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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 
 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12848:201_  

(EN 12848:2009, IDT) «Бітум та бітумні в'яжучі. Визначання стійкості 

бітумних емульсій під час змішування з цементом», прийнятий методом 

перевидання (перекладу), — ідентичний щодо EN 12848:2009 (версія en) 

«Bitumen and bituminous binders — Determination of mixing stability with 

cement of bituminous emulsions». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт 

в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства 

України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— вилучено «Передмову» до EN 12848:2009 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей 

стандарт»; 

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

«Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни 

та визначення понять», «Бібліографію» та «Бібліографічні дані» — 

оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— долучено національний додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними 

стандартами, посилання на які є в цьому стандарті). 

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу 

стандартів ДСТУ ISO 80000. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому 

стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних 

документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Бітум та бітумні в'яжучі 

ВИЗНАЧАННЯ СТІЙКОСТІ БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ ПІД ЧАС 

ЗМІШУВАННЯ З ЦЕМЕНТОМ 

Bitumen and bituminous binders 

DETERMINATION OF MIXING STABILITY WITH CEMENT OF 

BITUMINOUS EMULSIONS 

                                                                                                                         

Чинний від 201Х—ХХ—ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт установлює метод визначання стійкості бітумних 

емульсій під час змішування з цементом. Цей метод застосовують для 

надстійких емульсій бітумних катіонних, а також для повільнорозпадних і 

надстійких емульсій бітумних аніонних. 

Попередження. Під час проведення випробування за цим 

стандартом можуть використовуватися небезпечні речовини, операції та 

обладнання. Цей стандарт не передбачає розгляду всіх небезпечних 

ситуацій, пов’язаних з його застосуванням. Відповідальність за 

встановлення заходів щодо забезпечення техніки безпеки та охорони 

здоров’я, а також визначення обмежень щодо застосування цього 

стандарту несе його користувач. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування 

цього стандарту. У  разі  датованих  посилань  застосовують тільки 
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наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись 

останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).  

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous 

binders 

EN 197-1 Cement — Part 1: Composition, specifications and 

conformity criteria for common cements 

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test 

samples 

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and 

test methods (ISO 3696:1987) 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих 

EN 197-1 Цемент. Частина 1: Склад, технічні умови та критерії 

відповідності для звичайних цементів 

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для 

випробування 

EN ISO 3696 Вода для застосування в лабораторіях.  

Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987) 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

Нижче подано термін, вжитий в цьому стандарті, та визначення 

позначеного ним поняття. 

3.1 стійкість під час змішування з цементом (mixing stability with 

cement) 

Маса коагульованого матеріалу (бітум + цемент), утворена під час 

змішування бітумної емульсії з цементом, в умовах випробування згідно 

з цим стандартом. 
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4 СУТЬ МЕТОДУ 

 

Бітумну емульсію змішують з цементом за заданих умов. Потім 

суміш проціджують через сито та зважують матеріал, який залишився на 

ситі. 

 

5 РЕАКТИВИ ТА МАТЕРІАЛИ 

 

Використовують тільки реактиви відомих аналітичних марок та 

воду класу 3 згідно з EN ISO 3696. 

Використовують портландцемент CEM I класу R згідно з EN 197-1. 

 

6 АПАРАТУРА ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

Звичайна та нижченаведена лабораторна апаратура та вироби зі 

скла. 

6.1 Сито з нержавіючої сталі або латуні з номінальними діаметром 

рами від 75 мм до 200 мм та розміром отворів 2,0 мм. 

6.2 Сито з нержавіючої сталі або латуні з номінальними діаметром 

рами від 75 мм до 200 мм та розміром отворів 0,16 мм. 

6.3 Приймачі для сита діаметром від 75 мм до 200 мм, який 

відповідає діаметру сит. 

6.4 Круглодонний посуд зі скла або нержавіючої сталі об’ємом 

500 см3. 

6.5 Градуйований циліндр об’ємом  250 см3. 

6.6 Ваги з можливістю зважування до 500 г з похибкою до ± 0,1 г. 

6.7 Скляний або сталевий стержень з номінальним діаметром 

5 мм та заокругленими кінцями. 

6.8 Сушильна шафа, яка забезпечує температуру (110 ± 5) °С. 

6.9 Секундомір з точністю 0,2 с або більшою за інтервалу часу 

300 с. 
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7 ВІДБИРАННЯ ТА ПІДГОТУВАННЯ ПРОБ 

 

Досліджуваний матеріал відбирають згідно з EN 58, а підготування 

до випробування виконують згідно з EN 12594.  

