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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 
 
Цей національний стандарт ДСТУ EN 13074-1:201_ 

(EN 13074-1:2011, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Відновлення в’яжучого з 

бітумних емульсій та бітумних в’яжучих, розріджених летким 

розчинником або нелетким розріджувачем. Частина 1. Відновлення 

шляхом випаровування», прийнятий методом перевидання 

(перекладу), — ідентичний щодо EN 13074-1:2011 (версія en) «Bitumen 

and bituminous binders — Recovery of binder from bituminous emulsion or 

cut-back or fluxed bituminous binders. Part 1: Recovery by evaporation». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт 

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

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 13074-1:2011 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

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 

ВІДНОВЛЕННЯ В’ЯЖУЧОГО З БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ ТА БІТУМНИХ 

В’ЯЖУЧИХ, РОЗРІДЖЕНИХ ЛЕТКИМ РОЗЧИННИКОМ АБО 

НЕЛЕТКИМ РОЗРІДЖУВАЧЕМ 

Частина 1. Відновлення шляхом випаровування  

Bitumen and bituminous binders 

RECOVERY OF BINDER FROM BITUMINOUS EMULSION OR  

CUT-BACK OR FLUXED BITUMINOUS BINDERS  

Part 1. Recovery by evaporation 

                                                                                                                         
Чинний від 201Х—ХХ—ХХ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Цей стандарт установлює метод відновлення в’яжучого з 

бітумних емульсій та бітумних в’яжучих, розріджених летким 

розчинником або нелетким розріджувачем, після витримування за 

температури навколишнього середовища впродовж 24 год та за 

температури 50 °С впродовж 24 год, що забезпечує можливість 

проведення подальших випробувань  з мінімальними змінами 

характеристик в’яжучого. 

Метод використовують для всіх типів бітумних емульсій, 

модифікованих або не модифікованих полімерами, а також для всіх 

типів бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником або 

нелетким розріджувачем, як модифікованих, так і не модифікованих 

полімерами. 
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Для бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником або 

нелетким розріджувачем, цей метод є лише проміжною стадією, після 

чого потрібно виконати стабілізацію згідно з EN 13074-2. Однак, 

безпосереднє випробування відновленого в’яжучого використовують 

для оцінки можливості використання розріджувачів рослинного 

походження для розрідження бітумних в’яжучих. 
Примітка. Відновлене в’яжуче не обов'язково є ідентичним вихідному 

в’яжучому. 

Попередження. Під час проведення випробування за цим 

стандартом, можливе використання небезпечних речовин, операцій та 

обладнання. Цей стандарт не передбачає розгляду всіх небезпечних 

ситуацій, пов’язаних з його застосуванням. Небезпеку, пов'язану з 

використанням даного методу було встановлено з використанням 

бітумного в’яжучого, розрідженого летким розчинником, що містить 

10 % гасу та 90 % бітуму марки 160/220, і було встановлено досить 

низький ступінь небезпеки, щоб приймати її до уваги. Відповідальність 

за виявлення і встановлення заходів щодо забезпечення 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 наведені видання. У разі недатованих посилань 

потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів 

(разом зі змінами). 

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous 

binders 
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EN 1428 Bitumen and bituminous binders — Determination of water 

content in bitumen emulsions — Azeotropic distillation method 

EN 1431 Bitumen and bituminous binders — Determination of 

residual binder and oil distillate from bitumen emulsions by distillation 

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test 

samples 

EN 13074-2 Bitumen and bituminous binders — Recovery of binder 

from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders — 

Part 2: Stabilisation after recovery by evaporation 

EN 13808 Bitumen and bituminous binders — Framework for 

specifying cationic bituminous emulsions 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

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

EN 1428 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання вмісту води в 

бітумних емульсіях. Метод азеотропної дистиляції 

EN 1431 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання залишкового 

в’яжучого та нафтового дистиляту з бітумних емульсій методом 

дистиляції 

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

випробування 

EN 13074-2 Бітум та бітумні в’яжучі. Відновлення в’яжучого з 

бітумних емульсій та бітумних в’яжучих, розріджених летким 

розчинником або нелетким розріджувачем. Частина 1. Стабілізація після 

відновлення шляхом випаровування 

EN 13808 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до катіонних 

бітумних емульсій 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 
 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять. 

