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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ CEN/TS 13286-54:202_ 

(CEN/TS 13286-54:2014, IDT) «Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним 

в’яжучим. Частина 54. Метод випробування з визначання схильності до 

змерзання. Стійкість до заморожування та відтавання сумішей, укріплених 

гідравлічним в’яжучим», прийнятий методом перекладу, — ідентичний 

щодо CEN/TS 13286-54:2014 (версія en) «Unbound and hydraulically bound 

mixtures — Part 54: Test method for the determination of frost susceptibility — 

Resistance to freezing and thawing of hydraulically bound mixtures». 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА 

Згідно з ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 

21-1:2005, NEQ) Технічні Умови (Technical Specification, TS) є прикладом 

документу, прирівняного до стандарту. 

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 «ці Технічні Умови» 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  

CEN/TS 13286-54:2014 як такий, що безпосередньо не стосується 

технічного змісту цього стандарту; 
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— зі «Вступу» до CEN/TS 13286-54:2014 у цей «Національний 

вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— долучено національний додаток HA (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, 

посилання на які є в цьому стандарті). 

У даний час зазначений метод випробування не прийнято як 

європейський стандарт (EN); натомість нормативний документ видається 

як Технічні Умови (TS). Він буде мати статус TS до отримання більшої 

кількості даних та досвіду стосовно найбільш придатних умов 

кондиціонування зразків безпосередньо перед циклічним заморожуванням 

та відтаванням. Посилання на метод випробування показує, що 

описано/дозволено три методи кондиціонування зразків упродовж 

дводенного періоду між першою стадією витримування і стадією 

випробування заморожуванням та відтаванням. Друга стадія 

кондиціонування передбачає або повне занурення в воду в водяній бані, 

або зберігання у камері вологого зберігання, або продовження 

кондиціонування за умов першої стадії. Останнє переважно полягає у 

витримуванні за умов, що запобігають втраті вологи. Як зазначено далі, 

ймовірно, що витримування зразків для випробування в водяній бані є 

більш важкою умовою, ніж витримування в камері вологого зберігання, яке, 

у свою чергу, може бути більш важкою умовою, ніж продовження 

кондиціонування за умов першої стадії. Вибір методу здійснюють у місці 

застосування залежно від типу і походження суміші, укріпленої 

гідравлічним в’яжучим, або ґрунту, обробленого гідравлічним в’яжучим, 

конкретного напрямку застосування та відомих/очікуваних кліматичних 

умов. 
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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. 



прДСТУ CEN/TS 13286-54:202_ 

 

 1 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 

СУМІШІ НЕУКРІПЛЕНІ ТА УКРІПЛЕНІ ГІДРАВЛІЧНИМ В’ЯЖУЧИМ 

Частина 54. Метод випробування з визначання схильності до 
змерзання. Стійкість до заморожування та відтавання сумішей, 

укріплених гідравлічним в’яжучим 
 

UNBOUND AND HYDRAULICALLY BOUND MIXTURES 

Part 54. Test method for the determination of frost susceptibility. Resistance to 
freezing and thawing of hydraulically bound mixtures 

 

Чинний від 202Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює метод випробування з визначання стійкості 

до циклічного впливу заморожування та відтавання сумішей, укріплених 

гідравлічним в’яжучим. 

Описаний метод є придатним щодо сумішей, укріплених гідравлічним 

в’яжучим, включаючи ґрунти, стабілізовані гідравлічним в’яжучим, згідно з 

EN 14227-1 — EN 14227-5, та охоплює всі класи міцності, на які 

поширюються ці стандарти. 

За потреби застосовують метод визначання зміни висоти зразка 

суміші, укріпленої гідравлічним в’яжучим, який піддають випробуванню 

заморожуванням-відтаванням, як установлено в додатку А (обов’язковому). 

За потреби застосовують метод визначання стійкості до 

заморожування та відтавання суміші, укріпленої гідравлічним в’яжучим, у 

присутності солі, як установлено в додатку В (обов’язковому). 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Наведені нижче документи, у частині або в цілому, внесені до 

переліку нормативних посилань та є необхідними для застосування цього 

стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене 

видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім 

виданням нормативного документу (разом зі змінами). 

