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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13286-5:202_ 

(EN 13286-5:2003, IDT) «Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним 

в’яжучим. Частина 5. Методи випробування з визначання референтної 

щільності за лабораторного ущільнення та вмісту води. Вібраційний стіл», 

прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13286-5:2003 

(версія en) «Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 5: Test 

methods for laboratory reference density and water content — Vibrating table». 

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 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 13286-5:2003 як такий, що безпосередньо не стосується технічного 

змісту цього стандарту; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— передостанній абзац розділу 7 кориговано: вилучено речення 

«Зважують зразок та записують масу Jw.», яке не відповідає технічному 

змісту положень стандарту; 

— у розділі 8 вилучено рівняння (4), ідентичне рівнянню (2), й 

рівнянням (5) та (6) надано номери (4) та (5) відповідно; упорядковано 
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пояснення до познак формул, видалено повторювані пояснення; з метою 

дотримання відповідності одиниць вимірювання правої та лівої частини 

викладання рівняння (4) (згідно з коригованою нумерацією) змінено з  

  rFJ ARHVV   

на 

   ;1000/ARHVV rFJ   

— у 9 g) з виразу “s > 80 мм” вилучено “s” як познаку, що не 

стосується змісту цього виразу; 

— у додатку А «Калібрування форм» наведено «Національну 

примітку», виділену рамкою; 

— 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 5. Методи випробування з визначання референтної 
щільності за лабораторного ущільнення та вмісту води. Вібраційний 

стіл 
 

UNBOUND AND HYDRAULICALLY BOUND MIXTURES 

Part 5. Test methods for laboratory reference density and water content — 
Vibrating table 

 

Чинний від 202Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює метод визначання максимальної щільності 

в сухому стані та вмісту води матеріалів, що не мають когезивних 

властивостей, у разі їх ущільнення з застосуванням вібраційного стола. 

Згідно з цим методом вібраційне ущільнення застосовують для досягнення 

максимальної щільності в насиченому стані. 

Матеріали, щодо яких є застосовним цей метод, можуть містити до  

12 % за масою дрібнозернистих складових (< 0,063 мм). Максимальний 

розмір часток матеріалу для випробування становить 80 мм. 

Цей метод застосовний щодо сумішей, використовуваних у дорожній 

конструкції. 

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 

прДСТУ EN 13286-5:202_ 
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внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно 

користуватись останнім виданням наведених нормативних документів 

(разом зі змінами). 

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

for sampling 

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

Test methods for laboratory reference density and water content — 

Introduction, general requirements and sampling. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 932-1 Випробування з визначання загальних характеристик 

заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання проб 

EN 1097-5 Випробування з визначання механічних та фізичних 

характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначання вологості 

висушуванням у вентильованій шафі 

EN 13286-1:2003 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним 

в’яжучим. Методи випробування з визначання референтної щільності та 

вмісту води за лабораторного ущільнення. Частина 1. Вступ, загальні 

вимоги та відбирання проб. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито терміни та визначення понять, наведені в 

EN 13286-1. 

4 ПРИНЦИП 

Суміш ущільнюють у формі з допомогою вантажу на поверхні суміші 

та вібраційного стола. Визначають щільність у сухому стані за 

лабораторного ущільнення та відповідний уміст води. 
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5 ОБЛАДНАННЯ 

5.1 Сталевий вібраційний стіл з амортизованою сталевою 

вібраційною плитою та електромагнітним вібратором. 

Примітка. Приклад наведено на рис. 1. 

Вібратор повинен мати частоту вібрування (50 ± 2) Гц (3000 вібрацій 

за хвилину). За навантаження вібраційного стола масою орієнтовно 160 кг 

вібраційний стіл має бути придатним для варіювання амплітуди вібрування 

(пів довжини ходу) у межах від 0,1 мм до 0,4 мм. 

5.2 Металеві вібраційні форми, циліндричні, ємкістю орієнтовно 

14 л, потрібних розмірів та з іншим спорядженням, як наведено на рис. 2. 

Форма має бути придатною для надійної фіксації на вібраційному 

столі. 

Частини роз’ємних форм повинні бути придатними для щільного та 

надійного з’єднування. 

Циліндрична напрямна втулка має кріпитися до верху форми. 
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Рисунок 1 — Комплект вібраційного стола 

 

5.3 Сталева додаткова опорна плита згідно з рис. 3. 

5.4 Додатковий вантаж, розміри та маса якого сумісно з масою 

додаткової опорної плити є такими, як наведено на рис. 3. 

5.5 Нутромір 

5.6 Два сталеві лотки. 

5.7 Ваги з діапазоном зважування від 80 кг до 100 кг та з точністю  

0,1 %. 

