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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13286-49:202_ 

(EN 13286-49:2004, IDT) «Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним 

в’яжучим. Частина 49. Випробування з прискореного визначання набухання 

ґрунту, обробленого вапном та/або гідравлічним в’яжучим», прийнятий 

методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13286-49:2004 (версія en) 

«Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 49: Accelerated swelling 

test for soil treated by lime and/or hydraulic binder». 

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 13286-49:2004 як такий, що безпосередньо не стосується технічного 

змісту цього стандарту; 

— у розділі 1 «Сфера застосування» наведено Національну 

примітку, виділену рамкою; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— у першому реченні третього абзацу п. 6.3 одиницю вимірювання 

об’єму «мл» змінено на «мм3» для приведення у відповідність із 

розмірністю величин формули (1); 
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— долучено національний додаток HA (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних з регіональними стандартами, посилання 

на які є в цьому стандарті). 

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 49. Випробування з прискореного визначання набухання 
ґрунту, обробленого вапном та/або гідравлічним в’яжучим 

 

UNBOUND AND HYDRAULICALLY BOUND MIXTURES 

Part 49: Accelerated swelling test for soil treated by lime and/or hydraulic binder 
 

Чинний від 202Х-ХХ-ХХ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт описує випробування з прискореного визначання 

набухання ґрунту, обробленого вапном та/або гідравлічним в’яжучим. 

Метод випробування є застосовним щодо сумішей, які 

характеризуються вмістом дрібнозернистих фракцій або когезією, 

достатніми для витискування зразка з форми безпосередньо після 

виготовлення без пошкодження. 

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 13286-49:202_ 
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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 13286-53, Unbound and hydraulically bound mixtures — Methods 

for making test specimens — Part 53: Making cylindrical specimens by axial 

compression. 

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 13286-53 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. 

Методи виготовлення зразків для випробування. Частина 53. Виготовлення 

циліндричних зразків осьовим стисканням. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито наступні терміни та визначення понять. 

3.1 вапно (lime) 

Негашене вапно або гідратне вапно 

3.2 гідравлічне в’яжуче (hydraulic binder) 

Матеріал або комбінація матеріалів (цемент, дорожнє гідравлічне 

в’яжуче, гранульований/мелений гранульований доменний шлак, 

вапняна/силікатна зола-винесення, вапно), що тужавіє та твердне 

внаслідок хімічної реакції з водою та залишається стабільним, зокрема в 

воді. 
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4 ПРИНЦИП 

Процес гідравлічного тужавлення зразка обробленої суміші 

прискорюють, застосовуючи спеціальні умови зберігання, та наприкінці 

установленого періоду (максимально 14 діб) вимірюють розширення. 

Розширення вимірюють, щоб оцінити стабільність суміші за об’ємом. 

Розширення визначають як зміну у часі уявного об’єму зразків для 

випробування (d = h = 50 мм), які спочатку зберігають у насиченій 

атмосфері, а потім занурюють у воду за температури 40 °С за умов, 

наведених у розділі 6. 

5 ОБЛАДНАННЯ 

5.1 Змішувач для отримання однорідних сумішей матеріалів зі 

продуктами, вибраними для їх оброблення. 

5.2 Обладнання згідно з prEN 13286-53. 

5.3 Баня з постійною температурою, здатна забезпечувати 

температуру (40 ± 2) °С для об’єму води, достатнього для повного 

занурення зразків, що піддають випробуванню. 

5.4 Ваги, конфігурація яких надає можливість зважування зразків на 

повітрі та гідростатичного зважування з точністю, яка забезпечує 

дотримання вимог 6.3. 

5.5 Стрічки для обгортання зразка для випробування, виготовлені з 

синтетичного гнучкого водопроникного матеріалу, розмірами не менше ніж 

(170 ± 10) мм та 49 мм. 

5.6 Еластичні браслети. 

5.7 Штангенциркуль з точністю вимірювання 0,02 мм.  

5.8 Секундомір. 

5.9 Пористий камінь, губка чи абсорбуючий папір. 

5.10 Совочки. 

5.11 Кельми. 
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5.12 Ножиці. 

6 ПРОЦЕДУРА 

6.1 Виготовлення зразків для випробування 

Добирають потрібний уміст води, тип в’яжучого та вміст в’яжучого. 