3.1 відновлене в’яжуче (recovered binder) 
Матеріал, що залишився після обробки бітумної емульсії або 

бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником чи нелетким 
розріджувачем, відповідно до цього методу 

3.2 мінеральний розріджувач (mineral flux) 
Розріджувач вуглехімічного, нафтохімічного або нафтового 

походження чи суміш цих компонентів 
3.3 рослинний розріджувач (vegetal flux) 

Тип біорозріджувача, який отримують виключно з продуктів 
рослинного походження (рослин). 

Примітка. Два попередніх визначення відповідають визначенням згідно з 
EN 15322 [1]. 

 

4 СУТЬ МЕТОДУ 
 
Тонкий шар бітумної емульсії або бітумних в’яжучих, 

розріджених летким розчинником чи нелетким розріджувачем, 

розподіляють на пластині з відповідного матеріалу. Потім витримують 

в лабораторії за температури навколишнього середовища впродовж 

24 год та поміщають на 24 год у вентильовану сушильну шафу, 

розігріту до температури 50 °С. 

 

5 АПАРАТУРА 
 
Звичайна лабораторна апаратура та вироби зі скла, а також 

наведені нижче. 
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5.1 Пласкі пластини з відомою площею поверхні, оснащені 

ребрами з максимальною внутрішньою висотою 35 мм і мінімальною 

площею поверхні 0,04 м2. Внутрішня основа пластини не повинна мати 

деформацій більших ніж 1 мм. Кількість пластин має відповідати 

достатній кількості в’яжучого для подальших випробувань. 

Пластини мають бути виготовлені з відповідного 

антиприлипального матеріалу, наприклад силікону, або можуть бути 

облицьовані антиприлипальним покриттям, наприклад силіконовим; 

або пластини можуть бути облицьовані відповідним папером або 

тканиною, які не допускають прилипання. У разі використання паперу 

або тканини, які не допускають прилипання, потрібно уникати будь-

яких нерівностей, зокрема надаючи паперу точних розмірів основи 

пластин. 

5.2 Шпатель, лопатоподібний ніж або інший пристрій, 

придатний для розподілення зразка емульсії або бітумних в’яжучих, 

розріджених летким розчинником чи нелетким розріджувачем. 

5.3 Вентильована сушильна шафа внутрішнім об'ємом 

близько 80 дм3 з можливістю підтримування температури навколо 

зразка (50 ± 2) °С та в якій перевірено рівень полиць. 

5.4 Ваги з достатнім діапазоном зважування та точністю 

зважування до ± 0,001 кг. 

 

6 ВІДБИРАННЯ ТА ПІДГОТУВАННЯ ПРОБ 
 

Досліджуваний матеріал відбирають згідно з EN 58 та готують 
до випробування згідно з EN 12594. 
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7 ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ 
 

7.1 Підготування апаратури 
Пластину розміщують на столі (робочій поверхні) і перевіряють 

вирівнювання, використанням спиртового рівня. 

7.2 Бітумна емульсія 
7.2.1 Визначання потрібної маси емульсії 
7.2.1.1 Загальні положення 
Розраховують площу поверхні пластини (А) в метрах 

квадратних. 

Якщо вміст в’яжучого в емульсії невідомий, то необхідно 

визначити точний вміст в’яжучого згідно з відповідним методом (згідно 

з EN 1428 або EN 1431). 

Необхідну масу зразка емульсії М з точністю до 1 г 

розраховують наступним чином. 

7.2.1.2 Для емульсій з вмістом в’яжучого більше ніж 58 %, 
включно. 

Потрібна маса залишкового в’яжучого з емульсії становить 

(1,00 ± 0,05) кг/м2. 

Потрібну масу емульсії (М), у кілограмах, розраховують за 

формулою: 

M = 1,0 ∙ 
A

В / 100
, 

(1) 

де A — площа пластини, м2; 

B — вміст в’яжучого, %. 