5.8 Вентильована сушильна шафа з дотриманням 

контрольованої температури (110 ± 5) °С. 
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Умовні познаки: 
1 — напрямна втулка; 
2 — форма; 
3 — рукоятка для підіймання; 
4 — виступи для фіксації (тільки для роз’ємних форм) 

 

Розміри в міліметрах Стан форми 
або втулки A B C D E 

Нова 280 ± 1 230 ± 2 Мінімум 10 Мінімум 12 Мінімум 175 
«Були в 

використанні» 
- - Мінімум 9 Мінімум 10 - 

Примітка 1. Допуски для А та В є допусками для випадку «були в використанні». 

Примітка 2. Допуски для випадку «були в використанні» допускають незначну 
деформацію під час використання в лабораторії. 

 

Рисунок 2 — Концепція роз’ємної форми та 

                        напрямної втулки 
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5.9 Комплект поліспаста вантажопідйомністю понад 120 кг. 

5.10 Великий металевий совок. 

5.11 Малий металевий совок. 

5.12 Паперові серветки. 

5.13 Контейнер для води. 

5.14 Контейнер або теліжка чи подібна ємкість для змішування. 
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Умовні познаки: 
1 — кільце для підіймання; 
2 — додатковий вантаж; 
3 — три напрямні штифти, розташовані рівномірно (або 
напрямне кільце чи напрямні штифти на нижній частині 
вантажу); 
4 — додаткова опорна плита; 
5 — отвір для підіймального крюка; 
6 — надріз 12 мм (у чотирьох місцях); 
7 — напрямне кільце, що випинається (також можуть 
бути три рівномірно розташовані напрямні штифти) 

 

Розміри в міліметрах 
F G H 

Загальна маса вантажу та 
опорної плити 

277 Приблизно 150 Від 13 до 15 (86,2 ± 0,5) кг 

 

Рисунок 3 — Концепція додаткового 

                        вантажу та опорної плити 
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6 ВІДБИРАННЯ ПРОБ 

Репрезентативну пробу матеріалу вибирають згідно з EN 932-1. 

Примітка. Потрібна маса проби становить орієнтовно 45 кг. 

Якщо проба містить заповнювачі розміром більше ніж 80 мм, 

зважують всю пробу та записують масу Р. Відділяють заповнювачі > 80 мм 

та зважують їх. Записують їх масу S. 

7 ПРОЦЕДУРА 

Зважують порожню форму з додатковою опорною плитою та 

записують масу U. 

Визначають максимальну щільність таким чином. 

Якщо до сухого матеріалу додано воду, надають достатньо часу для 

насичування. Для традиційних дорожніх матеріалів період насичування 

має становити не менше ніж 30 хв.  

Заповнюють форму вологим матеріалом з допомогою совка. До 

матеріалу додають кількість води, достатню для скупчення малої кількості 

вільної води на поверхні матеріалу під час заповнення. 

Під час та одразу після заповнення форми виконують вібрування 

матеріалу за загальної тривалості 360 с, упродовж якого амплітуду 

вібратора зменшують настільки, наскільки це потрібно для уникнення 

надлишкового випору та розпушування матеріалу. Упродовж останньої 

хвилини вібрування видаляють воду, що виступає над поверхнею 

матеріалу. 

Прикріпляють напрямну втулку до додаткової опорної плити та 

розташовують їх на поверхні зразка. З допомогою поліспаста опускають 

додатковий вантаж на додаткову опорну плиту. 

Регулюють амплітуду вібраційного стола так, щоб амплітуда форми 

становила (0,40 ± 0,05) мм (половина довжини ходу) та виконують 

вібрування зразка упродовж (720 ± 15) с.  
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Після періоду вібрування видаляють додатковий вантаж та напрямну 

втулку з форми. Вимірюють відстань від верху форми до додаткової 

опорної плити за допомогою нутроміра у чотирьох місцях. Обчислюють 

середнє арифметичне чотирьох вимірювань та записують результат R. 

Результат вимірювання приймають як: 

— позитивну величину, коли плита знаходиться нижче крайки 

форми; 

— негативну величину, коли плита знаходиться вище крайки 

форми. 

Видаляють будь-які забруднення, що утворилися на додатковій 

опорній плиті та формі. 

Зважують форму разом з додатковою опорною плитою та 

ущільненим матеріалом. Записують масу Т. Видаляють увесь зразок із 

форми. Висушують зразок до постійної маси згідно з EN 1097-5. 

Зважують сухий зразок та записують масу mD. 

8 ОБЧИСЛЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

8.1 Обчислюють уміст води таким чином:  

  ,m/mm100w DDW      (1) 

де w — уміст води, у відсотках (%); 

 mW — маса вологого матеріалу, у грамах (г); 

 mD — маса висушеного матеріалу, у грамах (г). 

 ,UTmW        (2) 

де Т — загальна маса вологого матеріалу, форми та додаткової опорної 

плити, у грамах (г); 

 U — маса форми та додаткової опорної плити, у грамах (г). 

