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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12697-6:201_                                

(EN 12697-6:2012, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань 

гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 6. Визначення об’ємної 

щільності бітумомінеральних зразків», прийнятий методом перекладу, - 

ідентичний щодо EN 12697-6:2012 (версія en) «Bituminous mixtures. Test 

methods for hot mix asphalt. Part 6: Determination of bulk density of bituminous 

specimens». 

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, -  

ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; 

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», 

«Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і 

«Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної 

стандартизації України; 

- у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», 

виділене рамкою; 

- зі «Вступу» до EN 12697-6:2012 у цей «Національний вступ» 

внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту; 

- вилучено «Передмову» до EN 12697-6:2012 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, 

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 

Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей.  

Частина 6. Визначення об’ємної щільності бітумомінеральних 

зразків  

Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt.  

Part 6. Determination of bulk density of bituminous specimens 
 

 
Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт встановлює методи випробувань по визначенню 

об’ємної щільності ущільнених бітумомінеральних зразків. Методи 

випробування призначені для використання лабораторно ущільнених 

зразків або зразків-кернів вирізаних з покриття, після їх укладання та 

ущільнення. 

Цей стандарт включає чотири методи, вибір яких визначається 

розрахунковим вмістом та відкритістю пор у зразку: 

а) об’ємна щільність - сухого (для зразків із дуже закритою 

поверхнею); 

b) об’ємна щільність – у водонасиченому стані при сухій поверхні 

(SSD) (для зразків із закритою поверхнею); 

в) об’ємна щільність - герметичний зразок (для зразків з відкритою 

або грубою поверхнею); 

г) об’ємна щільність за розмірами (для зразків із звичайною 

поверхнею та геометричними формами у вигляді квадрата, прямокутника 

циліндра тощо). 

ПРИМІТКА Додаток А (довідковий) містить загальні вказівки щодо 

вибору відповідної методики. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи, в цілому або частково, мають 

посилання в цьому стандарті, і являються необхідними для їх 

застосування. Для датованих посилань застосовують тільки наведені 

видання. Для недатованих посилань потрібно користуватись останньою 

редакцією нормативних документів (включаючи будь-які зміни)  

EN 12697-29:2002 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix 

asphalt - Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen 

EN 13108-20 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 20: Type 

Testing 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 12697-29:2002 Бітумомінеральні суміші.  Методи випробувань 

гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 29. Визначення розмірів 

бітумомінеральних зразків 

EN 13108-20 Бітумомінеральні суміші.  Технічні умови. Частина 20. 

Методи випробувань 

 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

В цьому документі застосовують такі терміни та визначення. 

3.1 об’ємна щільність (bulk density) 

Маса на одиницю об'єму зразка, включаючи повітряні пори, при 

відомій температурі випробувань. 

3.2 максимальна щільність (maximum density) 

Маса на одиницю об'єму бітумомінеральної суміші, без повітряних 

пор, при відомій температурі випробувань. 
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4 ПРИНЦИП 

 

Об’ємна щільність непошкодженого ущільненого бітумомінерального 

зразка визначається за масою зразка та його об’ємом. Масу зразка 

отримують шляхом зважування сухого зразка в повітряному середовищі. 

Для перших трьох методів об’єм зразка встановлюють за його масою 

в повітряному середовищі та воді. За сухим методом масу у воді 

визначають без попередньої обробки. За методом SSD зразок спочатку 

насичують водою, після чого його поверхня висушують за допомогою 

вологої замші. Відповідно методу, що передбачає герметизацію зразка, 

його герметизують перед зануренням у воду, щоб запобігти доступ води в 

пори зразка. За четвертим методом, об’єм зразка отримують шляхом 

вимірювання розмірів. 

 

5 МАТЕРІАЛИ 

 

5.1 Загальні положення 

Щільність води розраховують за температури випробувань в 

мегаграмах на кубічний метр (Мг/м3), з точністю до 0,0001 Мг/м3 за 

формулою: 

𝜌w = 1,00025205 (
7,59 × 𝑡 − 5,32 × 𝑡2

106
)                                                                (1) 

де 

t  це температура води в градусах Цельсія (° С); 

ρw  це щільність води за температури випробувань, в мегаграмах на 

кубічний метр (Мг/м3). 

5.2 Додаткові матеріали для методу герметизації зразка 

Матеріал для герметизації зразка, повинен обволікати його таким 

чином, щоб попереджувати появу пор (які не є частиною зразка) між 
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герметиком та зразком. Щільність герметизуючого матеріалу при 

температурі випробування повинна бути відома з точністю до 0,010 Мг/м3. 

ПРИМІТКА Матеріал, що використовується може бути парафіновим 

воском, усадочною фольгою, латексною емульсією тощо. Метод 

застосування таких матеріалів повинен бути таким, щоб зразок не 

пошкоджувався. Дуже важливо, щоб герметик повністю покривав зразок, 

включаючи пори, які технологічно утворюють частину його об'єму: 

герметизація повинна запобігти проникненню води у внутрішні пори, що 

належать до матеріалу, а також утворення додаткових пор як між 

герметиком і зразком так і в самому герметику. 

