кут фазового зсуву визначається за допомогою наступного 

рівняння: 
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Ф = 𝐵𝜀 −𝐵𝑡 ×
180

𝜋
                                                                                                       (C. 7) 

де 

Ф це кут фазового зсуву, в градусах. 

ПРИМІТКА Фазовий кут визначається як фазовий зсув між напругою і 

подовженням. 

С.5.2.4 Щільність відданої енергії визначається за допомогою 

наступного рівняння на підставі розрахованої циклічної амплітуди напруги і 

подовження і кута фазового зсуву: 

𝐷𝐷𝐸 = 𝑇𝑐 × 𝜀𝑐 × sin(𝜑) × 0,25 𝜋                                                                           (C.8) 

де 

DDE це щільність відданої енергії, в мегапаскалях (МПа) або 

мегаджоулях на кубічний метр (МДж/м3). 

ПРИМІТКА Щільність відданої енергії виходить з асфальтової суміші в 

точці, для якої розраховані напруження та подовження. 

С.5.2.5 Циклічна амплітуда зміщення повинна визначатися таким же 

чином, як і циклічна амплітуда напруги і подовження, і протягом всього 

випробування залишатися постійною. 

С.5.2.6 Загальна щільність відданої в процесі всього випробування 

енергії вираховується за допомогою наступного наближеного рівняння на 

підставі щільності відданої протягом кожного зазначеного циклу енергії: 

𝐷𝐷𝐸(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = 200𝐷𝐷𝐸(200) + 500 ∑ [𝐷𝐷𝐸(200 + 500𝑖)]𝑚
𝑖=1                         (C.9) 

де 

 𝐷𝐸(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)  це загальна щільність відданої в процесі всього 

випробування енергії, в мегаджоулях на кубічний метр (МДж / м3); 

DDE(x) це щільність відданої при циклах х енергії, в мегаджоулях 

на кубічний метр (МДж / м3); 

N  це кількість минулих при завершенні випробування циклів; 

m  це (N - 200) / 500. 

С.5.3 Визначення закону втоми і закону енергії 



прДСТУ EN 12697-24:201_ 

49 

 

Чинний для контрольованого зсуву закон втоми і відповідний закон 

енергії визначаються на підставі результатів не менше 10 одиночних 

випробувань. Закон втоми і закон енергії встановлюються за допомогою 

наступного рівняння шляхом наближення парних значень за методом 

найменшого квадрата: 

𝜀 = 𝑘1 × 𝑁𝑘2                                                                                                             (C.10) 

𝑊 = 𝑘3 × 𝑁𝑘4                                                                                                           (C.11) 

𝜀6 = 𝑘1 × 106𝑘2                                                                                                        (C.12) 

де 

ε6  це подовження при 106 циклах; 

ε  це амплітуда напівперіоду функції подовження при 200-ом циклі; 

W  це загальна щільність відданої в процесі всього випробування 

енергії 

N  це загальна кількість циклів; 

k1, k2 це коефіцієнт закону втоми для подовження; 

k3, k4 це коефіцієнт закону втоми для енергії (k3 в мегаджоулях на 

кубічний метр (МДж / м3), k4 безрозмірний). 

ПРИМІТКА закон втоми визначається за допомогою парного значення 

амплітуди напівперіоду подовження при 200-ом циклі [1/2 εc (200)] і 

загальної кількості циклів. Закон енергії визначається за допомогою 

парного значення загальної щільності відданої в процесі всього 

випробування енергії [𝐷𝐷𝐸(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)] і загальної кількості циклів. 

С.6 Протокол випробувань 

Крім зазначених у розділі 7 цих, протокол випробувань повинен 

містити наступні дані: 

a) константи закону втоми, a, b; 

b) константи закону енергії c, d; 

c) подовження для 106 циклів; 

d) подробиці кожного одиничного випробування: 
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1) розміри балкоподібного зразка (ширина і товщина середньої 

частини, довжина), 

2) відносна густина, 

3) основна довжина виміру пристрої для вимірювання 

подовження, 

4) для кожного циклу: 

- циклічна амплітуда центрального зміщення, мкм, 

- циклічна амплітуда центрального зміщення, Н, 

- циклічна амплітуда функції напруги, МПа, 

- циклічна амплітуда функції подовження, 

- динамічний модуль, 

- кут фазового зсуву, 

- щільність відданої енергії, Дж / м3, 

5) загальна щільність відданої в процесі всього випробування 

енергії, 

6) загальна кількість циклів, які проведені до досягнення 

критерію відмови в робочих умовах. 

ПРИМІТКА: 1 результат випробування охоплює виміри на не менше 

ніж 18 окремих зразках. 