Примітка. За потреби на даному етапі випробування може бути вивчено 
набухання сумішей, що різняться за вмістом води та в’яжучого. 

Перед змішуванням видаляють частки розміром більше ніж 6,3 мм. 

Суміш виготовляють згідно з практикою, усталеною в місці 

використання, відтворюючи тривалості періодів між уведенням в’яжучого 

(в’яжучих) та ущільненням. Якість перемішування оцінюють візуально 

(однорідність кольору та дисперсність суміші). 

Кількість суміші, яку потрібно підготовити, має бути достатньою для 

виконання власне випробування, а також для виготовлення зразків 

одноточковим ущільненням за «нормальним» методом Проктора за 

добраної кількості води та в’яжучого. Для даної суміші ця кількість повинна 

становити не менше ніж 4,5 кг у разі використання форми Проктора та не 

менше ніж 7 кг у разі використання форми для визначання 

каліфорнійського показника несної здатності. 

Визначають щільність вологої суміші одноточковим ущільненням за 

«нормальним Проктором» згідно з prEN 13286-2.  

Дотримуючись значення цієї величини у межах (96 ± 0,5) %, 

виготовляють не менше ніж три зразки (d = h = 50 мм), застосовуючи метод 

осьового стискання згідно з prEN 13286-53. 

Кожен зразок видаляють з форми безпосередньо після виготовлення 

та зберігають згідно з 6.2. 

 

 

 



прДСТУ EN 13286-49:202_ 

 5 

6.2 Зберігання зразків для випробування 

6.2.1 Оброблення вапном окремо 

Зразки зберігають упродовж (72 ± 4) год за температури (20 ± 2) °С, 

за вологості більше ніж 90 %, потім повністю занурюють на  

(168 ± 4) год у воду за температури (40 ± 2) °С. 

6.2.2 Оброблення гідравлічним в’яжучим чи гідравлічним 

в’яжучим у сполученні з вапном 

Зразки зберігають за температури (20 ± 2) °С, за відносної вологості 

більше ніж 90 % упродовж періоду, тривалість якого знаходиться в межах 

від півтора значення збереженості легкоукладальності в часі суміші до 

двох таких значень, потім повністю занурюють зразки на (168 ± 4) год у 

воду за температури (40 ± 2) °С. 

Примітка. Збереженість легкоукладальності в часі приймають переважно 
відповідно до вказаного виробником в’яжучого в технічній документації. За відсутності 
такої інформації цей показник може бути прийнятий на підставі досвіду або визначений 
згідно з prEN 13286-45. 

6.3 Вимірювання розширення зразків для випробування 

Об’ємне розширення є середнім значенням величин, установлених 

обмірюванням трьох зразків у наступний спосіб. 

Безпосередньо після видалення з форми визначають початковий 

об’єм V0 кожного зі зразків, вимірюючи за допомогою штангенциркуля, як 

наведено на рисунку 1, діаметри d1, d2, d3 та два значення висоти h1 та h2 з 

точністю до ± 0,1 мм. 

Обчислюють об’єм V0 (значення, округлене до 0,1 мм3) за формулою: 

       ,2hh3ddd4πV 21

2

3210     (1) 

де: V0 — початковий об’єм зразка для випробування (безпосередньо 

після видалення з форми), виражений у кубічних міліметрах (мм3); 

d1, d2, d3 — діаметри зразків для випробування, виражені в міліметрах 

(мм); 
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h1, h2 — висоти зразків для випробування, виражені в міліметрах (мм). 

 

Рисунок 1 — Метод визначання початкового об’єму V0 

 

Після зберігання за температури 20 °С та за вологості більше ніж  

90 %, як описано в 6.2.1 і 6.2.2, зразок для випробування обгортають 

стрічкою, яку притискають, без прикладання надлишкового зусилля, до 

зовнішньої сторони зразка, використовуючи два чи три еластичні браслети. 

Потім зразок для випробування розташовують на пористому камені 

та занурюють у воду, яку термостатують за температури (40 ± 2) °С.  

Після занурення упродовж (168 ± 4) год визначають об’єм зразка, 

застосовуючи зважування на повітрі та в воді. 

Примітка 1. Вимірювання об’єму зразка через 4 год ± 15 хв,  
(24 ± 2) год після занурення є вибірковим, проте може допомогти в інтерпретації 
результатів випробування. 