 

6 ОБЛАДНАННЯ 

 

6.1 Загальні положення 

6.1.1 Ваги, що мають достатню ємність для зважування зразка в 

повітряному середовищі та у воді (наприклад, за допомогою дротяного 

кошика, маса та об’єм води, що витісняється враховуються при таруванні) 

з точністю, щонайменше, ± 0,1 г. 

6.2 Додаткове обладнання для методів сухого, SSD та 

герметизації зразків 

6.2.1 Водяна баня, де підтримується постійна температура в межах  

± 1,0 ° C поблизу зразка (ів) для випробувань. 

Для забезпечення циркуляції води навколо випробувального зразка 

повинна бути розташована сітка. Баня повинна мати об’єм, що перевищує 

об’єм зразка як мінімум в три рази. 

6.2.2 Термометр. 

6.3 Додаткове обладнання для SSD-процедури 

6.3.1 Замша, волога, для промокання та протирання зразка. 
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Замша повинна бути достатньо вологою, щоб забезпечити видалення 

вологи з поверхні зразка під час протирання без видалення вологи з 

внутрішніх пор. 

6.4 Додаткове обладнання для процедури вимірювання  

6.4.1 Манометр, або інший прилад для вимірювання розмірів зразка з 

точністю до ± 0,1 мм (див. EN 12697-29:2002). 

 

7  РОЗМІРИ ПРОБИ ТА ОБРОБКА ЗРАЗКІВ 

 

Мінімальна товщина зразка повинна бути 20 мм або вдвічі більшою за 

максимальний номінальний розмір заповнювача (в залежності від того, яке 

значення більше). 

Необхідно стежити за тим, щоб під час обробки зразки не 

пошкоджувалися. Зразки зберігають у прохолодному місці при температурі 

не вище 25° С. 

 

8 ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 

 

За необхідності, зразки потрібно очистити за допомогою щітки або 

промивання. 

Зразки повинні бути сухими, мати відомий вміст вологи або бути 

висушеними до постійної маси. 

ПРИМІТКА Постійна маса визначається шляхом послідовного 

зважування через 1 годину після сушіння, з точністю до 0,1%. 

 

9 МЕТОДИКА 

 

9.1 Загальні положення 

Маса визначається в грамах, з точністю до 0,1 г. Всі вимірювання 

визначаються у міліметрах, з точністю до 0,1 мм. 
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ПРИМІТКА Загальні вказівки щодо визначення необхідної процедури 

для конкретного бітумного матеріалу наведені у Додатку А. 

9.2 Метод A: Об’ємна щільність – суха 

Метод виконується наступним чином: 

а) Визначають маса сухого зразка (m1). Під час випробування вологих 

зразків крок а) виконується після кроків b) - d). 

b) Визначають щільність води (ρw)  за температури випробування з 

точністю до 0,000 1 Мг/м3 згідно з 5.1. 

c) Зразок занурюють у водяну баню, в якій підтримується 

температура випробування. 

d) Масу зразка визначають тоді, коли вода після занурення (m2) стане 

спокійною. 

9.3 Метод B: Об’ємна щільність - водонасичений стан при сухій 

поверхні (SSD) 

Метод виконується наступним чином: 

а) Визначають масу сухого зразка (m1). Під час випробування вологих 

зразків крок а) виконується після кроків b) - g). 

b) Визначають щільність води (ρw) за температури випробувань з 

точністю до 0,000 1 Мг/м3 згідно з 5.1. 

с) Зразок занурюють у водяну баню, в якій підтримується 

температура випробування. Вода повинна насичувати зразок до тих пір, 

доки перестане змінюватися маса зразка. 

ПРИМІТКА Необхідний період насичення становить не менше 30 хв, і 

не більше 3 год. 

d) Масу насиченого зразка визначають при зануренні (m2), стежачи за 

тим, щоб при зважуванні бульбашки повітря не прилипали до поверхні 

зразка або не виходили з зразка. 

e) Зразок виймають з води і висушують поверхню від решти крапель, 

протираючи його вологою замшею. 
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f) Якщо зі зразка продовжує виступати вода, припиніть виконання 

вимірювання з використанням методу B, у водонасиченому стані при сухій 

поверхні, і виконують вимірювання з використанням методу C, 

герметизований зразок. 

g) Відразу після просушування масу насиченого зразка з просушеною 

поверхнею визначають в повітряному середовищі (m3). 

9.4. Метод C: об’ємна щільність - герметизований зразок 

Метод виконується наступним чином: 

а) Визначають масу сухого зразка (m1).  

b) Визначають щільність води (ρw) за температури випробування з 

точністю до 0,000 1 Мг/м3 згідно з 5.1. 

c) Герметизацію зразка виконують таким чином, щоб запобігти 

проникненню води у внутрішні пори зразка, які є частиною об'єму 

матеріалу, і утворенню додаткових пор між герметиком і зразком або в 

самому герметику. Після герметизації зразок повинен бути захищеним від 

води при зануренні. 

