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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13286-7:202_ 

(EN 13286-7:2004, IDT) «Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним 

в’яжучим. Частина 7. Випробування неукріплених сумішей циклічним 

всебічним стиском», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо 

EN 13286-7:2004 (версія en) «Unbound and hydraulically bound mixtures — 

Part 7: Cyclic load triaxial test for unbound 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 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» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з 

вимогами національної стандартизації України;  

— вилучено структурний елемент «Передмова» до  

EN 13286-7:2004 як такий, що безпосередньо не стосується технічного 

змісту цього стандарту; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— на рисунку А.1 позицію 3 скориговано відповідно до Умовних 

познак, згідно з якими 3 — верхній вкладиш; 

— викладання рівняння (1), відповідно до пояснень до цього 

рівняння, змінено з  

)()( 10020000
111

pcc   ,     (1) 

— на  
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)()( 10020000
111

ppc   .     (1) 

У цьому стандарті є посилання на EN 13285, прийнятий в Україні як 

національний стандарт ДСТУ EN 13285:2021 (EN 13285:2018, IDT) Суміші 

незв’язні. Технічні умови. 

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 7. Випробування неукріплених сумішей циклічним всебічним 
стиском 

 

UNBOUND AND HYDRAULICALLY BOUND MIXTURES 

Part 7. Cyclic load triaxial test for unbound mixtures 
 

Чинний від 202Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює процедури випробування з вивчення 

пружної та пластичної поведінки неукріплених сумішей за умов, які 

моделюють фізичні стани і напружені стани таких матеріалів у шарах 

дорожнього одягу за впливу рухомих навантажень. Ці процедури 

дозволяють визначати показники механічних властивостей, які можуть бути 

використані для категоризації матеріалів та для розрахунку реакцій 

конструкції дорожнього одягу на вплив навантажень. 

Випробування є застосовним щодо циліндричних зразків 

неукріплених сумішей, отриманих лабораторним ущільненням, з 

абсолютним максимальним розміром часток меншим, ніж одна п’ята 

діаметра зразка. 

Для навантажування зразка установлено два методи: 

— Метод А: Метод перемінного обмежувального тиску (Variable 

Confining Pressure method), де тиск середовища в камері прикладається 

циклічно, в фазі з циклічним осьовим навантажуванням; 

— Метод В: Метод постійного обмежувального тиску (Constant 

Confining Pressure method), де циклічним є виключно осьове навантаження 

та обмежувальний тиск є постійним.  

прДСТУ EN 13286-7:202_ 
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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 наведених нормативних документів 

(разом зі змінами). 

EN 13 285 Unbound mixtures. Specifications. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 13285 Суміші незв’язні. Технічні умови.  

3 СИМВОЛИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цьому стандарті вжито символи та визначення згідно з табл. 1. 

Таблиця 1 — Символи та визначення  

Символ Визначення Одиниця 
вимірювання 

1 2 3 

w  Уміст води % 

dρ  Щільність у сухому стані Мг/м3 

N  Кількість циклів навантажування  
σ  Нормальне напруження  кПа 

1σ  
Сумарне осьове напруження (найбільше значення 
головного напруження) 

кПа 

min1σ , max1σ  Мінімальне та максимальне значення 1σ  упродовж 

одного циклу навантажування 
кПа 

r
1σ  Пружне осьове напруження,  min1max1

r
1 σσσ     кПа 

3σ  

Сумарне радіальне напруження — наприклад, 
внаслідок прикладання обмежувального тиску в 
камері всебічного стискання або утворення вакууму 
в тілі зразка, коли камеру всебічного стискання не 
застосовують (найменше та проміжне значення 
головного напруження) 

кПа 
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Кінець таблиці 1 

1 2 3 

min3σ , max3σ  Мінімальне та максимальне значення 3σ   упродовж 

одного циклу навантажування 
кПа 

r

3
  Пружне радіальне напруження, min3max3

r
3 σσσ   кПа 

d
  Девіаторне напруження, 31d σσσ 

 кПа 

0L  
Довжина робочої частини приладу вимірювання 
осьових переміщень (gauge length) безпосередньо 
після підготування 

мм 

0R  
Довжина робочої частини приладу вимірювання 
радіальних переміщень (gauge length) 
безпосередньо після підготування 

мм 

)N(Lp  

Пластичне осьове переміщення для N-го циклу, 
визначене як переміщення, накопичене під час 
повторювання однієї комбінації напружень від 
початку першого циклу до завершення N-го циклу 

мм 

)N(Rp  

Пластичне радіальне переміщення для N-го циклу, 
визначене як переміщення, накопичене під час 
повторювання однієї комбінації напружень від 
початку першого циклу до завершення N-го циклу 

мм 

)N(Lr  

Пружне осьове переміщення для N-го циклу, 
визначене як переміщення впродовж розвантажної 
частини циклу (між точкою, де утворені напруження 
є максимальними, та наприкінці циклу)  

мм 

)N(Rr  

Пружне радіальне переміщення для N-го циклу, 
визначене як переміщення впродовж розвантажної 
частини циклу 

мм 

r
1ε  

Пружна або відновлювальна осьова деформація. 

Для N-го циклу 0r
r
1 L/)N(L)N(ε    

10-3 

p
1ε  

Пластична осьова деформація. Для N-го циклу 

0p
p
1 L/)N(L)N(ε     

10-3 

r
3ε  

Пружна або відновлювальна радіальна деформація. 

Для N-го циклу 0r
r
3 R/)N(R)N(ε    

10-3 

p
3ε  

Пластична радіальна деформація. Для N-го циклу 

0p
p
3 R/)N(R)N(ε    

10-3 

rE  

Модуль пружності,  

r
3

r
3

r
1

r
3

r
1

r
1

r
3

r
3

r
1

r
1

r
εσ2εσεσ

σ2σσσ
E

22






 

Коли ,0σ r
3   (постійний обмежувальний тиск): 

r
1

r
1

r
ε

σ
E   

МПа 

Примітка. Напруження стискання та деформації є позитивними величинами. 
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4 ПРИНЦИП 

Випробування циклічним всебічним стиском полягає в утворенні в 

циліндричному зразку неукріпленого дисперсного матеріалу циклічних 

напружень, які відтворюють діапазон напружень у неукріпленому шарі 

дорожнього одягу, та у вимірюванні осьових і радіальних деформацій 

зразка, спричинених таким навантаженням. Згідно з методом А 

(перемінний обмежувальний тиск) прикладають циклічне осьове 

навантаження з утворенням циклічного девіаторного напруження за 

циклічного (перемінного) обмежувального тиску середовища в камері; 

обидва навантаження варіюються в фазі. Також може бути прийнято  

метод В — спрощений режим утворення циклічного девіаторного 

напруження за циклічного осьового навантажування та постійного 

обмежувального тиску. 

В стандарті запропоновано три різні процедури випробування, 

описані нижче.  

4.1 Процедура вивчення пружної поведінки 

Пружна поведінка матеріалу характеризує його поведінку під час 

одного навантажування [одноразове прикладання циклічних навантажень 

за встановленим алгоритмом]. Результати випробування можуть бути 

використані для визначання величин модуля пружності матеріалу для 

різних рівнів напруження, або параметрів нелінійних пружних моделей, які 

можуть бути застосовані для аналізу та розрахунку під час проєктування 

дорожнього одягу. 

За цією процедурою спочатку виконують циклічне кондиціонування 

для стабілізації пластичного деформування матеріалу та досягнення 

пружної поведінки. Таке кондиціонування виконують прикладанням великої 

кількості циклів навантаження з утворенням комбінації ліній рівних 

напружень відповідно до максимального рівня напруження під час 
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випробування. Далі спостерігають пружну поведінку матеріалу за кількох 

комбінацій ліній рівних напружень, установлених за малої кількості циклів 

навантажування кожна, прикладених до одного й того ж зразка. 

4.2 Процедура вивчення пластичних деформацій 

Кожне окреме випробування з визначання пластичної деформації 

полягає в прикладанні великої кількості циклів навантаження з однією 

комбінацією напружень, без попереднього кондиціонування. Цю процедуру 

може бути застосовано для визначання пластичних деформацій матеріалу 

за певного рівня напруження або параметрів моделей пластичного 

деформування, які можуть бути застосовані для аналізування та 

проєктування дорожнього одягу. 

4.3 Багатостадійна процедура 

Цю процедуру може бути застосовано для швидкого оцінювання 

пластичних деформацій, спричинених різними рівнями напруження. 

Процедура полягає в прикладанні кількох опцій навантаження зі 

зростаючими значеннями напруження до одного й того ж зразка, допоки 

накопичена пластична осьова деформація не перевищить установлену 

границю. 

5 ОБЛАДНАННЯ 

5.1 Загальна частина 

Машина для випробування має бути придатною для прикладання 

потрібної кількості циклів навантаження до циліндричного зразка 

діаметром, який є більшим ніж п’ятиразовий максимальний розмір зерен 

матеріалу, та висотою, що дорівнює двом діаметрам (± 2 %). 

