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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 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13286-4:202_ 

(EN 13286-4:2021, IDT) «Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним 

в’яжучим. Частина 4. Методи випробування з визначання референтної 

щільності за лабораторного ущільнення та вмісту води. Вібраційний 

молоток», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо  

EN 13286-4:2021 (версія en) «Unbound and hydraulically bound mixtures — 

Part 4: Test methods for laboratory reference density and water content — 

Vibrating hammer». 

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 першої редакції стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— слова «цей документ» 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 13286-4:2021 як такий, що безпосередньо не стосується технічного 

змісту цього стандарту; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— у «Примітці 2» 6.2 додано пояснення з перекладом до скорочення 

«НВМ»; 

— з метою забезпечення відповідності пояснень до рівняння (1) 

положенням 7.2 пояснення до величини «m2» надано таким чином:  
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«m2 — маса форми, днища, насадки та ущільненої суміші, у грамах (г)» 

(згідно з перекладом оригінального тексту «m2 — маса форми, днища та 

ущільненої суміші, у грамах (г)»);  

— долучено національний додаток HA (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних регіональним нормативним документам, 

посилання на які є в цьому стандарті). 

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 4. Методи випробування з визначання референтної щільності 
за лабораторного ущільнення та вмісту води. Вібраційний молоток 

 

UNBOUND AND HYDRAULICALLY BOUND MIXTURES 

Part 4. Test methods for laboratory reference density and water content — 
Vibrating hammer 

 

Чинний від 202Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює метод визначання залежності між 

щільністю в сухому стані та вмістом води в суміші з застосуванням 

ущільнення вібраційним молотком. 

Цей стандарт є застосовним щодо сумішей, які містять не більше ніж 

10 % за масою залишку на ситі з розміром отворів 40 мм. 

Цей стандарт описує також процедуру обчислення та побудови 

кривих, що відповідають умісту порожнин, заповнених повітрям, 0 %, 5 % 

та 10 %. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У тексті наведено посилання на наступні документи, які в цілому або 

в частині складають вимоги цього стандарту. Для датованих посилань 

застосовують виключно наведене видання. Для недатованих посилань 

застосовують останнє видання наведеного документу (разом зі змінами). 

EN 932-2 Tests for general properties of aggregates — Part 2: Methods 

for reducing laboratory samples 

прДСТУ EN 13286-4:202_ 
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EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 1: 

Determination of particle size distribution — Sieving method 

EN 1097-5 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — 

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

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

methods for laboratory reference density and water content — Introduction, 

general requirements and sampling. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 932-2 Випробування з визначання загальних характеристик 

заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення проб 

EN 933-1 Випробування з визначання геометричних характеристик 

заповнювачів. Визначання зернового складу. Метод просіювання 

EN 1097-5 Випробування з визначання механічних та фізичних 

характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначання вологості 

висушуванням у вентильованій шафі 

EN 13286-1 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. 

Частина 1. Методи випробування з визначання референтної щільності за 

лабораторного ущільнення та вмісту води. 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. 

ISO та IEC, з метою застосування в процесі стандартизації, 

дотримуються термінологічної бази даних за наступними посиланнями: 

— IEC Electropedia: доступно на http://www.electropedia.org/ 

— ISO, пошукова онлайн-платформа: доступно на 

https://www.iso.org/obp 

 

http://www.electropedia.org/
https://www.iso.org/obp
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4 ПРИНЦИП 

Суміш ущільнюють у металевій циліндричній формі з застосуванням 

вібраційного молотка з електричним приводом за різних значень умісту 

води в певному діапазоні. Діапазон умісту води охоплює оптимальний уміст 

води, за якого досягається максимальна щільність у сухому стані для 

установленого ступеня ущільнення. Залежність між щільністю в сухому 

стані та вмістом води описано в EN 13286-1. 

5 ОБЛАДНАННЯ 

5.1 Циліндрична корозійностійка форма Проктора тип В згідно 

з EN 13286-2 (див. також рис. 1). Внутрішня поверхня форми перед 

застосуванням має бути гладкою, чистою та сухою. 

5.2 Знімне днище та знімна насадка для підтримання форми  

(див. рис. 1). 

5.3 Вібраційний молоток з електричним приводом, ефективність 

якого перевірено згідно з додатком А.  

Примітка. Може бути придатним вібраційний молоток потужністю не менше ніж 
600 Вт, з робочою частотою в інтервалі від 25 Гц до 60 Гц, обладнаний захисним 
вимикачем. 

5.4 Сталева насадка для вібраційного молотка з пласкою нижньою 

поверхнею діаметром (145,0 ± 2,0) мм, товщиною основи не менше ніж 

10,0 мм та загальною масою не більше ніж 3,0 кг. 