С.7 Точність 

Точність даного методу випробування ще не визначена. 
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ДОДАТОК D 

(нормативний) 

Чотирьох точкові випробування на вигин призматичних зразків 

D.1 Принцип 

D.1.1 Загальні положення 

Цей додаток описує метод для характеристики параметрів 

асфальтобетону, який у формі вузьких прямокутних зразків (призматичні 

балки) піддається чотирьох точкові випробуванню на вигин до досягнення 

втоми в випробувальному пристрої, чиї внутрішні і зовнішні затискачі 

розташовані симетрично. Призматична балка піддається періодичному 

чотирьох точкові випробуванню на вигин з вільним обертанням і 

поступальним рухом у всіх точках навантаження і реакції. Вигин 

досягається шляхом діючої вертикально і під прямим кутом до поздовжньої 

осі балки навантаження обох внутрішніх точок прикладання навантаження 

(внутрішні затискачі). Вертикальне положення кінцевих опор (зовнішні 

затискачі) має фіксуватися. Дане розміщення навантаження повинно 

приводити до постійного моменту і, отже, постійного подовження між 

обома внутрішніми зажимами. Навантаження повинне синусоїдально 

варіюватися. Під час випробування необхідно заміряти необхідну для 

вигину зразка навантаження, прогин і фазовий уповільнення між цими 

двома сигналами як функцію часу. На підставі даних вимірювань 

визначаються втомні властивості випробувального матеріалу. 

ПРИМІТКА 1 Ширина В і висота Н зразка повинні становити не менше 

трикратної величини розміру зерна D. Для забезпечення гнучкості балки 

ефективна довжина L між зовнішніми зажимами повинна становити не 

менше шестиразового максимального значення В і Н. 

ПРИМІТКА 2 Існуючі з технічних причин обмеження випробувального 

пристрою разом з максимальним розміром зерна асфальтобетону можуть 

ускладнити виконання вимог щодо співвідношення B / D і / або H / D. Якщо 

одна з цих вимог не виконана, то випробування може проводитися не в 
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суворій відповідності з даними Додатком, і це повинно бути чітко зазначено 

в протоколі випробування. 

Для заданої частоти f0 синусоїдальної прикладання навантаження 

необхідно провести кілька одиночних випробувань в вентильованого 

навколишньому середовищу і при регульованою температурі. 

ПРИМІТКА 3 віддається за цикл енергія може бути розділена на три 

частини: 

1) В'язка віддача енергії в балці через вигину; 

2) втомним збиток (виникнення мікродефектів і т.д.); 

3) Системні втрати (зменшення). 

2) значно менше, ніж 1), і при оцінці може не враховуватися.  

3), однак, може грати роль при оцінці даних, особливо тоді, коли 

різниця ω0 наближається до першої резонансної частоті випробувального 

пристрою. Вплив 3) може бути визначено тільки шляхом калібрувальних 

вимірювань з використанням еластичного матеріалу з відомим модулем 

Юнга. У використовуваних при оцінці рівняннях коефіцієнт для системних 

втрат позначається буквою Т. Точне значення Т має виводитися з 

проведених під час калібрування вимірів жорсткості. Загалом цей вплив 

може не враховуватися, так як випробувальна частота лежить набагато 

нижче першої резонансної частоти системи; тобто, Т зазвичай може 

визначатися рівної нулю. 

D.1.2 Окреме випробування 

При кожному окремому випробуванні обидва внутрішніх і обидва 

зовнішніх затиску повинні розташовуватися симетрично до центру 

призматичного зразка L / 2. На обидва внутрішні утиски прикладається 

постійна і однакова навантаження. Прикладена сила, заміряний прогин і 

(системне) фазовий уповільнення між силою і прогином записуються. 

Стійкість до втоми зразка визначається згідно з обраним критерієм 

відмови. 
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ПРИМІТКА: Основні положення окремого випробування зображені на 

малюнку D.1. 

 

Пояснення  

1  прикладене навантаження 

2  реакція 

3  зразок 

4  затиск зразка 

5  прогин 

6  повернення в вихідну позицію 

7  вільне поступальний рух і обертання 

Рисунок D.1 - Основні положення чотирьох точкові випробування на 

вигин 
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D.1.3 Крива втоми 

Зразки для повторних одиночних випробувань при однакових умовах 

випробування повинні братися з однакових груп. Випробування 

повторюються із застосуванням різних ступенів обраного умови 

випробування навантаженням (тобто, різні ступені прогину в разі 

постійного виду прогину або різних ступенів сили в разі постійного виду 

сили). Крива втоми суміші складається для обраного випробувального 

умови (складається з частоти, температури і виду навантаження), а 

наступні значення розраховуються наступним чином. 

- ступінь Q умови випробування для виду навантаження, відповідна 

106 циклам, для стійкості до втоми згідно з обраним критерієм відмови k; 

- підйом р втомної кривої, отриманої в системі подвійного логарифма; 

- оцінка стандартного відхилення залишкового розподілу природного 

логарифма стійкості до втоми Sx / y. 

Діапазон довіри у ставленні до Q: ΔQ. 

D.2 Випробувальний пристрій 

D.2.1 Випробувальна машина 

Випробувальний пристрій, яке за допомогою відповідного механізму 

за допомогою двох закріплених на зразку внутрішніх затискачів в стані 

прикласти синусоїдальне навантаження на зразок (рисунок D.1). Частота 

навантаження, f0, повинна утримуватися в діапазоні від 0 Гц до 60 Гц з 

точністю в 0,1 Гц. Випробувальний пристрій повинен складатися зі стійкого 

до корозії металу. Випробувальна система повинна бути оснащена 

системою контролю впливає на зразок виду навантаження, яка відповідає 

чинним для проведення випробування вимогам. Динамометр повинен мати 

діапазон вимірювання не менше ± 2 000 Н і відповідати специфікації для 

вимірювальних датчиків класу точності 0,2. Сила змиритися в центрі між 

двома внутрішніми зажимами. Зсув змиритися на верхній стороні або на 

нижньому боці зразка на одному з двох затискачів або між ними. 
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ПРИМІТКА 1 Резонансна частота динамометра і пов'язаної з ним 

рухомий маси повинна складати не менше 10-кратного значення 

випробувальної частоти. 

