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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 
ПОВЕРХНЕВА ОБРОБКА  

Методи випробувань  

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

SURFACE DRESSING.  

Test methods 

Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings 

                                                                                                                         

Чинний від 201Х—ХХ—ХХ 
 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює методи випробування для визначання 

норм і точності розподілення в’яжучого та щебеню при влаштуванні 

поверхневої обробки на ділянці автомобільної дороги в певний час. 

Стандарт застосовують також при влаштуванні поверхневої обробки 

на аеродромах та інших ділянках для автомобільного транспорту. 

Методи випробування застосовують на ділянці для перевіряння 

спроможності розпилювача в’яжучого і щебенерозподілювача 

забезпечити розподілення у межах допусків призначених норм                     

та коефіцієнтів варіації. 

Методи випробування не застосовують для комбінованого типу 

розподілювачів з синхронним поданням щебеню та в’яжучого при 

визначанні норм і точності їх розподілення згідно з цим стандартом.  

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Нормативні посилання не застосовують. 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять 

3.1 поверхнева обробка (surface dressing) 

Шар зносу, який влаштовують не менше ніж одним 

розподіленням в’яжучого та розподіленням не менше ніж одного шару 

щебеню  

3.3 щебінь (chippings) 

Матеріал для розподілення у вигляді крупного заповнювача                       

вузьких фракцій, що майже не містить тонкої фракції.  

Примітка. Щебінь може мати певні показники щодо міцності, спроможності 
до генерації шуму, щодо форми, стійкості до полірування, стійкості до стираності,, 
довговічності та спорідненості з бітумним в'яжучим, а також чистоти 

 

3.3 норми розподілення в’яжучого (rate of spread of binder)  

Показник середньої маси в’яжучого у кілограмах на квадратний 

метр (кг/м²), який вимірюють відповідно до цього стандарту. В’яжуче 

розподіляють по дорозі 

3.4 норми розподілення щебеню (rate of spread of chippings) 

Показник середнього об'єму проби щебеню у літрах на 

квадратний метр (л/м²) або маси у кілограмах на квадратний метр 

(кг/м²), який вимірюють відповідно до цього стандарту. Щебінь 

розподіляють по дорозі  

3.5 діапазон значень розподілення (proportional range) 

Арифметичний добуток, отриманий від ділення різниці між 

діапазонами максимального та мінімального індивідуальних значень 

розподілення в'яжучого або щебеню, на середнє значення. Діапазони 

індивідуальних значень встановлюють згідно з методами 

випробування цього стандарту 
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3.6 точність розподілення в’яжучого (accuracy of spread                             

of binder)  

Коефіцієнт варіації маси в’яжучого, що застосовують для 

поверхневої обробки дороги, який визначають відповідно до цього 

стандарту. Значення та графічне зображення результатів вказують на 

здатність устаткування розпилювача рівномірно розподіляти                  

в’яжуче по дорозі 

3.7 точність розподілення щебеню (accuracy of spread                           

of chippings)  

Коефіцієнт варіації маси щебеню, що застосовують для 

поверхневої обробки дороги, який визначають відповідно до цього 

стандарту. Значення та графічне зображення результатів вказують              

на здатність щебенерозподілювача рівномірно розподіляти щебінь                

по дорозі. 

 

4 ВИЗНАЧАННЯ НОРМ РОЗПОДІЛЕННЯ В'ЯЖУЧОГО  

 

4.1 Суть методу 

При визначанні показника середньої норми розподілення 

відбирають проби в’яжучого, розподіленого розпилювачем. Рівномірно 

по всій ширині дороги розміщують, не менше ніж п’ять одиниць зразків 

обладнання, а саме: піддонів, дошок або пластин. Площа поверхні 

кожного зразка повинна становити не менше ніж 0,1 м2, а вся площа 

поверхні зразків –– не менше ніж 0,5 м2. Безперервну смугу з плиток 

або дошок, які по черзі прилягають онде до одного, розташовують по 

всій ширині дороги. Після розміщення зразків обладнання 

розподіляють в’яжуче. 
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4.2.1 Піддони 

Прямокутні піддони з металу або іншого матеріалу, достатньо 

міцні задля протидії деформуванню при їх використанні (придатна 

сталева пластина завтовшки 2 мм). 

Примітка Піддони використовують для розміщення в них вкладиша                              
з адсорбуючого матеріалу, який поглинає в’яжуче. 

 

Внутрішні розміри кожного піддону повинні становити: 

— довжина кожної сторони від (250 ± 2) мм до (500 ± 2)  мм; 

— висота від (5 ± 2) мм до (10 ± 2) мм.  

Довжина сторін піддонів у складі всього набору, який 

використовують для випробування, не повинні відрізнятись більше ніж 

на 10 мм одна від одної. 

4.2.2 Пластини або адсорбуючі волокнисті дошки 

Прямокутні пластини або адсорбуючі волокнисті дошки, які здатні 

поглинати та утримувати без втрат, щонайменше у 1,5 рази більше 

в’яжучого, ніж його встановлена норма. Це, наприклад: втрати при 

протіканні під час розподілення чи у контейнер (пакет) для зважування 

або при проникненні крізь плитку або дошку. 

Розміри пластин або дошок (відкрита поверхня для нанесення  

в’яжучого) повинні становити: 

— довжина кожної сторони від (250 ± 2) мм до (500 ± 2) мм; 

— товщина не більше ніж 25 мм.  

Пластини або дошки можуть бути більшими, ніж максимальний 

розмір але їх зменшують накладанням липкої стрічки задля отримання 

дозволеного розміру.  

Довжини сторін пластин чи адсорбуючих дошок у складі всього 

набору, який використовують для випробування, не повинні 

відрізнятись більше ніж на 10 мм одна від одної. 
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4.2.3 Лінійка  

Лінійка довжиною не менше ніж  500 мм з ціною поділки до 1 мм 

для вимірювання розмірів піддонів, дошок або плиток. 

4.2.4 Переносні ваги 

Переносні ваги, з ціною поділки до 0,1 г, які придатні для 

зважування одного піддона чи іншого зразка обладнання разом                       

з в’яжучим, проба якого може становити у півтори рази більше 

максимальної норми розподілення.  