5.5 Опорна напрямна рама для молотка (за потреби). 

5.6 Нутромір або сталева лінійка з роздільною здатністю 0,5 мм. 
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Умовні познаки: 
1 — стінка, мінімум 5 мм; 
2 — гладко оброблена внутрішня стінка; 
3 — знімне днище 

 

Рисунок 1 — Циліндрична форма та насадка  

 (розміри у міліметрах) 

 

5.7 Ваги з відповідним діапазоном зважування для зважування 

форми, зразка для випробування та днища, з роздільною здатністю 5 г. 

5.8 Сталева розрівнювальна рейка довжиною не менше ніж  

200 мм. 
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5.9 Сита для випробування з розміром отворів 40 мм і 20 мм, та 

відповідний збірник [для суміші], який застосовують для приготування 

проби для випробування. 

5.10 Металеві або пластикові піддони. 

5.11 Відповідний совок. 

5.12 Секундомір або інший таймер, з роздільною здатністю 1 с. 

5.13 Пристрій для видалення зразка з форми. 

6 ПІДГОТУВАННЯ  

6.1 Підготування проби до випробування 

Примітка 1. Потрібно чинити обережно з заповнювачами та ґрунтами, які 
абсорбують воду. Якщо вони постачаються сухими, такі матеріали мають бути 
попередньо оброблені достатньою кількістю води з наданням достатнього часу для 
забезпечення повної абсорбції. 

 

Примітка 2. HBM [Hydraulically Bound Mixtures, суміші, укріплені гідравлічним 
в’яжучим] містять агенти для обробляння, які залежно від природи швидко або повільно 
вступають в реакцію і тужавіють у контакті з водою та у разі використання негашеного 
вапна гасяться в контакті з водою. Подальші дії мають підтвердити цей факт і 
підтвердити, що випробування завершується до початку тужавлення. 

 

Зважують та записують масу проби. Маса проби повинна становити 

не менше ніж 50 кг. 

Визначають уміст води в пробі, застосовуючи процедури, описані в 

EN 932-2 та EN 1097-5. 

Видаляють із залишку проби всі частки, що залишилися на ситі з 

розміром отворів 40 мм. Застосовують процедуру просіювання, описану в 

EN 933-1, без попереднього промивання та висушування проби. За 

потреби просіювання виконують частинами, щоб уникнути 

перенавантаження сита для випробування. 

Зважують та записують масу залишку на ситі з розміром отворів  

40 мм.  
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Якщо проба містить 5 % за масою або менше залишку на ситі з 

розміром отворів 40 мм, отриману кориговану пробу приймають як пробу 

для випробування. 

Якщо проба містить більше ніж 5 %, але менше ніж 10 % за масою 

залишку на ситі з розміром отворів 40 мм, виконують подальше 

коригування проби додаванням еквівалентної за масою порції такого ж 

матеріалу, що проходить крізь сито з розміром отворів 40 мм та 

утримується на ситі з розміром отворів 20 мм. 

6.2 Підготування аналітичних проб 

Розподіляють пробу або кориговану пробу на п’ять або більше 

аналітичних проб, кожна приблизно 6 кг, застосовуючи процедури, описані 

в EN 932-2.  

Воду для забезпечення потрібного інтервалу вмісту води потрібно 

додавати до кожної аналітичної проби. 

Інтервал номінальних значень умісту води добирають так, щоб 

отримати не менше двох значень до та двох значень понад значення 

вмісту води, за якого очікується потрібна щільність у сухому стані за 

лабораторного ущільнення. 

Примітка. Зазвичай прийнятним є інкремент від 1 % до 2 %. 

Додану воду потрібно ретельно перемішати з пробою. 

7 ПРОЦЕДУРА 

7.1 Ущільнення 

Зважують форму з приладженими днищем та насадкою. Записують 

масу m1 з точністю до найближчих 5 г. Вимірюють та записують висоту H 

форми з насадкою з точністю до найближчих 0,5 мм. 

Поміщають комплект на масивну тверду опору масою не менше ніж 

50 кг. 

Примітка 1. Є придатними бетонна підлога або бетонний цоколь. 
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Поміщають в форму таку частину аналітичної проби, щоб після 

ущільнення матеріал займав приблизно третину висоти форми. Поміщають 

підошву ущільнювальної насадки на поверхню матеріалу та ущільнюють 

вібраційним молотком упродовж (60 ± 2) с. 

Під час ущільнення до молотка прикладають спрямоване вниз стале 

зусилля — таке, щоб насадка не відскакувала від поверхні матеріалу, що 

ущільнюється, із забезпеченням сумарного значення спрямованої вниз 

сили, прикладеної до матеріалу з урахуванням маси молотка, від 300 Н до 

400 Н. 