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates — Part 5: Common 

equipment and calibration 

EN 1367-1 Tests for thermal and weathering properties of aggregates — 

Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing 

EN 1367-4 Tests for thermal and weathering properties of aggregates — 

Part 4: Determination of drying shrinkage 

EN 1367-6 Tests for thermal and weathering properties of aggregates — 

Part 6: Determination of resistance to freezing and thawing in the presence of 

salt (NaCl) 

EN 14227 (all parts) Hydraulically bound mixtures — Specifications. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 932-5 Методи випробування з визначання загальних 

характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне 

устатковання і калібрування 

EN 1367-1 Методи випробування з визначання термічних 

характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 1. Визначання 

стійкості до заморожування та відтавання 

EN 1367-4 Методи випробування з визначання термічних 

характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 4. Визначання 

зсідання під час висихання 

EN 1367-6 Методи випробування з визначання термічних 
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характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 6. Визначання 

стійкості до заморожування та відтавання у присутності солі (NaCl) 

EN 14227 (всі частини) Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. 

Технічні умови. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито такі терміни та визначення понять. 

3.1 зразок для випробування (test specimen) 

Зразок, використаний для одного визначання характеристики, коли 

метод випробування потребує більше одного визначання 

3.2 лабораторна проба (laboratory sample) 

Проба для лабораторного випробування, отримана скороченням 

об’єднаної проби 

3.3 суміш, укріплена гідравлічним в’яжучим (hydraulically bound 

mixture) 

Суміш, яка тужавіє та твердне внаслідок реакції гідравлічного 

в’яжучого. 

4 ПРИНЦИП 

З суміші, укріпленої гідравлічним в’яжучим, виготовляють дві серії з 

трьох зразків для випробування. Форми з сумішшю поміщають у 

середовище за умов витримування початкової (першої) стадії, установлене 

залежно від характеру складників гідравлічного в’яжучого та згідно з 

національними правилами або рішенням, прийнятим у місці використання. 

Після завершення першої стадії витримування зразки для 

випробування двох серій (серії А та В) видаляють із форм та поміщають у 

водяну баню чи камеру вологого зберігання або залишають за умов 



прДСТУ CEN/TS 13286-54:202_ 

 

 4 

початкової стадії витримування на дві доби для подальшого витримування 

(друга стадія). 

Примітка 1. Витримування в водяній бані є більш важкою/ускладненою умовою, 
ніж у камері вологого зберігання, яке, у свою чергу, може бути більш 
важкою/ускладненою умовою, ніж продовження кондиціонування за умов початкової 
стадії. Тому вибір способу витримування на другій стадії залежить від типу та характеру 
суміші, укріпленої гідравлічним в’яжучим, або ґрунту, стабілізованого гідравлічним 
в’яжучим, конкретного напрямку застосування суміші, укріпленої гідравлічним в’яжучим, 
і кліматичних умов. 

Після завершення другої стадії витримування серію з трьох зразків 

для випробування (Серія А) вилучають із середовища витримування другої 

стадії, висушують поверхню та щільно обгортають пластиковою (липкою) 

плівкою. Другу «контрольну» серію з трьох зразків для випробування  

(Серія В) залишають за умов другої стадії витримування. 

Далі зразки Серії А поміщають у підготовану камеру для 

заморожування та відтавання і піддають десяти циклам заморожування-

відтавання за тривалості кожного циклу 24 год. Після завершення десятого 

циклу заморожування-відтавання зі зразків Серії А видаляють плівку та 

поміщають на одну добу у середовище витримування другої стадії за 

температури 20 °С, щоб забезпечити повне відтавання. 

Далі визначають міцність обох серій з трьох зразків для випробування 

та порівнюють середнє значення міцності кожної серії. 

Примітка 2. Може бути використано додаткову серію з трьох зразків для 
випробування (Серія С) для отримання додаткової інформації стосовно міцності суміші 
після другої стадії витримування. Використання зразків Серії С дозволяє оцінювати 
набирання міцності зразків «контрольної» серії (Серії В) між закінченням другої стадії 
витримування та випробуванням на міцність зразків серії В. 

 
Примітка 3. За потреби наприкінці другої стадії витримування до заглиблених 

деталей вставляють сталеві напівсферичні вкладиші для вимірювання довжини зразка 
для випробування (додаток А). 