ПРИМІТКА 2 Датчик шляху повинен мати діапазон вимірювання в ± 

1,0 мм відповідати специфікації для датчиків шляху класу точності 0,2. 

ПРИМІТКА 3 Резонансна частота датчика шляху і пов'язаної з ним 

рухомий маси повинна складати не менше 10-кратного значення 

випробувальної частоти. 

ПРИМІТКА 4 Прогин змиритися в точці перетину діагоналей верхньої 

або нижньої сторони при х = L / 2. Для перевірки необхідного чистого 

вигину зразка необхідно також заміряти і прогини обох внутрішніх 

затискачів. 

D.2.2 Затискач 

Пристосування, за допомогою якого зразки (балки) в згинального 

рамці можуть бути затиснуті так, щоб на всіх опорах забезпечувалися 

вільне обертання і поступальний рух по горизонталі. Перерахований 

модуль жорсткості контрольної балки з відомим модулем жорсткості 

повинен лежати для модуля в межах 2%, а для фазового уповільнення - в 

межах 0,5º (дивись D.2.5). 

Зовнішні та внутрішні утиски конструюються так, щоб затиснуті ними 

зразки могли вільно обертатися і переміщатися по горизонталі. Прийнятий 

чистий вигин між обома внутрішніми зажимами повинен бути перевірений 

за допомогою виміру прогину на внутрішньому затиску при х = А і в центрі 

зразка при x = L / 2. 

ПРИМІТКА Співвідношення амплітуд прогину в центрі і прогину на 

внутрішніх затискачах має бути константою, яка визначається в такий 

спосіб: 

𝑍(𝐿/2)

𝑍(𝐴)
=

𝑅(𝐴)

𝑅(𝐿/2)
=

3𝐿2−4𝐴2

4𝐴×(3𝐿−4А)
                                                                     (D.1) 
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А повинен вибирається з діапазону 0,25 <A / L <0,4, проте, краще 

значення в одну третину ефективної довжини L (конфігурація ASTM). В 

такому випадку співвідношення становить 1,15. Якщо обране значення A / 

L знаходиться поза даного діапазону, то зазначені в цьому Додатку 

рівняння більше не застосовуються, щоб не приводити до значних 

помилок. 

D.2.3 термостатична регульованої випробувальна камера 

Термостатична регульованої випробувальна камера, яка повинна 

вентилюватися підтримувати середню температуру повітряного потоку на 

відстані не менше 10 мм від зразків (протягом всього періоду 

випробування) з точністю в ± 1º. Температура повинна регулюватися з 

точністю в 0,5ºС. 

D.2.4 Електронне обладнання для збору даних 

D.2.4.1 Електронне обладнання для збору даних, в якому сигнали 

датчика посилюються за допомогою безшумного підсилювача, і переважно 

так, що значення в 10 В або ± 10 В відповідає повному відхиленню стрілки 

в діапазоні вимірювання датчика. 

ПРИМІТКА: Необхідно наявність вихідний фішки для під'єднання 

приладів записи даних і / або приладів обробки даних. 

D.2.4.2 Вихідні дані підсилювача мають бути показані і записуватися 

за допомогою аналогових або цифрових вимірювальних інструментів з 

точністю в 1 Н для сили і 1 мкм для зміщення. 

ПРИМІТКА: Рекомендується цифровий процес перегляду даних 

вимірювання разом з (швидким) перетворенням Фур'є. Вихідні дані даного 

перетворення Фур'є утворюють дискретний частотний спектр. 

D.2.4.3 Для розрахунку подовження, напруги, динамічного модуля 

жорсткості і (в залежності від матеріалу) фазового уповільнення необхідна 

можливість збору значень частотних компонентів при випробувальної 

частоті f0. 
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ПРИМІТКА Даний метод дозволяє перевірити окремі необхідні 

синусоїдальні сигнали щодо обраної частоти і забезпечує пряме вимір 

обумовлене системою фазовий уповільнення між силою і прогином. 

D.2.5 Перевірка функціонування всього випробувального пристрою і 

кріплення зразка 

Все випробувальний пристрій не рідше одного разу на рік 

випробовується за допомогою не менше ніж однієї контрольної балки, чий 

модуль жорсткості (модуль і фазовий уповільнення) відомий. Момент 

вигину (E • I) балки / балок вибирається так, щоб він дорівнював моменту 

вигину зразка зі звичайного асфальтобетону (вибір модуля жорсткості для 

асфальтобетону в діапазоні від 3 ГПa до 14 ГПa). Випробувальна балка 

повинна проходити випробування при не менше ніж 2 частотах, 2 

температурах і 2 ступенях прогину. Перерахований модуль жорсткості 

повинен лежати в межах 2% щодо відомого модуля і в межах 0,5º для 

відомого фазового уповільнення. У разі спостереження систематичних 

відхилень (або великих відхилень), викликаних дією електронних 

конструктивних елементів або механічних частин обладнання, 

допускається коригування результатів програми перерахунку. 

