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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 
 
Цей національний стандарт ДСТУ EN 933-1:201_  

(EN 933-1:2012, IDT) «Методи випробувань з визначання геометричних 

характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначання гранулометричного 

складу. Метод просіювання», прийнятий методом перевидання 

(перекладу), — ідентичний щодо EN 933-1:2012 (версія en) «Tests for 

geometrical properties of aggregates — Part 1: Determination of particle size 

distribution — Sieving method». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт 

в Україні, — ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали». 

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства 

України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— 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; 

— вилучено «Передмову» до EN 933-1:2012 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

— по тексту стандарту надано нумерацію формул згідно з 6.6.1 

ДСТУ 1.5:2015; 

— долучено національний додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними 

стандартами, посилання на які є в цьому стандарті). 
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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 

 

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ З ВИЗНАЧАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ 

Частина 1. Визначання гранулометричного складу. Метод просіювання 
 

TESTS FOR GEOMETRICAL PROPERTIES OF AGGREGATES 

Part 1. Determination of particle size distribution. Sieving method 

                                                                                                                         
Чинний від 201Х—ХХ—ХХ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Цей стандарт установлює еталонний метод промивання та 
сухого просіювання для визначання гранулометричного складу 
заповнювачів, який використовують для типового випробування та у 
спірних випадках. Для інших цілей, зокрема контролю виробництва на 
підприємстві, можна використовувати інші методи випробування, якщо 
підтверджено їх кореляцію з еталонним методом. Це стосується всіх 
заповнювачів, у тому числі легких заповнювачів, з номінальним 
розміром до 90 мм, але за виключенням наповнювача. 

Примітка 1. Гранулометричний склад наповнювачів визначають згідно з 
EN 933-10 Оцінювання тонких фракцій. Зерновий склад наповнювачів 
(просіювання струменем повітря). 

Примітка 2. Сухе просіювання без промивання можна використовувати 
для заповнювачів, що не містять частинок, які призводять до злипання. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

Наведені нижче нормативні документи необхідні для 

застосування цього стандарту. У разі датованих посилань  
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застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань 
потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів 
(разом зі змінами). 

EN 932-2 Tests for general properties of aggregates — Part 2: 
Methods for reducing laboratory samples  

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates — Part 5: 
Common equipment and calibration  

EN 933-2 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 2: 
Determination of particle size distribution — Test sieves, nominal size of 
apertures 

ISO 3310-1 Test sieves — Technical requirements and testing — 
Part 1: Test sieves of metal wire cloth 

ISO 3310-2 Test sieves — Technical requirements and testing — 
Part 2: Test sieves of perforated metal plate 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 932-2 Методи випробувань з визначання загальних 
характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення 
лабораторних проб 

EN 932-5 Методи випробувань загальних характеристик 
заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і 
калібрування 

ЕN 933-2 Методи випробувань з визначання геометричних 
характеристик заповнювачів. Частина 2. Визначання гранулометричного 
складу. Випробувальні сита, номінальні розміри отворів сит 

ISO 3310-1 Сита. Технічні вимоги та випробування. Частина 1. 
Сита лабораторні з металевого дроту 

ISO 3310-2 Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи 
випробування. Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих 
пластин 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 
 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять. 

3.1 заповнювач (aggregate) 
Зернистий мінеральний матеріал, що використовують у 

будівництві, який може бути природним, штучним або повторно 
використовуваним 

3.2 досліджувана частина (test portion) 

Проба, яку повністю використовують під час одного 

випробування 

3.3 постійна маса (constant mass) 

Маса, яка відрізняється не більше ніж на 0,1 %, за результатами 
окремих послідовних зважувань після висушування впродовж не 

менше ніж 1 год. 
Примітка. У багатьох випадках постійну масу можна досягнути шляхом 

висушування досліджуваної частини в сушильній шафі (див. 5.3) за температури 
(110 ± 5) °С впродовж заданого часу. Випробувальні лабораторії можуть визначити 
час, необхідний для досягнення постійної маси для певного типу та розміру зразка, 
в залежності від потужності використовуваної сушильної шафи. 