Згідно з методом випробування А обладнання має бути придатним 

для циклічного прикладання тиску середовища в камері в фазі з циклічним 
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осьовим навантажуванням. Таким чином, потрібно застосовувати камеру 

всебічного стискання. 

Згідно з методом випробування В циклічним є виключно осьове 

навантаження, а обмежувальний тиск підтримується постійним. Таким 

чином наявність камери всебічного стискання може не бути обов’язковою, 

а постійний обмежувальний тиск може бути прикладений утворенням 

низького вакууму в тілі зразка. 

Примітка. Застосування системи без камери всебічного стискання буде 

запобігати утворенню додаткових зон напруження під час випробування згідно з цим 
стандартом, що визнано важливим для окремих типів структур. 

5.2 Камера всебічного стискання («комірка») 

5.2.1 Загальна частина 

Камера стискання, або комірка, є подібною до більшості звичайних 

камер всебічного стискання за винятком того, що вона є дещо більшою, 

щоб полегшити розміщення устатковання для вимірювання навантаження 

й деформації в межах камери, та має додаткові виведення для 

електричних проводів вимірювальних приладів. 

5.2.2 Середовище камери 

В камері в якості середовища можуть бути використані вода, повітря, 

силіконове масло або інше прийнятне середовище. Воду не 

використовують, якщо обладнання не споряджене повністю ізольованими 

електричними контактами. 

5.2.3 Верхня та нижня пластини 

Зцентроване розташування верхньої та нижньої пластин є 

визначальним для забезпечення однорідних напружень та деформацій у 

зразку. Для зцентровування може бути придатним кульовий шарнір. 
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5.3 Навантажувальний пристрій 

5.3.1 Метод А — Перемінний обмежувальний тиск 

Для процедур випробування з перемінним обмежувальним тиском 

(описаних у 7.2 та 8.2.2) навантажувальний пристрій має відповідати 

наступним вимогам: 

— навантажувальний пристрій має бути придатним для 

прикладання повторюваних перемінних осьових навантажень та 

обмежувальних тисків з визначеними циклами навантажування та 

розвантажування; 

— у процесі навантажування осьове навантаження та 

обмежувальний тиск мають залишатися регульованими та варіюватися в 

фазі; 

— пристрій для осьового навантажування має бути придатним для 

прикладання до зразка навантаження з утворенням максимального 

девіаторного напруження 600 кПа, а система контролювання циклічного 

тиску має бути придатною для прикладання максимального 

обмежувального тиску 300 кПа; 

— упродовж кожного циклу мінімальні та максимальні значення 

девіаторного напруження та обмежувального тиску мають забезпечуватися 

з точністю в межах ± 2 кПа чи 1 % — залежно від того, що забезпечує 

більш високу точність; 

— частоту навантажування потрібно підтримувати в межах від  

0,2 Гц до 10 Гц; 

— зсув фаз між коливаннями осьового навантаження та 

обмежувального тиску не повинен перевищувати 1 % від тривалості циклу. 
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5.3.2 Метод В — Постійний обмежувальний тиск 

Для процедур випробування з постійним обмежувальним тиском 

(описаних в 7.3, 8.2.3 та 8.3) навантажувальний пристрій має відповідати 

наступним вимогам: 

— пристрій для осьового навантажування має бути придатним для 

прикладання перемінних повторюваних осьових навантажень, з 

фіксованими циклами навантажування та розвантажування, та для 

утворення в зразку максимального девіаторного напруження 600 кПа; 

— система контролювання тиску має бути придатною для 

прикладання максимального обмежувального тиску не менше ніж 70 кПа; 

— обмежувальний тиск також може бути прикладений утворенням 

низького вакууму в тілі зразка; 

— упродовж кожного циклу мінімальні та максимальні значення 

девіаторного напруження та постійного обмежувального тиску повинні 

забезпечуватися з точністю в межах ±2 кПа чи 1 % — залежно від того, що 

забезпечує більш високу точність; 

— частоту осьового навантажування потрібно підтримувати в межах 

від 0,2 Гц до 10 Гц. 

5.4 Вимірювальні перетворювачі тиску 

Обмежувальний тиск — тиск середовища в камері або низький 

вакуум в тілі зразка — потрібно контролювати з допомогою вимірювальних 

перетворювачів тиску з відповідними діапазонами чутливості, з точністю в 

межах ± 2 кПа. 

5.5 Вимірювальний перетворювач осьового навантаження  

Осьове навантаження, прикладене до зразка, потрібно контролювати 

з допомогою вимірювального перетворювача з відповідним діапазоном 

чутливості, який забезпечує кінцеві результати визначання осьового 

напруження з точністю в межах ± 2 кПа. Під час розміщення 
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вимірювального перетворювача навантаження перевагу потрібно надавати 

розташуванню у межах камери всебічного стискання, у безпосередньому 

контакті з верхнім вкладишем. 

5.6 Устатковання для вимірювання чутливості до 

навантажування 

Осьові деформації зразка потрібно вимірювати, використовуючи не 

менше ніж два вимірювальні перетворювачі переміщень, прикріплені 

безпосередньо до центральної частини зразка (щоб довжина робочої 

частини датчика (gauge length) не перевищувала половину висоти зразка). 

Належну систему вимірювання осьових деформацій, де застосовують три 

вимірювальні перетворювачі лінійних переміщень, описано в додатку А.  

Радіальні деформації зразка потрібно вимірювати на середині висоти 

зразка з використанням датчиків, прикріплених безпосередньо до зразка. 

Належну систему вимірювання радіальних деформацій, у якій 

застосовують три вимірювальні перетворювачі лінійних переміщень, 

описано в додатку А. 

Осьові та радіальні деформації потрібно вимірювати з точністю  

5 × 10-3 мм + 10-3 × L (де L — виміряне переміщення, у міліметрах). 

Показники всіх датчиків потрібно реєструвати роздільно. 

5.7 Інше устатковання 

Потрібно забезпечити наявність, поряд із засобами вимірювальної 

техніки, належних приладів для реєстрації, обробки й запису сигналів для 

одночасного запису осьового навантаження, обмежувального тиску, 

осьової та радіальної деформацій.  

Частота спрацьовування або тип системи реєстрації мають бути 

придатними для охоплення мінімальних і максимальних значень 

установленого напруження й спричинених деформацій за частоти, яку 

потрібно застосовувати. 
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5.8 Верхній вкладиш та підставка для зразка 

Верхній вкладиш та підставка для зразка мають бути сконструйовані 

так, щоб забезпечувати дренаж з обох кінців зразка. Вони мають бути 

виготовлені з жорсткого, не кородуючого непроникного матеріалу, та кожна 

з цих деталей повинна, за винятком дренувальних отворів, мати круглу 

пласку поверхню, що контактує з пористими дисками. Діаметр верхнього 

вкладиша та підставки має дорівнювати або бути більшим ніж початковий 

діаметр зразка. Підставка має бути з’єднаною з камерою всебічного 

стискання для запобігання бічній рухомості чи вигинанню, а верхній 

вкладиш має бути сконструйований так, щоб ексцентрицитет точки 

контакту верхнього вкладиша та навантажувального поршня відносно 

вертикальної осі зразка не перевищував 1 % від діаметра зразка. 

Циліндричні поверхні верхнього вкладиша та підставки для зразка, які в 

контакті з мембраною забезпечують герметизацію, мають бути рівними, 

без подряпин. 

5.9 Пористі диски 

Зразок має бути відділений від верхнього вкладиша та підставки 

жорсткими пористими дисками з діаметром, що дорівнює або є незначно 

меншим ніж діаметр зразка, прикріпленими до верхнього вкладиша та 

підставки. Диски потрібно регулярно перевіряти пропусканням крізь них 

повітря або води під тиском, щоб визначати, чи вони не закупорилися. У 

разі закупорювання потрібно застосовувати нові пористі диски, щоб 

забезпечити ефективний дренаж зразка у зоні верхнього вкладиша та 

підставки. 

5.10 Напівпроникні фільтри 

У разі виконання випробувань з дослідження впливу вологості, де 

контролюють водний баланс у зразку, потрібно використовувати 

напівпроникні фільтри. Фільтри мають бути водонепроникними та 
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пропускати повітря. Фільтри розташовують між зразком і верхнім 

вкладишем та між зразком і підставкою. Діаметр фільтрів має дорівнювати 

діаметру зразка, маса одиниці площі повинна бути у межах від 50 г/м2 до 

80 г/м2. 

