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без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи 

ДП «УкрНДНЦ», 202_ 



прДСТУ EN 13286-1:202_ 

 III 

ЗМІСТ 

 С. 

Національний вступ………………………………………………………….. IV 

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

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

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

4 Принцип………………………………………………………………….. 3 

5 Обладнання……………………………………………………………... 6 

6 Підготування зразків для випробування за іншими методами…. 6 

Додаток А (обов’язковий) Відбирання проб та скорочення проб…….. 8 

Бібліографія…………………………………………………………………… 11 

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, 

                                           ідентичних з європейськими  

                                           нормативними документами, посилання 

                                           на які є в цьому стандарті…………………… 

 

 

 

12 



прДСТУ EN 13286-1:202_ 

 IV 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13286-1:202_ 

(EN 13286-1:2003, IDT) «Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним 

в’яжучим. Частина 1. Методи випробування з визначання вологості та 

референтної щільності за лабораторного ущільнення. Вступ, загальні 

вимоги та відбирання проб», прийнятий методом перекладу, — ідентичний 

щодо EN 13286-1:2003 (версія en) «Unbound and hydraulically bound 

mixtures — Part 1: Test methods for laboratory reference density and water 

content — Introduction, general requirements and sampling». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в 

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

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають 

законодавству України. 

До другої редакції стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; 

— cтруктурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Назва», 

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

визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з 

вимогами національної стандартизації України;  

— вилучено структурний елемент «Передмова» до  

EN 13286-1:2003 як такий, що безпосередньо не стосується технічного 

змісту цього стандарту; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— долучено національний додаток HA (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським 

нормативним документам, 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 

 

 

СУМІШІ НЕУКРІПЛЕНІ ТА УКРІПЛЕНІ ГІДРАВЛІЧНИМ В’ЯЖУЧИМ 

Частина 1. Методи випробування з визначання вологості та 
референтної щільності за лабораторного ущільнення. Вступ, загальні 

вимоги та відбирання проб 
 

UNBOUND AND HYDRAULICALLY BOUND MIXTURES 

Part 1. Test methods for laboratory reference density and water content — 
Introduction, general requirements and sampling 

 

Чинний від 202Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює методи випробування з визначання 

залежності між вологістю та щільністю неукріплених сумішей чи сумішей, 

укріплених гідравлічним в’яжучим, за установлених умов випробування. 

Результати випробування забезпечують визначення щільності суміші, якої 

може бути досягнуто на місці виконання робіт, та отримання референтного 

значення параметра для оцінювання щільності ущільненого шару суміші. 

Результати випробування застосовують як основу для установлення 

вимог до неукріплених сумішей та сумішей, укріплених гідравлічним 

в’яжучим, перед їх застосуванням в шарах дорожнього одягу. Результат 

випробування дозволяє також надати висновки щодо вологості, за якого 

суміш може бути ущільнено належним чином, з забезпеченням потрібної 

щільності. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через 

датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у 

відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано 

прДСТУ EN 13286-1:202_ 
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нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань 

або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено 

внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно 

користуватись останнім виданням наведених нормативних документів 

(разом зі змінами). 

EN 932-1:1996 Tests for general properties of aggregates — Part 1: 

Methods for sampling 

EN 932-2:1999 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 1097-5 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — 

Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 932-1:1996 Випробування з визначання загальних характеристик 

заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання проб 

EN 932-2:1999 Випробування з визначання загальних характеристик 

заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення проб 

EN 932-5 Випробування з визначання загальних характеристик 

заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і 

калібрування 

EN 1097-5 Випробування з визначання механічних та фізичних 

характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначання вологості 

висушуванням у вентильованій шафі. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито такі терміни та визначення понять. 
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3.1 щільність у сухому стані за лабораторного ущільнення 

(laboratory dry density) 

Максимальна щільність у сухому стані, яку може бути визначено на 

підставі залежності «щільність у сухому стані/вологість», виведеної з 

застосуванням установленого методу випробування 

3.2 оптимальна вологість (optimum water content) 

Вологість, пов’язана з максимальним значенням щільності в сухому 

стані за лабораторного ущільнення 

3.3 розмір заповнювача (aggregate size) 

Позначення заповнювача через найменший (d) та найбільший (D) 

розміри отворів сита (d/D) 

Примітка. За такого позначення визнається наявність певної кількості часток, які 
утримуються на верхньому ситі (надситова фракція), та які проходять крізь найменше 
сито (відсів). Найменший розмір (d) може бути нульовим. 