ПРИМІТКА Геометрія контрольної балки повинна вибиратися так, 

щоб її вага була порівняємо з вагою асфальтової балки. Контрольні балки 

повинні кріпитися за тим же методом, що і асфальтові балки. По 

можливості слід віддавати перевагу контрольному матеріалу з фазовим 

уповільненням, не рівним нулю, проте матеріали, наприклад, алюміній (E 

близько 72 ГПа, фазовий уповільнення дорівнює нулю) також прийнятні. 

D.3 Виготовлення зразків 

D.3.1 Розміри 

D.3.1.1 Зразок повинен мати форму призматичної балки з наступними 

номінальними пропорціями і допусками: 

- загальна довжина Ltot не повинна перевищувати ефективну довжину 

L більш ніж на 10%; 
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- різниця між заміряних для ширини і висоти максимальними і 

мінімальними значеннями не повинна бути більше 1,0 мм; різниця між 

заміряних для довжини максимальними і мінімальними значеннями не 

повинна бути більше 2,0 мм; 

-  кут між сусідніми довгодільними сторонами не повинен відхилятися 

від прямого кута більш ніж на 1º. 

ПРИМІТКА Крім того, рекомендується, щоб: 

- ефективна довжина L складала не менше шестикратної величини 

найбільшого з двох значень ширини В або висоти Н; 

- ширина В і висота Н складала не менше трьохкратного значення 

максимального розміру зерна D випробовуваної матеріалу. 

D.3.2 Розпилювання 

Піддаються випробуванню зразки виготовляються шляхом 

випилювання з плит, які або створюються в лабораторії, або беруться з 

зміцнюючого дорожнє полотно шару. Товщина виготовлених в лабораторії 

плит повинна відповідати, як мінімум, необхідній висоті Н плюс 20 мм. 

Балки вирізаються з середини. Відстань між балкою і кромкою плити має 

становити не менше 20 мм. В принципі, такий же метод дійсний для балок, 

які вирізаються з плит, які вибираються зі зміцнюючого дорожнє полотно 

шару. Якщо товщина зміцнюючого дорожнє полотно шару занадто мала 

для виконання вимог щодо співвідношення висоти Н і максимального 

розміру зерна D, то балки повинні бути повернені на кут в 90º. У цьому 

випадку ширина В балки не відповідає вимозі, і це повинно бути вказано в 

протоколі випробування. Поздовжня вісь балки повинна бути паралельна 

осі ущільнення. 

D.3.3 Стан 

Зразок піддається візуальної перевірки, і впадають в очі зовнішні 

прояви, пов'язані з однорідності, ущільнення або пористості, або адгезія 

зерен великого розміру повинні протоколюватися. 
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D.3.4 Кріплення 

Для кріплення внутрішніх і зовнішніх затискачів на балці 

застосовується система, що забезпечує найкраще вільне обертання і 

поступальний рух. Необхідний вигин балки перевіряється шляхом 

вимірювання прогину в двох різних місцях між обома внутрішніми 

зажимами (дивись D.2.2). Як балки, так і рухливі частини між 

динамометром і балкою (наприклад, рухливі рамки, затискачі і датчик 

прогину) повинні зважуватися, а для правильного розрахунку фактора маси 

необхідно визначити точки на балці, на які впливають ці маси. 

ПРИМІТКА1 Зазвичай точки, на які впливають маси, знаходяться на 

внутрішніх затискачах. 

ПРИМІТКА 2 У складі випробовування зразок повинен обертатися на 

90º вздовж її поздовжньої осі по відношенню до його положення, або в 

плиті, виготовленій в лабораторії або отриманої з дороги, за винятком 

використання агрегатів з високим індексом прояву. Обертання означає, що 

зразок не буде випробуватись у напрямку, що він буде завантажений у 

тротуар. Якщо зразок не повертається, він повинен бути включений у 

протокол випробувань. 

D.4 Метод випробування 

D.4.1 Підготовка випробувального пристрою 

D.4.1.1 Термостатична регульованої випробувальна камера і 

використовуваний для прикладання навантаження прилад повинні бути 

доведені до випробувальної температури протягом періоду часу, який не 

коротші зазначених в таблиці D.1 значень. Для запобігання старіння або 

деформації зразка термостування має тривати не більше шести годин. 

Таблиця D.1 - Мінімальний час для доведення зразків до 

випробувальної температури 

Випробувальна температураº С Час Н 

0 2 

20 1 
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D.4.1.2 Різні маси рухомих частин розраховуються наступним чином: 

-  Mbeam, маса всієї балки без маси закріплених затискачів; 

-  Mclamp, маса обох внутрішніх затискачів, включаючи масу речовини, 

що клеїть (якщо використовується) і маса навантажувальної рамки між 

динамометром і механізмом прикладання навантаження; 

- Msensor, маса рухомих частин датчика. 

Якщо на одному з внутрішніх затискачів розташований другий 

датчик для перевірки чистого виду вигину, то його маса повинна бути 

додана до маси затискачів. 

D.4.1.3 Необхідно розрахувати еквівалентну масу Meq, для того, щоб 

можна було використовувати її при розрахунку модуля жорсткості. 

ПРИМІТКА  Значення еквівалентної маси залежить від відстані xε, на 

якому встановлений датчик. 