4.2.5 Пластикове пакування  

Пластикове пакування — контейнери або пакети, які 

застосовують для зважування, легкі, здатні вмістити піддон, дошку або 

пластину разом з в’яжучим без його втрат через витікання або 

випаровування. 

4.2.6 Стрічка 

Липка стрічка, яку використовують для утримання піддонів, 

дошок або плиток на дорозі, а також за потреби для прикриття їх 

частин  для отримання необхідних розмірів. Після видалення липкої 

стрічки забезпечують відсутність пошкоджень частин лотків, 

адсорбуючих дошок або плиток та втрати маси матеріалу, який 

розташований у них. 

4.3 Проведення випробування 

4.3.1 Підготування піддонів, смуг з пластин або 

адсорбуючих волокнистих дошок 

Піддони, смуги з пластин або адсорбуючих волокнистих дошок 

маркують невитравною, незмивною ідентифікацією як окремий зразок. 

В кожний піддон розміщують вкладиш з адсорбуючого матеріалу.  
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Перед розподіленням в’яжучого порожні без проб піддони чи смуги                  

з пластини або адсорбуючі волокнисті дошки разом з пластиковим 

пакуванням зважують з точністю до 1 г та реєструють масу кожного 

маркованого зразка обладнання.  

4.3.2 Розташування ділянки та розміщення піддонів, смуг                

з пластин або адсорбуючих волокнистих дошок  

Випробувальну ділянку розташовують у межах розподілення 

в’яжучого на відстані не ближче ніж за 30 м від початку цієї операції. 

Піддони чи смуги з пластин або адсорбуючих волокнистих дошки 

розміщують по ширині випробувальної ділянки дороги, і не менше ніж 

за 200 мм від крайки, як наведено на рисунку 1. 

 

 

 
Рисунок 1 — Схематичне зображення піддонів чи смуги з 

пластин або адсорбуючих волокнистих дошок 
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розподілення 
в’яжучого 
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  Не менше ніж  
      5 піддонів , 

   пластин чи дошок 
Вкладиш зі спіненого 
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Не більше ніж 10 
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      ніж 25 

    
           Липка стрічка 

      Не більше  
        ніж 500. 
      Не менше 
       ніж 250  

 

     Не більше  
      ніж 500. 
     Не менше 
       ніж 250  
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При використанні липкої стрічки для закріплення смуги з пластин 

або адсорбуючих волокнистих дошок до дороги, вимірюють довжину               

і ширину сторін відкритої поверхні кожного цього зразка з точністю до    

5 мм для розрахунку площі, де розподілятимуть в’яжуче.  

Примітка 1. При запланованій зміні норм поперечного розподілу в’яжучого 
піддони чи дошки або смуги з пластин, застосовані для того ж вимірювання, 
повинні бути розміщені на тому же поперечному профілі в тих місцях по ширині 
дороги, де не змінюють  призначені норми.  

Примітка 2. При застосуванні конструкції розпилювача в’яжучого                             
з заслоном стежать за тим, щоби край заслона не торкався піддонів, дошок                            
або плиток. 

 

4.3.3 Зняття з дороги та зважування піддонів, смуг                            

з пластин або адсорбуючих волокнистих дошок   

В’яжуче розподіляють впродовж 3 хв по зразках обладнання. 

Знімають з поверхні дороги піддони, смуги з пластин або адсорбуючі 

волокнисті дошки перед подальшим розподіленням будь якого 

щебеню. Ретельно дбають аби не втратити чи не видалити в’яжуче                   

з проби кожного зразка. Зняті з дороги зразки разом з пробою 

в’яжучого вкладають кожний у своє власне пакування та зважують їх               

з точністю до 1 г.  

Фіксують масу кожного зразка. 

4.4 Вираження результатів 

Масу проби в’яжучого, у кілограмах, обчислюють за формулою:  

 

                                     Mi = M2i – M1i ,                                           (1) 

 

де Mi — маса проби в’яжучого на кожному зразку обладнання, кг; 

     M2i — маса зразка обладнання з пробою в’яжучого, кг;  

     M1i — маса порожнього зразка обладнання без проби 

в’яжучого, кг.  
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Норми розподілення в’яжучого, у кілограмах на метр квадратний, 

обчислюють за формулою:  

 

                                                      
i

i
i

A

M
d                                                             (2) 

 
де di — норми розподілення в’яжучого для кожного зразка 

обладнання, кг/м2; 

                Mi — маса проби в’яжучого на кожному зразку обладнання, кг; 

     Ai  — площа поверхні зразка обладнання (відкрита поверхня) 

де розподілене в’яжуче, м². 

Середню норму розподілення в’яжучого, у кілограмах на метр 

квадратний, обчислюють за формулою:  

 

                                         
N

dddddd
D N )...( 54321 
 ,                               (3) 

 
де D — середня норма розподілення в’яжучого, кг/м2, обчислена                

з точністю до 0,05 кг/м2; 

    від d1 до dN — показники норми розподілення в’яжучого для 

кожного зразка обладнання, кг/м2; 

              N — кількість зразків обладнання, використаного для 

випробування. 

Діапазон значень розподілення в’яжучого обчислюють                             

за формулою:  

 

                                              
D

dd
PR

)( minmax  ,                                                (4) 
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де PR — діапазон значень розподілення в’яжучого;  

       dmax — найбільша норма розподілення в’яжучого на 

індивідуальному зразку обладнання, кг/м2; 

                 dmin — найменша норма розподілення в’яжучого на 

індивідуальному зразку обладнання, кг/м2; 

           Випробування повторюють при перевищенні діапазону значень 

розподілення в’яжучого на величину 0,20.  

Примітка. За необхідності у разі повторювання вказаного перевищування 
діапазону значень визначають норми поперечного розподілення в’яжучого                         
(див. розділ 6). 
 