Якщо неможливо досягти належного випаровування емульсії, то 

кількість залишкового в’яжучого з емульсії можна зменшити до 50 % 

від вказаного вище значення (1,0 кг/м2). В такому випадку необхідно 

покрити всю поверхню пластини тонкою плівкою емульсії для 
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досягнення прийнятної відтворюваності випробування. Це відхилення 

потрібно зазначити у протоколі випробування (перелік d) розділу 8). 

7.2.1.3 Для емульсій з вмістом в’яжучого менше ніж 58 % 
Використовують емульсію в кількості (1,00 ± 0,05) кг/м2. 

Потрібну масу емульсії (М), у кілограмах, розраховують за 

формулою: 

M = 1,0 ∙ А , (2) 

де A — площа пластини, м2/ 

Якщо неможливо досягти належного випаровування емульсії, то 

кількість емульсії може бути зменшена до 50 % від вказаного вище 

значення (1,0 кг/м2). В цьому випадку необхідно вкрити усю поверхню 

пластини тонкою плівкою емульсії, щоб досягти прийнятної 

відтворюваності випробування. Це відхилення потрібно зазначити у 

протоколі випробування (перелік d) розділу 8). 

7.2.2 Процедура відновлення 
Пластину(и) кладуть на ваги і наливають на неї потрібну 

кількість емульсії, розраховану згідно з 7.2.1. 

Використовуючи шпатель (5.2) емульсію рівномірно 

розподіляють. 

Пластину(и), вкриту шаром емульсії, кладуть на пласку рівну 

поверхню. Використовуючи спиртовий рівень перевіряють 

вирівнювання пластини та витримують її за температури (23 ± 5) °С 

впродовж (24 ± 1) год за нормальних лабораторних умов. 
Примітка. Для уникнення попадання пилу в зразок(и) необхідно стежити за 

тим, щоб впродовж цього процесу пластини не зберігалися в запиленому 
середовищі. 

Пластину(и) переносять в попередньо нагріту вентильовану 

сушильну шафу (5.3) і залишають на (24 ± 1) год за температури  

(50 ± 2) °C. У разі використання більше ніж однієї пластини, їх 
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розташовують таким чином, щоб не перешкоджати циркуляції повітря. 

Циркуляція повітря має бути ефективною з кожного боку пластини. 

Наприкінці зазначеного часу витримування, пластини виймають 

з вентильованої сушильної шафи. Якщо відновлений зразок потребує 

стабілізації, то продовжують згідно з EN 13074-2. 

7.2.3 Видалення та зберігання відновленого в’яжучого 
Відновлене в’яжуче негайно збирають з пластини(н), 

використовуючи відповідний інструмент, але додатково не нагріваючи 

зразок. Для полегшення видалення в’яжучого з матеріалу, який не 

допускає прилипання, пластини охолоджують в холодильнику або 

морозильній камері. 

Відновлене в’яжуче одного і того ж зразка з усіх пластин 

збирають в одну посудину. 

Якщо відновлене в’яжуче необхідне для подальших 

випробувань через більш пізній термін, то його зберігають у 

герметичній посудині за температури нижче ніж 28 °С, але не більше 

ніж 28 днів. 
Примітка. Термін зберігання відновленого в’яжучого має бути невеликим 

(якщо можливо менше одного тижня). Рекомендуються особливі умови зберігання 
(використання інертного газу, наприклад, азоту), особливо у випадках, коли термін 
зберігання перевищує 1 тиждень. 

7.2.4 Гомогенізація відновленого в’яжучого та підготування 
зразка для подальшого випробування 

7.2.4.1 Загальні положення 
Перед проведенням додаткових випробувань відновлене 

в’яжуче з кожної пластини  гомогенізують шляхом перемішування. 

Якщо зразок відновленого в'яжучого збирають більше ніж з однієї 

пластини, то об’єднане в’яжуче перемішують. Щоб не допустити 

надмірного пошкодження відновленого в’яжучого (внаслідок втрати 

летких компонентів чи теплового впливу), нагрівання відновленого 
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в’яжучого суворо контролюють згідно з EN 12594 і цим стандартом. В 

будь-якому випадку час нагрівання повинен бути мінімальним. Якщо 

це можливо, то для уникнення повторного нагрівання підготовку 

зразків для подальшого випробування потрібно виконувати одразу ж 

після гомогенізації відновленого в’яжучого. 