Перед початком випробування оператор повинен перевірити тиск, що 

прикладається, потрібний для досягнення спрямованої вниз сили. Молоток 

притискають без вібрації до навантажувальної поверхні відповідних 

платформових ваг так, щоб на індикаторі відображалася маса від 30 кг до 

40 кг. 

Поміщають аналогічну за об’ємом другу частину аналітичної проби в 

форму та повторюють стадію ущільнення. Додають третю частину 

аналітичної проби так, щоб забезпечити заповнення форми після 

ущільнення, та знов ущільнюють. 

7.2 Вимірювання 

Видаляють рихлий матеріал з поверхні зразка. Укладають 

розрівнювальну рейку навскіс верхньої крайки форми з насадкою. 

Вимірюють відстань від розрівнювальної рейки до ущільненої поверхні 

зразка з точністю до найближчих 0,5 мм. 

Показники зчитують у чотирьох точках, довільно розташованих над 

поверхнею зразка на відстані не менше ніж 15 мм від стінок форми. 

Застосовуючи виміряну раніше внутрішню висоту форми з насадкою Н, 

обчислюють середню висоту h зразка для випробування з точністю до 

міліметра. 
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Зважують форму, ущільнений зразок для випробування, насадку та 

днище. Записують масу m2 із точністю до найближчих 5 г. 

Видаляють ущільнену аналітичну пробу з форми та визначають уміст 

води, застосовуючи процедури, описані в EN 1097-5. Відкидають будь-які 

залишки проби. 

7.3 Додаткові аналітичні проби 

Для залишку аналітичних проб повторюють процедури, описані в 7.1 

та 7.2, забезпечуючи, щоб у випадку сумішей, оброблених гідравлічним 

в’яжучим, ущільнення було завершено до початку тужавлення.  

8 ОБЧИСЛЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

8.1 Обчислення щільності 

Щільність ρ кожного ущільненого зразка обчислюють на підставі 

рівняння:  

   ,ha/mm1000ρ 12      (1) 

де ρ — щільність, у мегаграмах на кубічний метр (Мг/м3); 

 m1 — маса форми, днища та насадки, у грамах (г); 

 m2 — маса форми, днища, насадки та ущільненої суміші, у грамах (г); 

 h — висота ущільненого зразка, у міліметрах (мм); 

 a — площа поперечного перерізу форми, у квадратних міліметрах 

(мм2). 

8.2 Обчислення щільності в сухому стані 

Щільність у сухому стані ρd кожного ущільненого зразка обчислюють 

на підставі рівняння: 

   ,w100/ρ100ρd       (2) 

де ρd — щільність у сухому стані, у мегаграмах на кубічний метр (Мг/м3); 

 ρ — щільність, у мегаграмах на кубічний метр (Мг/м3); 

 w — уміст води в суміші, у відсотках (%). 
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8.3 Побудова кривих щільності 

Використовуючи визначені таким чином точні значення щільності в 

сухому стані, будують графічну залежність значень щільності в сухому 

стані, отриманих за результатами серії визначань і відкладених по осі 

ординат, від вмісту води, відкладеного по осі абсцис. Наносять криву 

найбільшої відповідності та визначають точку оптимального вмісту води на 

цій кривій. Зчитують значення щільності в сухому стані та вмісту води, що 

відповідають цій точці (див. EN 13286-1). 

Значення оптимального вмісту води може знаходитися між двома 

визначеними точками, але під час побудови кривої потрібно чинити 

обережно, щоб не перевищити фактичного максимального значення. 

Примітка 1. Криві ущільнення сумішей можуть мати три форми залежно від 
гранулометричного складу та пористості суміші, що випробовується. 

 

Примітка 2. У випадку випуклої кривої, що є звичайною формою кривих для 
більшості сумішей згідно з EN 13285 та EN 14227, максимальне значення щільності в 
сухому стані відповідає значенню щільності в сухому стані за лабораторного 
ущільнення за оптимального вмісту води. 

 

Примітка 3. У випадку увігнутої кривої вміст води, за якого починається 
водовідділення, відповідає щільності в сухому стані за лабораторного ущільнення та 
оптимальному вмісту води. 

 

У разі, коли лінія найбільшої відповідності є практично 

горизонтальною, звітують, що значення оптимального вмісту води не існує 

та значення щільності в сухому стані за лабораторного ущільнення 

обчислюють за потрібного вмісту води. 