D.4.2 Проведення випробування на втому 

Д.4.2.1 Балка повинна бути встановлена за допомогою обох 

зовнішніх і обох внутрішніх затискачів в навантажувальної рамці. Після 

цього балка приводиться в рух з обраної синусоидальной частотою f0 і 

спочатку чинним зміщенням. Необхідна для цього сила додається через 

пов'язану з обома внутрішніми зажимами навантажувальну рамку. 

Обраний вид навантаження (тобто, постійний прогин або постійна сила) 

забезпечується за допомогою зворотного зв'язку заміряний сили або зсуву. 

Сила, зміщення і фазовий уповільнення між силою і зміщенням повинні 

записуватися після 100 циклів, а потім через регулярні проміжки. 

ПРИМІТКА: Передбачається проведення не менше 100 вимірювань 

(n = 100 до n = Nf, 50) через рівномірні проміжки протягом всього 

випробування. 

D.4.2.2 Початкове значення розрахованого модуля Smix 

вираховується на підставі значень, виміряних для сили, зміщення і 

фазового уповільнення після сотого циклу (n = 100). Випробування на 
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втому триває, поки розрахований модуль Smix не зменшиться до половини 

свого початкового значення або поки зразок не трісне. 

D.4.3 Вибір умов випробування 

Випробування проводиться для заданої температури і частоти з не 

менш ніж трьома ступенями в обраному типі навантаження (наприклад, три 

ступеня подовження з постійним типом прогину) з не менш ніж шістьма 

повторами для кожного ступеня. Ступеня для обраного типу навантаження 

обираються так, щоб стійкість до втоми лежала в межах діапазону від 104 

циклів до 2 х 106 циклів. 

D.4.4 Обробка даних 

D.4.4.1 За допомогою даних, отриманих при впливі навантаження n (i) 

для сили, зміщення і виник між двома цими сигналами фазового 

уповільнення, обчислюються важливі результати за допомогою зазначених 

в 3.5 рівнянь. Важливі результати випробування зазначаються в формі 

таблиці і графічно щодо впливу навантаження n (i), при якій вони були 

виміряні: 

- амплітуда подовження; 

- амплітуда напруги; 

- модуль комплексного модуля (динамічний модуль жорсткості). 

ПРИМІТКА  За вибором можуть, крім цього, обчислюватися наступні 

результати випробування: 

- (в залежності від матеріалу) фазовий уповільнення; 

- віддається за цикл енергія; 

- додається до циклу n (i) віддана енергія. 

D.4.4.2 Для визначення початкових значень номером першого впливу 

навантаження n (i) має бути 100-ий вплив навантаження. 

D.4.4.3 Якщо проводиться перетворення Фур'є, то віддана енергія 

обчислюється із застосуванням всіх частотних компонентів отриманого 

дискретного частотного спектра (закон Парсеваля). Обрана випробувальна 

частота f повинна дорівнювати одному з частотних компонентів в 
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дискретному частотному спектрі. Якщо зібрані цифрові дані по 

целочисленному кількості циклів, то розраховані для цієї кількості циклів 

середні значення повинні бути встановлені так, щоб вони відповідали 

першого циклу цієї вибіркової проби. 

D.5 Розрахунок і відображення результатів 

D.5.1 На підставі результатів, що представляють термін служби Ni, j, k 

для обраних критеріїв відмови j і набору умов випробування k, зазначеним 

нижче способом встановлюється крива втоми за допомогою лінійної 

регресії між природними логарифмами від Ni, j, k і природними логарифмами 

початкової амплітуди подовження (амплітуда подовження при 100-ом 

циклі): 

ln(𝑁𝑖,𝑗,𝑘) = 𝐴0 + 𝐴1 × ln(𝜀𝑖)                                                                                    (D. 2) 

де 

i  це номер зразка; 

j  це обраний критерій відмови; 

k  це набір умов випробування; 

εi  це заміряна при 100-ом впливі навантаження початкова 

амплітуда подовження. 

D.5.2 Стійкість до втоми змиритися при мінімум трьох ступенях типу 

навантаження з не менш ніж шістьма повторами на кожну ступінь. Повинні 

бути обчислені наступні значення: 

- оцінка А1, запротокольовано як підйом р; 

- оцінка А0, запротокольовано як q; 

- коефіцієнт кореляції регресії r; 

- оцінка залишкового стандартного відхилення σx/y, запротокольовано 

як sx/y; 

- оцінка початкового подовження для обраних критеріїв відмови, при 

яких для заданих умов випробування може очікуватися стійкість до втоми в 

106. 
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D.6 Протокол випробувань 

Протокол випробувань, крім зазначених у розділі 7 цих, повинен 

містити такі дані: 

а) опис перевірки належної функції всього випробувального пристрою 

і кріплення зразка, включаючи результати даного випробування; 

b) середня кількість циклів і певний для кожного ступеня обраного 

типу навантаження стандартне відхилення; 

с) початкове подовження, яке відповідає обраними критеріями 

відмови і обраним умовам випробування стійкості до втоми в 106 циклів; 

d) підйом р втомної кривої; 

е) точки, в яких замірялися окремі дані. 

ПРИМІТКА 1 результат випробування охоплює вимірювання на не 

менше ніж 18 одиночних зразках. 