5 ОБЛАДНАННЯ 

5.1 Все обладнання, якщо не установлено інше, має відповідати 

загальним вимогам EN 932-5. 
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5.2 Циліндричні форми для виготовлення зразків для 

випробування — такі, як установлено у відповідному стандарті стосовно 

методу виготовлення зразків для випробування (див. розділ 6). Потрібно 

мати шість форм. 

Примітка. Можуть бути використані форми, роз’ємні вздовж поздовжньої осі, щоб 
уможливити видалення зразка для випробування з мінімальним пошкодженням.  

 

5.3 Водонепроникні пластикові пакети (або пластикова плівка) 

для початкового витримування. 

5.4 Зона початкового витримування, придатна для 

контрольованого витримування за установленої температури і вологості. 

Дозволено використовувати камеру вологого зберігання, придатну 

для контролю за установленої температури та відносної вологості від  

90 % до 100 %. 

5.5 Водяна баня, з контрольованою температурою (20 ± 2) °С, є 

одним з варіантів другої стадії витримування. 

Камера вологого зберігання з контрольованими температурою  

(20 ± 2) °С та відносною вологістю від 90 % до 100 % є дозволеним 

альтернативним варіантом витримування на другій стадії (як зазначено 

вище в 5.4). 

5.6 Камера морозильна, що відповідає вимогам EN 1367-1. 

5.7 Електронний термометр з термопарою або аналогічний 

пристрій з точністю вимірювання 0,1 °С для контролювання температури в 

центрі зони охолоджування морозильної камери. 

Датчики термопари мають бути розташовані в центрі металевого 

контейнера згідно з EN 1367-1, що містить (2000 ± 5) г заповнювачів 

фракції 8/16 мм та заповнений водою до рівня не менше ніж 10 мм вище 

рівня заповнювачів. 
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5.8 Тканина, придатна для осушування поверхні насичених зразків 

для випробування. 

5.9 Пластикова (липка) плівка для щільного обгортання серії 

насичених зразків для випробування перед розміщенням в морозильній 

камері. 

Примітка 1. Див. додаток А стосовно додаткових вимог до днища форм, 
споряджених заглиблюваними деталями для вимірювання висоти зразка. 

 
Примітка 2. Може також потребуватися обладнання для виготовлення зразка 

для випробування та вимірювання міцності згідно з відповідними європейськими 
стандартами. 

 
Примітка 3. Для цього методу випробування слід надавати перевагу 

морозильним камерам, що використовують функцію контролю температури шляхом 
циркуляції повітря на етапі відтавання. 

 
Примітка 4. Якщо наприкінці другої стадії витримування випробовується третя 

серія зразків для випробування (Серія С), потрібно мати три додаткові форми. 

6 ЗРАЗКИ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ 

6.1 Виготовлення 

У перший день з лабораторної проби суміші, обробленої гідравлічним 

в’яжучим, призначеної для випробування, виготовляють шість 

циліндричних зразків для випробування. Зразки для випробування 

виготовляють у циліндричних формах, застосовуючи один із методів, 

наведених в табл. 1. 

Примітка 1. За потреби може бути використано додаткову серію з трьох зразків 
для випробування (Серія С) для отримання додаткової інформації стосовно міцності 
суміші наприкінці другої стадії витримування. 

 
Примітка 2. Важливо, щоб усі зразки для випробування мали один номінальний 

розмір та були виготовлені з застосуванням одного методу ущільнення. 
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Таблиця 1 — Форми 

EN 13286 Метод Діаметр, мм Висота, мм Розмір зерен суміші, мм 
100 120 До 0/22,4 

-50 
Проктора та 

вібраційний стіл 150 120 До 0/31,5 
100 100 До 0/22,4 

-51 
Вібраційний 

молоток 150 150 До 0/31,5 
100 

100 
200 

До 0/22,4 

160 
-52 Вібростискання 

160 
320 

До 0/31,5 

100 
-53 

Осьове 
стискання 

100 
200 

До 0/22,4 

6.2 Початкове (перша стадія) витримування зразків для 

випробування 

У проміжок часу до (4 ± 1) год. після перемішування, та не 

допускаючи висушування зразків, починають першу стадію витримування 

зразків для випробування в формах шляхом герметизації кожного окремо у 

водонепроникному пластиковому пакеті або в пластиковій (липкій) плівці. 