5.11 Мембрана 

Мембрана, застосовувана для капсулювання зразка, повинна 

забезпечувати надійну герметизацію. Для мінімального обмеження 

рухомості в тілі зразка діаметр мембрани у нерозтягнутому стані має 

становити не менше ніж 95 % від діаметра зразка. Товщина мембрани не 

повинна перевищувати 0,8 % від діаметра зразка. Мембрану фіксують на 

верхньому вкладиші та підставці з допомогою гумових ущільнювальних 

кілець круглого перерізу, внутрішній діаметр яких у нерозтягнутому стані є 

меншим ніж 90 % діаметра верхнього вкладиша та підставки, або в інші 

способи, що забезпечують надійну герметизацію. 

Примітка. Для окремих матеріалів, для запобігання ризику проривання 
мембрани матеріалом, можуть потребуватися дві мембрани. У такому випадку загальна 
товщина двох мембран не повинна перевищувати 0,8 % діаметра зразка. 

 

5.12 Прилади для вимірювання розмірів зразка 

Прилади, застосовувані для вимірювання висоти та діаметра зразка, 

мають забезпечувати вимірювання відповідних розмірів з точністю 0,2 % 

від загального значення, та мають бути сконструйовані таким чином, щоб 

під час застосування не збурювати зразок.  

Примітка. Для вимірювання діаметра рекомендовано надавати перевагу 
використанню рулетки, а не штангенциркуля. Висоту вимірюють з використанням 
циферблатного індикатора, монтованого на штативі. 

 

5.13 Ваги 

Прилад для зважування має забезпечувати визначання маси зразка з 

точністю в межах ± 0,2 %. 

 



прДСТУ EN 13286-7:202_ 

 12 

5.14 Середовище випробування 

Випробування виконують у середовищі з коливаннями температури в 

межах менше ніж ± 4 °C, де відсутнє пряме сонячне проміння. 

6 ПІДГОТУВАННЯ 

6.1 Загальна частина 

Зразок для випробування повинен мати діаметр, більший ніж 

п’ятиразовий максимальний розмір зерен матеріалу, та висоту, що 

дорівнює двом діаметрам (± 2 %). 

Для забезпечення потрібного стану зразка (умісту води та щільності) 

є застосовними різні методи виготовлення. Метод має забезпечувати 

однорідний стан у тілі зразка. Приклади застосовних методів виготовлення 

наведено в додатку В. Метод виготовлення має бути вказаний у звіті. 

Примітка 1. Для окремих матеріалів, щоб забезпечити однорідний уміст води, 

може потребуватися зберігання зразка за водонепроникних умов (у формі для 
ущільнення або в камері всебічного стискання) щонайменше впродовж 24 год. перед 
випробуванням. 

Примітка 2. Було показано, що різні методи ущільнення зразків з забезпеченням 

однакової щільності можуть призводити до суттєвої розбіжності деформаційних 
властивостей, особливо у частині стійкості до пластичного деформування. 

 

6.2 Встановлення зразка та устатковання для вимірювання 

деформації 

Коли зразок розміщують у камері всебічного стискання, між кожною — 

верхньою та нижньою — пластиною та зразком укладають пористий камінь 

та (за потреби) напівпроникний пористий диск. На зразку розміщують 

мембрану та герметично закріплюють мембрану на вказаних пластинах за 

допомогою ущільнювальних кілець круглого перерізу або інших 

герметизуючих ущільнювачів. Під час випробування дренувальні отвори 

залишають відкритими — з’єднаними з атмосферою. 
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Устатковання для вимірювання осьової та радіальної деформації має 

бути прикріпленим безпосередньо до зразка. Для методу А вимірювальна 

система має бути в тісному контакті зі зразком. Для методу В та 

багатостадійного методу (див. 8.3) вимірювальну систему альтернативно 

може бути приєднано до мембрани.  

Примітка. Для методу А вимоги до вимірювальної системи формулюють так, щоб 

уникнути деформування та розриву мембрани. 
 

7 ПРОЦЕДУРИ ВИПРОБУВАННЯ З ВИВЧЕННЯ ПРУЖНОЇ 

ПОВЕДІНКИ 

7.1 Принцип 

Ця процедура полягає в прикладанні до одного зразка циклів 

кондиціонування (велика кількість циклів навантаження) і наступної серії 

циклічних навантажень із забезпеченням різних комбінацій ліній рівних 

напружень з метою вивчення пружної поведінки. Випробування може бути 

виконане з застосуванням перемінного обмежувального тиску (метод А) 

або постійного обмежувального тиску (метод В). 

Завданням кондиціонування є усунення пластичних деформацій, що 

виникають під час перших циклів навантажування в процесі випробування, 

та забезпечення стабільної пружної поведінки (не залежної від кількості 

циклів). Вирішення цього завдання потрібно підтверджувати побудовою 

залежності пластичної осьової деформації та модуля пружності від 

кількості циклів навантажування. 

7.2 Метод А: Перемінний обмежувальний тиск 

7.2.1 Загальна частина 

Згідно з цим методом тиск середовища в камері прикладається 

циклічно, в фазі з циклічним осьовим навантажуванням. Максимальний 

рівень напруження для кондиціонування та подальшого утворення ліній 

рівних напружень може бути вибраний з двох опцій: високий рівень 
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напруження з максимальним девіаторним напруженням кПа600σd   та 

низький рівень напруження з максимальним девіаторним напруженням 

кПа300σd  . Забезпечені рівні напруження мають охоплювати діапазон 

напружень, яким буде підлягати матеріал за умов експлуатації. 

7.2.2 Кондиціонування зразка 

Рівень напруження для кондиціонування вибирають відповідно до 

табл. 2. 

Починають з установлення початкових напружень min3σ  (= 10 кПа) та 

mindσ . Згідно з табл. 2 прийнято допущення, що 0σ mind  , проте для 

окремого обладнання може потребуватися позитивне значення (таке, що 

не перевищує 5 кПа). Після цього усувають низький вакуум в тілі зразка, 

якщо його було прикладено в процесі виготовлення зразка.  

Відповідно до вибраного рівня напруження упродовж 20000 циклів 

забезпечують напруження згідно з табл. 2. Кондиціонування може бути 

завершено за меншої кількості циклів, якщо пластична осьова деформація 

та модуль пружності усталюються. (Ця умова є виконаною, якщо 

розмірність величини пластичної осьової деформації, накопиченої за один 

цикл, стає меншою ніж 10-7, та якщо зміна модуля пружності стає меншою 

ніж 5 кПа за один цикл).  

Примітка 1. Для великих зразків мінімальне та максимальне значення 

обмежувального тиску згідно з табл. 2 може бути підвищено на 10 кПа для зменшення 
впливу градієнта гідростатичного тиску рідини в камері.  

 

Таблиця 2 — Рівні напруження для кондиціонування (метод А) 

 

Напруження обмежувального 

стискання, 3σ , кПа 
Девіаторне напруження dσ , кПа 

min max min max 

Високий рівень 
напруження 

10 110 0 600 

Низький рівень 
напруження 

10 110 0 300 

Зчитують та реєструють значення щонайменше таких величин: 
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— кількість циклів навантажування; 

— мінімальне та максимальне осьові напруження: min1σ  та max1σ ; 

— мінімальне та максимальне напруження обмежувального 

стискання: min3σ  та max3σ ; 

— пружна та пластична осьові деформації: r1ε  та p1ε ; 

— пружна та пластична радіальні деформації: r3ε  та p3ε . 

Зчитування потрібно виконувати впродовж перших 20 циклів 

безперервно, та далі — щонайменше за зазначеної нижче кількості циклів. 

За кожної вибраної кількості циклів результати потрібно записувати для  

10 послідовних циклів. 

N  {від 1 до 20; 50; 100; 200; 400; 1000; 2500; 5000; 7500; 10000; 

12500; 15000; 20000}. 

Випробування переривають до завершення 20000 циклів у разі 

руйнування зразка (або у разі виникнення надмірних деформацій — більше 

ніж 2 %). 

Примітка 2. Якщо зразок не витримує високого рівня напруження, може бути 
виконане інше випробування з низьким рівнем напруження. Якщо зразок не витримує 
низького рівня напруження, відмічають, що цей метод випробування є непридатним для 
даного матеріалу. 

 

7.2.3 Повторюване навантажування для випробування на 

пружність 

Установлюють відповідні min3σ  та mindσ  (такі ж значення, як під час 

кондиціонування) та надають достатньо часу для стабілізації деформації 

(наприклад, швидкість зміни менше ніж 10-4 за хвилину).  

Далі, з урахуванням вибраного максимального рівня напруження, 

послідовно забезпечують лінії рівних напружень відповідно до табл. 3. 