            4.5 Протокол випробування 

Протокол випробування повинен містити наступну інформацію: 

а) посилання на цей стандарт 

b) ідентифікацію використаних форсунок та розпилювача;  

c) висоту розпилювача;  

d) ширину розпилювача;  

e) місце проведення випробування; 

f) дату випробування;  

g) кліматичні умови, які можуть вплинути на результати 

випробувань (наприклад, вітер тощо);  

h) зареєстрована температура в’яжучого у резервуарі;  

і) вид в’яжучого;  

j) характерні норми та допуск розподілення;  

k) результати, що обчислені згідно з 4.4;  

l) будь-які зауваження; 

м) ім’я та підпис особи, яка відповідає за проведення 

випробувань. 
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5 ВИЗНАЧАННЯ НОРМ РОЗПОДІЛЕННЯ ЩЕБЕНЮ 

 

5.1 Суть методу 

Для визначання норм розподілення щебеню, його збирають                  

у три калібровані бокси, які розміщують на дорозі перед 

щебенерозподілювачем. Кожний бокс без кришки встановлюють рівно                  

та застосовують як піддон з виміряною площею, який слугує для 

збирання щебеню. Після розподілення щебеню бокси закривають 

кришкою, яку використовують для безпосереднього вимірювання 

величин об’єму зібраної проби щебеню. Бокси для відбирання проби 

щебеню зважують по черзі. 

Примітка. Метод визначання норм розподілення щебеню, який 
розташований у вигляді мозаїки, наведено у додатку А. 

 

5.2 Апаратура 

5.2.1 Бокс для вимірювання норм розподілення щебеню 

Прямокутний бокс для вимірювання норм розподілення щебеню                           

з жорсткою, розсувною, прозорою кришкою (див. рисунок 2). 

 

 

                          

 
 

Рисунок 2 — Бокс для вимірювання норм розподілення щебеню 

(Наведені внутрішні розміри з допусками ± 2 мм) 

 

 

Розміри в міліметрах 

 Прозора 
градуйована 
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Штифт 

Втулка 
кришки 
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Градуйована кришка повинна мати ціну поділки 5 мм, або такі 

поділки, які безпосередньо наведені у літрах на квадратний метр                 

(поділки вказують відповідно до величин, які залежні між собою,                    

а саме: 5 мм еквівалентно 0,25 л/м2). Для полегшення читання поділки 

позначають на обох довгих краях зверху кришки.  

Примітка. Бокс може бути оснащено допоміжними штифтами для 
підтримки, якщо передбачено його розміщення на липкій стрічці. 

 

5.2.2 Переносні ваги 

Переносні ваги, з ціною поділки до 10 г, які придатні для 

зважування одного боксу разом з максимальною нормою 

розподіленого щебеню. 

5.3 Проведення випробування 

Кришку зсувають та встановлюють на свою основу кожний 

порожній відкритий бокс чітко по напрямку руху коліс 

щебенерозподілювача по дорозі. Усі три бокси розміщують у межах           

30 м довжини ділянки дороги у трьох різних поперечних позиціях але 

головну вісь боксів направляють приблизно паралельно напрямку                            

руху щебенерозподілювача. У кожний відкритий бокс збирають                  

пробу щебеню. 

5.4. Визначання норм розподілення щебеню за об’ємом  

5.4.1 Суть методу 

Після проходу щебенерозподілювача через три калібровані 

бокси, їх кришки закривають та тричі фіксують кінці липкою стрічкою. 

Кожний бокс орієнтують градуйованою кришкою вертикально та одним 

кінцем установлюють на жорстку поверхню, що дозволяє досягнути 

плаского та рівного положення поверхні щебеню у боксі. 
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5.4.2 Вираження результатів 

Вимірюють висоту проби до верху поверхні щебеню у міліметрах 

з точністю до 5 мм або безпосередньо записують з поділок на кришці 

кожного боксу значення об'єму проби (літр на метр квадратний)                  

з точністю до 0,25 л/м2. 

Якщо поділки на кришці боксу зазначені в міліметрах, норми 

розподілення щебеню, у літрах на метр квадратний, обчислюють                  

за формулою: 

 

                     60/)(20/)(
3

1
321321 HHHHHHRV  ,                       (5) 

 
де RV — норми розподілення щебеню, л/м2;  

    H1, H2 та H3 — висота, мм, до верху поверхні щебеню              

у кожному з трьох боксів. 

Якщо поділки на кришці боксу зазначені в літрах на квадратний 

метр, норми розподілення щебеню обчислюють за формулою: 

 

                                        
3

)( 321 VVV
RV


 ,                                            (6) 

 

де RV — норми розподілення щебеню, л/м2; 

    V1, V2, V3 — об’єм проби щебеню у кожному з трьох боксів, л/м2 

Випробування повторюють, якщо перевищено діапазон значень 

розподілення щебеню на величину 0,20 (див. 5.5.3).  

Примітка. За необхідності у разі повторювання вказаного перевищування 
діапазону значень визначають точність розподілення (див. розділ 7). 
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5.5 Визначання норм розподілення щебеню за масою 

5.5.1 Суть методу 

Масу проби щебеню, що зібрана у кожному боксі, визначають                  

за різницею між масою боксу з пробою щебеню та масою цього 

порожнього боксу. Результат випробування становить середнє 

значення мас проб щебеню у кожному з трьох боксів. 

5.5.2 Вираження результатів 

Норми розподілення щебеню, у кілограмах на метр квадратний, 

обчислюють за формулою: 

                                    )(
3

5
321 MMMRM  ,                                  (7) 

 

де  Rм — середня норма розподілення щебеню за масою, кг/м2;  

      М1, М2 та М3 — маса проби щебеню, яка визначена у кожному                     

з трьох боксів, кг.  

Випробування повторюють, якщо перевищено діапазон значень 

розподілення щебеню на величину 0,20 (див. 5.5.3).  

Примітка 1. За необхідності у разі повторювання вказаного перевищування 
діапазону значень встановлюють норми точності розподілення щебеню                       
(див. розділ 7). 

Примітка 2. Для отримання норми розподілення щебеню Rм, у кілограмах 
на квадратний метр, від норми розподілення, RV, у літрах на квадратний метр,                     
застосовують їх приблизну залежність, що наведена у таблиці 1. 

Вказану залежність використовують при середній щільності зерен щебеню,                         
яка становить від 2500 кг/м3 до 3000 кг/м3. 