D.7 Точність 

Точність даного методу випробування ще не встановлена. 
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ДОДАТОК Е 

(нормативний) 

Непряме випробування на розтягнення циліндричних зразків 

 

Е.1 Принцип 

Цей додаток описує параметри асфальтобетону, який піддається 

випробуванню на втому за допомогою повторного непрямого випробування 

на розтягнення (англ.: Indirect Tensile Test, ITT) з постійним типом 

навантаження. Для цього випробування можуть застосовуватися 

циліндричні зразки, які створені в лабораторії або взяті з допомогою 

кернового буріння з зміцнюючого дорожнє полотно шару. Циліндричний 

зразок піддається повторній дії тиском в формі половини синуса 

(гаверсінус) на вертикальну площину діаметра. Даний вид навантаження 

призводить до відносно рівномірному розтягуючому напрузі вертикально 

до прикладеному навантаженню і у вертикальній площині діаметру і цим 

викликає відмова зразка шляхом тріщини вздовж середнього ділянки 

вертикального діаметра. Отримана горизонтальна деформація зразка 

змиритися; необхідно використовувати коефіцієнт Пуассона для 

обчислення растягуючого подовження в центрі зразка. Стійкість до втоми 

визначається як загальна кількість впливів навантаження, досягнуте до 

руйнування зразка. 

Е.2 Випробувальний пристрій 

Е.2.1 Навантаження 

Здатність навантаження система повинна бути в змозі передавати 

мінімальне навантаження в діапазоні від 0,5 кН до 10 кН з точністю в 

0,25%. 

ПРИМІТКА 1 Для досягнення необхідних навантажень може 

використовуватися випробувальний пристрій, здатний навантажувати до 

50 кН. 
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ПРИМІТКА 2 Максимальний навантажувальний об’єм залежить від 

розміру зразка, температури та модуля жорсткості матеріалу. 

Е.2.2 Деформація 

Датчик для вимірювання деформації вздовж горизонтальній площині 

діаметру, який в змозі вимірювати в межах діапазону вимірювань від 2 до 

3,75 мм з точністю не менше 0.1%. 

ПРИМІТКА Два послідовно підключених пристрої для вимірювання 

подовження, тип 632.11 С фірми «MTS Corporation» довели свою 

придатність. 

Е.2.3 Термостатична випробувальна камера 

Термостатична випробувальна камера повинна бути в змозі 

регулювати температуру в діапазоні від 2ºС до 20ºС з точністю не менше ± 

1 º. 

E.2.4 Система запису та вимірювання 

Записуючі та вимірювальні пристрої для визначення навантаження на 

стиск і горизонтальні деформації, які повинні бути виміряні з мінімальною 

частотою 400 Гц. 

ПРИМІТКА Якщо застосовується циклічне навантаження, частота 

вимірювальної системи повинна бути здатною вимірювати щонайменше 20 

значень на імпульс навантаження (наприклад, якщо застосовується 

частота f = 10 Гц, система повинна дозволити вимірювання з частотою 200 

Гц ). 

Е.2.5 Навантажувальні рами 

Е.2.5.1 Рама 

Здатність навантаження рамка (дивись малюнок Е.1) повинна 

складатися з двох смуг контакту. Верхня смуга кріпиться на опорі, яка 

монтується на направляючої стійки з опорними втулками. 

ПРИМІТКА  Напрямні стійки з опорними втулками центрують зразок, 

утримують смуги контакту у вертикальній площині і запобігають небажаний 
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рух зразка під час випробування. Верхня притискна плита (1,0 ± 0,1) кг 

надає додаткове статичне навантаження на зразок. 

 

Пояснення  

1  Динамометр 

2  Асфальтобетонний зразок 

3  Пристрій для вимірювання подовження 

4  Смуги деформації 

5  Смуги контакту 

Рисунок Е.1 - Навантажувальне пристосування з смугами 

навантаження і деформації і зразком, встановленим в передбаченої 

позиції 

E.2.5.2 Завантажувальні смуги 

Завантажувальні смужки (див. Рис. E.2) з увігнутими поверхнями та 

закругленими краями мають радіуси кривизни (50 ± 2,5) мм та ширину  

(12,7 ± 0,2) мм для зразків номінального діаметра 100 мм і радіуси 

кривизни (75 ± 3,75) мм та ширини (19,1 ± 0,2) мм для зразків номінального 

діаметра 150 мм. 
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E.2.5.3 Система вимірювання деформації 

Дві смуги відповідного металу, до яких повинні бути закріплені 

деформаційні перетворювачі. Смужки повинні бути закріплені на 

протилежних сторонах горизонтального діаметрального плану  клеєм, або 

пружинами. Перетворювачі повинні бути розташовані таким чином, щоб 

відхилення від довжини горизонтального діаметра протягом циклу 

навантаження можна було сканувати та зафіксувати реєстраційним 

обладнанням. 

ПРИМІТКА 1 Довжина смуг залежить від товщини зразка. 

Рекомендується мати набор смуг різної довжини. 

ПРИМІТКА 2 Контактні поверхні деформаційних смуг можуть бути 

увігнутими з радіусом, щоб відповідати номінальному радіусу зразка. 

ПРИМІТКА 3  На рисунках Е.1 та Е.2 показана відповідна система, в 

якій сталеві смуги товщиною 2 мм, шириною 10 мм і, як правило, 80 мм 

довжиною. 