Кожне циклічне навантаження прикладають упродовж 100 циклів, 

реєструючи значення величин напруження та деформації (як наведено в 

7.2.2) щонайменше для циклів від 90 до 100. 
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Таблиця 3 — Значення випробного напруження для вивчення 

пружної поведінки (метод А) 

Високий рівень напруження  Низький рівень напруження 

Напруження 
обмежувального 

стискання, 3σ , кПа 

Девіаторне 

напруження, dσ , 

кПа 

 

Напруження 
обмежувального 

стискання, 3σ , кПа 

Девіаторне 

напруження, dσ , 

кПа 

min max min max  min max min max 

10 60 0 0  10 60 0 0 

10 110 0 0  10 110 0 0 

10 185 0 0  10 185 0 0 

10 260 0 0  10 260 0 0 

10 77 0 100  10 60 0 30 

10 143 0 200  10 110 0 60 

10 210 0 300  10 185 0 105 

10 277 0 400  10 260 0 150 

10 60 0 150  10 60 0 75 

10 110 0 300  10 110 0 150 

10 160 0 450  10 160 0 225 

10 210 0 600  10 210 0 300 

10 35 0 150  10 35 0 75 

10 60 0 300  10 60 0 150 

10 85 0 450  10 85 0 225 

10 110 0 600  10 110 0 300 

10 15 0 75  10 20 0 60 

10 20 0 150  10 30 0 120 

10 25 0 225  10 35 0 150 

Примітка. Для великих зразків, якщо під час їх кондиціонування було 
застосовано підвищений мінімальний обмежувальний тиск, мінімальне та максимальне 
значення обмежувального тиску, вказані в табл. 3, також повинні бути підвищені на  
10 кПа для зниження впливу градієнта гідростатичного тиску рідини в камері.  

Коли утворення ліній рівних напружень завершено, виймають зразок 

з камери, знімають вимірювальну систему та мембрану й визначають уміст 

води, використовуючи весь матеріал зразка. 

7.3 Метод В: Постійний обмежувальний тиск 

7.3.1 Загальна частина 

Згідно з цим методом випробування обмежувальний тиск не має 

циклічного характеру. Максимальний рівень напруження для 

кондиціонування та подальшого утворення ліній рівних напружень може 

бути вибраний з двох опцій: високий рівень напруження з максимальним 
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девіаторним напруженням dσ  = 340 кПа та низький рівень напруження з 

максимальним девіаторним напруженням dσ  = 200 кПа. Забезпечені рівні 

напруження мають охоплювати діапазон напружень, яким буде підлягати 

матеріал за умов експлуатації. 

7.3.2 Кондиціонування зразка 

Вибирають максимальний рівень напруження для кондиціонування 

відповідно до табл. 4. 

Починають з установлення початкових напружень відповідно до  

табл. 4: 3σ , яке утворюється за рахунок тиску середовища в камері або 

низького вакууму в тілі зразка, та mindσ . Згідно з табл. 4 прийнято, що 

0σ mind  , проте для окремого обладнання може потребуватися 

позитивне значення (яке не повинне перевищувати 5 кПа). У разі, коли 

потрібно прикладати тиск середовища в камері, будь-який низький вакуум 

в тілі зразка, якщо його було застосовано в процесі виготовлення, 

усувають, як тільки забезпечене початкове зовнішнє напруження. 

Відповідно до вибраного рівня напруження упродовж 20000 циклів 

забезпечують циклічне девіаторне напруження згідно з табл. 4. 

Кондиціонування може бути зупинено за меншої кількості циклів, якщо 

пластична осьова деформація та модуль пружності усталюються. (Ця 

умова є виконаною, якщо розмірність величини пластичної осьової 

деформації, накопиченої за один цикл, стає меншою ніж 10-7, та якщо зміна 

модуля пружності стає меншою ніж 5 кПа за один цикл).  

Таблиця 4 — Рівні напруження для кондиціонування (метод В) 

 

Напруження обмежувального 

стискання, 3σ , кПа 
Девіаторне напруження dσ , кПа 

постійне min max 

Високий рівень 
напруження 

70 0 340 

Низький рівень 
напруження 

70 0 200 
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Зчитують та реєструють значення щонайменше таких величин: 

— кількість циклів навантажування; 

— мінімальне та максимальне осьові напруження: min1σ  та max1σ ; 

— мінімальне та максимальне напруження обмежувального 

стискання: min3σ  та max3σ ; 

— пружна та пластична осьові деформації: r1ε  та p1ε ; 

— пружна та пластична радіальні деформації: r3ε  та p3ε . 

Зчитування потрібно виконувати впродовж перших 20 циклів 

безперервно, та далі — щонайменше за зазначеної нижче кількості циклів. 

За кожної вибраної кількості циклів результати потрібно записувати для  

10 послідовних циклів. 

N  {від 1 до 20; 50; 100; 200; 400; 1000; 2500; 5000; 7500; 10000; 

12500; 15000; 20000}. 

Випробування переривають у разі руйнування зразка (або у разі 

виникнення надмірних деформацій — більше ніж 2 %) до завершення 

20000 циклів. 

Примітка. Якщо зразок не витримує високого рівня напруження, може бути 

виконане випробування іншого зразка за низького рівня напруження. Якщо зразок не 
витримує низького рівня напруження, відмічають, що цей метод випробування є 
непридатним для даного матеріалу. 

 

7.3.3 Повторюване навантажування для випробування на 

пружність 

Зменшують напруження обмежувального стискання до 3
  = 20 кПа та 

надають достатньо часу для стабілізації деформації (наприклад, швидкість 

зміни менше ніж 10-4 за хвилину).  

Далі, відповідно до вибраного максимального рівня напруження, 

забезпечують значення напруження за обмежувального тиску від 20 кПа до 

70 кПа згідно з табл. 5. Якщо за передбачених умов експлуатації матеріалу 
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можна очікувати виникнення більших значень напруження 3σ , 

забезпечують також наступні значення напружень відповідно до табл. 5. 

Кожне циклічне навантаження прикладають упродовж 100 циклів, 

реєструючи значення величин напруження та деформації (як наведено в 

7.3.2) щонайменше для циклів від 90 до 100. 

Коли лінії рівних напружень забезпечено, виймають зразок з камери, 

знімають вимірювальну систему та мембрану та визначають уміст води, 

використовуючи весь матеріал зразка. 

Таблиця 5 — Значення випробного напруження для вивчення 

пружної поведінки (метод В) 

Високий рівень напруження  Низький рівень напруження 

Напруження 
обмежувального 

стискання, 3σ , 

кПа 

Девіаторне 

напруження, dσ , 

кПа 

 

Напруження 
обмежувального 

стискання, 3σ , 

кПа 

Девіаторне 

напруження, dσ , 

кПа 

постійне min max  постійне min max 

1 2 3  1 2 3 

20 0 30  20 0 20 

20 0 50  20 0 35 

20 0 80  20 0 50 

20 0 115  20 0 70 

35 0 50  35 0 35 

35 0 80  35 0 50 

35 0 115  35 0 70 

35 0 150  35 0 90 

35 0 200  35 0 120 

50 0 80  50 0 50 

50 0 115  50 0 70 

50 0 150  50 0 90 

50 0 200  50 0 120 

50 0 280  50 0 160 

70 0 115  70 0 70 

70 0 150  70 0 90 

70 0 200  70 0 120 

70 0 280  70 0 160 

70 0 340  70 0 200 

100 0 150  100 0 90 

100 0 200  100 0 120 

100 0 280  100 0 160 

100 0 340  100 0 200 

100 0 400  100 0 240 
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Кінець таблиці 5 

1 2 3  1 2 3 

150 0 200  150 0 120 

150 0 280  150 0 160 

150 0 340  150 0 200 

150 0 400  150 0 240 

150 0 475  150 0 300 

8 ПРОЦЕДУРИ ВИПРОБУВАННЯ З ВИВЧЕННЯ ПЛАСТИЧНОЇ 

ДЕФОРМАЦІЇ 

8.1 Принцип 

Завданням таких процедур випробування є аналіз розвитку 

пластичних деформацій залежно від кількості циклів навантажування для 

різних рівнів напруження. За одностадійною процедурою до кожного зразка 

прикладають навантаження виключно з забезпеченням повторюваних ліній 

рівних напружень. За багатостадійною процедурою до одного й того ж 

зразка послідовно прикладають навантаження з забезпеченням різних 

комбінацій ліній рівних напружень. 

Пластична деформація, яка утворюється внаслідок прикладання 

навантаження за багатостадійною процедурою, може відрізнятися від 

такої, що утворюється, коли прикладають повторювані навантаження. 

8.2 Одностадійне навантажування 

8.2.1 Загальна частина 

Випробування може бути виконано з прикладанням перемінного 

обмежувального тиску (метод А) або постійного обмежувального тиску 

(метод В). 

8.2.2 Метод А: Перемінний обмежувальний тиск 

Згідно з цим методом тиск середовища в камері прикладається 

циклічно, в фазі з циклічним осьовим навантажуванням. 
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Потрібна кількість випробувань та потрібний рівень напруження для 

кожного випробування залежать від очікуваного застосування. 

Рекомендації щодо вибору відповідних рівнів напруження наведено в 

додатку С.  