8.2 Визначають максимальну щільність у сухому стані таким чином: 

  ,V100/w1/mρ Jwmax,d      (3) 
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де max,dρ  — максимальна щільність у сухому стані, у мегаграмах на 

кубічний метр (Мг/м3); 

 VJ — об’єм матеріалу, у мілілітрах (мл). 

   ,1000/ARHVV rFJ      (4) 

де VF — об’єм форми, у мілілітрах (мл); 

 Н — товщина додаткової опорної плити, у міліметрах (мм); 

 R — середнє значення показників нутроміра (з урахуванням всіх 

шкал) після ущільнення, у міліметрах (мм); 

 Ar — площа поперечного перерізу форми, у квадратних міліметрах 

(мм2). 

8.3 Визначають уміст часток > 80 мм таким чином: 

,P/S100s        (5) 

де s — уміст заповнювача за фактичного вмісту води в матеріалі, у 

відсотках (%); 

 S — маса заповнювача з розміром > 80 мм, у кілограмах (кг); 

 P — загальна маса зразка, у кілограмах (кг). 

Примітка. Значення s є суто інформативним. Значення max,dρ  не підлягає 

коригуванню з урахуванням умісту заповнювача > 80 мм. 
 

9 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 

Звіт про випробування має містити щонайменше наступну 

інформацію: 

a) посилання на цей стандарт; 

b) ідентифікацію зразка; 

c) ідентифікаційні дані щодо лабораторії; 

d) дату; 

e) максимальну щільність у сухому стані, max,dρ , у мегаграмах на 

метр кубічний, з точністю два десяткових знаки; 
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f) відповідний уміст води, w, у відсотках; обчислювання потрібно 

виконувати з точністю один десятковий знак; 

g) уміст заповнювача > 80 мм за фактичного умісту води, у 

відсотках. 

За потреби звіт про випробування повинен містити наступну 

додаткову інформацію: 

h) найменування та місце розташування джерела проби; 

i) опис матеріалу. 

10 ТОЧНІСТЬ 

Буде додано пізніше. 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

КАЛІБРУВАННЯ ФОРМ 

А.1 Інтервал калібрування 

Калібрування потрібно виконувати через кожні 1000 випробувань або 

щорічно, залежно від того, що настає раніше. 

А.2 Форми 

А.2.1 Вимоги 

Форми повинні мати наступні розміри: 

Висота:   (230 ± 2) мм; 

Діаметр:  (280 ± 2) мм. 

А.2.2 Обладнання 

А.2.2.1 Ваги 

А.2.2.2 Сталева лінійка 

А.2.2.3 Скляна пластина, розміром 300 мм × 300 мм, з отвором 

10 мм в центрі. 

А.2.2.4 Штангенциркуль/нутромір. 

А.2.3 Процедура 

Вимірюють висоту та діаметр форми штангенциркулем/нутроміром 

або лінійкою в трьох місцях. Обчислюють та записують середню висоту В 

та середній діаметр А.  

Визначають об’єм форми таким чином. Зважують форму (разом з 

днищем і скляною пластиною) та записують масу m1. 

З’єднують форму та днище.  

Примітка. Водонепроникність може бути забезпечено нанесенням тонкої плівки 
вазеліну.  
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Поміщають форму на ваги та заповнюють її водою. Накривають 

форму скляною пластинкою і доливають воду до крайок. 

Зважують форму, наповнену водою (разом з днищем і скляною 

пластиною), та записують масу m2. 

Обчислюють об’єм форми за рівнянням:  

  ,Q/mmV 12F      (А.1) 

де V — об’єм форми, у літрах (л); 

 m — маса форми, у кілограмах (кг); 

 Q — коригувальний коефіцієнт. 

Національна примітка. Коригувальний коефіцієнт є густиною води, у кілограмах 
на дециметр кубічний, за відповідної температури. 
 

Q є коригувальним коефіцієнтом, значення якого, у залежності від 

температур випробування, наведено в табл. А.1. 

Таблиця А.1 — Коригувальний коефіцієнт 

Температура випробування 20 °С 22 °С 24 °С 
Коригувальний коефіцієнт Q 0,9982 0,9978 0,9973 

 
Примітка. Вібраційний стіл може бути калібрований згідно з ASTM D 4253. 
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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 932-1:2021 Методи випробування з визначення 

загальних характеристик заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання 

проб (EN 932-1:1996, IDT) 

2. 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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Код згідно з НК 004: 93.080.20 

 

Ключові слова: дорожньо-будівельні матеріали; дисперсні суміші; 

дисперсні суміші, оброблені гідравлічним в’яжучим; щільність у сухому 

стані за лабораторного ущільнення; уміст води; методи випробування; 

ущільнення на вібраційному столі. 

 
 