 

Вид збоку     Вид спереду 

Пояснення  

1 Смуги деформації        2 Смуги контакту 

3 Пристрій виміру подовження     4 Асфальтовий зразок 

Рисунок Е.2 - Зображення смуг контакту і деформації 
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Е.2.6 Направляюче пристосування 

Пристосування, яке в якості прикладу відображено на малюнку Е.3. 

ПРИМІТКА Направляюче пристосування служить як для правильної 

установки і приклеювання смуг деформації, так і для правильної 

центрування смуг контакту. Зображене на малюнку Е.3 пристосування 

підходить для зразків діаметром в 100 мм і 150 мм і для смуг деформації 

різної довжини. 

ПРИМІТКА Швидкотвердіючий клей був визнаний придатним. 

 

Рисунок Е.3 - Приклад направляючого пристосування для 

зразків діаметром 100 мм і 150 мм 

E.2.7 Альтернативна вимірювальна система 

Крім того, може бути використана монтажна рамка LVDT відповідно 

до EN 12697-26: 2011, Додаток С. 
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Е.3 Виготовлення зразків 

Е.3.1 Зразки 

Повинні бути створені від 10 до 18 зразків (дивись Е.4.2 і примітка). 

Вік зразків повинен становити не менше одного тижня. Підлягають 

випробуванню циліндричні зразки виготовляються відповідно до одного з 

наступних методів: 

- виготовлені в лабораторії і ущільнені за допомогою вібратора 

зразки, EN 12697-31; 

- зразки, взяті з допомогою кернового буріння з виготовлених в 

лабораторії асфальтових плит, EN 12697-31; 

- зразки, взяті з допомогою кернового буріння з зміцнюючого дорожнє 

полотно шару, EN 12697-27. 

Е.3.2 Розміри зразків 

Зразки повинні: 

- при максимальному розмірі зерна в 25 мм мати товщину не менше 

40 мм і діаметр (100 ± 3) мм; або 

- при максимальному розмірі зерна в 38 мм мати товщину не менше 

60 мм і діаметр (150 ± 3) мм. 

Розміри зразків вимірюються згідно EN 12697-29. 

Якщо використовуються деформаційні смуги, ці смуги повинні бути 

розташовані та приклеєні (якщо не використовуються пружини) на 

протилежних сторонах горизонтальної діаметрової площини за допомогою 

установки позиціонування. Навантажувальні смуги повинні 

розташовуватися на вертикальній діаметрній площині. 

Е.3.4 Кондиціювання 

Перед випробуванням зразки не менше 4 годин повинні зберігатися 

в термостатична регульованої випробувальної камері і витримуватися при 

встановленій випробувальної температурі. 
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Е.4 Методи випробування 

Е.4.1 Випробування повинно закривати не менше одного діапазону 

ступеня подовження в приблизно від 100 με до 400 με, а стійкість до 

старіння випробувального матеріалу повинна лежати в діапазоні від 103 до 

106. 

Для циклічних випробувань початкова амплітуда деформації 

повинна бути від 50 мкм/м до 200 мкм/м. 

ПРИМІТКА У випадку матеріалів з високим модулем жорсткості 

вантажопідйомність випробувальної машини може означати, що 

неможливо досягти верхнього кінця рекомендованого діапазону вихідних 

динамічних деформацій натягу. Однак, за можливості, можна досягти 

більш високих динамічних штамів шляхом зменшення товщини зразка. 

Е.4.2 Зразки випробовуються при трьох ступенях напруги з не менш 

ніж трьома зразками на кожну ступінь напруги для виготовлених в 

лабораторії зразків і з не менш ніж п'ятьма зразками для бурового керна з 

зміцнюючого дорожнє покриття шару. 

ПРИМІТКА Відібрані з зміцнюючого дорожнє полотно шару бурові 

керни вибираються за випадковим принципом, щоб бути 

репрезентативними для відчуває ділянки (дивись також примітка до Е.5.5). 

E.4.3 Зразок розміщується у завантажувальному пристрої таким 

чином, щоб осі смуг деформації (90 ± 5) ° до осі завантажувальних смуг. 

E.4.4 Датчики деформації або монтажна рамка LVDT повинні бути 

встановлені та налаштовані практично до кінця їх каліброваного ходу 

таким чином, щоб вони залишалися в межах їх каліброваного діапазону, 

оскільки зразок деформується горизонтально. 

Е.4.5 Випробування починається з навантажувальної амплітудою в 

250 кПа. Необхідно повторно докласти навантаження в формі половини 

синуса (гаверсінус), а саме з часом навантаження в 0,1 сек. з наступною 

паузою спокою в 0,4 сек. Якщо показується на моніторі деформація під час 

перших 10 впливів навантаження виходить за допустимі подовження (100 
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до 400) με, то випробування повинно бути негайно зупинено, і 

відрегульована ступінь навантаження. 

ПРИМІТКА Значення ступеня напруги в 250 кПа підтвердило свою 

практичність у використанні. Досвідчені випробувачі можуть вибирати 

підходящу ступінь напруги, яка підходить для жорсткості випробувального 

матеріалу. 