              Таблиця 1 – Керівництво щодо встановлення залежності 
 

Розмір щебеню, мм 
 

         
              RM ,  кг/m2 

10/14  
 
6/10         

11/16 RV1,45 
6/8 8/11 RV1,50 
4/6 – RV1,55 
2/4 2/6 RV1,60 
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5.5.3 Остаточне вираження результатів 

Діапазон значень розподілення щебеню обчислюють згідно                          

з однією з формул: 

 

 
)(

)(3

)(

)(3

)(

)(3

321

minmax

321

minmax

321

minmax

VVV

VV
або

MMM

MM
або

HHH

HH
PR












 ,  (8) 

 
де PR   — діапазон значень розподілення щебеню; 

Hmax та Hmin              

              Мmax  та  Mmin        найвищі та найнижчі значення, які зафіксовані 

          Vmax та Vmin            при випробуванні, використовуючи три бокси; 

         H1, H2  та H3     

          M1, M2  та M3        відповідні визначання щодо проб щебеню 

         V1, V2   та  V3           у трьох боксах. 

 
5.6 Протокол випробування 

Протокол випробування повинен містити наступну інформацію: 

а) посилання на цей стандарт; 

b) ідентифікацію використаного щебенерозподілювача;  

c) застосовану ширину розподілення щебеню; 

d) місце проведення випробування; 

e) дату випробування; 

f) тип та походження використаного щебеню; 

g) розмір використаного щебеню;  

h) характерні норми та допуск розподілення; 

і) результати, що обчислені згідно з 5.4.2; 

j) будь-які зауваження; 

k) ім’я та підпис особи, яка відповідає за проведення 

випробувань. 
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6 ВИЗНАЧАННЯ ТОЧНОСТІ РОЗПОДІЛЕННЯ В’ЯЖУЧОГО                      

 

6.1 Суть методу 

При відбиранні проб задля визначання точності розподілення 

норм в’яжучого рівномірно один до одного розміщують зразки 

обладнання на поверхні випробувальної ділянки дороги по всій її 

ширині. Масу проби в’яжучого на кожному зразку обладнання 

визначають як різницю між масами зразка до і після розподілення 

в’яжучого та встановлюють середнє арифметичне значення для всіх 

цих мас. Випробування також має термін «Визначання поперечного 

розподілення в’яжучого по дорозі». 

6.2 Апаратура 

6.2.1 Зразки обладнання 

Зразками обладнання для відбирання проб в’яжучого, можуть 

слугувати піддони, прямокутники з пінополіуретану, смуги з пластин, 

дошки або з інший адсорбуючий матеріал (див. додаток В). Кожний 

зразок обладнання повинен мати здатність утримувати в’яжуче                      

у кількості від 0,5 кг/м2 до 3 кг/м2 або, не менше ніж у півтори рази 

більше ніж характерна норма розподілення в’яжучого. Кожний зразок                           

та апаратура повинні мати стабільні розміри і зберігати адекватну 

міцність збірних елементів навіть після проходу колеса транспорту 

розпилювача. Кожний зразок повинен мати здатність щодо утримання 

в’яжучого без втрат, його переповнення або перенесення з одного 

зразка обладнання на інший. 

При відбиранні проб для визначання точності розподілення норм 

в’яжучого ширина кожного зразка обладнання повинна становити 

100 мм або 50 мм, довжина — не менше ніж 50 мм. Мінімальний 

розмір зразка обладнання повинен становити 100 мм х 50 мм.                       



ДСТУ EN 12272-1:201_   
 

16 

Ці розміри вимірюють з точністю до 0,2 мм для кожного зразка з 

розмірами 100 мм х 50 мм та з точністю до 1 мм для кожного зразка з 

розмірами 100 мм х 200 мм або більшими.  

Примітка. Два типи апаратури наведені у вимогах підрозділів B.1 і B.2 але                       
тип апаратури згідно з вимогами В.2 при розподіленні емульсії низької в'язкості 
застосовувати не рекомендується. 

 

6.2.2 Переносні ваги 

Переносні ваги, з ціною поділки до 0,1 г для зважування кожного 

зразка з розмірами 100 мм x 50 мм чи з ціною поділки 0,3 г                        

для зважування кожного зразка з розмірами 100 мм x 200 мм                       

або більшими.   

6.3 Проведення випробування 

6.3.1 Підготування апаратури для випробування 

Для відбирання проб в’яжучого чітко нумерують або іншим чином 

ідентифікують кожний зразок обладнання та визначають з точністю        

до 0,1 г масу кожного зразка з розмірами 100 мм x 50 мм чи з точністю 

до 0,3 г масу кожного зразка з розмірами 100 мм x 200 мм або 

більшими. Зважують один зразок, і це значення застосовують для 

кожного з зразків обладнання, якщо вони мають приблизно однакову 

масу з величинами граничного відхилення ± 0,3 г.   

6.3.2 Розташування ділянки та розміщення апаратури 

Випробувальну ділянку розташовують у межах розподілення 

в’яжучого на відстані не ближче ніж за 30 м від початку цієї операції. 

Для відбирання проб в’яжучого зразки обладнання розміщують 

поперечно на поверхні випробувальної ділянки дороги по всій її 

ширині. Випробування проводять при заданій нормі розподілення 

в’яжучого. Для отримання оптимальних результатів при відбиранні 

проб використовують не менше ніж 15 зразків обладнання. 
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6.3.3 Зняття з дороги та зважування зразків обладнання 

Після розподілення в’яжучого зразки обладнання знімають                        

з поверхні дороги так швидко, як це практично можна здійснити задля 

зменшення будь-яких втрат леткої речовини проби. Після цього 

впродовж 30 хв визначають та фіксують з точністю до 0,1 г масу 

кожного зразка з розмірами 100 мм x 50 мм чи з точністю до 0,3 г масу 

кожного зразка з розмірами 100 мм x 200 мм або більшими. 

Примітка. При застосуванні конструкції розпилювача в’яжучого з заслоном 
стежать за тим, щоби край заслона не торкався зразків обладнання                                    
для відбирання проб. 