 

4 СУТЬ МЕТОДУ 
 

Випробування полягає в розподіленні та розділенні матеріалу 

на фракції за крупністю, використовуючи набір різних сит в порядку 

зменшення їх розмірів. Розміри отворів і кількість сит вибирають 

відповідно до виду проби та необхідної точності. 

Даний метод випробування полягає в промиванні і сухому 

просіюванні. У випадку, якщо промивання може призвести до зміни 

фізичних властивостей легких заповнювачів, то виконують сухе 

просіювання, а процедуру згідно з 7.1 не виконують. 
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Масу залишку зерен на різних ситах відносять до вихідної маси 

матеріалу. Отримані загальні частки, що проходять через кожне сито, 

представляють в чисельній формі та, за необхідності, в графічному 

вигляді (див. додаток D). 

 

5 АПАРАТУРА 
 

Уся апаратура, якщо не зазначено інше, повинна відповідати 

загальним вимогам згідно з EN 932-5. 

5.1 Випробувальні сита з розмірами отворів згідно з EN 933-2, 

які відповідають вимогам ISO 3310-1 та ISO 3310-2. 

5.2 Щільно прилягаючий приймач і кришка для сит. 

5.3 Вентиляційна сушильна шафа, яка забезпечує підтримання 

температури повітря в межах (110 ± 5) °С, або інше обладнання для 

висушування заповнювача, яке в процесі висушування не призводить 

до руйнування зерен заповнювача. 

5.4 Устаткування для промивання. 

5.5 Ваги для визначення маси досліджуваної частини з точністю 

до ± 0,1 %. 

5.6 Лотки, щітки. 

5.7 Механізм для просіювання (не обов'язково). 

 

6 ПІДГОТУВАННЯ ДОСЛІДЖУВАНИХ ЧАСТИН 
 
Для отримання необхідної кількості досліджуваних частин проби 

повинні бути скорочені згідно з EN 932-2. 
Примітка. Для мінімізації виділення і втрати пилуватих частинок перед 

скороченням доцільно змочити зразки, які містять значну кількість дрібних 
частинок. 
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Розмір кожної досліджуваної частини повинен відповідати 

вимогам таблиці 1. 

Таблиця 1 — Мінімальний розмір досліджуваної частини 

Розмір заповнювача D 
(максимальний), мм 

Маса заповнювача, 
кг 

Об’єм легкого 
заповнювача (дм3) 

90 80 - 
32 10 2,1 
16 2,6 1,7 
8 0,6 0,8 

≤ 14 0,2 0,3 
Примітка 1. Для заповнювачів, з розміром зерен менше ніж 90 мм, мінімальну 
масу досліджуваної частини можна розрахувати методом інтерполяціі за масою 
згідно з таблицею 1 з використанням формули: M = (D / 10)2, де M — мінімальна 
маса досліджуваної частини, кг; D — розмір заповнювача, мм. 
Примітка 2.  Якщо розмір досліджуваних частин менше, ніж значення в таблиці 1, 
то точність методу випробувань може бути знижена. У такому разі розмір 
досліджуваних частин зазначають у протоколі випробування (9.2). 
Примітка 3. Для заповнювачів з густиною частинок більше ніж 3,00 Мг/м3 (див.  
EN 1097-6) масу досліджуваної частини, наведеної в таблиці 1, потрібно 
відповідно відкоригувати на основі відношення густини для отримання 
досліджуваної частини приблизно того ж об’єму, як і заповнювачів з нормальною 
густиною. 
Примітка 4. Для вибору відповідного мінімального розміру досліджуваних частин 
для легких заповнювачів згідно з EN 13055 використовують колонку з об’ємами. 
Об’єм для заповнювачів іншого розміру можна інтерполювати. 

