
 

 
  
  

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 
ДСТУ EN 13286-3:202_ 
(EN 13286-3:2003, IDT) 

 
 

СУМІШІ НЕУКРІПЛЕНІ ТА УКРІПЛЕНІ 
ГІДРАВЛІЧНИМ В’ЯЖУЧИМ 

 
Частина 3. Методи випробування з визначання вологості та 

референтної щільності за лабораторного ущільнення. 
Вібростискання з контрольованими параметрами 

 

(Проєкт, перша редакція) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
ДП «УкрНДНЦ» 

202_ 

1
Размещенное изображение



прДСТУ EN 13286-3:202_ 

 II 

 
ПЕРЕДМОВА 

 
1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні 

дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство 
«Державний дорожній науково-дослідний інститут  
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного 
підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр 
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parameters» (Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. 
Частина 3. Методи випробування з визначання вологості та 
референтної щільності за лабораторного ущільнення. 
Вібростискання з контрольованими параметрами) і внесений з 
дозволу CEN-CENELEC Rue de la Science 23 B-1040, Brussels, 
Belgium. 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», 202_ 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13286-3:202_ 

(EN 13286-3:2003, IDT) «Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним 

в’яжучим. Частина 3. Методи випробування з визначання вологості та 

референтної щільності за лабораторного ущільнення. Вібростискання з 

контрольованими параматерами», прийнятий методом перекладу, — 

ідентичний щодо EN 13286-3:2003 (версія en) «Unbound and hydraulically 

bound mixtures — Part 3: Test methods for laboratory reference density and 

water content — Vibrocompression with controlled parameters». 

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 13286-3:2003 як такий, що безпосередньо не стосується технічного 

змісту цього стандарту; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— назву рисунка А.1 кориговано відповідно до рівняння (4), 

ілюстрацією застосування якого є цей рисунок. 

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу 

стандартів ДСТУ ISO 80000. 
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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 3. Методи випробування з визначання вологості та 
референтної щільності за лабораторного ущільнення. Вібростискання 

з контрольованими параметрами 
 

UNBOUND AND HYDRAULICALLY BOUND MIXTURES 

Part 3. Test methods for laboratory reference density and water content — 
Vibrocompression with controlled parameters 

 

Чинний від 202Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює метод визначання щільності в сухому стані 

за лабораторного ущільнення, а також вологості та складності ущільнення 

неукріплених сумішей і сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим, з 

застосуванням вібростискання з контрольованими параметрами. 

Цей стандарт є застосовним щодо неукріплених сумішей і сумішей, 

укріплених гідравлічними в’яжучими до їх тужавлення. 

Цей метод є застосовним щодо суміші з максимальним розміром 

заповнювача D, що дорівнює 31,5 мм. 

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 

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 

прДСТУ EN 13286-3:202_ 
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(разом зі змінами). 

EN 13286-1:2003 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 1: 

Tests methods for laboratory reference density and water content — 

Introduction, general requirements and sampling. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 13286-1:2003 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. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито терміни та визначення понять, наведені в 

EN 13286-1:2003, а також наведений нижче термін. 

3.1 складність ущільнення DC(w) (difficulty of compaction DC(w)) 

Складність ущільнення суміші. 

4 ПРИНЦИП 

Матеріал ущільнюють в формі за допомогою кругової горизонтальної 

вібрації та зростаючого вертикального осьового тиску P(t). Вимірюють 

щільність у сухому стані за частоти 50 Гц та 100 Гц і щільність у сухому 

стані за лабораторного ущільнення ρdR та обчислюють складність 

ущільнення DC(w) суміші. 

5 ОБЛАДНАННЯ 

5.1 Сталева циліндрична форма, див. рис. 1, з такими розмірами: 

— стінка мінімальної товщини 10 мм; 

— внутрішній діаметр (152,0 ± 0,2) мм; 

— висота,   достатня   для  розміщення  кількості   суміші, яка, після 
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ущільнення за частоти 100 Гц, забезпечує висоту зразка в формі 

(152 ± 5) мм; 

— знімна нижня пластина, споряджена водонепроникним 

ущільнювачем. 

5.2 Вібратори, які забезпечують прикладання до форми 

горизонтальної кругової вібрації з амплітудою (0,80 ± 0,08) мм за частот  

(50 ± 3) Гц та (100 ± 3) Гц. 

5.3 Поршень діаметром (151,0 ± 0,2) мм, що забезпечує 

прикладання перемінного тиску P(t) (± 10 %) до суміші під час ущільнення 

(див. рис. 2) згідно з наступною формулою: 

)t5,65,22/(t441,0)t(P  ,   (1) 

де P(t) — осьовий тиск, прикладений до матеріалу в формі за тривалості 

ущільнення t, у мегапаскалях (МПа); 

 t — час ущільнення, у хвилинах (хв.). 

 

Умовні познаки: 
1 — поршень; 
2 — суміш; 
3 — форма; 
4 — вібрація; 
5 — осьовий тиск; 
6 — знімна нижня пластина 
 

Рисунок 1 — Діаграма роботи машини 
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5.4 Пристосування для вимірювання висоти суміші в формі 

наприкінці випробування з точністю до 0,5 %. 

 

Рисунок 2 — Зміна осьового тиску Р(t) на суміш у формі за тривалості 

ущільнення t, у мегапаскалях 

 

6 ПІДГОТУВАННЯ СУМІШІ 

6.1 Маса суміші 

Маса сухої суміші m, яку потрібно внести в форму, має бути у межах 

від 6,0 кг до 6,5 кг. 