 

6.4 Вираження результатів 

Не враховують порожні або лише частково заповнені в’яжучим 

зразки обладнання, що розташовані на кожному кінці ділянки після 

розподілення в’яжучого по всій її ширині.  

Враховують усі інші зразки обладнання з пробами в’яжучого 

загальною кількістю N (див. рисунок 3). 

 

 

                                Повна норма розподілення в’яжучого на N зразках 

 
      Рисунок 3 — Приклад розподілення в’яжучого з перекриттям 

трьох пар струменів із форсунок розпилювача 
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Масу проби в’яжучого на кожному з врахованих зразків 

обладнання, де розподілене в’яжуче, у кілограмах, обчислюють                       

за формулою:  

 

                                     Mi = M2i – M1i ,                                           (9) 

 

де Mi — маса проби в’яжучого на кожному з врахованих зразків 

обладнання, де розподілене в’яжуче, кг; 

      M2i — маса зразка обладнання з пробою в’яжучого, кг;  

      M1i — маса врахованого порожнього зразка обладнання                   

без проби, кг.  

Середнє арифметичне значень мас проб в’яжучого на всіх 

врахованих зразках обладнання, де розподілене в’яжуче, у кілограмах, 

обчислюють за формулою:  

 

                             
N

)...MM(M
 X N21 
 ,                                       (10) 

         

де X — середнє арифметичне значень мас проб в’яжучого на всіх 

врахованих зразках обладнання, кг; 

     M1 — маса проби в’яжучого на першому зразку                   

обладнання, кг; 

     M2 — маса проби в’яжучого на другому зразку                   

обладнання, кг; 

     MN — маса проби в’яжучого на N-ому зразку обладнання, кг; 

     N — кількість зразків обладнання (див. рисунок 3). 
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Значення дисперсії обчислюють за формулою:  

 
 
 

                            
 

)1(

)(...)()( 22
2

2
12






N

XMXMXM
S N

,                 (11) 

 

 
де S — дисперсія мас проб в’яжучого на всіх врахованих зразках 

обладнання;  

    M1 — маса проби в’яжучого на першому зразку                   

обладнання, кг; 

   M2 — маса проби в’яжучого на другому зразку              

обладнання, кг; 

    MN — маса проби в’яжучого на N-ому зразку обладнання, кг; 

    X — середнє арифметичне значень мас проб в’яжучого на всіх 

врахованих зразках обладнання; 

    N — кількість зразків обладнання (див. рисунок 3). 

Стандартне відхилення, S дорівнює квадратному кореню                        

зі значення дисперсії мас в’яжучого 2S . 

Коефіцієнт варіації обчислюють за формулою:  

 

                                        100
X

S
CV ,                                                (12) 

 
де CV — коефіцієнт варіації; 

     S — стандартне відхилення – квадратний корінь зі значення 

дисперсії; 

    X — середнє арифметичне значень мас проб в’яжучого на всіх 

врахованих зразках обладнання.  
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Результати фіксують та наводять у вигляді графічного 

зображення згідно з формою додатку C. 

6.5 Протокол випробування 

Протокол випробування повинен містити наступну інформацію: 

а) посилання на цей стандарт 

b) особливості ідентифікації використаних форсунок та 

розпилювача;  

c) висоту розпилювача;  

d) ширину розпилювача, що застосована;  

e) місце проведення випробування; 

f) дату випробування;  

g) кліматичні умови, які можуть вплинути на результати 

випробувань  

h) зареєстровану температуру в’яжучого у резервуарі;  

і) вид в’яжучого;  

j) проведенні випробування в одинарному чи здвоєному режимі 

використання апаратури (див. рисунки В.2 та В.3); 

k) розмір зразка;   

l) характерні норми розподілення в’яжучого та коефіцієнт варіації;  

m) результати, що обчислені згідно з 6.4;  

n) будь-які зауваження; 

о) ім’я та підпис особи, яка відповідає за проведення 

випробувань. 
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7 ВИЗНАЧАННЯ ТОЧНОСТІ РОЗПОДІЛЕННЯ ЩЕБЕНЮ 

 

7.1 Суть методу 

Щебінь відбирають з секцій, що утворені в каркасі рами, яку 

розміщують на дорожній поверхні після проходження 

щебенерозподілювача. Зважують та фіксують масу проби щебеню,                

що відібрана з кожної секції рами. Випробування також має термін 

«Визначання поперечного розподілення щебеню по дорозі». 

7.2 Апаратура 

7.2.1 Збірна рама  

Збірна рама призначена для відбирання проб щебеню по всій 

ширині розподілення. Використовують секції рами розмірами                  

(500 ± 1) мм   (200± 1) мм, що розташовані суцільно або                                   

з перекриттям не більше ніж на 2 мм. 

Примітка. Вимоги щодо форми збірної рами наведені у додатку D. 

7.2.3 Переносні ваги 

Переносні ваги з ціною поділки до 5 г. 

7.2.3 Пакування для відібраних проб 

Пакування повинно мати достатньо великі розміри та міцність 

задля розміщення відібраної проби щебеню з однієї секції рами, і яке 

закривають або герметизують для запобіганню подальшій                

втраті проби. 

Кожне пакування маркують невитравною та незмивною 

ідентифікацією з особистим номером секції рами. 

7.3 Проведення випробування 

Випробування проводять після розподілення щебеню 

безпосередньо на поверхні дороги без застосування в’яжучого. Задля 

отримання результату щодо точності розподілення, випробування 
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проводять рівномірно по всій максимальній ширині розподілення 

щебеню, яку може забезпечити щебенерозподілювач.  

Не дозволяється ходити або їхати по поверхні щебеню,                         

яка обрана для випробування. 

Каркас рами розташовують безпосередньо на щебені, приблизно 

під прямим кутом до напрямку розподілення на відстані не менше ніж 

1 м за межею початку проведеного його розподілення. 