Беручи до уваги набирання міцності в’яжучим (див. Примітку 2), 

витримують зразки для випробування в середовищі з контрольованими 

параметрами та впродовж періоду, як це установлено в місці застосування. 

Примітка 1. Альтернативою герметизації в водонепроникних пластикових 
пакетах є розміщення зразків для випробування в формах у камері вологого зберігання. 

Важливо, щоб випробування всіх зразків для випробування циклічним 

заморожуванням-відтаванням починалося за суттєвої міцності, наприклад 

за значення від 80 % до 90 % від границі міцності. У порівнянні з сумішами, 

що швидко тужавіють та тверднуть, для сумішей, які тужавіють та 

тверднуть повільно, будуть потребуватися підвищена температура або 

більша тривалість витримування. Для сумішей, що швидко тужавіють, має 

бути прийнятним витримування за температури 20 °С упродовж 28 діб; для 

сумішей, що тужавіють повільно, було визнано прийнятним витримування 

за температури 40 °С упродовж 28 діб або 20 °С упродовж 60 діб чи 90 діб. 
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Примітка 2. У випадку сумішей, що швидко тужавіють, або сумішей зі значною 
когезією є можливим видалення зразків з форм до завершення першої стадії 
витримування з поверненням розпалублених зразків у середовище першої стадії 
витримування. 

6.3 Видалення з форм після завершення першої стадії 

витримування 

Вилучають зразки для випробування з середовища початкового 

витримування. Видаляють кожен зразок для випробування з форми. 

Групують зразки в дві серії по три зразки, прийняті як Серія А та  

Серія В. Позначають кожен зразок для випробування відповідним 

ідентифікаційним кодом. 

Примітка. За потреби застосовують додаткову серію з трьох зразків для 
випробування — Серію С. 

 

7 ПРОЦЕДУРА ВИПРОБУВАННЯ 

7.1 Друга стадія витримування 

Примітка. Тривалість другої стадії витримування становить 2 доби для Серії А та 
Серії С — якщо її було виготовлено. Для Серії В друга стадія витримування триває до 
завершення циклічного заморожування-відтавання зразків Серії А з подальшим 
випробуванням на міцність зразків Серії А та В. 

 

Зразки для випробування всіх серій поміщають у середовище другої 

стадії витримування, тобто у водяну баню, камеру вологого зберігання чи 

за умов першої стадії витримування, з дотриманням у всіх випадках 

температури (20 ± 2) °С. 

У разі застосування водяної бані регулюють рівень води так, щоб 

поверхня зразків була занурена в воду не менше ніж на 10 мм упродовж 

всього періоду насичення. 

Загальна тривалість процедури, описаної в 6.3, та процедури 

розміщення за умов другої стадії витримування не повинна перевищувати 

60 хв. 
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7.2 Серія А — Заморожування після 2 діб другої стадії 

витримування 

Поміщають датчики електронної термопари в контейнер з 

заповнювачами та водою в центрі зони охолоджування. За допомогою 

термопари кондиціонують морозильну камеру так, щоб температура в 

контейнері з заповнювачами становила (20 ± 3) °С. 

Примітка. Може потребуватися стабілізація температури в морозильній камері 
перед початком циклічного заморожування-відтавання. 

Після (48 ± 2) год. другої стадії витримування виймають один із 

зразків Серії А та швидко видаляють залишки води вологою тканиною. 

Швидко обгортають насичений зразок для випробування пластиковою 

(липкою) плівкою. Не дозволяється висихання будь-якої частини поверхні 

зразка для випробування. 

Виймають та обгортають два інші зразки для випробування Серії А. 

Поміщають три обгорнутих зразки Серії А в камеру. Потрібно 

забезпечувати відстань між кожним із зразків для випробування, 

контейнером з заповнювачами та стінками камери не менше ніж 50 мм у 

будь-якому напрямку. 

За допомогою термопари в центральному контейнері з 

заповнювачами регулюють температуру повітря в морозильній камері 

впродовж десяти циклів заморожування-відтавання. Кожен цикл 

заморожування-відтавання завершують упродовж 24 год.  