Скорочення проби повинно забезпечувати отримання 

досліджуваної частини масою більшою за мінімально необхідну, але 

не заздалегідь точно визначене значення. 

Досліджувану частину висушують до постійної маси, нагріваючи 

за температури (110 ± 5) ºС. Потім охолоджують, зважують та 

записують масу як M1. 

Для деяких типів заповнювачів під час висушування за 

температури 110 °С відбувається досить сильне коагулювання 

частинок, що перешкоджає відокремленню окремих частинок під час 

наступних операцій промивання та/або просіювання. Для таких 

заповнювачів використовують процедуру згідно з додатком B. 
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Для всіх заповнювачів з D = 31,5 мм або більше можна 

використовувати процедуру згідно з додатком A. 

 

7 ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ 
 

7.1 Промивання 
Досліджувану частину кладуть в посудину і заливають 

достатньою кількістю води для її покриття. 
Примітка 1. Витримування проби у воді впродовж 24 год сприяє 

розпушенню грудок. Допускається використання змочувачів. 

Пробу перемішують з інтенсивністю, достатньою для 

забезпечення повного відокремлення та переведення дрібних 

частинок у зважений стан. 

Змочують обидві сторони випробувального сита з розміром 

отворів 0,063 мм, яке використовують виключно для даного методу, і 

зверху встановлюють захисне сито (з розміром отворів 1 мм або 2 мм). 

Сита розміщують таким чином, щоб суспензія, що проходить через 

випробувальне сито, виливалась у відходи або, за необхідності, 

збиралась у спеціальну посудину. Вміст посудини виливають на 

верхнє сито. Промивання продовжують, до тих пір доки вода, що 

проходить через випробувальне сито з розміром отворів 0,063 мм, не 

стане прозорою. 
Примітка 2. Необхідно вживати заходи для запобігання перевантаженню, 

переповненню або пошкодженню випробувального сита з розміром отворів 
0,063 мм або захисного сита. Для деяких заповнювачів необхідно виливати з 
посудини на захисне сито тільки зважені дрібні частинки, продовжуючи 
промивання крупного залишку в посудині та змивання зважених дрібних частинок 
на захисне сито доки вода, що проходить крізь сито з розміром отворів 0,063 мм, 
не стане прозорою. 

Залишок на ситі з розміром отворів 0,063 мм висушують за 

температури (110 ± 5) ºС до постійної маси. Потім охолоджують, 

зважують і записують масу як M2. 
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7.2 Просіювання 
Промитий і висушений матеріал (або безпосередньо висушену 

пробу) насипають у просіювальну колону. Колона складається з 

набору сит, встановлених разом і розташованих зверху вниз в порядку 

зменшення розмірів отворів, приймача і кришки. 
Примітка 1. Досвід показує, що під час промивання не завжди 

видаляються усі дрібні частинки. Тому необхідно включити в набір випробувальне 
сито з розміром отворів 0,063 мм. 

Колону струшують вручну або механічно. Потім сита один за 

одним знімають, починаючи з сита з найбільшим розміром отворів. 

Кожне сито струшують вручну, використовуючи приймач та кришку для 

уникнення втрати матеріалу. 
Примітка 2. На ефективність механічного просіювання впливає  тип 

заповнювача, час просіювання, завантаженість сита та параметри струшування, 
такі як амплітуда і частота. Час механічного просіювання ретельно підбирають. 

Увесь матеріал, який проходить через кожне сито переносять на 

наступне сито в колоні, перш ніж продовжувати випробування з цим 

ситом. Необхідно уникати перевантаження сита. 
Примітка 3. Щоб уникнути перевантаження сит масова кількість фракцій 

заповнювача (в грамах), що залишилася на ситі після закінчення просіювання, має 
становити не більше: 

A ∙ √d
200

 , (1) 

де А — площа сита, мм2; 

     d — розмір отвору сита, мм. 

