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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13286-45:202_ 

(EN 13286-45:2003, IDT) «Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним 

в’яжучим. Частина 45. Метод випробування з визначання збереженості 

легкоукладальності в часі сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим», 

прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13286-45:2003 

(версія en) «Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 45: Test 

method for the determination of the workability period of hydraulically bound 

mixtures». 

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 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 13286-45:2003 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 з регіональними стандартами, 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 у цьому стандарті, 

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

СУМІШІ НЕУКРІПЛЕНІ ТА УКРІПЛЕНІ ГІДРАВЛІЧНИМ В’ЯЖУЧИМ 

Частина 45. Метод випробування з визначання збереженості 
легкоукладальності в часі сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим 

 

UNBOUND AND HYDRAULICALLY BOUND MIXTURES 

Part 45: Test method for the determination of the workability period of 
hydraulically bound mixtures 

 

Чинний від 202Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт описує методи випробування з визначання 

збереженості легкоукладальності в часі суміші, укріпленої гідравлічним 

в’яжучим, із використанням дисперсних матеріалів. 

Описано два методи: відстроченого ущільнення та поширення 

звукової хвилі. Останній метод не придатний для суміші, укріпленої 

гідравлічним в’яжучим, із значенням D, що дорівнює або є меншим ніж 

6,3 мм. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Цей стандарт включає, у вигляді датованих чи недатованих 

посилань, положення інших опублікованих документів. Ці нормативні 

посилання наведено в відповідних частинах тексту, та опубліковані 

документи перелічено нижче. Для датованих посилань, зміни чи 

переглянуті положення будь-якого з опублікованих документів є 

застосовними для цього стандарту виключно якщо їх включено у вигляді 

змін або переглянутих положень. Для недатованих посилань застосовують 

останнє видання опублікованого документу (разом зі змінами). 

прДСТУ EN 13286-45:202_ 
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pR EN 13286-2, Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 2: 

Test methods for laboratory reference density and moisture content — Proctor 

compaction 

prEN 13286-52, Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 52: 

Method for the manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures 

using vibrocompression. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

prEN 13286-2 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. 

Частина 2. Методи випробування для лабораторного контролю щільності 

та вмісту води. Ущільнення за методом Проктора 

prEN 13286-52 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. 

Частина 52. Метод виготовлення зразків для випробування з сумішей, 

укріплених гідравлічним в’яжучим, із застосуванням вібростискання. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито наступний термін та визначення 

позначеного ним поняття. 

3.1 збереженість легкоукладальності в часі (workability period) 

Тривалість проміжку часу, рахованого від моменту завершення 

перемішування, протягом якого тужавлення в’яжучого практично відсутнє 

або є дуже малим. 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цьому стандарті вжито наступні познаки та скорочення. 

θ — температура навколишнього повітря у приміщенні для 

випробування (виміряна на відстані менше ніж 0,5 м від зразка для 

випробування), виражена у градусах Цельсія (°С); 
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t — час, рахований від завершення перемішування, у годинах (год) та 

хвилинах (хв); 

ρ(0) — щільність сухої суміші, укріпленої гідравлічним в’яжучим, 

ущільненої у час t = 0 (безпосередньо після перемішування), виражена у 

кілограмах на кубічний метр (кг/м3); 

ρ(t) — щільність сухої суміші, укріпленої гідравлічним в’яжучим, 

ущільненої у час t, виражена у кілограмах на кубічний метр (кг/м3); 

Wpc — збереженість легкоукладальності в часі, визначена методом 

ущільнення, виражена у годинах (год) та хвилинах (хв); 

d — діаметр передавача та приймача, у міліметрах (мм); 

ts — час початку запису тривалості проходження звукової хвилі, у 

годинах (год) та хвилинах (хв); 

Ds(t) — тривалість проходження звукової хвилі вздовж осі зразка для 

випробування, яку виражено в мікросекундах, у час “t”; 

Wps — збереженість легкоукладальності в часі, визначена звуковим 

методом, яку виражено у годинах (год) та хвилинах (хв); 

t0 — згідно з методом поширення звукової хвилі — час завершення 

перемішування суміші, у годинах (год) та хвилинах (хв); 

K — характеристичний коефіцієнт, який визначають для кожного 

стенда для випробування зі звуковипромінювальним пристроєм, як 

наведено в додатку А. 

5 МЕТОД ВІДСТРОЧЕНОГО УЩІЛЬНЕННЯ 

5.1 Принцип 

Суміш, укріплену гідравлічним в’яжучим, ущільнюють відповідно до 

випробування за модифікованим методом Проктора згідно з prEN 13286-2 

за зростаючого значення t, використовуючи різні зразки суміші. 
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Збереженість легкоукладальності в часі Wpc суміші, укріпленої 

гідравлічним в’яжучим, є значенням t, яке відповідає зменшенню значення 

ρ(0) на 2 %. 

5.2 Обладнання 

Обладнання має відповідати prEN 13286-2. 