4 ПРИНЦИП 

4.1 Залежність між щільністю в сухому стані та вологістю 

Тверді частки неукріплених сумішей чи сумішей, укріплених 

гідравлічним в’яжучим, ущільнюються, тобто реорганізуються ближче одні 

до одних, підвищуючи таким чином щільність суміші в сухому стані. 

Щільність у сухому стані, якої може бути досягнуто, залежить від 

прикладеної ефективної роботи ущільнення та від вологості суміші. 

Для певної роботи ущільнення, прикладеної до окремої суміші, існує 

оптимальна вологість, за якої щільність у сухому стані сягає 

максимального значення. Ці принципи ілюстровано на рис. 1. 
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Умовні познаки: 
1 — максимальне значення щільності в сухому стані за 
лабораторного ущільнення; 
2 — крива ущільнення; 
3 — лінія 0 %-го вмісту порожнин для даної густини 
часток, лінія насичення; 
4 — оптимальна вологість; 
А — щільність у сухому стані, мегаграм на кубічний метр; 
В — вологість, відсоток  

 

Рисунок 1 — Крива залежності «щільність у сухому стані/вологість» 

 

Примітка 1. Суміші, що не відносяться до вільно дренуючих, у більшості випадків 
характеризуються чітко визначуваними оптимальною вологістю та максимальною 
щільністю. Проте для вільно дренуючих сумішей лабораторні випробування у більшості 
випадків не дозволяють отримувати чітко визначену залежність «вологість/щільність». 
Отримане значення максимальної щільності у більшості випадків є нижчим, ніж таке 
значення у влаштованому шарі дорожнього одягу. 

 
Примітка 2. Для вільно дренуючих сумішей можливим є виведення двох кривих:  

першої — для залежності між щільністю в сухому стані та початковою вологістю (перед 
ущільненням) та другої — для залежності між щільністю в сухому стані та остаточною 
вологістю (після ущільнення). Різниця між цими кривими, за її наявності, показує 
дренуючу здатність суміші. 
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НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА 
Критерії характеризації дренуючих сумішей згідно з положеннями національної 

системи стандартизації України та положеннями стандартів Європейського Союзу 
різняться. За потреби питання стосовно дренуючих сумішей розглядають з 
урахуванням національних стандартів, ідентичних EN 13286-1 — EN 13286-5. 

4.2 Вибір методу випробування 

Для ущільнення застосовують наступні чотири методи: 

— prEN13286-2: ущільнення за методом Проктора; 

— EN13286-3: вібростискання з контрольованими параметрами; 

— EN13286-4: вібраційний молоток; 

— EN13286-5: вібраційний стіл. 

Робота ущільнення та розмір часток згідно з кожним з цих методів 

різняться. 

У разі ущільнення за методом Проктора, вібростисканням та 

вібраційним молотком визначають залежність між щільністю в сухому стані 

та вологістю суміші. 

Примітка 1. Ущільнення за методом Проктора дозволяє вибирати між трьома 
розмірами форм залежно від розміру часток. Можуть бути прийняті три різні маси 
трамбівки. 

У разі ущільнення на вібраційному столі визначають вологість за 

максимальної щільності. 

Примітка 2. Метод ущільнення з застосуванням вібраційного стола є придатним 
для дренуючих сумішей. 

