
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

   

 

 

 

ДСТУ EN 12272-1:201_ 

(EN 12272-1:2002, IDT) 

 

ПОВЕРХНЕВА ОБРОБКА 

Методи випробувань 

Частина 1. Норми і точність розподілення  

в’яжучого та щебеню 

(Проект, перша редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 

ДП «УкрНДНЦ» 

201_



прДСТУ EN 12272-1:201_ 

 

II 

ПЕРЕДМОВА 

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-
дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Технічний комітет 
стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307) 

  
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства 

«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості» від «____»               20    р. № _____ з  201Х—ХХ—ХХ 

  
3 Національний стандарт відповідає EN 12272-1:2002  «Surface dressing - Test  

methods - Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings» 
(Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 1. Норми і точність 
розподілення в’яжучого та щебеню) і внесений з дозволу CEN,                               
rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських 
стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN 

  
  
 Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) 
  
 Переклад з англійської (en) 
  
4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній 

стандартизації України 
  
5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Право власності на цей національний стандарт належить державі. 

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати  
задля розповсюдження  і розповсюджувати як офіційне видання  

цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації  
без  дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи 

 
ДП «УкрНДНЦ», 201_ 

 



прДСТУ EN 12272-1:201_ 

 

III 

 

ЗМІСТ 

                                                                                                                        С. 

  Національний вступ……….………………………………………………  ІV 

1 Сфера застосування……………….…………………………………….   1 

2 Нормативні посилання…………………………………………………...   1  

3 Терміни та визначення понять………………………..……………......   2 

4 Визначання норм розподілення в'яжучого..………………………….   3 

5 Визначання норм розподілення щебеню. …………………………… 10 

6 Визначання точності розподілення в’яжучого ………………………. 15 

7 Визначання точності розподілення щебеню………………………… 21 

Додаток А  (обов’язковий) Визначання точності 

                                             розподілення щебеню……………………. 

 

26 

Додаток В (довідковий) Рекомендоване обладнання  

                                        для визначання точності 

                                        розподілення в’яжучого……………………… 

 

 

28 

Додаток С (обов’язковий) Визначання точності  

                                            розподілення в’яжучого)……………….…. 

 

37 

Додаток D  (довідковий) Збірна рама,  

                                          яку застосовують для визначання 

                                          точності розподілення щебеню………….... 

 

 

 

38 

  
  

 

 

 

 

 

 
 



прДСТУ EN 12272-1:201_ 

 

IV 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12272-1:201_  

(EN 12272-1:2002, IDT) «Поверхнева обробка. Методи випробувань. 

Частина 1. Норми і точність розподілення в’яжучого та щебеню», 

прийнятий методом перевидання (перекладу) — ідентичний щодо 

EN 12272-1:2002 (версія en) «Surface dressing — Test methods — Part 1: 

Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings». 

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: 

— слова: «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено 

на «цей стандарт»; 

— вилучено  «Передмову» до EN 12272-1:2002 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

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

визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної 

стандартизації України; 

— у підрозділі 3.2 «щебінь (chippings)» згідно з конкретними 

потребами національної стандартизації та для точного визначення цього 

поняття відповідно до спеціальної термінології долучено синонім: 

«Матеріал для розподілення у вигляді» – далі за текстом стандарту; 

— у підрозділі 3.5 «діапазон значень розподілення (proportional 

range)» долучено спеціальну термінологію для роз’яснення щодо 

арифметичної дії «ділення»; 
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— у вимогах підрозділів 4.3, 4.4 розділу 4 «Визначання норм 

розподілення в'яжучого» наведено термін «зразки обладнання», який у 

стандарті застосовано без визначення поняття. У першому реченні 

підрозділу 4.1 для виправлення вказаної помилки та актуалізації терміну 

його долучено як синонім до вимог щодо: «піддонів, дошок або пластин»;  

— у підрозділі 4.2.2 «Пластини або абсорбуючі волокнисті дошки» 

вилучені друкарські помилки, а саме: у третьому абзаці щодо розмірів 

пластин або дошок замінено допуск «+2 мм» на допуски:                                    

