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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13286-44:202_ 

(EN 13286-44:2003, IDT) «Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним 

в’яжучим. Частина 44. Метод випробування з визначання альфа-

коефіцієнта склуватого доменного шлаку», прийнятий методом  

перекладу, — ідентичний щодо EN 13286-44:2003 (версія en) «Unbound and 

hydraulically bound mixtures — Part 44: Test method for the determination of 

the alpha coefficient of vitrified blast furnace slag». 

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», Додаток А і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно 

з вимогами національної стандартизації України;  

— вилучено структурний елемент «Передмова» до  

EN 13286-44:2003 як такий, що безпосередньо не стосується технічного 

змісту цього стандарту; 

— у «Змісті» вилучено складову “Key”, яка фактично є Умовною 

познакою до рис. А.1; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— у підрозділі 6.1, Примітка 2, текст «на відстані 18 мм» замінено на 

«на відстані згідно з 4.1.4» з метою забезпечення відповідності положень 

стандарту одне одному; 
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— долучено національний додаток HA (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних європейським 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 44. Метод випробування з визначання альфа-коефіцієнта 
склуватого доменного шлаку 

 

UNBOUND AND HYDRAULICALLY BOUND MIXTURES 

Part 44. Test method for the determination of the alpha coefficient of vitrified 
blast furnace slag 

 

Чинний від 202Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт описує метод випробування з визначання альфа(α)-

коефіцієнта склуватого доменного шлаку.  

Цей стандарт є застосовним щодо склуватого доменного шлаку, 

отриманого гранулюванням або таблетуванням. 

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 наведеного нормативного документу 

(разом зі змінами). 

EN 196-6 Methods of testing cement. Determination of fineness  

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

for sampling 

прДСТУ EN 13286-44:202_ 
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EN 1097-1 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — 

Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval) 

EN 1097-7 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — 

Part 7: Determination of the particle density of filler — Pyknometer method. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 196-6 Методи випробування цементу. Визначення тонкості помелу  

EN 932-1 Методи випробування з визначення загальних 

характеристик заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання проб 

EN 1097-1 Методи випробування з визначання фізико-механічних 

властивостей заповнювачів. Частина 1. Визначання стійкості до стирання 

(micro-Deval) 

EN 1097-7 Методи випробування з визначання фізико-механічних 

властивостей заповнювачів. Частина 7. Визначання густини часток 

наповнювача. Пікнометричний метод. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Нижче подано термін, вжитий в цьому стандарті, та визначення 

позначеного ним поняття. 

3.1 альфа(α)-коефіцієнт (alpha(α) coefficient) 

Добуток від множення питомої поверхні природних елементів шлаку, 

дрібніших ніж 0,080 мм, на крихкість, де крихкість є процентною часткою 

складових, дрібніших ніж 0,080 мм, отриманих після розмелювання згідно з 

цим стандартом. 

Примітка. α-коефіцієнт характеризує реакційну здатність свіжого склуватого 
доменного шлаку, що застосовується для будівництва доріг. 
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4 ОБЛАДНАННЯ 

4.1 Спеціальне розмелювальне устатковання для визначання 

крихкості 

4.1.1 Система, що впродовж випробування забезпечує обертання 

циліндра для розмелювання навколо горизонтальної осі зі швидкістю  

(50 ± 1) обертів/хв. 

4.1.2 Система з лічильником обертів, яка зупиняє обертання 

циліндра після 1175-ти обертів. 

4.1.3 Три циліндри micro-Deval для розмелювання, із нержавіючої 

сталі, згідно з EN 1097-1. 

4.1.4 Кульки з технічного фарфору діаметром (19 ± 1) мм. 

4.2 Спеціальне устатковання для визначання питомої поверхні 

склуватого доменного шлаку 

Устатковання має відповідати EN 196-6 за винятком приладу для 

вимірювання тиску, що відповідає додатку А.  

4.3 Основне устатковання 

4.3.1 Вентильована шафа для сушіння за температури (110 ± 5) °С. 

4.3.2 Ваги для зважування вантажу 2500 г із точністю 1 г. 

4.3.3 Ваги для зважування вантажу 150 г із точністю 0,005 г. 

4.3.4 Сито з розміром отворів 5 мм, з піддоном. 

4.3.5 Сито з розміром отворів у межах від 8 мм до 12,5 мм. 

4.3.6 Сито з розміром отворів 0,080 мм. 

4.3.7 Жолобок з каналом, більшим ніж 10 мм.  

4.3.8 Щітка з жорсткою щетиною. 

4.3.9 Щітка з м’якою щетиною. 
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5 ВІДБИРАННЯ ТА ПІДГОТУВАННЯ ПРОБ 

5.1 Відбирання проб 

Операції зі скорочення проби потрібно виконувати згідно з EN 932-1.  

Маса проби для випробування повинна бути в межах від 2 кг до 2,5 кг. 

5.2 Підготування проби для випробування 

Пробу для випробування висушують у печі до постійної маси і потім 

просіюють крізь сито з розміром отворів 5 мм. Крихкі конгломерати, більші 

ніж 5 мм, потрібно подрібнювати протиранням крізь сито з допомогою щітки 

з жорсткою щетиною. Залишок з більшим розміром зерен видаляють. 

З проби для випробування відбирають три субпроби масою  

(500 ± 1) г. 

Залишок проби для випробування відкладають для визначання 

питомої поверхні складових, дрібніших ніж 0,080 мм. 