Відбирають щебінь з кожної секції рами послідовно, а саме: 

а) перший металевий лист, який відповідає вимогам 

випробування, розміщують у прорізах на двох сторонах збірної рами 

для відокремлення секції за номером «0», як наведено на рисунку 4; 

 

                                       
 
               Рисунок 4 – Етап 1 

 

 b) щебінь з секції за номером «0» утилізують (з причини 

часткового заповнення секції); 

с) другий металевий лист вкладають у прорізи на двох сторонах 

збірної рами задля відокремлення та визначання кількості щебеню                   

у секції за номером «1» (див. рисунок 5). Відбирають пробу щебеню та 

вкладають у пакування з чітко позначеним номером цієї секції; 

 

Щебінь  з секції  
за номером «0» 

 не випробовують 
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            Рисунок 5 – Етапи 2 та 3 

 

d) перший металевий лист виймають з прорізей секції                               

за номером «0» та розміщують у прорізи секції за номером «3» задля 

відокремлення та визначання кількості щебеню у секції                          

за номером «2» (див. рисунок 6). Ретельно відбирають весь щебінь               

у цій секції. Пробу щебеню вкладають у пакування з чітко позначеним 

номером секції та закривають (чи герметизують) для запобіганню 

втраті проби. 

                                         
             Рисунок 6 – Етап 4 

 

е) відбирають проби щебеню послідовно з кожної наступної 

відокремленої секції та ретельно вкладають їх у індивідуальне 

пакування. Визначають та фіксують масу проб щебеню, який 

відібраний з кожної заповненої секції рами. Щебінь з останньої 

порожньої або частково заповненої секції рами утилізують. 

 

 

 
Проба щебеню 

 у секції  
за номером «1» 

 

     Проба щебеню 
     у секції  

     за номером «2» 
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7.4 Вираження результатів 

Результати зважування усіх відібраних проб щебеню фіксують 

згідно з формою таблиці, наведеної у додатку А. 

Середнє арифметичне значень мас проб щебеню, які відібрані                  

з усіх заповнених секцій рами, у кілограмах, обчислюють за формулою:  

 

                            
N

)...MM(M
 X N21 
 ,                                    (13) 

 

де X — середнє арифметичне значень мас проб щебеню,                     

які відібрані з усіх заповнених секцій рами, кг;  

M1 — маса проби щебеню, що відібрана з першої секції, кг; 

M2 — маса проби щебеню, що відібрана з другої секції, кг; 

MN  —  маса проби щебеню, що відібрана з n-ої секції, кг; 

N — кількість проб щебеню, що відібрані з усіх заповнених 

секцій рами. 

Значення дисперсії обчислюють за формулою:  

 

                     
 

)1(

)(...)()( 22
2

2
12






N

XMXMXM
S N ,                                (14) 

 
де S2 — дисперсія мас проб щебеню, які відібрані з усіх 

заповнених секцій рами; 

M1 — маса проби щебеню, що відібрана з першої секції, кг; 

M2  — маса проби щебеню, що відібрана з другої секції, кг; 

MN — маса проби щебеню, що відібрана з n-ої секції, кг; 

N — кількість проб щебеню, що відібрані з усіх заповнених 

секцій рами. 
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Стандартне відхилення, S, дорівнює квадратному кореню зі 

значення дисперсії мас проб щебеню 
2S  

Коефіцієнт варіації обчислюють за формулою:  

 

                                                            100
X

S
CV ,                                                  (15) 

 

де CV — коефіцієнт варіації; 

     S — стандартне відхилення; 

     X — середнє арифметичне значень мас проб щебеню,                     

які відібрані з усіх заповнених секцій рами, кг.  

Результати фіксують та наводять у вигляді графічного 

зображення згідно з формою додатку А. 

7.5 Протокол випробування 

Протокол випробування повинен містити наступну інформацію: 

а) посилання на цей стандарт; 

b) ідентифікацію використаного щебенерозподiлювача;  

c) ширину розподілення щебеню, що застосована при 

випробуванні; 

d) місце проведення випробування; 

e) дату випробування; 

f) тип та походження використаного щебеню 

g) розмір використаного щебеню  

h) характерні норми та допуск розподілення;  

і) результати, що обчислені згідно з 7.4; 

j) будь-які зауваження; 

k) ім’я та підпис особи, яка відповідає за проведення 

випробування. 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

ВИЗНАЧАННЯ ТОЧНОСТІ РОЗПОДІЛЕННЯ ЩЕБЕНЮ 

 

А.1 Визначання точності розподілення щебеню 

Таблиця А.1 – Таблиця щодо запису результатів 

Ідентифікація щебенерозподілювача….……………… Дата випробування 
Тип та походження щебеню…………………………….. Місце проведення  
Розмір щебеню……………………………………………. випробування 
Характерні норми розподілення 
та коефіцієнт варіації……………………………………... 

……………………. 

Ширина розподілення щебеню,  
яку застосовано при випробуванні…………………… 

Ім’я особи, яка відповідає за 
проведення випробування……... 

 

Ч.ч. 

 

Маса 
 

Мі 

Графічне зображення результатів  
 поперечного розподілення щебеню 

(значення «Mі» та «X» на осі х) 
                                                                                                х 

 
1              
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              

 
Середнє арифметичне значень X……………………… Будь-які зауваження………………… 

 
Дисперсія S2…………………………………………….......  
Стандартне відхилення S………………………………..  
Коефіцієнт варіації CV ……………………………………. Підпис особи, яка відповідає за 

проведення випробування…………. 
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A.2 Визначання норм розподілення щебеню, який 

розташований у вигляді щільної мозаїки  

A.2.1 Апаратура  

Обов'язкову апаратуру використовують згідно з вимогами для 

визначення норм розподілення щебеню, а саме: калібровані бокси та 

переносні ваги (див. розділ 5).  

         А.2.2 Проведення випробування 

На горизонтальній поверхні розміщують відкритий бокс, в який 

вручну укладають достатню кількість щебеню для формування щільної 

мозаїки. Щебінки укладають таким чином, щоби вони перебували                      

у контакті між собою та з’єднувались з боків але не перекривали одна 

одну. Щебінь щільно укладають по всій поверхні дна боксу. У боксі 

визначають норму розподілення щебеню, який укладався у вигляді 

мозаїки, за будь-яким з методів згідно з розділом 5. 

Випробування повторюють для отримання середнього значення 

двох визначань за однакових умов роботи.  