«від (250 ± 2) мм до (500 ± 2) мм»; у останньому абзаці підрозділу 

замінено помилкове слововживання: «піддони» на вимоги: «пластин чи 

адсорбуючих дошок»; 

— у підрозділі 4.2.4 «Переносні ваги» виправлена друкарська 

помилка щодо зважування зразків тільки як «одного піддона» та 

долучено вимогу: «чи іншого зразка обладнання». Редакційна зміна не 

змінює технічного змісту цього стандарту, але необхідна для виконання 

вимог щодо зважування зразків обладнання таких як, смуги з пластин, 

адсорбуючі дошки згідно з підрозділом 4.3.1, а також щодо застосування 

результатів зважування згідно з підрозділами 4.3.3 та 4.4; 

— у першому реченні підрозділу 4.3.3 виправлена друкарська 

помилка щодо розподілення в’яжучого — замінено помилкове 

слововживання: «по дорозі» на: «по зразках обладнання»; 

— у другому реченні підрозділу 5.4.1 «Суть методу» наведено 

роз’яснення щодо правильного розміщення боксів, а саме: «орієнтують 

градуйованою кришкою вертикально» — далі за текстом стандарту:                  

«та одним кінцем установлюють на жорстку поверхню». Редакційна зміна 

не змінює технічного змісту цього стандарту, але необхідна для точного 

викладання його вимог і правильного виконання процедури визначання 

норми розподілення щебеню; 
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— у першому реченні підрозділу 6.2.1 «Зразки обладнання» 

виправлена друкарська помилка — у технічному змісті наведено 

обов’язкове посилання на структурний елемент стандарту, а саме: 

«(див. додаток В)»;  

— у третьому реченні підрозділу 6.2.1 вимогу «Кожний зразок 

обладнання» доповнено: «та апаратура». Редакційна зміна не змінює 

технічного змісту цього стандарту, але потрібна для точного викладання 

вимог як до зразків так і до апаратури (див. примітку до 6.2.1, додаток В);  

— у підрозділі 6.4 «Вираження результатів» для точного розуміння 

вимог стандарту та виключення помилок при розрахунках (згідно                       

з формулами за номерами 10 та 11) пояснення «N — кількість зразків 

обладнання» уточнено посиланням, а саме: «(див. рисунок 3)», яке                  

не змінює технічного змісту цього стандарту; 

— у поясненні до формули за номером 12 підрозділу 6.4 

виправлена друкарська помилка — до познаки S долучено синонім: 

«стандартне відхилення», що наведено відповідно до вимог 

обов’язкового додатку С; 

— у переліку а) четвертого речення підрозділу 7.3 «Проведення 

випробування» виправлена друкарська помилка — замінено 

словосполуку: «першої секції» на: «для відокремлення секції за               

номером «0». Редакційна зміна наведена задля правильного виконання 

методу у процесі визначання точності розподілення щебеню                            

згідно з рисунком 4; 

— у першому реченні підрозділу 7.4 «Вираження результатів» щодо 

зважування усіх відібраних проб щебеню виправлена друкарська 

помилка — замінено посилання: «у додатку В» (див додаток В 

«Рекомендоване обладнання для визначання точності розподілення 
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в’яжучого») на посилання: «у додатку А» (див додаток А «Визначання 

точності розподілення щебеню»)   

— у додатку С «Визначання точності розподілення в’яжучого» 

виправлена друкарська помилка у прикінцевій інформації щодо розмірів 

та конфігурації піддонів в двох режимах використання — замінено 

словосполуку: «у одинарному (100 мм) чи здвоєному (50 мм)» на вимоги: 

«у одинарному (50 мм) чи здвоєному (100 мм)» (див додаток В 

«Рекомендоване обладнання для визначання точності розподілення 

в’яжучого»);  

— в останньому реченні додатку D виправлена друкарська 

помилка — у технічному змісті наведено обов’язкове посилання на 

структурний елемент стандарту, а саме: «(див. рисунок D.2)». 

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. 

 

 

 

 