6 ПРОЦЕДУРА ВИПРОБУВАННЯ 

6.1 Крихкість 

Значення крихкості F, у відсотках, обчислюють за рівнянням: 

,038,2F152,1F 0 
 

де F — крихкість, у відсотках (%); 

 F0 — елементарна крихкість, у відсотках (%). 

Примітка 1. Раніше крихкість (F) визначали з застосуванням фарфорових 
циліндрів. На даний час крихкість визначають з застосуванням циліндрів micro-Deval. 
Ця величина відома як елементарна крихкість F0. Для переведення F0 у F потрібно 
застосовувати наведене вище рівняння регресії. 

 

Вносять субпробу в кожен з трьох циліндрів.  

Далі в кожен з циліндрів вносять (1,95 ± 0,01) кг фарфорових кульок. 

Примітка 2. Діаметр кульок може бути швидко перевірений пропусканням кульок 
між двома бортиками, розташованими паралельно на відстані згідно з 4.1.4. 

 

Герметично закривають циліндри. 
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Обертають циліндри навколо горизонтальної осі за кількості обертів 

1175. 

Примітка 3. Перед розміщенням циліндрів у розмелювальному агрегаті потрібно 
переконатися, що вони герметичні. 

 

Для відділення меленого шлаку від фарфорових кульок 

вивантажують зміст кожного циліндра на сито з розміром отворів у межах 

від 8 мм до 12,5 мм, з’єднане з піддоном. Використовуючи щітку з м’якою 

щетиною, ретельно очищують кожен циліндр зсередини, щоб зібрати всю 

дрібну фракцію. 

Методом сухого просіювання просіюють мелений шлак крізь сито з 

розміром отворів 0,080 мм. 

Примітка 4. За потреби для сприяння просіюванню застосовують сито з 
розміром отворів 0,5 мм. 

 

Відкладають матеріал, що пройшов крізь сито з розміром отворів 

0,080 мм, який потрібно використати для визначання густини згідно з 6.2. 

Примітка 5. Для проб одного походження може бути виконано одне визначання 
густини складових, дрібніших ніж 0,080 мм. 

 

Просіювання крізь сито з розміром отворів 0,080 мм завершують 

промиванням та висушуванням залишку в печі. Вдруге просіюють методом 

сухого просіювання та зважують залишок із точністю до 1 г. Елементарну 

крихкість F0 (або масову частку складових з розмірами менше ніж  

0,080 мм) обчислюють за рівнянням: 

100
500,0

m500,0
F0 







 
 , 

де F0 — елементарна крихкість, у відсотках (%); 

 m — середня маса залишку на ситі за результатами випробування 

трьох субпроб, у кілограмах (кг). 

Результат виражають у відсотках з точністю до одного десяткового 

знака.  
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6.2 Питома поверхня та густина 

Залишок проби згідно з 5.2 просіюють методом сухого просіювання 

крізь сито з розміром отворів 0,080 мм. Питому поверхню S складових, 

дрібніших ніж 0,080 мм, визначають згідно з EN 196-6, але з застосуванням 

устатковання, описаного в додатку А. 

Визначання густини для вимог EN 196-6 виконують згідно з  

EN 1097-7. 

7 ВИРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

α-коефіцієнт склуватого доменного шлаку обчислюють за рівнянням: 

,1000/FSα   

де α — α-коефіцієнт склуватого доменного шлаку; 

 S — питома поверхня складових, дрібніших ніж 0,080 мм, у 

квадратних сантиметрах на грам (см2/г); 

 F — крихкість, у відсотках (%). 

8 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 

Звіт про випробування повинен відповідати цьому стандарту та 

містити наступну інформацію: 

a) ідентифікацію проби для випробування; 

b) дату випробування; 

c) значення питомої поверхні S проби для випробування; 

d) значення крихкості F проби для випробування; 

e) значення α-коефіцієнта проби для випробування; 

f) примітки щодо операції, яка не відповідає цьому стандарту; 

g) інші примітки. 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧАННЯ ПИТОМОЇ ПОВЕРХНІ 

Процедура визначання питомої поверхні повинна бути такою, як 

застосовують у EN 196-6, але з наступними змінами конструкції приладу. 

Манометр має бути замінений манометром, спеціально адаптованим для 

дрібних фракцій шлаку згідно з рис. А.1. 

 

Умовні познаки: 
1 — трубка діаметром від 14 мм до 18 мм; 
2 — див. EN 196-6 

 

Рисунок А.1 — Манометр для випробування дрібних фракцій (розмір 

часток менше ніж 0,080 мм) склуватого доменного 

шлаку (розміри наведено в міліметрах). 
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БІБЛІОГРАФІЯ 

prEN 14227-2 Unbound and hydraulically bound mixtures. Specifications. 

Part 2. Slag bound mixtures. Definitions, composition, classification. 
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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 196-6:2019 Методи випробування цементу. Частина 6. 

Визначення тонкості помелу цементу (EN 196-6:2018, IDT) 

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

загальних характеристик заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання 

проб (EN 932-1:1996, IDT) 

3. ДСТУ EN 1097-7:2021 Методи випробування з визначення 

механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 7. Визначення 

густини частинок наповнювача пікнометричним методом (EN 1097-7:2008, 

IDT) 

4. ДСТУ Б EN 1097-1:2015 Методи випробувань механічних і 

фізичних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення опору 

стиранності (micro-Deval) (EN 1097-1:2011, IDT). 
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Код згідно з НК 004: 93.080.20 

 

Ключові слова: дорожньо-будівельні матеріали; склуватий 

доменний шлак; методи випробування; крихкість; питома поверхня;  

α-коефіцієнт. 

 
 
 
 
 
 