Кожне випробування починають з установлення початкових 

напружень min3σ  (= 10 кПа) та mindσ . За можливості установлюють 

0σ mind  , проте для окремого обладнання може потребуватися 

позитивне значення (яке не повинне перевищувати 5 кПа). 

Примітка. Для великих зразків мінімальний обмежувальний тиск може бути 
підвищено до 20 кПа для зниження впливу градієнта гідростатичного тиску рідини в 
камері. 

 

Далі виконують циклічне навантажування з прикладанням не менше 

ніж 80000 циклів. 

Зчитують та реєструють значення таких величин напруження та 

деформації, як наведено в 7.3.2. 

Зчитування потрібно виконувати впродовж перших 20 циклів 

безперервно, та далі — щонайменше за зазначеної нижче кількості циклів. 

За кожної вибраної кількості циклів результати потрібно записувати для  

10 послідовних циклів. 

N  {від 1 до 20; 50; 100; 200; 400; 1000; 2500; 5000; 7500; 10000; 

12500; 15000; 20000; 30000; 40000; 50000; 60000; 70000; 80000}. 

Коли навантажування є завершеним (або виникли надмірні 

деформації — більше ніж 2 %), видаляють зразок із камери, знімають 

вимірювальну систему та мембрану і визначають уміст води, 

використовуючи весь матеріал зразка. 

8.2.3 Метод В: Постійний обмежувальний тиск 

Згідно з цим методом обмежувальний тиск підтримується постійним. 
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Потрібна кількість випробувань та рівень напруження для кожного 

випробування залежать від очікуваного застосування. Рекомендації щодо 

вибору відповідних рівнів напруження наведено в додатку С.  

Кожне випробування починають з установлення початкових 

напружень 3σ  (= 20 кПа) та mindσ . За можливості установлюють 

0σ mind  , проте для окремого обладнання може потребуватися 

позитивне значення (яке не повинне перевищувати 5 кПа). 

Далі виконують циклічне навантажування з прикладанням не менше 

ніж 80000 циклів. 

Зчитують та реєструють значення таких величин напруження та 

деформації, як наведено в 7.3.2. 

Зчитування потрібно виконувати впродовж перших 20 циклів 

безперервно, та далі — щонайменше за зазначеної нижче кількості циклів. 

За кожної вибраної кількості циклів результати потрібно записувати для  

10 послідовних циклів. 

N  {від 1 до 20; 50; 100; 200; 400; 1000; 2500; 5000; 7500; 10000; 

12500; 15000; 20000; 30000; 40000; 50000; 60000; 70000; 80000}. 

Коли навантажування є завершеним (або виникли надмірні 

деформації — більше ніж 2 %), видаляють зразок із камери, знімають 

вимірювальну систему та мембрану і визначають уміст води, 

використовуючи весь матеріал зразка. 

8.3 Багатостадійне навантажування 

Завданням, що вирішується за цією процедурою, є визначання 

максимальних рівнів напруження, які не повинні бути перевищеними, щоб 

уникнути розвитку надлишкових пластичних деформацій. Процедура 

полягає в прикладанні до одного й того ж зразка навантажень з 

забезпеченням різних комбінацій ліній рівних напружень за постійного 

обмежувального тиску.  
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Відповідно до табл. 6 і табл. 7 установлено дві різні процедури 

навантажування — одна з високим рівнем напруження, інша — з низьким 

рівнем напруження. Забезпечені рівні напруження мають охоплювати 

діапазон напружень, яким буде підлягати матеріал за умов експлуатації. 

Починають з установлення початкових напружень 
min3σ  (= 20 кПа) та 

mindσ  відповідно до табл. 6 чи табл. 7. Згідно з цими таблицями прийнято, 

що 0σ mind  , проте для окремого обладнання може потребуватися 

позитивне значення (яке не повинне перевищувати 5 кПа). 

Потім прикладають циклічні навантаження, зазначені в табл. 6 або 

табл. 7 (залежно від вибраної процедури навантажування), починаючи з 

опції 1, упродовж 10000 циклів для кожної комбінації ліній рівних 

напружень.  

Для кожної окремої опції випробування переривають, коли пластична 

осьова деформація сягає 0,5 %, та потім продовжують відповідно до умов 

наступної опції. Якщо відомо, що для досягнення граничного значення 

осьової деформації 0,5 % потребується утворення ліній рівних напружень з 

забезпеченням більше чотирьох значень напруження, найменші рівні 

напруження може бути пропущено за умови, що на вибраній опції лінії 

рівних напружень буде утворено з забезпеченням не менше трьох значень 

напруження. 

Як тільки випробування за опцією 1 завершується (або припиняється 

відповідно до граничного значення деформації 0,5 %), виконують 

випробування за опцією 2 та далі — за опцією 3. Якщо для передбаченого 

застосування матеріалу можуть очікуватися більші значення напруження 

3σ , виконують також випробування за двома додатковими опціями. 

Для кожної опції, для кожного напруження, за якого забезпечено 

утворення ліній рівних напружень, визначають та записують значення 

напруження та деформації, як наведено в 7.3.2. 
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Визначання потрібно виконувати впродовж перших 20 циклів 

безперервно, та далі — щонайменше за зазначеної нижче кількості циклів. 

За кожної вибраної кількості циклів результати потрібно записувати для  

10 послідовних циклів. 

N  {від 1 до 20; 50; 100; 200; 400; 1000; 2500; 5000; 7500; 10000}. 

Коли лінії рівних напружень забезпечено (або виникли надмірні 

деформації), знімають вимірювальну систему та мембрану та визначають 

уміст води, використовуючи весь матеріал зразка. 
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Таблиця 6 — Рівні напруження для багатостадійного випробування (високий рівень напруження) 

Опція 1 Опція 2 Опція 3 Опція 4 Опція 5 

Напруження 
обмежу-
вального 

стискання, 

3σ , кПа 

Девіаторне 
напруження, 

dσ , кПа 

Напруження 
обмежу-
вального 

стискання, 

3σ , кПа 

Девіаторне 
напруження, 

dσ , кПа 

Напруження 
обмежу-
вального 

стискання, 

3σ , кПа 

Девіаторне 
напруження, 

dσ , кПа 

Напруження 
обмежу-
вального 

стискання, 

3σ , кПа 

Девіаторне 
напруження, 

dσ , кПа 

Напруження 
обмежу-
вального 

стискання, 

3σ , кПа 

Девіаторне 
напруження, 

dσ , кПа 

постійне min max постійне min max постійне min max постійне min max постійне min max 

20 0 50 45 0 100 70 0 120 100 0 200 150 0 200 

20 0 80 45 0 180 70 0 240 100 0 300 150 0 300 

20 0 110 45 0 240 70 0 320 100 0 400 150 0 400 

20 0 140 45 0 300 70 0 400 100 0 500 150 0 500 

20 0 170 45 0 360 70 0 480 100 0 600 150 0 600 

20 0 200 45 0 420 70 0 560       

Таблиця 7 — Рівні напруження для багатостадійного випробування (низький рівень напруження) 

Опція 1 Опція 2 Опція 3 Опція 4 Опція 5 

Напруження 
обмежу-
вального 

стискання, 

3σ , кПа 

Девіаторне 
напруження, 

dσ , кПа 

Напруження 
обмежу-
вального 

стискання, 

3σ , кПа 

Девіаторне 
напруження, 

dσ , кПа 

Напруження 
обмежу-
вального 

стискання, 

3σ , кПа 

Девіаторне 
напруження, 

dσ , кПа 

Напруження 
обмежу-
вального 

стискання, 

3σ , кПа 

Девіаторне 
напруження, 

dσ , кПа 

Напруження 
обмежу-
вального 

стискання, 

3σ , кПа 

Девіаторне 
напруження, 

dσ , кПа 

постійне min max постійне min max постійне min max постійне min max постійне min max 

20 0 20 45 0 60 70  80 100 0 100 150 0 100 

20 0 40 45 0 90 70 0 120 100 0 150 150 0 200 

20 0 60 45 0 120 70 0 160 100 0 200 150 0 300 

20 0 80 45 0 150 70 0 200 100 0 250 150 0 400 

20 0 100 45 0 180 70 0 240 100 0 300 150 0 500 

20 0 120 45 0 210 70 0 280 100 0 350 150 0 600 
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9 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 

9.1 Загальна частина 

Звіт про випробування повинен містити, для всіх випробувань, 

інформацію, зазначену в 9.2. Для випробувань з пружності звіт повинен 

містити інформацію, зазначену в 9.3 та 9.4. Для випробувань з пластичної 

деформації звіт повинен містити інформацію, зазначену в 9.5. 

Таблиці для представлення даних згідно з 9.3 — 9.5 наведені в 

додатку D. 