Ступінь придатності кожного з методів наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 — Вибір методу випробування 

Метод випробування Інтервали розмірів часток 
1 2 

форма 100 мм максимальний розмір       16 мм 
Трамбівка  

2,5 кг форма 150 мм 
проходи крізь сито 
від 75 % до 100 %             31,5 мм 

форма 100 мм максимальний розмір       16 мм 
Трамбівка  

4,5 кг форма 150 мм 
проходи крізь сито 
від 75 % до 100 %              31,5 мм 

Ущільнення 
за методом 
Проктора 

Трамбівка 15 кг форма 250 мм 
проходи крізь сито 
від 75 % до 100 %              63 мм 
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Кінець таблиці 1 

1 2 
Вібростискання з контрольованими 
параметрами 

максимальний розмір        31,5 мм 

Вібраційний молоток 

проходи крізь сито 
від 90 % до 100 %              20 мм 
проходи крізь сито 
від 70 % до 100 %              40 мм 

Вібраційний стіл 
максимальний розмір        80 мм 
прохід крізь сито 
менше ніж 12 %                   0,063 мм 

4.3 Визначання вологості 

За потреби визначають вологість висушуванням в печі до постійної 

маси згідно з процедурою, установленою в EN 1097-5. 

Мінімальна величина проби для випробування, яку використовують 

для визначання вологості, становить D2,0   кг, де D — розмір часток 

заповнювача суміші. 

У разі, коли суміш повністю проходить крізь сито 1 мм, 

використовують не менше ніж 0,2 кг. 

Примітка. Може бути доцільним використання всього матеріалу в формі. 

Вологість ущільненого зразка визначають якомога скоріше після 

завершення ущільнення. 

4.4 Відбирання проб та скорочення проб 

Відбирання проб та скорочення проб наведено в EN 932-1 та  

EN 932-2, додаткові вимоги наведено в додатку А. 

5 ОБЛАДНАННЯ 

Все обладнання має відповідати загальним вимогам EN 932-5. За 

потреби особливі вимоги щодо калібрування конкретних складових 

обладнання мають бути наведені в додатку до відповідної частини 

стандартів серії EN 13286. 
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6 ПІДГОТУВАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЗА ІНШИМИ 

МЕТОДАМИ 

Методи, описані в стандартах від prEN 13286-2 до EN 13286-5, 

можуть бути застосовані для отримання ущільнених зразків для 

використання в інших методах випробування. 

Примітка. Така процедура зазвичай охоплює суміші з гідравлічними в’яжучими. 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

ВІДБИРАННЯ ПРОБ ТА СКОРОЧЕННЯ ПРОБ 

А.1 Загальна частина 

У цьому додатку описано методи: 

— відбирання проб неукріплених сумішей чи сумішей, укріплених 

гідравлічним в’яжучим, після виготовлення або в місці доставки; 

— скорочення проби для отримання лабораторної проби; 

— скорочення лабораторної проби до розміру проби для 

випробування. 

Примітка 1. Описані методи ґрунтуються на процедурах, виконуваних вручну. 
Можуть бути використані механічні засоби, відповідно до критеріїв для устатковання 
для механізованого відбирання проб, установлених у EN 932-1. 

 
Примітка 2. За потреби у вимогах щодо відповідного методу випробування 

наводять метод розділення проби на кілька проб для випробування. 
 

А.2 Принцип 

Отримують об’єднану пробу, яка є репрезентативною для 

усереднених характеристик матеріалу партії. 

Примітка. Принципи відбирання проб та скорочення проб наведено в EN 932-1. 

А.3 Величина об’єднаної проби та кількість послідовних проб 

Величина об’єднаної проби повинна не менше ніж вдвічі 

перевищувати кількість, потрібну для виконання випробувань, за 

мінімальної величини об’єднаної проби 10 кг. Об’єднана проба повинна 

складатися не менше ніж з п’яти послідовних проб. 

Примітка 1. Використання подвійної кількості матеріалу уможливлює виконання 
повторних випробувань для вирішення спірних питань. 