У разі перевантаження використовують одну з наступних 

процедур: 

а) розділяють фракцію на менші частини і просіюють їх одна за 

одною; 

b) розділяють частину проби, що проходить через найближче 

більше сито, використовуючи розділювач проб або квартування, і 
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продовжують випробування на скороченій досліджуваній частині, 

враховуючи скорочення в наступних розрахунках. 

Процес просіювання вважають завершеним, якщо додаткове 

просіювання не призводить до зміни маси залишку матеріалу на будь-

якому ситі більше ніж на 1,0 %. 
Примітка 4. В залежності від характеристик заповнювача процес 

просіювання можна вважати завершеним, якщо залишок матеріалу змінюється не 
більше ніж на 1,0 % після просіювання впродовж 1 хв. 

Примітка 5. Для легких заповнювачів на кожному ситі в кінці операції 
просіювання потрібно залишати не більше одного шару зерен. 

7.3 Зважування 
Зважують залишок матеріалу на ситі з найбільшим розміром 

отворів і записують його масу як R1. 

Виконують таку ж процедуру для сита, що знаходиться 

безпосередньо нижче, і записують масу як R2. 

Для отримання маси залишку матеріалу процедуру повторюють 

для всіх сит в колоні та записують масу залишку як R3, R4, Ri, Rn. 

Зважують просіяний матеріал, що залишився у приймачі, за 

наявності, і записують його масу як P. 

 

8 РОЗРАХУНОК ТА ВИРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

8.1 Розрахунки 
У листі даних випробування, приклад якого наведено у 

додатку С, записують різні маси. 

Масу залишку на кожному ситі розраховують у відсотках від 

вихідної маси висушеного матеріалу M1. 

Розраховують загальний відсоток матеріалів від маси 

висушеного вихідного матеріалу, що проходить через кожне сито до 

сита з розміром отворів 0,063 мм. 
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Відсотковий вміст дрібних частинок f, що проходять через сито з 

розміром отворів  0,063 мм, розраховують за формулою: 

 f = 
( M1 - M2 ) + P

M1
 ∙100 , (2) 

де M1 — маса висушеної досліджуваної частини, кг; 

М2 — маса висушеного залишку на ситі з розміром отворів 

0,063 мм, кг; 

P — маса просіяного матеріалу, що залишився у 

приймачі, кг. 

Для сухого просіювання: 

 f = 
100  ∙  P

M1
 , (3) 

8.2 Перевіряння результатів 
Якщо сума мас Ri та P відрізняється від маси M2 більше ніж на 

1 %, то випробування потрібно повторити. 

8.3 Точність 
Нижченаведені значення точності випробування узяті з 

«Пропонований метод CEN для визначання гранулометричного складу 

заповнювачів. Метод просіювання піску. Результати міжлабораторних 

випробувань 1996/7» Європейського проекту № 134. 

Значення збіжності r1 та відтворюваності R1 визначали на основі 

двох повторюваних випробувань, виконаних на кожній з трьох фракцій 

дрібного заповнювача 0/0,4 і двох фракцій 0/2 мм в 17 лабораторіях 

дев'яти європейських країн. Кожна лабораторія підготувала 

(використовуючи жолобковий розділювач) і послідовно перевірила два 

різні зразки масою 200 г і 30 г. 

Для будь-якого розміру сита з базового набору, що складається 

з сит з розміром отворів від 0,063 мм до 4 мм, значення точності 

можуть бути вказані у такий спосіб: 
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r1 = 0,042 ∙ �{X ∙ (100,0-X)} , (4) 

R1 = 0,086 ∙ �{X ∙ (100,0-X)} , (5) 

де Х — середнє значення загального відсотка матеріалу, що 
проходить через сито фактичного розміру. 

Точність значним чином залежить від завантаження окремих 
сит, перевантаження сит призводить до зниження точності даних, а 
менше завантаження сит призводить до отримання більш точних 
даних. 