5.3 Підготування сумішей 

Випробування виконують із застосуванням фракції суміші, що 

пройшла крізь сито 31,5 мм. Кількість суміші для перемішування повинна 

становити не менше ніж 1,10 від кількості суміші для ущільнення за 

методом Проктора в формі В після ущільнення. Після перемішування 

суміш поміщають у повітронепроникний герметичний пакет до її 

ущільнення у час t. 

Виготовляють не менше десяти ідентичних зразків. Зразки зберігають 

до ущільнення за постійної температури θ (відхили у межах ± 1,5 °С). 

5.4 Процедура 

Кожен зразок ущільнюють зі зростанням значення t із урахуванням 

очікуваного значення Wpc, як наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 — Рекомендоване значення t, у годинах 

Очікувана Wpc Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4 Зразок 5 
коротка (< 5 год) 0 1 3 5 7 
середня (від 5 год до 12 год) 0 2 4 7 16 
довга (> 12 год) 0 4 7 16 24 

Для часу ущільнення t виконують два випробування. Якщо 

результати визначання кожного значення щільності сухої суміші 

відрізняються не більше ніж на 1 %, результат приймають як середнє 

значення двох величин. Коли різниця перевищує 1 %, виконують нове 

випробування з ущільненням за такого ж значення t. Результат 

випробування приймають як середнє двох найближчих значень. 
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5.5 Обчислення та представлення результатів 

За результатами кожного ущільнення обчислюють щільність сухої 

суміші згідно з prEN 13286-2. Результат випробування ρ(t) є усередненою 

величиною двох визначень.  

Будують криву ρ(t), як наведено на рис. 1. 

Збереженість легкоукладальності в часі суміші, укріпленої 

гідравлічним в’яжучим, Wpc, є значенням часу t, яке відповідає досягненню 

щільності сухої суміші ρ(t), що дорівнює 98 % від ρ(0).  

 

Рисунок 1 — Визначання Wpc методом ущільнення 

 

6 МЕТОД ПОШИРЕННЯ ЗВУКОВОЇ ХВИЛІ 

6.1 Принцип 

Виконують безперервне вимірювання тривалості проходження 

звукової хвилі Ds(t) уздовж поздовжної осі зразка свіжоущільненої суміші, 

укріпленої гідравлічним в’яжучим.  
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Збереженість легкоукладальності в часі Wps суміші, укріпленої 

гідравлічним в’яжучим, є значенням часу t, коли Ds(t) дорівнює K × Ds(0). 

6.2 Обладнання 

6.2.1 Стенд для випробування зі звуковипромінювальним 

пристроєм (див. рисунок 2), сконструйований для виконання випробування 

зразків діаметром 160 мм та висотою 320 мм, які виготовлено 

вібростисканням згідно з prEN 13286-52, охоплюючи зміни або переглянуті 

положення (див. рисунок 2).  

 

Умовні познаки: 
1 — каркас;  
2 — форма для ущільнення вібростисканням;  
3 — ковпачки-наконечники;  
4 — отвори;  
5 — передавач звукової хвилі;  
6 — приймач звукової хвилі;  
7 — опора; 
8 — пневматичний поршень;  
9 — туба 
 

Рисунок 2 — Схема устатковання для випробування звуковим методом 
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6.2.2 Каркас, споряджений передавачем та приймачем звукової 

хвилі, які накладено на зразок матеріалу за допомогою пневматичного 

поршня.  

6.2.3 Прилад для реєстрації звукової хвилі для реєстрації 

тривалості проходження звукової хвилі залежно від часу, Ds(t), який 

складається з передавача звукової хвилі та приймача звукової хвилі з 

пласкими контактними поверхнями діаметром d (50 ± 5) мм. 

6.2.4 Опора для утримання зразка для випробування у 

горизонтальному положенні. Зразок утримують протягом випробування у 

формі для вібростискання, захищеним двома ковпачками-наконечниками з 

центральними отворами для забезпечення повного контакту між 

передавачем і зразком та приймачем і зразком. 

6.2.5 Зразок матеріалу з відомою тривалістю проходження звукової 

хвилі, довжиною орієнтовно 320 мм. 

6.3 Підготування сумішей 

6.3.1 Випробування виконують із застосуванням фракції суміші, що 

пройшла крізь сито 31,5 мм. 

6.3.2 Перед перемішуванням складники зберігають за температури 

виконання випробування не менше ніж 12 год. 

6.3.3 Час завершення перемішування реєструють з точністю ± 1 хв; 

це є значення t0. 

6.3.4 Зразки для випробування ущільнюють вібростисканням згідно 

з prEN 13286-52 безпосередньо після перемішування. Після ущільнення 

зразки для випробування зберігають у формах, із захисними ковпачками-

наконечниками, за температури θ, яка має бути постійною в межах ± 1,5 °С. 