7.2.4.2 Емульсія, що містить нерозріджене в’яжуче 
Для емульсій, не класифікованих як емульсії, що містять в’яжуче 

розріджене нелетким розріджувачем, тобто позначення яких не містить 

літери «F» згідно з EN 13808, нагрівання виконують згідно з EN 12594 

(зразки, отримані з використанням особливих процедур). Тобто, зразок 

нагрівають до температури, що знаходиться в діапазоні від 80 °С до 

100 °С вище очікуваної температури розм'якшеності. 

7.2.4.3 Емульсія, що містить в’яжуче, розріджене 
мінеральним нелетким розріджувачем 

Для емульсій, класифікованих як емульсії, що містять в’яжуче 

розріджене нелетким розріджувачем, тобто позначення яких містить 

літеру «F» згідно з EN 13808, а розріджувачем є мінеральна олива, 

нагрівання виконують згідно з EN 12594 (м'який бітум, бітумні в’яжучі, 

розріджені летким розчинником або нелетким розріджувачем). Тобто, 

зразок нагрівають до температури, що знаходиться в діапазоні від 

60 °С до 80 °С вище очікуваної температури розм'якшеності. 

7.2.4.4 Емульсія, що містить в’яжуче, розріджене нелетким 
розріджувачем рослинного походження 

Для емульсій, класифікованих як емульсії, що містять в’яжуче 

розріджене нелетким розріджувачем, тобто позначення яких містить 

літеру «F» згідно з EN 13808, а розріджувачем є рослинна олива, 

нагрівання виконують згідно з EN 12594 (зразки, отримані з 

використанням особливих процедур). Тобто, зразок нагрівають до 
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температури, що знаходиться в діапазоні від 80 °С до 100 °С вище 

очікуваної температури розм'якшеності. 

7.3 Бітумні в’яжучі, розріджені летким розчинником або 
нелетким розріджувачем 

7.3.1 Визначання необхідної маси бітумного в’яжучого, 
розрідженого летким розчинником або нелетким розріджувачем 

Розраховують площу поверхні пластини (А) в метрах 

квадратних. Розраховують масу М зразка бітумного в’яжучого, 

розрідженого летким розчинником або нелетким розріджувачем, з 

точністю до 1 г наступним чином. 

Потрібні витрати становлять (1,00 ± 0,05) кг/м2 

Маса бітумного в’яжучого, розрідженого летким розчинником 

або нелетким розріджувачем, в кілограмах: 

M = 1,0 ∙ A , (3) 

де A — площа пластини, м2. 

7.3.2 Процедура відновлення 
Бітумне в’яжуче, розріджене летким розчинником або нелетким 

розріджувачем, розігрівають впродовж мінімального часу за 

мінімальної температури, необхідної для рівномірного розподілу 

матеріалу, в жодному разі не перевищуючи вимоги 7.2 EN 12594:2007 

(м'який бітум, бітумні в’яжучі, розріджені летким розчинником або 

нелетким розріджувачем). 

Пластину(и) кладуть на ваги і на неї наливають, розраховану 

згідно з 7.3.1, потрібну кількість бітумного в’яжучого, розрідженого 

летким розчинником або нелетким розріджувачем. 

Використовуючи шпатель (5.2) рівномірно розподіляють бітумне 

в’яжуче, розріджене летким розчинником або нелетким розріджувачем. 

Пластину(и), вкриту шаром бітумного в’яжучого, розрідженого 

летким розчинником або нелетким розріджувачем, кладуть на пласку 
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рівну поверхню. Використовуючи спиртовий рівень перевіряють 

вирівнювання пластини та витримують її за температури (23 ± 5) °С 

впродовж (24 ± 1) год за нормальних лабораторних умов. 
Примітка. Необхідно стежити за тим, щоб зберігання пластин не 

відбувалось в запиленому середовищі з метою уникнення попадання пилу в 
зразок(и) впродовж цього процесу. 