 
9 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ  
 
9.1 Обов’язкові дані 
Протокол випробування повинен містити наступну інформацію: 
a) посилання на цей стандарт; 
b) ідентифікацію проби; 
c) ідентифікацію лабораторії; 
d) дату отримання проби; 
e) метод випробування (промивання та просіювання або сухе 

просіювання); 
f) значення повного проходу через кожне сито у відсотках від 

маси досліджуваної частини з округленням до десятих для сита з 
розміром отворів 0,063 мм і до цілого числа для інших сит. 

9.2 Необов’язкові дані 
Протокол випробування може містити наступну інформацію: 
а) найменування і місце відбирання проби; 
b) опис матеріалу та процедуру скорочення проби; 
c) графічне зображення результатів (див. додаток D); 
d) акт відбирання проб; 
e) розмір досліджуваної частини; 
f) дату проведення випробування.   
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСІХ 
ЗАПОВНЮВАЧІВ З D ≥ 31,5 ММ 

A.1 Суть методу 
У цьому альтернативному методі випробовування промивання 

та сухе просіювання виконують таким же способом, як наведено в 

розділі 7, але для підготовки досліджуваної частини використовують 

альтернативну процедуру. 

Досліджувану частину перед висушуванням спочатку 

розділяють, використовуючи випробувальне сито з розміром отворів 

16 мм. Висушену напівпробу, що залишилася на випробувальному ситі 

з розміром отворів 16 мм, промивають на випробувальних ситах з 

розмірами отворів 0,063 мм і 16 мм, потім висушують і знову 

просіюють. 

Напівпробу, що проходить крізь сито з розміром отворів 16 мм, 

також висушують, додають до неї частки розміром від 0,063 до 16 мм 

першої напівпроби. Кількість висушених частинок, що проходять через 

сито з розміром отворів 16 мм скорочують. Цю скорочену напівпробу 

потім промивають на випробувальному ситі з розміром отворів 

0,063 мм, висушують і знову просіюють. 

Модифіковані розрахунки використовують для додаткових 

етапів. 
Примітка 1. Цей альтернативний метод вводить додаткові етапи до 

основного методу, але зменшує кількість матеріалу меншого розміру, який 
необхідно промити, висушити та просіяти. 

Примітка 2. Цей метод не використовують як альтернативу методу «сухого 
просіювання без промивання». 

А.2 Апаратура 
Використовують апаратуру згідно з розділом 5 та наведену 

нижче: 
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A.2.1 Випробувальне сито з перфорованою пластиною з 

розміром отворів 16 мм, яке використовують для поділу початкової 

досліджуваної частини перед висушуванням. 

А.3 Проведення випробування 
A.3.1 Підготовка початкової досліджуваної частини 
Для підготовки початкової досліджуваної частини, розміром 

згідно з таблицею 1, скорочують розмір лабораторної проби, 

використовуючи процедури, наведені у розділі 6. 

Початкову досліджувану частину розділяють, використовуючи 

випробувальне сито з розміром отворів 16 мм. За необхідності сито 

змочують для уникнення втрати на цьому етапі пилуватих частинок. 
Примітка. Етап розділення заповнювача виконують в стані «як отримали». 

Однак, доцільним є висушування лабораторної проби для видалення зайвої 
вологи. 

Частинки, що залишились на випробувальному ситі з розміром 

отворів 16 мм (MC), висушують до постійної маси згідно з розділом 6. 

Потім охолоджують, зважують та записують їх масу як MC1. 

Частинки, що проходять через випробувальне сито з розміром 

отворів 16 мм (MF), висушують до постійної маси згідно з розділом 6. 

Потім охолоджують, зважують та записують їх масу як MF1. 