Зважування на повітрі та в воді за температури (20 ± 2) °С виконують 

наступним чином. 
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— Виймають зразок, обгорнутий стрічкою, із браслетами, із бані — 

термостата з температурою 40 °С. Відразу після цього зразок занурюють у 

воду з температурою (20 ± 2) °С, надають достатньо часу для 

установлення температурної рівноваги у зразку та визначають масу 

зважуванням у воді, m1. Масу визначають із точністю 0,1 г. 

— Виймають зразок, одразу легко обтирають губкою для видалення 

води з поверхні, та визначають масу зважуванням на повітрі, m2. Масу 

визначають з точністю 0,1 г. 

— Обчислюють об’єм зануреного зразка, V1, за рівнянням: 

  ,ρmmV w121       (2) 

де:  V1 — сума  остаточного  об’єму  зразка для  випробування  після 

занурення та об’єму стрічки й еластичних браслетів, виражена в кубічних 

міліметрах (мм3); 

m1 — гідростатична вага зразка, стрічки та еластичних браслетів, 

виражена в грамах (г); 

m2 — вага зразка, стрічки та еластичних браслетів, зважених на 

повітрі, виражена в грамах (г); 

ρw — густина води, виражена в грамах на кубічний міліметр (г/мм3). 

— Обчислюють об’єм V2 стрічки та еластичних браслетів. 

Примітка 2. Визначання V2 може бути виконано зважуванням на повітрі та в воді 
за температури (20 ± 2) °С, за потреби — із застосуванням спорядження для занурення 
цих деталей у воду та зважування у оптимальних межах діапазону зважування вагів 
(ураховуючи малі значення ваги стрічки та еластичних браслетів). 

Примітка 3. Потрібно визначати об’єм стрічки та еластичних браслетів 
одноразово, за умови, що цю стрічку скріплено цими браслетами. 

7 ОБЧИСЛЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

За відомих значень V0, V1, V2 відсоток об’ємного розширення зразка 

може бути обчислений за допомогою формули: 

   ,VVVV100G 0021v      (3) 
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де: Gv — об’ємне розширення зразка для випробування після 

завершення насичення, виражене у відсотках (%); 

V0 — початковий об’єм зразка для випробування (безпосередньо 

після видалення з форми), виражений у кубічних міліметрах (мм3); 

V1 — сума остаточного об’єму зразка для випробування після 

занурення, об’єму еластичних браслетів та стрічок, виражена у кубічних 

міліметрах (мм3); 

V2 — об’єм еластичних браслетів та стрічок для обгортання, 

виражений у кубічних міліметрах (мм3). 

8 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 

Звіт про випробування повинен включати щонайменше наступну 

інформацію (дивись приклад у додатку А): 

a) посилання на цей стандарт; 

b) організацію та особу, що виконала випробування; 

c) дати початку та завершення випробування; 

d) опис суміші: 

— ідентифікацію матеріалу; 

— місце відбирання проби; 

— ідентифікацію продуктів, які використано для оброблення 

суміші, та дозування; 

e) величини об’ємного розширення через 7 діб занурення та, за 

потреби, проміжні значення після занурення протягом 4 год та 24 год; 

f) будь-які спостереження, відмічені в процесі випробування. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

ПРИКЛАД ЗВІТУ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 

Організація — 
виконавець 
випробування 

Випробування з прискореного визначання набухання 
ґрунту, обробленого вапном та/або гідравлічним в’яжучим 

Позначення 
замовлення 

 

 

Випробування виконане 
(зазначають особу виконавця) 

Дата початку та закінчення 
випробування 

 

 

Тип    
Уміст води  

Класифікація  
 

Походження   Місце та метод відбирання 
проби 

 

Випробуваний 
матеріал 

Зразок №  Дата відбирання проби  
Уміст води  Щільність суміші 0/6,3 мм 

ρdPN 

 Суміш  

Вид в’яжучого   Дозування  
 

 Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 
Уміст води    

Виготовлення 
зразків для 
випробування Об’єм вологої 

суміші 
   

 

 Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Середнє 
значення 

Вимірювання через 4 год 
після зануренняa 

    

Вимірювання через 24 год 
після зануренняa 

    

Об’ємне 
розширення 

Вимірювання через 7 діб 
після занурення 

    

a За потреби 
 

Спостереження  
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ 

З РЕГІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ 

СТАНДАРТІ 

 

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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