Це середнє значення застосовують для визначання норм 

розподілення щебеню, який розташований у вигляді щільної мозаїки. 
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 

РЕКОМЕНДОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ  

ВИЗНАЧАННЯ ТОЧНОСТІ РОЗПОДІЛЕННЯ В’ЯЖУЧОГО  

 
 

B.1 Застосування піддонів 

B.1.1 Апаратура 

B.1.1.1 Переносні ваги, з ціною поділки до 0,1 г.  

B.1.1.2 Жорсткий металевий каркас з алюмінієвого сплаву,                   

який складають з чотирьох частин – довжина кожної становить 1 м.              

На каркас встановлюють піддони. 

B.1.1.3 40 піддонів. Металеві або пластикові піддони, наприклад 

піддон виготовлений з політетрафторетилену, стійкий до дії в’яжучого. 

Зовнішні розміри піддону наведено на рисунку B.1. 

B.1.1.4 Блоки-компенсатори у достатній кількості.  

 
         Розміри в міліметрах 
 

 
 
 

 
Рисунок В.1 — Схематичний розріз секції піддону  
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B.1.1.5 Два держаки для перенесення апаратури.  

B.1.1.6 Чотири риштування, на яких розташовують апаратуру до      

та після розподілення в’яжучого задля спрощення складання 

апаратури і роботи з піддонами. 

B.1.1.7 Скоби, наприклад, шипи для оснащення взуття, що 

призначене для пересування по розподіленому в'яжучому.  

B.1.1.8 Липка стрічка, шпатель, розчинник, фарба, кисть, 

рушники, окуляри. 

B.1.2 Налаштування піддонів 

Піддони розміщують на каркасі або один за одним на відстані 

шириною 10/м — застосовують конфігурацію з блоками-

компенсаторами (для проведення випробування в одинарному режимі 

використання, див. рисунок B.2) або на відстані шириною 20/м —   

застосовують конфігурацію без блоків-компенсаторів (для проведення 

випробувань у здвоєному режимі використання, див. рисунок B.3). 

Примітка. Піддони доцільно пристосувати задля проведення випробування 
у одинарному режимі використання при перевірці поперечного розподілення 
в’яжучого по дорозі, яке може забезпечити розпилювач.  

Для ретельнішої перевірки функціонування окремих частин розпилювача 
піддони пристосовують для проведення випробування у здвоєному режимі 
використання при розподіленні в’яжучого по дорозі. 
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                                                            Розміри в міліметрах 

   
 

 
                                         Напрямок розподілення в’яжучого 

 

Рисунок B.2 – Розташування та конфігурація піддонів,                                    
що пристосовані для проведення випробування у одинарному режимі 
використання 

          
                                                                        Розміри в міліметрах 

               
                                     Напрямок розподілення в’яжучого 

 
Рисунок B.3 — Розташування та конфігурація піддонів                                   

для проведення випробування у здвоєному режимі використання 

Секція А-А  (збільшено) 

     Блок-компенсатор 
Піддон        Висота 

    Піддон 

Секція А-А (збільшено) 
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B.1.3 Налаштування апаратури 

Складають збірний каркас на який встановлюють піддони. 

Обережно розміщують всю цю збірну апаратуру на ділянці, що 

призначена для проведення випробування. Цю апаратуру розміщують 

на ширину ділянки дороги, яку може забезпечити конструкція 

розпилювача. Для ізолювання від дії в’яжучого на каркас та блоки-

компенсатори накладають липку стрічку. 

B.1.4 Дії після розподілення в’яжучого   

Після розподілення в’яжучого апаратуру знімають з дороги                      

та укладають на риштування, дотримуючись відповідних правил задля 

запобігання втраті проби в’яжучого. 

Обережно виймають один за одним піддони, починаючи з кінця 

збірного каркасу. Кожний піддон маркують і зважують з точністю                   

до 0,1 г. 

B.2 Використання адсорбуючих смуг з пінополіуретану 

B.2.1 Апаратура 

B.2.1.1 Портативні ваги, з ціною поділки до 0,1 г, які розміщують           

у захищеному від вітру та вібрації місці, але в безпосередній 

близькості від випробувальної ділянки (наприклад, всередині фургона, 

розташованого на стоянці поряд з ділянкою)  

B.2.1.2 Дві алюмінієві смуги однакової довжини, товщиною 1 мм 

та шириною (200 ± 1) мм. Ці смуги можуть приєднуватись кінцями одна                  

до одної задля збільшення їх загальної довжини (див. рисунок B.4).     

Розмір загальної довжини повинен дорівнювати ширині ділянки,                   

де здійснюватимуть розподілення в’яжучого, плюс не менше ніж 0,5 м, 

але величина цього розміру повинна ділитися без решти на 0,2 м. 
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                                                                Розміри в міліметрах 
 

 
 
 

 
 

Рисунок В.4 — Рекомендоване кріплення деталей для з’єднання 

алюмінієвих смуг 

 

B.2.1.3 Два аркуші перфорованого крафт-паперу (80 г/м2) 

шириною та товщиною 450 мм х 0,5 мм (див. рисунок B.5). 

 

                                                      Розміри в міліметрах 

  

 

Рисунок В.5 — Аркуш перфорованого крафт-паперу 
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B.2.1.4 Прямокутні пластини з пінополіуретану, розміри кожної 

становлять (100 ± 1) мм х (200 ± 1) мм, які нарізають з цілих листів 

товщиною приблизно 5 мм. Пластини призначені для перекриття 

поверхні ділянки дороги по всій її ширині, де здійснюватимуть 

розподілення в’яжучого.  

B.2.1.5 Дві дерев'яні опори призначені для полегшення роботи                             

з апаратурою разом із зразками, що містять проби в’яжучого                                      

(див. рисунок B.6). 

 
 

                                                                               Розміри в міліметрах 
 

 
 

Рисунок В.6 — Дерев'яна опора 
 

 

B.2.1.6 Посуд для полівініл-емульсійного клею 

B.2.1.7 Рулон клейкої стрічки. 

B.2.1.8 Тонкі рукавички (поліетилен). 

B.2.1.9 Пакування для сміття або великий паперовий чи 

пластиковий пакет.   

B.2.1.10 Мітла. 