A.3.2 Перша стадія промивання — частинок, які залишились 
на випробувальному ситі з розміром отворів 16 мм 

Висушені частинки, які залишились на випробувальному ситі з 

розміром отворів 16 мм (MC), промивають, використовуючи 

випробувальне сито з розміром отворів 16 мм та випробувальне сито з 

розміром отворів 0,063 мм, згідно з 7.1. 

Промиті частинки, які залишились на випробувальному ситі з 

розміром отворів 16 мм, висушують до постійної маси згідно з 7.1. 

Потім охолоджують, зважують та записують їх масу як MC2. 
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Промиті частинки, які пройшли через випробувальне сито з 

розміром отворів 16 мм і залишились на випробувальному ситі з 

розміром отворів 0,063 мм, висушують до постійної маси згідно з 7.1. 

Потім охолоджують, зважують та записують їх масу як MC3. 

A.3.3 Перша стадія сухого просіювання — частинок, які 
залишились на випробувальному ситі з розміром отворів 16 мм 

Сухе просіювання висушених частинок, які залишились на 

випробувальному ситі з розміром отворів 16 мм (масою MC2), 

виконують згідно з 7.2. Використовують випробувальне сито з 

розміром отворів 16 мм, відповідні випробувальні сита з розміром 

отворів більше ніж 16 мм та приймач. 

Записують масу матеріалу, який залишився на 

випробувальному ситі з розміром отворів 16 мм та випробувальних 

ситах з більшими розмірами отворів, згідно з 7.3. 

Усі частинки, що проходять через випробувальне сито з 

розміром отворів 16 мм, зберігають і записують їх масу як MC4. 

A.3.4 Стадія підготовки — висушеної напівпроби, яка 
проходить через випробувальне сито з розміром отворів 16 мм 

Частинки з розміром фракції 0,063/16 мм з частинок, які 

залишились на випробувальному ситі з розміром отворів 16 мм (масою 

MC3 і масою MC4), додають до частинок з початкової досліджуваної 

частини, які пройшли крізь випробувальне сито з діаметром отворів 

16 мм (MF). Потім перемішують, зважують і записують їх загальну масу 

як MF2. 
Примітка. Маса MF2 не повинна відрізнятися від маси  

(MF1 + MC3 + MC4) більше ніж на 10 г. 

Комбіновану висушену напівпробу скорочують до розміру згідно 

з таблицею 1, прийнятого для розміру заповнювача D рівного 16 мм. 

Масу скороченої проби записують як MF3. 
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A.3.5 Друга стадія промивання — скороченої напівпроби, 
яка проходить через випробувальне сито з розміром отворів 
16 мм 

Висушені частинки, які проходять через випробувальне сито з 

розміром отворів 16 мм (масою MF3), промивають, використовуючи 

випробувальне сито з розміром отворів 0,063 мм, згідно з 7.1. 

Промиті частинки, які залишились на випробувальному ситі з 

розміром отворів 0,063 мм, висушують до постійної маси згідно з 7.1. 

Потім охолоджують, зважують та записують їх масу як MF4. 

A.3.6 Друга стадія сухого просіювання — скороченої 
напівпроби, яка проходить через випробувальне сито з розміром 
отворів 16 мм 

Просіювання висушених частинок фракції 0,063/16 мм (масою 

MF4), виконують згідно з 7.2. 

Масу матеріалу, який залишився на кожному випробувальному 

ситі згідно з 7.3, записують використовуючи позначення RF3, RF4, RFn, 

а масу частинок, які проходять через випробувальне сито з розміром 

отворів 0,063 мм як PF. 

A.4 Розрахунок і вираження результатів 
A.4.1 Початкова маса сухого матеріалу 
Використовуючи записані в А.3.1 значення, початкову масу 

сухого матеріалу розраховують за формулою: 

M1= MC1 + MF1 , (А.1) 

де М1 — початкова маса висушеної досліджуваної частини; 

MC1 — початкова маса висушеної досліджуваної частини, 

яка залишилась на випробувальному ситі з розміром отворів 16 мм; 

MF1 — початкова маса висушеної досліджуваної частини, 

яка проходить через випробувальне сито з розміром отворів 16 мм. 
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A.4.2 Маса матеріалу, який залишився на ситах на першій 
стадії сухого просіювання 

Для розрахунку маси матеріалу, який залишився на кожному 

ситі Rn, у відсотках від маси вихідного висушеного матеріалу M1, 

використовують значення записані в A.3.3. 