9.2 Загальні дані 

a) Посилання на цей стандарт, включаючи застосовану процедуру 

випробування та метод навантажування; 

b) ідентифікаційні дані лабораторії; 

c) дата випробування; 

d) ідентифікація та походження матеріалу; 

e) гранулометричний склад матеріалу — позначення матеріалу та 

категорія згідно з EN 13285; 

f) метод виготовлення та розмір зразка; 

g) уміст води в зразку, w, у відсотках (%); 

h) щільність зразка в сухому стані, ρd; 

i) будь-які відхили від цього стандарту а також будь-які 

прецеденти, які можуть мати вплив на результати випробування. 

9.3 Кондиціонування зразка   

У звіті мають бути вказані значення величин напруження, деформації 

та модуля пружності, визначені в процесі кондиціонування. 

За потреби звіт повинен містити графічні зображення пружної осьової 

деформації 
r
1ε , пластичної осьової деформації 

p
1ε  та модуля пружності rE  

як функцій кількості циклів навантажування N. 
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9.4 Пружна поведінка 

У звіті мають бути вказані значення величин напруження, деформації 

та модуля пружності, визначені для кожного напруження, за якого 

забезпечено утворення ліній рівних напружень. 

За потреби звіт повинен містити графічне зображення модуля 

пружності як функції напруження. 

9.5 Пластична поведінка (одностадійне або багатостадійне 

навантажування) 

Звіт повинен містити значення напруження, деформації та модуля 

пружності, визначені в процесі випробування. 

За потреби звіт повинен містити графічні зображення пружної осьової 

деформації 
r
1ε , пластичної осьової деформації 

p
1ε  та модуля пружності rE  

як функцій кількості циклів навантажування N. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

ВИМІРЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ЗРАЗКА 

Примітка. У цьому додатку описано два приклади систем для вимірювання 
осьових та радіальних деформацій. 

А.1 Вимірювальна система з використанням LVDTs 

У такій системі, представленій на рис. 1, застосовують три 

вимірювальні перетворювачі лінійних переміщень (Linear Variable 

Displacement Transducers, LVDTs) для вимірювання осьових деформацій та 

три вимірювальні перетворювачі лінійних переміщень для вимірювання 

радіальних деформацій. 
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Умовні познаки: 
1 — зразок; 
2 — мембрана; 
3 — верхній вкладиш; 
4 — підставка для зразка; 
5 — вимірювальний перетворювач навантаження; 
6 — вимірювальний перетворювач лінійних переміщень 
для вимірювання осьових деформацій; 
7 — вимірювальний перетворювач лінійних переміщень 
для вимірювання радіальних деформацій; 
8 — стінка камери всебічного стискання; 
9 — вимірювальний перетворювач тиску; 
10 — шпильки для утримування датчиків переміщень; 
11 — дренувальна система 

 

Рисунок А.1 — Приклад камери всебічного стискання та систем для 

                       вимірювання осьових та радіальних деформацій з  

     використанням вимірювальних перетворювачів  

     лінійних переміщень 
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Вимірювальні перетворювачі лінійних переміщень для вимірювання 

осьових деформацій розташовують вертикально, на відстані 120° один від 

одного, та вимірюють деформації в зоні 100-міліметрової центральної 

частини зразка для уникнення впливу прикінцевих частин. Вимірювальні 

перетворювачі лінійних переміщень для вимірювання радіальних 

деформацій розташовують горизонтально, на відстані 120° один від 

одного, на середині висоти зразка. Обидва типи датчиків кріплять до 

зразка з використанням шпильок, вбудованих у зразок під час ущільнення. 

Ці шпильки складаються з трьох частин, як наведено на рис. А.2: 

— шпилька, розміщена зсередини матеріалу. Кожну з цих шпильок 

фіксують на внутрішній стінці форми для ущільнення (див. рис. А.2) перед 

ущільненням матеріалу; шпилька вбудовується в зразок під час 

ущільнення; 

— кільце та гвинт, розташовані з зовнішнього боку мембрани та 

пригвинчені до шпильок після утворення малих отворів у мембрані. 

Головка гвинта знаходиться в контакті з робочою частиною 

вимірювального перетворювача лінійних переміщень. 
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Умовні познаки: 
1 — шпилька, розташована зсередини матеріалу; 
2 — кільце; 
3 — гвинт, що утримує вимірювальний перетворювач 
лінійних переміщень для вимірювання осьових деформацій 

 

Рисунок А.2 — Шпильки для кріплення датчиків  

                          (розміри у міліметрах) 
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А.2 Вимірювальна система з застосуванням вимірювальних 

перетворювачів лінійних переміщень та кілець з тензодатчиками 

У такій системі, представленій на рис. А.3, застосовують два 

вимірювальних перетворювачі лінійних переміщень для вимірювання 

осьових деформацій та два гнучких кільця з епоксиполімеру, споряджених 

тензодатчиками для вимірювання радіальних деформацій. Радіальне 

переміщення обчислюють на підставі величини деформації таких кілець. 

Кільця для вимірювання радіальних деформацій приєднують до 

зразка на ¼ та ¾ його висоти, застосовуючи чотири шпильки, вбудовані в 

зразок під час ущільнення. Вимірювальні перетворювачі переміщень для 

вимірювання осьових деформацій приєднано до цих же шпильок. 
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Умовні познаки: 
1 — навантажувальний поршень; 
2 — клапан для регулювання тиску в камері; 
3 — стінка камери всебічного стискання; 
4 — кільця; 
5 — сенсор тиску в камері; 
6 — мембрани; 
7 — вимірювальні перетворювачі лінійних переміщень; 
8 — шпильки; 
9 — зразок 

 

Рисунок А.3 — Приклад камери всебічного стискання та систем для 

                         вимірювання осьових деформацій з використанням 

   вимірювальних перетворювачів лінійних переміщень, й  

   радіальних деформацій — з використанням гнучких 

   кілець 
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 

МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ 

В.1 Загальна частина 

Для виготовлення зразків можуть бути застосовані різни методи 

ущільнення за умови, що метод забезпечує отримання зразків, однорідних 

за щільністю та за вмістом води. У цьому додатку представлено два 

методи; можуть бути застосовані інші методи, наприклад ущільнення за 

методом Проктора або вібраційним молотком. 

В.2 Фізичні властивості зразка  

Уміст води та щільність зразків мають відображати стан матеріалу за 

польових умов. Такі дані стосовно стану матеріалу потрібно відображати в 

звіті. Якщо розмір часток матеріалу дозволяє виконувати випробування 

згідно з методами визначання референтної щільності та вмісту води за 

лабораторного ущільнення, описують стан зразка у величинах та 

розмірностях, установлених для таких методів. 

Здебільшого механічні властивості неукріплених сумішей суттєво 

змінюються залежно від умісту води та ступеня ущільнення. У табл. В.1 

наведено приклад алгоритму випробування, який може бути застосовано 

для дослідження чутливості матеріалу до зміни вмісту води та щільності. 

Таблиця В.1 — Приклад вибору характеристик матеріалу для 

виготовлення зразка 

Уміст води, % Щільність в сухому стані 

wOPM-4 wOPM-2 wOPM-1 ρd 

 1 зразок  100 % ρd OPM 

1 зразок 2 зразки 1 зразок 97 % ρd OPM 

 1 зразок  95 % ρd OPM 
де: 

wOPM — оптимальний уміст води; 
ρd OPM — референтна щільність за лабораторного ущільнення. 

 



прДСТУ EN 13286-7:202_ 

 35 

В.3 Метод 1 — Ущільнення вібростисканням 

Цей метод ґрунтується на положеннях prEN 13286-52 та є 

застосовним щодо сумішей з найбільшим розміром часток меншим  

ніж 31,5 мм. 

Відбирають репрезентативну пробу матеріалу згідно з EN 13286-1. 

Змішують матеріал з водою до отримання бажаного початкового 

вмісту води. Після змішування матеріал поміщають у пластиковий пакет та 

зберігають 24 год. (для матеріалів, здатних до адсорбції води). 

Ущільнюють матеріал вібрацією, у один шар, згідно з prEN 13286-52 з 

такою зміною. 

Матеріал ущільнюють у циліндричній пластиковій формі, яку 

споряджено двома ковпачками для закриття кінців зразка після 

ущільнення, щоб запобігти втраті вологи зразком під час його зберігання. 

Форма повинна бути пристосована для розміщення шпильок, які потрібно 

вбудувати в матеріал у процесі ущільнення. Шпильки виконують роль 

опорних точок/місць під час вимірювання деформацій. 

Тривалість ущільнення не повинна перевищувати 90 с, як 

установлено в prEN 13286-52. Для зразків, ущільнених за низького вмісту 

води (нижче за оптимальний уміст води wOPM) час ущільнення може іноді 

перевищувати цю границю. У такому випадку змінюють процедуру 

ущільнення наступним чином. 

Підготовляють та ущільнюють матеріал за оптимального вмісту води 

wOPM. Розташовують зразок, не виймаючи його з форми, на жорсткій 

пористій підставці. Встановлюють зразок з підставкою в вертикальному 

положенні в піч та висушують його за температури (40 ± 5) °С до 

досягнення бажаного вмісту води (втрату води визначають зважуванням 

зразка з регулярними інтервалами). 