Для забезпечення відповідності температури в центральному 

контейнері з заповнювачами упродовж кожного циклу заморожування-

відтавання граничним значенням на рис. 1 застосовують прийнятні методи 

контролю. 
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Умовні познаки: 
Y — температура, °С; 
X — час, год.; 
1 — верхня границя 
2 — нижня границя 
3 — контрольна лінія 

 

Рисунок 1 — Профіль температур для контейнера з заповнювачами в 

                            центрі морозильної камери 

7.3 Серія А — Остаточне відтавання та кондиціонування 

впродовж 24 год. перед випробуванням на міцність 

Після завершення десятої стадії відтавання видаляють пластикову 

(липку) плівку з трьох зразків для випробування. 

Зразки Серії А поміщають за умов витримування другої стадії за 

температури (20 ± 2) °С на (24 ± 2) год. 

Примітка. Умови другої стадії відповідають умовам, за яких залишають Серію В 
у той час, коли Серію А піддають циклічному заморожуванню-відтаванню. 
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7.4 Випробування на міцність після остаточного відтавання та 

кондиціонування 

Визначають міцність під час стискання або міцність під час 

розтягнення — залежно від того, що є потрібним — для зразків Серії А та 

В, застосовуючи методи, установлені в стандарті щодо суміші.  

Визначання міцності для обох серій зразків для випробування 

виконують як безперервну операцію, запобігаючи висушуванню зразків.  

Якщо цикл заморожування-відтавання переривався з будь-яких 

причин (див. 7.2), відкладають випробування Серії В так, щоб міцність 

зразків для випробування обох серій визначалася в один і той же час. 

Визначають фактичну дату випробування в звіті про випробування. 

Примітка. За потреби перед випробуванням може бути визначено густину 
кожного насиченого зразка для випробування з застосуванням методу витиснутої води, 
установленого в EN 12390-7. 

Міцність Серії С визначають після завершення другої стадії 

витримування, застосовуючи ті ж самі методи, що і для інших зразків для 

випробування. 

8 ОБЧИСЛЕННЯ 

Обчислюють: 

— середнє значення міцності RA для Серії А; 

— середнє значення міцності RB для Серії B; 

— коефіцієнт залишкової міцності після випробування 

заморожуванням та відтаванням, RA/RB. 

Примітка. Середню міцність Серії С також може бути порівняно з середньою 
міцністю Серії В з застосуванням аналогічної формули. 

9 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 

Звіт про випробування повинен містити наступну інформацію. 
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a) тип НВМ, характеристики та відповідну частину EN 14227 

(наприклад, Суміш 2, укріплена дорожнім гідравлічним в’яжучим,  

0/20 — G2 — T2 див. EN 14227-5); 

b) виробник, код виробника — де це є застосовним, та 

передбачуване джерело виробництва; 

c) опис складників та склад суміші (% відносно сухої маси); 

d) розміри зразка, метод виготовлення зразка та зусилля 

ущільнення, прикладене під час виготовлення зразка; 

e) маса та густина зразка під час випробування; 

f) умови витримування на першій стадії витримування (наприклад, 

температура витримування, витримування в герметичному стані, 

витримування в камері вологого зберігання); 

g) дата початку першої стадії витримування; 

h) дата початку другої стадії витримування та тип витримування; 

i) вік зразка та дата початку його випробування циклічним 

заморожуванням-відтаванням; 

j) вік зразка під час визначання міцності після циклічного 

заморожування-відтавання, переривання циклічного заморожування-

відтавання — якщо таке мало місце; 

k) коефіцієнт залишкової міцності після випробування 

заморожуванням та відтаванням; 

l) міцність після другої стадії витримування, якщо визначалася; 

m) зміна висоти зразка згідно з додатком А, якщо визначалася; 

n) запис щодо виконання випробування згідно з додатком В; 

o) заява, що випробування виконувалося згідно з цим стандартом, а 

також будь-які відхили від методу випробування. 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

ЗМІНА ВИСОТИ ЗРАЗКА 

Устатковання, що застосовується BASt для вимірювання зміни висоти 

зразка після заморожування-відтавання, проілюстровано нижче на трьох 

фотографіях.  

 

 

Рисунок А.1 — Нижня грань зразка для випробування — три сферичні 

 вкладиші  

 

 

Рисунок А.2 — Верхня грань зразка для випробування — один сферичний 

вкладиш 
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Рисунок А.3 — Демонстрація вимірювання висоти 

 

EN 1367-4 установлює метод визначання впливу заповнювачів на 

зсідання внаслідок висихання з використанням бетонних призм. Такий 

метод, у частині процедури вимірювання, може бути застосований як 

основа для цього додатку. Наведений нижче текст потребує 

доопрацювання, проте він пропонується як вихідне положення. 