 
Примітка 2. Вказівку щодо кількості суміші, потрібної для кожного випробування, 

наведено в табл. А.1. Наведені значення прийняті відповідно до значення щільності в 
неукріпленому стані 2,0 Мг/м3. 
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Таблиця А.1 — Вказівка щодо маси суміші, потрібної для визначання 

щільності в сухому стані та вологості за лабораторного ущільнення 

Метод випробування Мінімальна маса, кг 
15 форма 100 мм або форма  150 мм 

Частина 2: Ущільнення за методом Проктора: 
                                               форма 150 мм 
                                               форма 250 мм 

 
40 

200 
Частина 3: Вібростискання з контрольованими параметрами 10 
Частина 4: Вібраційний молоток 40 
Частина 5: Вібраційний стол 45 

Примітка. Для інших методів випробування вказівку щодо величини об’єднаної проби надано в 
EN 932-1. 

 

А.4 План відбирання проб 

План відбирання проб має відповідати вимогам EN 932-1. 

Примітка 1. Працівник, який виконує відбирання проб, повинен ураховувати, що 
всі суміші є схильними до сегрегації. Суміші, що характеризуються значенням D 
більшим ніж 20 мм, чи такі, що містять заповнювачі з різної густиною часток, є особливо 
схильними до сегрегації. 

 
Примітка 2. План відбирання проб має містити детальні дані щодо кількості 

проб, яку потрібно відібрати, та/або щодо частоти відбирання проб. Цю інформацію 
потрібно зазначати в системі контролю виробництва на підприємстві. 

 

А.5 Устатковання 

Устатковання має відповідати вимогам EN 932-1. 

Примітка. Застосовують такі складові: совок, ковшову лопатку, лоток, набір 
стандартних сит та контейнери (для транспортування). 

 

А.6 Процедури відбирання проб 

Вибрана процедура відбирання проб має відповідати вимогам  

EN 932-1. 

Примітка 1. Застосовують такі методи: 
— відбирання зразків зі стрічок стаціонарного конвеєра; 
— відбирання зразків на конвеєрах в місцях вивантажування та перепаду 

потоку матеріалу; 
— відбирання зразків зі штабелів. 

 
Примітка 2. Матеріал зовнішньої частини штабеля може бути 

нерепрезентативним з точки зору усереднених характеристик. Може бути доцільним 
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формування, за допомогою лопати, вторинного штабеля з серії послідовних проб, із 
якого відбирають репрезентативну пробу. 

Примітка 3. Якщо потрібно відібрати пробу неущільненої суміші з шару 
[дорожнього одягу], шар розглядають як плаский штабель. Такий метод є придатним 
для «змішування на місці виконання робіт». 

 

А.7 Скорочення проби 

Якщо потрібно скоротити об’єднану пробу для отримання 

лабораторної проби, застосовують методи згідно з EN 932-1. 

А.8 Підготування проби для випробування 

Якщо потрібно скоротити лабораторну пробу для отримання однієї чи 

більше проб для випробування, застосовують процедуру, описану в  

EN 932-2. 

A.9 Маркування, пакування та відправлення 

Маркування, пакування та відправлення проб мають відповідати 

вимогам EN 932-1. 

А.10 Звіт про відбирання проб 

Звіт про відбирання проб має відповідати вимогам EN 932-1 з такими 

доповненнями. 

Звіт про відбирання проб має відповідати цьому стандарту а також 

повинен містити дані щодо: 

a) температури навколишнього середовища та погодних умов; 

b) температури проби. 

Примітка. Інформацію згідно з a) та b) доцільно наводити для сумішей, 
укріплених гідравлічним в’яжучим. 
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ 

ЄВРОПЕЙСЬКИМ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТАМ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ 

Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ 

 

1. ДСТУ EN 932-1:2021 Методи випробування з визначення 

загальних характеристик заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання 

проб (EN 932-1:1996, IDT) 

2. ДСТУ EN 932-2:2021 Методи випробування з визначення 

загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення 

лабораторних проб (EN 932-2:1999, IDT) 

3. ДСТУ Б EN 932-5:2015 Методи випробувань загальних 

характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне 

устаткування і калібрування (EN 932-5:2015, IDT+EN 932-5:2012/AC:2014, 

IDT) 

4. ДСТУ EN 1097-5:2021 Методи випробування з визначення 

механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначення 

вологості висушуванням у сушильній шафі (EN 1097-5:2008, IDT). 
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