6.4 Процедура 

6.4.1 Калібрують устатковання, використовуючи зразок матеріалу з 

відомою тривалістю проходження звукової хвилі. 
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6.4.2 Безпосередньо після ущільнення встановлюють зразок для 

випробування на опору стенда для випробування зі 

звуковипромінювальним пристроєм і далі встановлюють передавач та 

приймач у контакті з протилежними гранями зразка. Поступово (упродовж 

(30 — 120) с) підвищують контактний тиск до (1,0 ± 0,1) МПа.  

6.4.3 У процесі випробування вимірюють температуру повітря з 

точністю до ± 0,5 °С не рідше ніж кожні (30 ± 3) хв. Температура повинна 

залишатися постійною в межах до ± 1,5 °С. 

6.4.4 Залежність тривалості проходження звукової хвилі від часу t, 

Ds(t), вимірюють не рідше ніж кожні 5 хв. Час початку запису ts повинен 

відстояти від часу t0 менше, ніж на 20 хв. Запис потрібно виконувати до 

реєстрації в архіві даних щодо тривалості проходження звукової хвилі, яка 

становить орієнтовно 40 % від значення, зареєстрованого на початку 

випробування. Тривалість випробування не повинна перевищувати 24 год.  

6.4.5 За установленої температури θ виконують два випробування. 

Якщо різниця для кожного значення тривалості випробування Wt не 

перевищує 15 %, за результат випробування приймають усереднене 

значення двох величин. Якщо різниця перевищує 15 %, виконують третє 

визначання. Результат випробування приймають як усереднене значення 

двох найближчих значень тривалості випробування. 

6.5 Обчислення та представлення результатів (дивись 

рисунок 3) 

Згідно з рис. 3: 

— визначають тривалість проходження звукової хвилі Ds(0) шляхом 

екстраполяції на ось Ds(t) кривої залежності «тривалість проходження 

звукової хвилі — час» на відрізку від 10 хв до 30 хв; 

— Wps є значенням t, яке відповідає умові Ds(t) = K × Ds(0). 

 



прДСТУ EN 13286-45:202_ 

 9 

 

Рисунок 3 — Визначання Wt звуковим методом 

 

7 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 

Звіт про випробування повинен включати наступну інформацію: 

a) ідентифікацію досліджуваної суміші, укріпленої гідравлічним 

в’яжучим, у тому числі щільність сухої суміші та вміст води; 

b) процедурні аспекти, не описані в цьому стандарті; 

c) інші аспекти, за наявності, які ймовірно будуть мати вплив на 

результати; 

d) значення температури θ поблизу зразка для випробування 

(максимальна амплітуда та середня температура); 

e) значення Wpс чи Wps відповідно до вибраного методу. 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

 

ВИЗНАЧАННЯ КОЕФІЦІЄНТА K СТЕНДА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЗІ 

ЗВУКОВИПРОМІНЮВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ — КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ 

ПОЧАТКОВОЮ ТРИВАЛІСТЮ ПРОХОДЖЕННЯ ЗВУКОВОЇ ХВИЛІ ТА ЇЇ 

ТРИВАЛІСТЮ СТАНОМ НА ЧАС “t” 

 

Випробування виконують з використанням серії сумішей, укріплених 

гідравлічним в’яжучим, з відомими характеристиками. Випробування 

полягає у визначанні для кожної суміші: 

a) зменшення щільності сухої суміші відповідно до збільшення 

тривалості періоду від закінчення перемішування до виготовлення зразків 

за методом Проктора з використанням методу відстроченого ущільнення 

(розділ 5); 

b) кривої залежності тривалості проходження звукової хвилі Ds(t) від 

часу t згідно з розділом 6; 

c) зменшення міцності під час стискання чи міцності під час 

розтягнення (визначених у віці 28 діб чи 60 діб, ураховуючи вид 

гідравлічного в’яжучого) відповідно до збільшення тривалості періоду від 

закінчення перемішування до виготовлення зразків для визначання RC чи 

Rt. Зразки ущільнюють до потрібного значення щільності сухої суміші, 

визначеного згідно з а) за відповідного «відстроченого» значення t. 

Збереженість легкоукладальності в часі Wps, визначена згідно з c), 

відповідає зменшенню міцності на (15 ± 2) %. Це значення не повинне 

перевищувати значення Wpс, що виміряне згідно з a). Коефіцієнт K 

визначають на підставі кривої, побудованої згідно з b); коефіцієнт K є 

відношенням Ds(t)/Ds(0), де t є значенням часу, що відповідає Wps. 
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ 

З РЕГІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ 

СТАНДАРТІ 

 

1. ДСТУ EN 13286-2:2021 (EN 13286-2:2010; AC:2012, IDT) Суміші 

неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 2. Методи 

випробування для лабораторного контролю щільності та вмісту води. 

Ущільнення за методом Проктора. 
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Код згідно з НК 004: 93.080.20 

 

Ключові слова: дорожньо-будівельні матеріали; суміші, укріплені 

гідравлічним в’яжучим; визначання збереженості легкоукладальності в часі; 

метод відстроченого ущільнення; метод поширення звукової хвилі. 

 

 

 

 