A.4.3 Маса матеріалу, який залишився на ситах на другій 
стадії сухого просіювання 

Еквівалентну масу від висушеної досліджуваної частини, 

використовуючи значення, записані в А.3.6, розраховують за 

формулами: 

P = PF  ∙ MF2  MF3⁄  , (А.2) 

та 

Rn= RFn ∙ MF2 MF3⁄  , (А.3) 

де MF2 — початкова маса висушеної досліджуваної частини, яка 

проходить через випробувальне сито з розміром отворів 16 мм; 

MF3 — маса висушеної скороченої напівпроби, яка 

проходить через випробувальне сито з розміром отворів 16 мм; 

P — еквівалентна маса сухого просіяного матеріалу, який 

залишився на приймачі; 

PF — маса сухого просіяного матеріалу, який залишився на 

приймачі; 

Rn — еквівалентна маса сухого просіяного матеріалу, який 

залишився на кожному ситі; 

RFn — маса сухого просіяного матеріалу, який залишився на 

кожному ситі. 
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А.4.4 Маса дрібних частинок, які проходять через сито з 
розміром отворів 0,063 мм 

Масу дрібних частинок FC1 з частинок, які залишились на 

випробувальному ситі з розміром отворів 16 мм, розраховують, 

використовуючи значення записані в А.3.1 і А.3.2, за формулою: 

FC1= MC1 -  (MC2 +  MC3),  (А.4) 

де FC1 — маса дрібних частинок із частинок, які залишились на 

випробувальному ситі з розміром отворів 16 мм; 

MC1 — початкова маса висушеної досліджуваної частини, 

яка залишилась на випробувальному ситі з розміром отворів 16 мм; 

MC2 — маса висушених частинок, які залишились на 

випробувальному ситі з розміром отворів 16 мм після першої стадії 

промивання; 

MC3 — маса висушених частинок, які проходять через 

випробувальне сито з розміром отворів 16 мм після першої стадії 

промивання. 

Еквівалентну масу дрібних частинок FF1 з частинок, які 

залишились на випробувальному ситі з розміром отворів 16 мм, 

розраховують, використовуючи значення записані в А.3.4 і А.3.5, за 

формулою: 

FF1 =  MF2 MF3  ∙⁄  (MF3 -  MF4),  (А.4) 

де FF1 — маса дрібних частинок, які залишились на 

випробувальному ситі з розміром отворів 16 мм; 

MF2 — початкова маса висушеної дослідної частини, яка 

проходить через сито з розміром отворів 16 мм; 

MF3 — маса висушеної скороченої напівпроби, яка 

проходить через випробувальне сито з розміром отворів 16 мм; 

MF4 — маса висушених частинок після другої стадії 

промивання. 
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Загальну еквівалентну масу дрібних частинок f розраховують за 

формулою: 

f = FC1+ FF1 + P,  (А.5) 

де f — загальна еквівалентна маса дрібних частинок. 

A.4.5 Гранулометричний склад частинок 
Для розрахунку загального проходу через кожне сито у 

відсотках від початкової маси сухого матеріалу (М1) використовують 

значення маси та еквівалентної маси матеріалу, який залишився на 

кожному ситі, згідно з А.4.2 і А.4.3. 

Для розрахунку відсотка дрібних частинок від початкової маси 

сухого матеріалу M1 використовують значення загальної еквівалентної 

маси дрібних частинок згідно з A.4.4. 

