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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13179-2:201_  

(EN 13179-2:2013, IDT) «Методи випробування мінеральних 

наповнювачів для бітумних сумішей. Частина 2. Бітумоємність», 

прийнятий методом перевидання (перекладу), — ідентичний щодо 

EN 13179-2:2013 «Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures — 

Part 2: Bitumen number». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей 

стандарт в Україні, — ТК 38 «Стандартизація продуктів 

нафтопереробки і нафтохімії». 

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства 

України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— вилучено «Передмову» до EN 13179-2:2013 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» 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). 
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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 ВИПРОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ НАПОВНЮВАЧІВ ДЛЯ 

БІТУМНИХ СУМІШЕЙ 

Частина 2. Бітумоємність 

 

TESTS FOR FILLER AGGREGATE USED IN BITUMINOUS MIXTURES 

Part 2. Bitumen number 

                                                                                                                         

Чинний від 201Х—ХХ—ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт установлює метод чисельного визначання 

умовної в'язкості суміші вода-наповнювач. 

Метод застосовують для контролю виробництва наповнювача, 

який використовують в бітумних сумішах. 

 

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 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  
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EN 1426 Bitumen and bituminous binders — Determination of 

needle penetration  

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 932-2 Методи випробувань з визначання загальних 

характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення 

лабораторних проб 

EN 932-5 Методи випробувань з визначання загальних 

характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне 

устаткування та калібрування 

EN 1426 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності 

голки (пенетрації) 

 

3 ТЕМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять. 

3.1 бітумоємність (bitumen number) 

Кількість води на 100 г наповнювача, необхідна для отримання 

суміші з установленою умовною в'язкістю 

3.2 лабораторна проба (laboratory sample) 

Проба, отримана з об'ємної проби для лабораторних 

досліджень 

3.3 досліджувана частина (test portion) 

Проба, яку повністю використовують під час одного 

випробування 

 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

 

В суміш наповнювача, розміщеній в циліндричній чашці, 

впродовж 5 с проникає алюмінієвий штамп діаметром 8 мм та масою 
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15 г. Визначають кількість води, необхідної для проникнення штампа в 

суміш на глибину від 5,0 мм до 7,0 мм. 

 

5 АПАРАТУРА 

 

5.1 Уся апаратура, якщо не зазначено інше, повинна відповідати 

загальним вимогам згідно з EN 932-5. 

5.2 Ваги з похибкою зважування до ± 0,1 г. 

5.3 Посудина з нержавіючої сталі, яка має форму усіченого 

конуса, висотою (65 ± 5) мм, діаметром верху (95 ± 5) мм та діаметром 

пласкої основи (65 ± 5) мм. 

5.4 Бюретка об’ємом 50 см3. 

5.5 Гнучкий шпатель. 

5.6 Циліндрична чашка з внутрішнім діаметром (30 ± 1) мм, 

висотою (30 ± 1) мм та товщиною стінки (2,0 ± 0,2) мм. 

5.7 Пенетрометр згідно з EN 1426. 

5.8 Круглий алюмінієвий штамп діаметром (8,0 ± 0,1) мм та 

масою (15,0 ± 0,2) г, який установлюють в пенетрометр замість 

тримача голки. 

5.9 Секундомір з точністю до 0,2 с. 

5.10 Демінералізована вода. 

 

6 ПІДГОТУВАННЯ ДОСЛІДЖУВАНИХ ЧАСТИН 

 

Для отримання досліджуваних частин суху лабораторну пробу 

скорочують згідно з EN 932-2. Потрібно не менше ніж три досліджувані 

частини масою не менше ніж 50 г. 

Примітка. Можна використовувати механічний розділювач проб. 
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7 ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ 

 

В посудину з нержавіючої сталі зважують (50,0 ± 0,1) г сухого 

наповнювача та додають з бюретки очікувану кількість 

демінералізованої води (х1). Використовуючи шпатель виконують 

перемішування та розтирання впродовж (300 ± 10) с. 

Примітка 1. х1 — очікувана кількість води, необхідна для отримання 
установленого значення проникнення штампу в суміш. 

Примітка 2. Для запобігання випаровуванню води потрібно приділяти увагу 
якомога меншому розподіленню суміші. 

Циліндричну чашку заповнюють сумішшю, запобігаючи 

утворенню повітряних бульбашок, та вирівнюють поверхню. Чашку з 

сумішшю кладуть на основу пенетрометра. Нижню частину штампу 

підводять до поверхні суміші, установлюють шкалу на нуль та 

дозволяють штампу проникати в суміш впродовж (5,0 ± 0,1) с. 

Визначають глибину проникності з округленням до 0,1 мм та кількість 

доданої з бюретки води (х1) з округленням до 0,1 см3. 

Якщо глибина проникності становить менше ніж 5,0 мм або 

більше ніж 7,0 мм, то додаткову досліджувану частину змішують з 

відкоригованим об'ємом води (х2) та повторюють зазначену в цьому 

розділі процедуру. 

 

8 РОЗРАХУНОК ТА ВИРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Бітумоємність BN розраховують за формулою: 

BN = 2 xn,       (1) 

де xn — числове значення об'єму води, в кубічних сантиметрах, 

який використовують для отримання результату визначення глибини 

проникності в межах від 5,0 мм до 7,0 мм. 

Розраховане значення виражають з округленням до цілого 

числа. 

Примітка. Показники точності наведено у додатку А. 
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9 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ  

 

9.1 Обов’язкові дані 

Протокол випробування повинен містити наступну інформацію: 

а) умовну в’язкість (бітумоємність); 

b) посилання на цей стандарт; 

с) торгову марку наповнювача; 

d) дату проведення випробування. 

9.2 Необов’язкові дані 

Протокол випробування може містити наступну інформацію: 

а) найменування і місце відбирання проби; 

b) опис матеріалу; 

с) опис процедури відбирання проби. 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код згідно з ДК 004: 75.140; 93.080.20 

 

Ключові слова: бітумінозні матеріали, бітумні суміші, 

бітумоємність, глибина проникності, дорожньо-будівельні матеріали, 

наповнювач. 
 