Після ущільнення зразка (та, за потреби, висушування в печі) форму 

з обох кінців закривають ковпачками та герметизують ковпачки адгезивною 
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стрічкою для запобігання втраті води. Зразок зберігають у формі в 

вертикальному положенні за температури (20 ± 3) °С не менше ніж 24 год. 

перед випробуванням. 

В.4 Метод 2 — Ущільнення вібраційним молотком 

Цей метод полягає в ущільненні зразка в декілька шарів з 

застосуванням вібрування аналогічно до ущільнення вібраційним молотком 

згідно з EN 13286-4. 

Відбирають репрезентативну пробу матеріалу згідно з EN 13286-1. 

Змішують матеріал з водою до отримання бажаного початкового 

вмісту води. Після змішування матеріал поміщають у пластиковий пакет та 

зберігають 24 год. (для матеріалів, здатних до адсорбції води). 

Зразок ущільнюють таким чином: 

— з’єднують гумову латексну мембрану з нижньою пластиною 

камери всебічного стискання; ставлять пористий камінь на нижню 

пластину; 

— поверх гумової латексної мембрани закріплюють ущільнювальні 

кільця круглого перерізу, щоб забезпечити її герметичне з’єднання з 

нижньою пластиною; 

— на нижню пластину поміщають роз’ємну форму з протягнутою 

крізь неї гумовою латексною мембраною; 

— легко натягують гумову латексну мембрану на внутрішній 

поверхні та на верхньому бортику роз’ємної форми; 

— до роз’ємної форми прикладають вакуум для забезпечення 

щільного прилягання мембрани до форми під час процесу ущільнення. З 

цією метою можуть бути застосовані також інші придатні техніки; 

— розміщають шпильки, використовувані як опорні точки для 

вимірювання деформацій, на потрібних позиціях всередині форми; 
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— ущільнюють вологу суміш у декілька шарів, переважно у шість 

або сім шарів, у формі, вистеленій мембраною, приєднаною до днища 

камери всебічного стискання; 

— розраховують висоту кожного шару. Для кожного шару в форму 

вносять наважку матеріалу потрібної маси, щоб забезпечити потрібну 

щільність, коли шар матеріалу буде ущільнено до потрібної висоти. 

Ущільнюють кожний шар з застосуванням вібрації до досягнення потрібної 

висоти шару. Поверхню шару, на яку буде укладатися наступний шар, 

розрихлюють. Потрібно зазначити, що для досягнення однорідності за 

щільністю нижні шари мають бути злегка недоущільнені, оскільки 

ущільнення кожного наступного шару ущільнює розташовані нижче шари. 

Після того як частково ущільнюють останній шар, накладають верхній 

вкладиш та виконують вібрування до досягнення потрібної висоти зразка;  

— після завершення формування зразка розміщають верхній 

пористий камінь та верхній вкладиш на поверхні зразка, натягують крайки 

мембрани на верхній вкладиш і підставку та герметизують зразок за 

допомогою гумових ущільнювальних кілець круглого перерізу або гумової 

стрічки; 

— прикладають до зразка низький вакуум 10 кПа та знімають 

форму. 
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ДОДАТОК С 

(довідковий) 

ВКАЗІВКА ЩОДО ПРОЦЕДУР ВИПРОБУВАННЯ ТА КАТЕГОРИЗАЦІЇ 

МАТЕРІАЛІВ 

С.1 Призначення 

У цьому довідковому додатку наведено інформацію стосовно 

випробування з визначання пластичної деформації та описано два підходи 

до категоризації дисперсних матеріалів на підставі їх механічних 

властивостей. 

С.2 Експериментальні рівні напруження для випробування з 

визначання пластичної деформації 

Завданням випробування з визначання пластичної деформації 

(одностадійні випробування) є вивчення розвитку пластичних деформацій 

за умов забезпечення повторюваних ліній рівних напружень, без 

попереднього кондиціонування. Випробування з визначання пластичних 

деформацій можуть застосовуватися для різних цілей (категоризація, 

оцінювання максимально допустимих рівнів напруження, моделювання 

пластичного деформування); кількість випробувань та потрібні напруження 

залежать від завдання, яке вирішують. 

З урахуванням прийнятних рівнів напруження можуть бути надані 

наступні рекомендації: 

— випробування можуть бути виконані з прикладанням перемінного 

обмежувального тиску (метод А) або постійного обмежувального тиску 

(метод В); 

— максимальні рівні напруження мають бути аналогічними до таких, 

що приймаються для випробувань з пружності (високий рівень напруження 

або низький рівень напруження, залежно від розташування шару матеріалу 
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в конструкції дорожнього одягу). «Високий рівень напруження» відповідає 

напруженням, які зазвичай спостерігаються в верхній частині шару основи, 

розташованої під тонким бітумомінеральним шаром (менше ніж 80 мм). 

«Низький рівень напруження» відповідає напруженням, що 

спостерігаються під бітумомінеральними шарами більшої товщини або в 

дисперсній додатковій основі (під першим шаром основи з дисперсних 

матеріалів); 

— значення потрібних напружень для кожного випробування мають 

бути вибраними аналогічно до випробування з пружності, як наведено в 

табл. 3 та табл. 5. Найбільш прийнятними є алгоритми утворення ліній 

рівних напружень з найбільшими амплітудами напруження, які призводять 

до найбільших пластичних деформацій. 

С.3 Категоризація матеріалів на підставі випробування з 

пружності 

Описаний підхід є придатним для категоризації матеріалів, 

використовуваних у шарах основи дорожнього одягу за низького 

транспортного навантаження. Він полягає у виконанні одного 

випробування з пружності за умов перемінного обмежувального тиску та 

високого рівня навантаження згідно з процедурою, описаною в 7.2. На 

підставі результатів випробування визначають два параметри: 

— характеристичну величину пластичної осьової деформації c
1ε , яка 

характеризує опір матеріалу пластичному деформуванню. Значення 
c
1ε  

визначають на підставі результатів кондиціонування та обчислюють таким 

чином: 

)100(ε)20000(εε p
1

p
1

c
1  ,    (1) 

де )20000(εp
1  — пластична осьова деформація наприкінці 

кондиціонування (після 20000 циклів); 
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 )100(εp
1  — пластична осьова деформація після перших  

100 циклів; 

— характеристичну величину модуля пружності, Ес, визначену як 

значення модуля пружності для значень напруження р = 250 кПа та  

q = 500 кПа. 

З метою категоризації параметри 
c
1ε  та Ес визначають за вмісту води 

%2ww OPM   ( OPMw  — оптимальний уміст води) та за щільності в 

сухому стані dOPMd ρ97,0ρ   ( dOPMρ  — щільність лабораторного 

зразка). На підставі цих параметрів установлено три класи за показниками 

механічних властивостей — від С1 до С3, як наведено нижче. 

Таблиця С.1 — Класифікація неукріплених дисперсних матеріалів на 

підставі значень показників механічних властивостей Ес та 
c
1ε  

Клас 
Характеристична величина 

модуля пружності Ес 

Характеристична величина 

пластичної деформації 
c
1ε  

С1 500 МПа ≤ Ес c
1ε  ≤ 2,5 ∙ 10-3 

С2 

500 МПа ≤ Ес 2,5 ∙ 10-3 < 
c
1ε  ≤ 6 ∙ 10-3  

250 МПа ≤ Ес  < 500 МПа c
1ε  ≤ 6 ∙ 10-3 

С3 250 МПа ≤ Ес 6 ∙ 10-3 < 
c
1ε  

C.4 Категоризація матеріалів на підставі випробувань з 

визначання пластичної деформації 

Описану нижче процедуру може бути застосовано для категоризації 

матеріалів на підставі їх здатності до пластичного деформування. 

Випробування з визначання пластичної деформації дозволяють 

визначати три категорії пластичної поведінки, як показано на рис. С.1: 

— пластичне осідання — категорія А (стабільні деформаційні 

властивості); 

— пластична повзучість — категорія В (руйнування за великої 

кількості циклів навантажування); 
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— стрімке руйнування — категорія С (руйнування за малої кількості 

циклів навантажування). 

 

Умовні познаки: 
1 — зростання девіаторного напруження; 
2 — категорія А; 
3 — категорія В; 
4 — категорія С; 
X — кількість циклів навантажування; 
Y — пластична деформація 

 

Рисунок С.1 — Пластична поведінка неукріплених дисперсних матеріалів 

 

Можуть бути визначені два критичні рівні напруження. Перший рівень 

визначається як границя категорії А (відомий як «границя пластичного 

осідання», the Plastic Shakedown Limit), другий рівень визначається як 

нижня границя категорії В (відомий як «границя пластичної повзучості»,  

the Plastic Creep Limit). 