 

8 ВИКОНАННЯ ВИПРОБУВАННЯ 

 

8.1 Загальні положення 

Випробування виконують за нормальних лабораторних умов за 

температури від 18 °C до 28 °C. 

8.2 Просіювання цементу 

Просіюють цемент (див. розділ 5), використовуючи сито з 

розміром отворів 0,16 мм, зазначене в 6.2. Цемент, що пройшов через 

сито, просушують в сушильній шафі (6.8) за температури (110 ± 5) °С. 

Перед проведенням випробування цемент зберігають в ексикаторі або в 

герметичній посудині. 

8.3 Випробування 

Сито з розміром отворів 2 мм (6.1) та приймач (6.3) промивають і 

висушують у сушильній шафі (6.8) впродовж 30 хв. Потім охолоджують в 

ексикаторі  та  разом зважують сито та приймач (m1). 

В круглодонну посудину (6.4) зважують (50,0 ± 0,1) г цементу. 

Потім додають 100 см3 досліджуваної проби бітумної емульсії та негайно 

перемішують впродовж 1 хв круговими рухами зі швидкістю 1 раз на 

секунду. Після чого додають 150 см3 води та перемішують ще 3 хв з 

такою ж швидкістю. 

Отриману суміш проціджують через сито з розміром отворів 

2 мм (6.1), видаляючи усю суміш з круглодонної посудини шляхом 

повторного промивання водою. Після виливання всієї суміші з 

круглодонної посудини сито додатковою промивають водою, виливаючи 
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її з висоти (150 ± 5) мм до тих пір, доки вода, що проходить через сито, 

не стане прозорою. 

Сито кладуть на приймач та висушують їх у сушильній шафі (6.8) 

впродовж 1 год. Потім охолоджують в ексикаторі та зважують. 

Висушування, охолодження та зважування повторюють до тих пір, доки 

маса (m2) не стане постійною (доки різниця між зважуванням не буде 

менше ніж 0,1 г). 

 

9 РОЗРАХУНОК 

 

Стійкість досліджуваної проби під час змішування з цементом Sc, 

у грамах, розраховують за формулою: 

Sc = m2 - m1, 

де m1 – маса сита та приймача, г; 

m2 – маса сита, приймача та проби після висушування, г. 

 

10 ВИРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Отриманий згідно з розділом 9 результат випробування 

виражають у грамах з округленням до 0,1 г. 

 

11 ТОЧНІСТЬ 

 

Примітка 1. Точність методу було визначено згідно з EN ISO 4259 [1]. 
Примітка 2. Дані точності взято з NF T 66-024 [2]. 

 

11.1 Повторюваність 

Різниця між двома результатами випробування, отриманими 

одним і тим же оператором, під час роботи на одному і тому ж 

обладнанні, за однакових умов, на ідентичному досліджуваному 

в’яжучому, з тієї ж проби, впродовж тривалого проміжку часу, при 
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повному дотриманні методу, може перевищити 0,2 г тільки в одному 

випадку з двадцяти. 

11.2 Відтворюваність 

Різниця між двома результатами випробування, отриманими 

одним і тим же оператором, під час роботи на одному і тому ж 

обладнанні, за однакових умов, на ідентичному досліджуваному 

в’яжучому, з тієї ж проби, впродовж тривалого проміжку часу, при 

повному дотриманні методу, може перевищити 0,4 г тільки в одному 

випадку з двадцяти. 

 

12 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Протокол випробування повинен містити наступну інформацію: 

a) тип досліджуваної проби та інформація для її повної 

ідентифікації; 

b) посилання на цей стандарт; 

c) результат випробування (див. розділ 10); 

d) будь-яке узгоджене відхилення від зазначеної процедури тощо; 

e) дату відбирання проби, дату підготування проби та дату 

випробування. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

 

1 EN ISO 4259 Petroleum products — Determination and application 

of precision data in relation to methods of test (ISO 4259:2006) 

2 NF T 66-024:1984 Emulsions de bitume — Essai de stabilité au 

ciment (Bitumen emulsions — Test of stability with cement) 

3 ASTM D 6935 Standard test method for determining cement mixing 

of emulsified asphalt 
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ І/АБО 

МОДИФІКОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ, ПОСИЛАННЯ 

НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ 

 

1 ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. 

Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT) 

2 ДСТУ Б EN 197-1:2015 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови 

та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT) 
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бітумна емульсія, дорожньо-будівельні матеріали, сполучальні речовини, 

стійкість під час змішування з цементом. 
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