B.2.1.11 Чисте ганчір’я, трихлоретилен або інший розчинник. 
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B.2.2 Підготування адсорбуючих смуг (у лабораторії                   

або майстерні) 

Кожний зразок, нарізаний з пінополіуретану у вигляді 

прямокутних пластин, наклеюють край до краю на перфоровані крафт-

паперові смуги, використовуючи п'ять крапель клею. Кожний зразок 

маркують номерами від «1»  до «n», послідовно вказуючи їх                           

на розвороті паперу (див. рисунок B.7). 

 

 

              
  

Рисунок В.7 — Адсорбуюча смуга 
 

Адсорбуючі смуги не повинні зберігатися, незважаючи на те,                  

їх можна згортати для транспортування. 

В.2.3 Проведення випробування 

B.2.3.1 Підготовлені дві смуги крафт-паперу, до яких наклеєні 

зразки з пінополіуретану, укладають на алюмінієві смуги адсорбуючим 

матеріалом вгору. Смуги крафт-паперу із зразками укладають таким 

чином, щоби пристосувати їх кінці без перекриття. 

Після цього загинають вільні крайки крафт-паперу під алюмінієві 

смуги (див. рисунок В.8 ліворуч) та закріплюють їх там на місці                        

за допомогою липкої стрічки (див. рисунок В.8 праворуч). 
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Рисунок B.8 — Закріплення вільної крайки крафт-паперу 

адсорбуючої смуги  

 

B.2.3.2 Підготовлену для проведення випробування збірну 

апаратуру розміщують адсорбуючим матеріалом вгору на чисто 

підметену дорожню поверхню приблизно під прямим кутом                                 

до осі дороги. 

Потрібно переконатись, що секція зразка номер «1» розташована  

під лівою частиною адсорбуючої стрічки так, як це бачить спостерігач 

звернений до устаткування розпилювача. 

Перевіряють кінці збірної апаратури, які повинні надійно 

утримуватись на кожному місці біля двох операторів-випробувачів. 

B.2.3.3 Після проходу розпилювача, два оператори-випробувача 

піднімають кінці збірної апаратури, яку застосовано для проведення 

випробування, та потягнувши за обидва кінці, непохитно її тримають.            

У такому стані апаратуру переміщують до місця зважування (один 

оператор перетинає оброблену та необроблену в’яжучим поверхню 

ділянки дороги, де розміщувалась апаратура; згодом по необробленій 

частині ділянки дороги потрібно вручну розподілити в’яжуче). 
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B.2.3.4 Дві алюмінієві смуги роз’єднують та кожну розміщують                          

їх адсорбуючим матеріалом вгору на дерев’яні опори. 

Липку стрічку знімають з алюмінієвих листів та прорізають крайки 

крафт-паперу по наявній перфорації. Задля ідентифікації кожної секції 

зразка ці листи крафт-паперу накладають номерами вгору на 

поверхню адсорбуючого матеріалу, який просочений в’яжучим.  

Відокремлюють вздовж перфорації на крафт-папері одну від 

одної кожну секцію зразка з пробою в’яжучого та зважують кожну 

відокремлену секцію. 

Після зважування усі секції зразків ретельно утилізують.  
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ДОДАТОК С 

(обов’язковий) 

ВИЗНАЧАННЯ ТОЧНОСТІ РОЗПОДІЛЕННЯ В’ЯЖУЧОГО   

 
Таблиця С.1 – Таблиця щодо запису результатів 

Ідентифікація форсунок та розпилювача  Дата випробування 
Тип в’яжучого  Місце проведення випробування 
Характерні норми розподілення 
та коефіцієнт варіації 

Ім’я особи, яка відповідає за 
проведення випробування 

Ширина розподілення в’яжучого,  
яку застосовано при випробуванні 

 
Температура в’яжучого 

 

Ч.ч. 

Результати 

 

Графічне зображення результатів  
 поперечного розподілення в’яжучого  

(значення «Mі» та «X» на осі х) 
                                                                                                х 

 

М2і М1і Мі 

1                
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                

тощо                
Середнє арифметичне X…………….. Конфігурація піддонів для проведення 

випробування у одинарному (50 мм) чи здвоєному 
(100 мм)1)  режимі використання. 

Дисперсія S2…………………………… 

Стандартне відхилення S…………… Розмір зразка, 100 мм x 50 мм,  100 мм x 200 мм 1)  
чи інший………………………………………….. 

 Будь-які зауваження………………………………….. 
Коефіцієнт варіації CV………………… Підпис особи, яка відповідає за проведення 

випробування…………………………………………… 
         1)

 непотрібне викреслюють. 
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ДОДАТОК D 

(довідковий) 

ЗБІРНА РАМА, ЯКУ ЗАСТОСОВУЮТЬ  

ДЛЯ ВИЗНАЧАННЯ ТОЧНОСТІ РОЗПОДІЛЕННЯ ЩЕБЕНЮ 

 

Збірну раму складають з двох поздовжніх балок довжиною 4 м, 

які комплектуються чотирма спеціальними з’єднаними між собою 

секціями довжиною 1 м. Дві зібрані чотириметрові балки закріплюють 

двома спеціальними поперечними балками довжиною 500 мм. Кожна 

чотириметрова балка має в центрі кожної секції прорізи з кроком                 

200 мм для розміщення алюмінієвих листів (див. рисунок D.1). 

 

                                          Розміри в міліметрах 

  
 

 
Рисунок D.1 — Узагальнений вид налаштування секції збірної 

рами довжиною 1 метр  

    
    глибина 
    прорізу, 6  

  
 5

0
0
 

Алюмінієвий чотиригранник 50 x 50 
Алюмінієва поперечна  
     балка 30 x 15 
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Два алюмінієвих листи розмірами 510 мм x 100 мм x 2 мм 

вставляють у прорізи на двох сторонах збірної рами для 

відокремлення кожної секції, розміри якої становлять 500 мм x 200 мм  

(див. рисунок D.2). Алюмінієвими листами послідовно відокремлюють 

кожні наступні секції збірної рами.  

 

 
 
 Рисунок D.2 — Перспективний вид одного з кінців збірної рами 
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