С.4.1 Процедура 

Для визначання «границі пластичного осідання» потрібно виконати 

випробування з визначання пластичних деформацій не менше ніж за трьох 

різних значень напруження обмежувального стискання. За кожного 

значення напруження обмежувального стискання в зразку забезпечують 

найменше девіаторне напруження відповідно до табл. С.2 згідно з 

процедурою випробування з визначання пластичної деформації, описаною 

в цьому стандарті. Потім підвищують девіаторне напруження 
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(багатостадійне випробування) або вибирають новий зразок та 

забезпечують у ньому вищій рівень девіаторного напруження (одностадійні 

випробування). Випробування зразка (-ів) продовжують зі зростаючими 

значеннями девіаторного напруження до досягнення деформації: 

3

3000

1
p5000

1
p 104,0εε  ,   (2) 

де 
5000

1
pε  — вертикальна осьова деформація, накопичена впродовж 

5000 циклів навантажування за встановленого девіаторного напруження; 

 
3000

1
pε  — вертикальна осьова деформація, накопичена впродовж 

3000 циклів навантажування за встановленого девіаторного напруження. 

Кожне випробування полягає в прикладанні 5000 циклів 

навантаження з забезпеченням однієї з комбінацій ліній рівних напружень 

відповідно до табл. С.2 без попереднього кондиціонування. 

Таблиця С.2 — Рекомендовані рівні напруження для випробування з 

категоризації відповідно до пластичної поведінки (одностадійні 

випробування/багатостадійні випробування) 

Напруження 
обмежувального стискання, 

3σ , кПа 

Девіаторне напруження 

Dσ , кПа 

Відношення напружень, 

3D σ/σ   (-) 

постійне min max 

20 0 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;…n 

50 0 1; 1,5; 2; 2,5; 3;…n 

70 0 1; 1,5; 2; 2,5; 3;…n 

150 0 1; 1,5; 2; 2,5; 3;…n 

За відсутності руйнування випробування переривають, якщо зразок 

за встановленого рівня девіаторного напруження зазнає великих 

деформацій («руйнування») до завершення 5000 циклів навантажування, 

та приймають такий рівень девіаторного напруження як недопустимо 

високий. 

Далі випробування повторюють, проте з забезпеченням наступного 

значення напруження обмежувального стискання. Якщо застосовують 
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процедуру багатостадійного випробування, для повторення випробування 

використовують новий зразок. Завершують випробування повторенням 

процедури з забезпеченням третього значення напруження 

обмежувального стискання. 

Коли лінії рівних напружень забезпечено, знімають вимірювальну 

систему та мембрану і визначають уміст води, використовуючи весь 

матеріал зразка. 

С.4.2 Інтерпретація 

С.4.2.1 Граничні значення 

На підставі досвіду Німеччини прийнято, що значення деформації 

  3

3000

1
p5000

1
p 10045,0εε   визначає «границю пластичного осідання» 

неукріплених дисперсних матеріалів у разі використання в неукріплених 

шарах конструкцій дорожнього одягу, а значення деформації 

  3

3000

1
p5000

1
p 104,0εε   визначає «границю пластичної повзучості». 

Забезпечення в зразку рівнів напруження, які призводять до накопичення 

деформацій, дещо більших за вказані значення, дозволить визначити точні 

значення «границь пластичного осідання та пластичної повзучості» 

методом інтерполяції. 

С.4.2.2 Модель 

Вибір відповідних коефіцієнтів для матеріалів у наступному рівнянні 

надає можливість визначати «границю пластичного осідання», як наведено 

на рис. С.2: 

β

3

max1
max1

σ

σ
ασ 








 ,    (3) 

де max1σ  — максимальне значення осьового напруження  

= )σσ( 31  , у кілопаскалях (кПа); 
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 3σ  — (постійний) обмежувальний тиск, у кілопаскалях (кПа); 

 α  — коефіцієнт, прийнятий для моделі, у кілопаскалях (кПа); 

 β  — коефіцієнт, прийнятий для моделі. 

 

Умовні познаки: 
1 — категорія А; 
2 — категорія В; 
3 — границя осідання для матеріалу x; 
4 — границя осідання для матеріалу y; 

X — відношення напружень, 3max1 σ/σ ; 

Y — вертикальне напруження max1σ  

 

Рисунок С.2 — Категоризація матеріалів 

 

За потреби такий самий підхід може бути застосовано для побудови 

кривих граничних значень пластичної повзучості. 

С.4.3 Категоризація 

Якщо відомі границі пластичного осідання різних матеріалів, 

категоризація матеріалів (порівняння різних матеріалів) є можливою 

шляхом порівняння кривих «границі пластичного осідання» для різних 

матеріалів (рис. С.2). 

С.4.4 Застосування 

Якщо потрібно перевірити придатність неукріпленого дисперсного 

матеріалу для застосування в шарі дорожнього одягу, може бути виконано 

порівняння границі осідання з максимальними напруженнями в 
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неукріпленому шарі дорожнього одягу (див. рис. С.3). В принципі, якщо 

розраховане максимальне напруження знаходиться в межах категорії А, 

рекомендовано розглядати ризик утворення колії в неукріпленому шарі 

дорожнього одягу як незначний. Якщо розраховане напруження 

знаходиться в межах категорії В, існує ризик утворення колії в 

неукріпленому шарі та може бути необхідним застосування іншого 

неукріпленого дисперсного матеріалу. Будь-які характеристики в межах 

категорії С (див. рис. С.1) беззаперечно є неприпустимими. Проте на даний 

час недостатньо досвіду, щоб підтвердити надійність виведених 

взаємозв’язків між категоризацією за результатами випробування в камері 

всебічного стискання та типами поведінки матеріалу на об’єкті. У зв’язку з 

цим користувачі повинні підтверджувати висновки, отримані зазначеним 

вище підходом, застосовуючи альтернативні способи. 

 

Умовні познаки: 
1 — категорія А; 
2 — категорія В; 
3 — границя осідання для матеріалу x; 
4 — розраховане максимальне напруження в 
неукріпленому шарі; 

X — відношення напружень, 3max1 σ/σ ; 

Y — вертикальне напруження max1σ  

 

Рисунок С.3 — Застосування категоризації 



прДСТУ EN 13286-7:202_ 

 46 

ДОДАТОК D 

(довідковий) 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ВИПРОБУВАННЯ 

Таблиця D.1 — Представлення результатів кондиціонування 

N, 
цикли 

3σ , кПа dσ , кПа 
Пружна 

деформація  
10-3 

Пластична 
деформація  

10-3 

Модуль 
пружності, 

МПа 

min max min max r
1ε  

r
3ε  

p
1ε  

p
3ε  rE  

1 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 

10          

20          

50          

100          

200          

400          

1000          

2500          

5000          

7500          

10000          

12500          

15000          

20000          

Для кожної серії вимірювань (10 послідовних циклів) наводять середні 

значення напружень та деформацій. 

Таблиця D.2 — Представлення результатів вивчення пружної 

поведінки 

3σ , кПа dσ , кПа 
Пружна деформація  

10-3 
Модуль пружності, 

МПа 

min max min max r
1ε  

r
3ε  rE  

0 0 0 0 0,0 0,0 0 

       

Для кожної комбінації ліній рівних напружень наводять середні 

значення напружень та деформацій, визначені за останні 10 циклів 

навантажування. 
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Таблиця D.3 — Представлення результатів вивчення пластичної 

поведінки 

N, 
цикли 

3σ , кПа dσ , кПа 
Пружна 

деформація  
10-3 

Пластична 
деформація  

10-3 

Модуль 
пружності, 

МПа 

min max min max r
1ε  

r
3ε  

p
1ε  

p
3ε  rE  

1 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 

10          

20          

50          

100          

200          

400          

1000          

2500          

5000          

7500          

10000          

12500          

15000          

20000          

30000          

40000          

50000          

60000          

70000          

80000          

Для кожної серії вимірювань (10 послідовних циклів) наводять середні 

значення напружень та деформацій. 

Таблиця D.4 — Представлення результатів багатостадійного 

випробування 

N,  
цикли  

3σ , кПа dσ , кПа 

Середня 
пружна 

деформація  
10-3 

Накопичена 
пластична 

деформація  
10-3 

Модуль 
пружності, 

МПа 

min max min max r
1ε  

r
3ε  

p
1ε  

p
3ε  rE  

10000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

10000          

…          

5243          

10000          

…          
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Для кожного з забезпечених рівнів напруження середні значення 

напружень та пружних деформацій наводять в одному рядку таблиці. 

Пластичні деформації, накопичені від початку до завершення кількості 

циклів N = 10000, також записують у цьому рядку. 

Якщо випробування переривають, це потрібно відмітити зазначанням 

кількості циклів, прикладених за даного рівня напруження (< 10000). 

Початок нової опції відмічають жирною лінією. 
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