8.4 Побудова кривих умісту порожнин, заповнених повітрям 

(додатково) 

На цьому ж графіку будують криві, що відповідають умісту порожнин, 

заповнених повітрям, 0 %, 5 % та 10 % та які обчислено за рівнянням: 

   ,ρ100/wρ/1/100/V1ρ wsad     (3) 

де ρd — щільність у сухому стані, у мегаграмах на кубічний метр (Мг/м3); 
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 ρs — густина часток, у мегаграмах на кубічний метр (Мг/м3), 

визначена згідно з EN 1097-6; 

 ρw — густина води, у мегаграмах на кубічний метр (Мг/м3), яку 

прийнято такою, що дорівнює 1; 

 Va — об’єм порожнин, заповнених повітрям, у суміші, виражений у 

відсотках від загального об’єму суміші (такий, що у разі побудови вказаного 

графіку дорівнює 0 %, 5 %, 10 %); 

 w — уміст води в суміші, у відсотках (%). 

9 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 

Звіт про випробування повинен містити щонайменше наступну 

інформацію: 

a) посилання на цей стандарт; 

b) ідентифікацію проби, включаючи, для випадку НВМ, тип НВМ, вид 

та вміст агенту (-ів) для обробляння; 

c) опис вібраційного молотка; 

d) ідентифікаційні дані лабораторії; 

e) дату; 

f) значення щільності в сухому стані за лабораторного ущільнення 

(згідно з 8.3), у мегаграмах на кубічний метр (Мг/м3) з точністю до 

найближчих 0,01 Мг/м3; 

g) оптимальний уміст води, з точністю до найближчих 0,5 %; 

h) форму кривої ущільнення; 

i) масу залишку на ситі з розміром отворів 40 мм, з точністю до 

найближчих 1 % від маси сухої суміші; 

j) у випадку НВМ — час, коли було додано агенти для обробляння 

та час, коли було завершено випробування. 

За потреби звіт про випробування повинен містити наступну 

додаткову інформацію: 
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k) густину часток, прийняту для обчислення та побудови кривих 

умісту порожнин, заповнених повітрям. Якщо її було виміряно, зазначають 

застосований метод; 

l) найменування та місце розташування джерела відбирання проби; 

m) координати точок, отриманих експериментальним шляхом, та 

проведену через них плавну криву залежності між умістом води та 

щільністю в сухому стані. 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

ПЕРЕВІРЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІБРАЦІЙНОГО МОЛОТКА 

А.1 Матеріали 

Чистий сухий природний неподрібнений пісок з умістом кремнію не 

менше ніж 95 %. Гранулометричний склад має бути таким, що не менше 

ніж 75 % проходить крізь сито з розміром отворів 0,600 мм і утримується на 

ситі з розміром отворів 0,425 мм, та 100 % проходить крізь сито з розміром 

отворів 0,850 мм і утримується на ситі з розміром отворів 0,300 мм  

(табл. А.1). Застосовують сухий, не використовуваний раніше пісок. Пісок 

просіюють крізь сито з розміром отворів 0,600 мм та відкидають 

грубозернисту фракцію. 

Таблиця А.1 — Вимоги до зернового складу сухого природного 

неподрібненого піску до просіювання крізь сито з розміром отворів  

0,600 мм 

Сито для випробування Повні проходи крізь сито, % 
0,850 мм 100 
0,600 мм 75 — 100 
0,425 мм 0 — 25  
0,300 мм 0  

А.2 Процедура 

Відбирають пробу піску згідно з А.1 масою (5,0 ± 0,1) кг та змішують її 

з водою для підвищення вмісту води до (2,5 ± 0,5) %. 

Виконують три випробування для піску з однієї проби та визначають 

середнє значення щільності в сухому стані. 

Значення щільності в сухому стані визначають з точністю до 

найближчих 0,002 Мг/м3.  

Якщо різниця отриманих величин перевищує 0,01 Мг/м3, процедуру 

повторюють. Вібраційний молоток приймають придатним для виконання 
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випробування з ущільненням вібраційним молотком, якщо середнє 

значення щільності в сухому стані піску перевищує 1,74 Мг/м3. 

А.3 Перевіряння тиску 

Прикладають тиск у комбінації з вібрацією для забезпечення 

потрібного ступеня ущільнення. До поверхні зразка потрібно прикладати 

спрямовану вниз силу від 300 Н до 400 Н, яка перевищує силу, необхідну 

для запобігання відскоку молотка від поверхні суміші. 

Потрібний тиск оцінюють прикладанням вібраційного молотка без 

вібрації до платформових ваг. Потрібну силу прикладено, коли 

відображається маса від 30 кг до 40 кг. 
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ 

РЕГІОНАЛЬНИМ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТАМ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ 

Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ 

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

загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення 

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

2. ДСТУ EN 933-1:2021 Методи випробування з визначення 

геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення 

зернового складу. Метод просіювання (EN 933-1:2012, IDT) 

3. 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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