A.4.6 Перевіряння результатів 
Якщо сума мас Rn і f відрізняється більше ніж на 1 % від 

початкової маси сухого матеріалу M1, то випробування повторюють. 
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ДОДАТОК В 

(обов’язковий) 

МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ ЗАПОВНЮВАЧІВ, НЕПРИДАТНИХ 
ДЛЯ ВИСУШУВАННЯ В СУШИЛЬНІЙ ШАФІ 

Для заповнювачів, висушування який в сушильній шафі за 

температури 110 ºC є неможливим, необхідну кількість досліджуваних 

частин дублюють, а їх маси записують. Вміст вологи в кожній 

дубльованій парі досліджуваних частин визначають шляхом 

висушування в сушильній шафі за температури (110 ± 5) °С. 

Іншу досліджувану частину перевіряють методом промивання та 

просіювання без попереднього висушування. Початкову масу цієї 

висушеної досліджуваної частини M1
´, розраховують, вважаючи, що 

дубльовані досліджувані частини мають однаковий вміст вологи.
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ДОДАТОК С 

(довідковий) 

ПРИКЛАД ЛИСТА ДАНИХ ВИПРОБУВАННЯ 

ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД — МЕТОД 
ПРОСІЮВАННЯ ЗГІДНО З EN 933-1 Лабораторія: 

Ідентифікація проби Відбирання проби 
Дата : 
Оператор: 

Використовуваний метод: промивання та просіювання / сухе 
просіювання (не доречне виключити) 

Загальна маса висушеного матеріалу, M1 = (або M1' = див. 

додаток B) 

Маса висушеного матеріалу після промивання, M2 =  

Маса висушених дрібних частинок, видалених промиванням,  

M1 - M2 = 

Розмір 
отворів сита, 

мм 

Маса 
залишку Ri, 

кг 

Відсоток 
залишку 

100 · Ri / M1 
(% за масою) 

Повний прохід 
100 - � (100∙ Ri M1⁄ ) 

(% за масою) 
 R1 

R2 

  
 

(з округленням до 
цілого числа) 

Матеріал у 
приймачі P 

 

Відсоток дрібних частинок, які проходять через сито з розміром отворів 
0,063 мм, f = �M1 - M2� + P

M1
 ∙ 100 

Для сухого просіювання, f= 100 ∙ P
M1

 ∙ 100 (з округленням до десятих) 

 

�Ri + P = Зауваження: 

M2 - (∑Ri + P )
M2

·100 = < 1% 
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Масу висушеної досліджуваної частини записують як M1, якщо її 

визначають безпосередньо, або як M1', якщо її розраховують, 

використовуючи дублікат досліджуваної частини.  
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ДОДАТОК D 

(довідковий) 

ГРАФІЧНЕ ВИРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 
Умовні позначення: 

y — повний прохід, %; 

х — сита з квадратними отворами, мм; 

z — повний залишок, %. 

Рисунок D.1 — Графічне вираження результатів 
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ДОДАТОК Е 

(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 
1 EN 1097-6 Tests for mechanical and physical properties of 

aggregates — Part 6: Determination of particle density and water 

absorption 

2 EN 13055 Lightweight aggregates. 
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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 Б EN 932-5:2015 Методи випробувань загальних 

характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне 

устаткування і калібрування (EN 932-5:2012, IDT +  

EN 932-5:2012/АС:2014, IDT) 

2 ДСТУ ISO 3310-1:2017 Сита. Технічні вимоги та випробування. 

Частина 1. Сита лабораторні з металевого дроту  

(ISO 3310-1:2016, IDT) 

3 ДСТУ ISO 3310-2:2007 Решета та сита контрольні. Технічні 

вимоги та методи випробування. Частина 2. Решета контрольні з 

перфорованих металевих пластин (ISO 3310-2:1999, IDT). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код згідно з ДК 004: 91.100.50; 93.080.20 

 

Ключові слова: заповнювач, гранулометричний склад, 

досліджувана частина, просіювання. 
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