Визначають масу проби для випробування m0 шляхом внесення в 

форму проби масою m з вологістю w, яка приблизно дорівнює вологості на 

місці виконання робіт. Ущільнюють пробу впродовж 3 хв за частоти 100 Гц 

з тиском P(t). Вимірюють висоту зразка h після ущільнення та, для 

забезпечення висоти після ущільнення (152 ± 5) мм, обчислюють значення 

m0 на підставі значення m за рівнянням: 

h/m152m0  ,     (2) 

де m0 — маса проби для випробування, яку потрібно вносити в форму, у 

грамах (г) (± 1%); 

 m — маса проби для випробування, вологістю w; у грамах (г); 
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 h — висота проби для випробування після ущільнення, у міліметрах 

(мм). 

6.2 Вологість 

Вибирають не менше ніж три різни значення вологості в діапазоні 

значень, наближеному до такого, що очікується на місці виконання робіт; 

різниця між двома послідовними значеннями вологості не повинна 

перевищувати 1,5 %. За кожного вибраного значення вологості 

підготовляють чотири проби: дві для випробування за частоти 100 Гц та  

дві для випробування за частоти 50 Гц. 

7 ПРОЦЕДУРА 

Визначають щільність у сухому стані ρdR проби для випробування, 

застосовуючи наступну процедуру. 

Вносять у форму пробу для випробування масою m0 та вологістю w. 

Ущільнюють пробу впродовж 3 хв. прикладанням вібрації з частотою 

50 Гц або 100 Гц та осьового тиску P(t). 

Вимірюють висоту h зразка після ущільнення. 

Обчислюють щільність у сухому стані зразка за рівнянням: 

h)w100/(m51,5)w(ρ 0d  ,    (3) 

де )w(ρd  — щільність у сухому стані за лабораторного ущільнення 

проби для випробування, у мегаграмах на кубічний метр (Мг/м3);  

 m0 — маса проби для випробування, яку потрібно внести в форму, у 

грамах (г) (± 1%); 

 w — вологість проби для випробування, у відсотках маси води від 

маси сухої суміші (%); 

 h — висота зразка після ущільнення, у міліметрах (мм). 

Значення )w(ρd  обчислюють як середнє значення результатів не 

менше ніж двох повторювань процедури, як описано в 6.2.  
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Результати записують у вигляді величин: 

— для випробувань, виконаних за частоти 100 Гц: 

      )w(ρ 1100d       )w(ρ 2100d      )w(ρ 3100d ; 

— для випробувань, виконаних за частоти 50 Гц:      

)w(ρ 150d        )w(ρ 250d       )w(ρ 350d . 

8 ОБЧИСЛЕННЯ Rρ  ТА СКЛАДНОСТІ УЩІЛЬНЕННЯ DC(W) 

Будують графік функції )w(ρ 100d , де Rdρ  дорівнює найбільшому 

значенню )w(ρ 100d . 

Обчислюють DC(w) за кожного значення вологості за рівнянням: 

dR50ddR ρ/))w(ρρ(100)w(DC  ,   (4) 

де )w(DC  — складність ущільнення проби для випробування  

вологістю w; 

 dRρ  — щільність у сухому стані за лабораторного ущільнення проби 

для випробування, у мегаграмах на кубічний метр (Мг/м3); 

 )w(ρ 50d  — щільність у сухому стані проби для випробування після  

3 хв. ущільнення за частоти 50 Гц, у мегаграмах на кубічний метр (Мг/м3). 

Будують графік залежності DC(w). 

9 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 

Звіт про випробування має містити щонайменше таку інформацію. 

a) посилання на цей стандарт; 

b) ідентифікаційні дані зразка; 

c) ідентифікаційні дані лабораторії; 

d) дата випробування; 

e) результати випробування: 

 — референтне значення щільності в сухому стані dRρ ; 
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 — криву складності ущільнення у вигляді графіка функції DC(w); 

f) деталі, не передбачені цим стандартом, а також будь-які 

аспекти, що можуть вплинути на результати. 

За потреби звіт про випробування може також містити наступну 

додаткову інформацію: 

g) назву та опис джерела походження проби; 

h) опис матеріалу. 

10 ТОЧНІСТЬ 

Буде додано пізніше. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

РОЗПОДІЛ ПО КЛАСАМ ЗА СКЛАДНІСТЮ УЩІЛЬНЕННЯ 

Складність ущільнення DC(w) для ущільнення котками оцінюється з 

урахуванням вологості таким чином: 

— якщо DC(w) < 5,5 %   матеріал легко ущільнюється та 

        класифікується як DC1; 

— якщо 5,5 ≤ DC(w) ≤ 11 %  матеріал досить легко  

        ущільнюється та 

        класифікується як DC2; 

— якщо DC(w) > 11 %   матеріал складно ущільнюється  

        та класифікується як DC3. 

w, % 
)w(ρ 100d , 

Мг/м3 
)w(ρ 50d , Мг/м3 DC(w), % 

4 2,14 2,00 13,4 
5,1 2,31 2,12 8,2 
5,6 2,30 2,17 6,1 
5,2 2,29   
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Рисунок А.1 — Приклад dR50ddR ρ/))w(ρρ(100)w(DC  . 
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дисперсні суміші, оброблені гідравлічним в’яжучим; максимальна щільність 

у сухому стані; методи випробування; оптимальна вологість; складність 

ущільнення. 

 