ПРИМІТКА 2 Як альтернатива, циклічний силовий сигнал може 

застосовуватися без будь-яких періодів відпочинку, визначених частотою f. 

E.4.6 Під час випробування навантаження та горизонтальна 

деформація постійно контролюються і фіксуються за попередньо 

встановленими інтервалами. Щоб увімкнути розрахунок початкового 

модуля жорсткості, перші 200 циклів навантаження слід вимірювати 

безперервно. 

E.4.7 Якщо на вертикальній осі показані очевидні тріщини або 

деформація динамічного розтягу збільшується вдвічі від початкового 

значення, випробування зупиняється. 

Е.5 Розрахунок і відображення результатів 

Е.5.1 Зазначений в Е.5.2 до Е.5.6 метод повинен проводитися для 

кожного зразка. 

Е.5.2 Стійкість до втоми визначається як загальне число впливу 

навантаження, при якій зразок повністю руйнується. Стійкість до втоми 

чітко розпізнається з відносини між логарифмом кількості впливів 

навантаження і загальною горизонтального навантаження (дивись рисунок 

Е.5). 

ПРИМІТКА 1 Для оцінки тривалості стомлення застосовується 

звичайний критерій відмови Nf / 50. 

ПРИМІТКА 2 Альтернативні критерії відмови можна визначити 

відповідно до методів розсіювання енергії. 
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Розміри в міліметрах 

 

Пояснення  

Y  горизонтальна деформація (в міліметрах) 

X  кількість впливів навантаження 

1  стійкість до втоми 

Рисунок Е.4 - Визначення стійкості до втоми зразка 

Е.5.3 Максимальне розтягуюче подовження і розтягуюча напруга в 

центрі зразка обчислюються відповідно до таких рівнянь: 

𝜎 =
2𝐹

𝜋 + 𝑡 + 𝛺
                                                                                                                 (Е. 1) 

𝜀 = (
2∆𝐻

𝛺
) × [

1 + 3𝜈

4 + 𝜋 × 𝜈 − 𝜋
]                                                                                    (Е. 2) 

𝜀0 = 2,1
∆𝐻

𝛺
                                                                                                                      (Е. 3) 

𝑆𝑚𝑖𝑥 =
𝜎𝑠

𝜀𝑠
× (1 + 3𝜈)                                                                                                     (Е. 4) 
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де 

σ це горизонтальне напруження в центрі зразка, в мегапаскалях 

(МПа); 

F це  вимірювана сила, у ньютонах (Н); 

t  це товщина зразка, в мм (мм); 

Ω це діаметр зразка, в мм (мм); 

ε  це горизонтальна деформація, в мікронах на метр (мкм/м); 

ΔH  це горизонтальна деформація, в міліметрах (мм); 

σo  це максимальне значення напруженості напруги при імпульсі 

навантаження, в мегапаскалях (МПа); 

σa  це амплітуда напруги під час циклічного навантаження, в 

мегапаскалях (МПа); 

εo  це стійка горизонтальна стискувальна деформація між 

імпульсами навантаження, в мікронах на метр (мкм/м); 

εa  це амплітуда деформації при циклічному навантаженні, в 

мікронах на метр (мкм/м); 

Smix  це модуль жорсткості, в мегапаскалях (МПа). 

E.5.4. Початкове подовження εа,in, як показано на рисунку Е.6, 

обчислюється за допомогою рівняння (Е.3) на підставі загальної 

горизонтальної деформації при 100-ом впливі навантаження. 

Якщо застосовується циклічне навантаження, то амплітуда 

початкової деформації εо,in повинна бути розрахована з виміряної 

амплітуди деформації 100-го циклу навантаження. 
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 Пояснення 

Y  горизонтальна деформація 

Х  час 

а загальна горизонтальна деформація 

b  стійка деформація 

c  пластична деформація 

Рисунок E.5 - Визначення загальної горизонтальної деформації 

Е.5.6 Критерій втоми для окремого асфальтобетону визначається на 

підставі значень випробуваних зразків. Ставлення регресії за методом 

найменшого квадрата повинно узгоджуватися зі значеннями логарифма 

початкового подовження як незалежна змінна величина і зі значеннями 

логарифма стійкості до втоми як залежна змінна величина за допомогою 

рівнянь (Е.4) і (Е.5). 

lg(𝑁𝑓) = 𝑘 + 𝑛 ×  lg(𝜀0)                                                                                              (Е. 5) 

𝑁𝑓 = 𝑘 × (
1

𝜀0
)

𝑛

                                                                                                               (Е. 6) 

де 

Nf  це кількість впливів навантаження; 

k, n  це матеріальні константи; 

ε0  це розтяжне подовження в центрі зразка, в με. 
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ПРИМІТКА Зазвичай слід збільшити число зразків, якщо R2 менше 0,9. 

Е.6 Протокол випробувань 

Протокол випробувань, крім зазначених у розділі 7 цих, повинен 

містити такі дані: 

а) графічне і математичне відображення критерію втоми; 

в) коефіцієнт кореляції R2. 

ПРИМІТКА1 результат випробування охоплює вимірювання на не 

менше ніж 18 окремих зразків. 

Е.7 Точність 

При випробуванні бурових кернів діапазон довіри подовження, 

відповідного 0,5 х 106 впливів навантаження, для ймовірності в 95% 

становить в середньому 13 με. 
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