Форми потрібних розмірів, та відповідний метод надійної фіксації 

трьох заглиблюваних деталей на внутрішній стороні плаского днища. 

Метод фіксації однієї заглиблюваної деталі в верхній частині зразка 

для випробування. (Не такий як для призм для визначання зсідання 

внаслідок висихання, що виготовляються в положенні «на довгій грані»). 

Напівсферичні вкладиші з нержавіючої сталі, діаметром 8 мм, 

придатні для загвинчування в заглиблені деталі на кожній грані зразка для 

випробування, як тільки його вийнято з форми. 

Циферблатний індикатор з поділками шкали 0,002 мм, з 

найбільшою похибкою вимірювання ± 0,002 мм за будь-яким напрямком 

оберту. 
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Вимірювальний штатив для жорсткого кріплення циферблатного 

індикатора, з виносним плечем, яке може бути розміщене на 

напівсферичному вкладиші з нержавіючої сталі діаметром 8 мм у центрі 

верхньої грані зразка для випробування. Основа штативу має виїмку, в якій 

надійно фіксуються три сферичні виступи нижньої грані зразка для 

випробування. 
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ДОДАТОК В 

(обов’язковий) 

ВИПРОБУВАННЯ ЗАМОРОЖУВАННЯМ ТА ВІДТАВАННЯМ У 

ПРИСУТНОСТІ СОЛІ 

EN 1367-6 є модифікацією методу EN 1367-1 для країн, де часто 

відбувається циклічне заморожування-відтавання в присутності аерозолю 

морської води або насиченого розчину солі протиожеледного агента. 

Граничні умови є такими ж, як установлено в методі згідно з  

EN 1367-1, за винятком того, що воду замінюють на 1 % розчин хлориду 

натрію (NaCl). 

Розчин NaCl приготовляють змішуванням 20,0 г NaCl (аналітичний 

ступінь чистоти) з 1980 г деіонізованої або дистильованої води. 

Зміни до методу — основні положення. 

Застосування сольового розчину передбачає, що на другій стадії 

витримування не може бути застосовано камеру вологого зберігання для 

витримування Серії А, починаючи після 15 діб. 

Першу серію трьох зразків для випробування (Серія А) насичують у 

розчині NaCl з метою: 

— витримування на другій стадії після видалення з форми; 

— остаточного відтавання та кондиціонування. 

«Контрольну» серію трьох зразків для випробування зберігають у 

воді, а не в розчині NaCl. 
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ 

ЄВРОПЕЙСЬКИМ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТАМ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ 

Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ 

 

1. ДСТУ Б EN 932-5:2015 Методи випробувань загальних 

характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне 

устаткування і калібрування (EN 932-5:2015, IDT+EN 932-5:2012/AC:2014, 

IDT) 

2. ДСТУ Б EN 1367-1 Методи випробувань термічних характеристик 

і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 1. Визначення стійкості до 

поперемінного заморожування і відтавання (EN 1367-1, IDT) 

3. ДСТУ EN 14227-1:2021 (EN 14227-1:2013, IDT) Суміші, укріплені 

гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 1. Суміші дисперсні, 

укріплені цементом (EN 14227-1:2013, IDT) 

4. ДСТУ EN 14227-2:2021 Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. 

Технічні умови. Частина 2. Суміші дисперсні, укріплені шлаком (EN 14227-

2:2013, IDT) 

5. ДСТУ EN 14227-3:2020 Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. 

Технічні умови. Частина 3. Суміші дисперсні, укріплені золою-винесенням 

(EN 14227-3:2013, IDT) 

6. ДСТУ EN 14227-4:2020 Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. 

Технічні умови. Частина 4. Зола-винесення для сумішей, укріплених 

гідравлічним в’яжучим (EN 14227-4:2013, IDT) 
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7. ДСТУ EN 14227-5:2021 Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. 

Технічні умови. Частина 5. Суміші дисперсні, укріплені дорожнім 

гідравлічним в’яжучим (EN 14227-5:2013, IDT). 
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