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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12850:201_  

(EN 12850:2009, IDT) «Бітум та бітумні в'яжучі. Визначання рН бітумних 

емульсій», прийнятий методом перевидання (перекладу), — ідентичний 

щодо EN 12850:2009 (версія en) «Bitumen and bituminous binders — 

Determination of the pH value 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 12850:2009 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 рН БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ 

 

Bitumen and bituminous binders 

DETERMINATION OF THE pH VALUE OF BITUMINOUS EMULSIONS 

                                                                                                                         

Чинний від 201Х—ХХ—ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт установлює метод визначання рН бітумних 

емульсій. 

Цей метод використовують для аніонних бітумних емульсій, 

катіонних бітумних емульсій та бітумних емульсій, вироблених з 

використанням неіоногенних поверхнево-активних речовин. 

Примітка. За певних обставин значення рН може свідчити про іонний 
характер бітумної емульсії. Однак, ця інформація має бути підтверджена 
випробуванням з визначання полярності частинок згідно з EN 1430 [1]. 

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. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче 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 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous 

binders 

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) 

ISO 756-1 Propan-2-ol for industrial use — Methods of test — Part 1: 

General 

ISO 1388-1 Ethanol for industrial use — Methods of test — Part 1: 

General 

ISO 5272 Toluene for industrial use — Specifications 

ISO 5280 Xylene for industrial use — Specification 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

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

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) 

ISO 756-1 Ізопропанол технічний. Методи випробування. 

Частина 1: Загальні положення 

ISO 1388-1 Етанол технічний. Методи випробування. Частина 1. 

Загальні положення 

ISO 5272 Толуол технічний. Технічні умови 

ISO 5280 Ксилол технічний. Технічні умови 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

Нижче подано термін, вжитий в цьому стандарті, та визначення 

позначеного ним поняття. 

3.1 значення рН (pH value) 

Від’ємний десятковий логарифм концентрації іонів водню в молях 

на літр розчину. 

 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

 

Використовуючи стандартні буферні розчини калібрують рН метр 

та електрод. Потім визначають значення рН досліджуваного розчину. 

 

5 РЕАКТИВИ ТА МАТЕРІАЛИ 

 

Використовують тільки реактиви відомих аналітичних марок та 

воду класу 3 згідно з EN ISO 3696. 

5.1 Ксилол згідно з ISO 5280 або толуол згідно з ISO 5272 або 

інша очищаюча речовина, придатна для розчинення бітуму. 

5.2 Ізопропанол згідно з ISO 756-1 або переважно етанол згідно з 

ISO 1388-1. 

Примітка. За можливості потрібно використовувати етанол. 

Можна використовувати інші очищаючі речовини, за умови 

підтвердження їх ефективності. За необхідності це має бути відображено 

у протоколі випробування. 

5.3 Стандартні буферні розчини, два, один буферний розчин з 

рН рівним 7,0 (для нейтральної електричної рівноваги), а інший розчин із 

значенням рН близьким до очікуваного. 

5.4 Розчин хлориду калію, 3 моль/л. 
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6 АПАРАТУРА ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

Звичайна лабораторна апаратура та вироби зі скла, рН-метр та 

рН-електроди (об’єднані або не об’єднані). 

 

7 ВІДБИРАННЯ ТА ПІДГОТУВАННЯ ПРОБ 

 

Лабораторну пробу відбирають згідно з EN 58, а підготування до 

випробування виконують згідно з EN 12594.  

 

8 ВИКОНАННЯ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Електрод та рН-метр калібрують згідно з інструкцією виробника, 

використовуючи стандартні буферні розчини (5.3). 

Досліджувану пробу емульсії обережно перемішують і в достатній 

кількості наливають у скляну склянку об’ємом 250 см3. 

Встановлюють температуру досліджуваної проби емульсії 

(25 ± 5) °С, за необхідності охолоджуючи пробу. 

Електрод промивають водою, протирають та занурюють в 

досліджувану пробу емульсії на рекомендовану виробником мінімальну 

глибину. Як тільки значення рН стабілізується, виконують його 

зчитування. Якщо через 1 хв значення рН не стабілізується, то про це 

повідомляють в протоколі випробування. Можна вказати приблизне 

значення рН. 

Електрод виймають з досліджуваної проби емульсії та очищують 

його в такій послідовності: 

— промивають водною фазою емульсії, за її наявності; 

— промивають водою; 

— промивають ізопропанолом або етанолом (5.2); 
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— промивають ксилолом або толуолом (5.1) або іншою 

очищаючою речовиною, придатною для розчинення бітуму; 

— промивають ізопропанолом або етанолом (5.2); 

— промивають водою. 

Електроди зберігають у розчині хлориду калію (5.4). 

Примітка. Інструкцію з очищення та зберігання електродів застосовують у 
разі  відсутності відповідної інформації від виробника. 

 

9 ВИРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Значення рН виражають з точністю до 0,1 рН. Якщо значення рН 

не стає постійним через 1 хв, то про це повідомляють в протоколі 

випробування. 

 

10 ТОЧНІСТЬ 

 

Примітка. Точність цього методу було встановлено на основі досвіду. 
Можливо ці дані потрібно буде змінити, коли доступними стануть результати 
статистично правильної серії випробувань. 

10.1 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 

повному дотриманні методу, може перевищити 0,3 рН тільки в одному 

випадку з двадцяти. 

10.2 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 0,5 % тільки в одному 

випадку з двадцяти. 
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11 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Протокол випробування повинен містити наступну інформацію: 

a) тип досліджуваної проби та інформація для її повної 

ідентифікації; 

b) посилання на цей стандарт; 

c) будь-яке відхилення, у випадку використання інших очищаючих 

речовин, відмінних від рекомендованих (див. розліл 5); 

d) будь яка зміна рН, якщо через 1 хв значення рН не 

стабілізується; 

e) результат випробування (див. розділ 9); 

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

g) дату відбирання проби, дату підготовки проби та дату 

випробування. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

 

1 EN 1430 Bitumen and bituminous binders — Determination of 

particle polarity of bituminous emulsions. 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код згідно з ДК 004: 75.140; 91.100.50 

 

Ключові слова: бітум, бітумне в’яжуче, бітумінозні матеріали, 

бітумна емульсія, дорожньо-будівельні матеріали, значення рН, 

сполучальні речовини. 
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