Пластину(и) переносять в попередньо нагріту вентильовану 

сушильну шафу (5.3) і залишають на (24 ± 1) год за температури  

(50 ± 2) °C. У разі використання більше ніж однієї пластини, їх 

розташовують таким чином, щоб не перешкоджати циркуляції повітря. 

Циркуляція повітря має бути ефективною з кожного боку пластини. 

Наприкінці зазначеного часу витримування пластини виймають з 

вентильованої сушильної шафи. Якщо відновлений зразок потребує 

стабілізації, то продовжують згідно з EN 13074-2. 

7.3.3 Видалення та зберігання відновленого в’яжучого 
Відновлене в’яжуче негайно збирають з пластини(н), 

використовуючи відповідний інструмент, але додатково не нагріваючи 

зразок. Для полегшення видалення в’яжучого з матеріалу, який не 

допускає прилипання, пластини охолоджують в холодильнику або 

морозильній камері. 

Відновлене в’яжуче одного і того ж зразка з усіх пластин 

збирають в одну посудину. 

Якщо відновлене в’яжуче необхідне для подальших 

випробувань через більш пізній термін, то його зберігають у 

герметичній посудині за температури нижче ніж 28 °С, але не більше 

ніж 28 днів. 
Примітка. Термін зберігання відновленого в’яжучого має бути невеликим 

(якщо можливо, то менше одного тижня). Рекомендуються особливі умови 
зберігання (використання інертного газу, наприклад, азоту), особливо у випадках, 
коли термін зберігання перевищує 1 тиждень. 

 
 

11 



прДСТУ EN 13074-1:201_ 

7.3.4 Гомогенізація відновленого в’яжучого та підготування 
зразка для подальшого випробування 

7.3.4.1 Загальні положення 
Перед проведенням додаткових випробувань відновлене 

в’яжуче з кожної пластини гомогенізують шляхом перемішування. 

Якщо зразок відновленого в'яжучого збирають більше ніж з однієї 

пластини, то об’єднане в’яжуче перемішують. Щоб не допустити 

надмірного пошкодження відновленого в’яжучого (внаслідок втрати 

летких компонентів чи теплового впливу), нагрівання відновленого 

в’яжучого суворо контролюють згідно з EN 12594 і цим стандартом. В 

будь-якому випадку час нагрівання повинен бути мінімальним. Якщо 

це можливо, то для уникнення повторного нагрівання підготування 

зразків для подальшого випробування потрібно виконувати одразу ж 

після гомогенізації відновленого в’яжучого. 

7.3.4.2 Бітумне в’яжуче, розріджене мінеральним летким 
розчинником або нелетким розріджувачем 

Для відновлених бітумних в’яжучих, розріджених летким 

розчинником або нелетким розріджувачем, де розріджувачем є 

мінеральна олива, нагрівання виконують згідно з EN 12594 (м'який 

бітум, бітумні в’яжучі, розріджені летким розчинником або нелетким 

розріджувачем). Тобто, зразок нагрівають до температури, що 

знаходиться в діапазоні від 60 °С до 80 °С вище очікуваної 

температури розм'якшеності. 

7.3.4.3 Бітумне в’яжуче, розріджене летким розчинником 
або нелетким розріджувачем рослинного походження 

Для відновлених бітумних в’яжучих, розріджених летким 

розчинником або нелетким розріджувачем, де розріджувачем є 

рослинна олива, нагрівання виконують згідно з EN 12594 (зразки, 

отримані з використанням особливих процедур). Тобто, зразок 
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нагрівають до температури, що знаходиться в діапазоні від 80 °С до 

100 °С вище очікуваної температури розм'якшеності. 

 

8 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 
 

Протокол випробування повинен містити наступну інформацію: 

a) тип досліджуваного зразка та інформацію для його повної 

ідентифікації (включаючи дату та місце відбирання проби);  

b) посилання на цей стандарт; 

c) умови використання відновленого в’яжучого (див. 7.2.3 та 

7.2.4 або 7.3.3 та 7.3.4); 

d) будь-яке узгоджене відхилення від установленого методу 

тощо; 

e) дату проведення випробування. 
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ДОДАТОК А 
(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 
EN 15322 Bitumen and bituminous binders — Framework for 

specifying cut-back and fluxed bituminous binders 
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