Герметизацію з використанням парафінового воску виконують за 

такою методикою: 

1) Парафін доводять до температури плавлення + 10° C і 

витримується ця температура при ± 5° C, 

2) Зразок частково занурюється в парафін менш ніж на 5 с, щоб 

викликати вивільнення бульбашок повітря. Після охолодження і 

затвердіння парафіну та воску на цій частині зразка, цю ж процедуру 

повторюють на іншій його частині. Повторюють цей процес до отримання 

суцільної плівки парафінового воску, яка повністю покриває зразок. 

d) Визначають масу сухого герметизованого зразка (m2). 

e) Зразок занурюють у водяну баню, в якій підтримується 

температура випробування. 



прДСТУ EN 12697-6:201_ 

8 

f) Маса герметизованого зразка визначають під водою (m3), стежачи 

за тим, щоб при зважуванні до герметика не прилипали повітряні 

бульбашки. 

9.5. Метод D: Об’ємна щільність за розмірами 

Метод виконується наступним чином: 

а) Розміри зразка визначають в міліметрах згідно з EN 12697-29. 

б) Визначають масу сухого зразка (m1).  

 

10 РОЗРАХУНОК 

 

10.1 Метод A: Об’ємна щільність - суха 

Об’ємну щільність сухого зразка (ρbdry) розраховують з точністю до 

0,001 мг/м3 наступним чином: 

𝜌bdry =
𝑚1

𝑚1 − 𝑚2
× 𝜌w                                                                                                  (2) 

де 

ρbdry  це сумарна об’ємна щільність, в мегаграмах на кубічний метр 

(Мг/м3); 

m1  це маса сухого зразка, у грамах (г); 

m2  це маса зразка у воді, у грамах (г); 

ρw  це щільність води за температури випробувань, в мегаграмах на 

кубічний метр (Мг/м3). 

10.2 Метод B: Об’ємна щільність - SSD 

Об’ємну щільність (SSD) зразка (ρbssd) розраховують з точністю до 

0,001 Мг/м3 наступним чином: 

𝜌bssd =
𝑚1

𝑚3 − 𝑚2
× 𝜌w                                                                                                  (3) 

 

де 

ρbssd  це об’ємна щільність (SSD), в мегаграмах на кубічний метр 

(Мг/м3); 
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m1  це маса сухого зразка, у грамах (г); 

m2  це маса зразка у воді, у грамах (г); 

m3  це маса насиченого водою сухого зразка, у грамах (г); 

ρw  це щільність води за температури випробувань, в мегаграмах на 

кубічний метр (Мг/м3). 

10.3 Метод C: Об’ємна щільність - герметизований зразок 

Об’ємна щільність сухого герметизованого зразка (ρbsea) 

розраховується з точністю до 0,001 Мг/м3 наступним чином: 

𝜌bsea =
𝑚1

(𝑚2 − 𝑚3)
𝜌w

−
(𝑚2 − 𝑚1)

𝜌sm
 
                                                                              (4) 

де 

ρbsea - об’ємна щільність герметизації, в мегаграмах на кубічний метр 

(Мг/м3); 

m1  це маса сухого зразка, у грамах (г); 

m2  це маса зразка у воді, у грамах (г); 

m3  це маса герметизованого зразка у воді, у грамах (г); 

ρw  це щільність води за температури випробувань, в мегаграмах на 

кубічний метр (Мг/м3). 

ρsm це щільність герметика за температури випробування, в 

мегаграммах на кубічний метр (Мг/м3). 

10.4 Метод D: Об’ємна щільність за розмірами 

10.4.1 Циліндричний зразок 

Об’ємна щільність за розмірами циліндричного зразка (ρbdim) 

розраховується з точністю 0,001 Мг/м3 наступним чином: 

𝜌bdim =
𝑚1

𝜋
4

× ℎ × 𝑑2 
                                                                                                        (5) 

де 

ρbdim це об’ємна щільність зразка - метод "за розмірами", в 

мегаграмах на кубічний метр (Мг/м3); 

m1  це маса сухого зразка, у грамах (г); 
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h  це висота зразка, в міліметрах (мм); 

d  це діаметр зразка, в міліметрах (мм). 

10.4.2 Прямокутний зразок 

Об’ємна щільність за розмірами прямокутного зразка (ρbdim) 

розраховується з точністю 0,001 Мг/м3 наступним чином: 

𝜌bdim =
𝑚1

ℎ × 𝑙 × 𝑤 
                                                                                                        (6) 

де 

ρbdim це об’ємна щільність зразка, методика "за розмірами", в 

мегаграмах на кубічний метр (Мг/м3); 

m1  це маса сухого зразка, у грамах (г); 

h  це висота зразка, в міліметрах (мм); 

l  це довжина зразка, в міліметрах (мм); 

w  це ширина зразка, в міліметрах (мм). 

 

11 ТОЧНІСТЬ 

 

11.1 Загальні положення 

Точність даних для цього методу є довідковою та отримана з  

DIN 1996-7:1992-12, яка аналогічна методиці B: SSD. У цій процедурі 

використовуються значення, що залежать від типу суміші для  

σR = (8 - 28) × 10-3 Мг/м3 і R = (22 - 82) ×10-3 Мг/м3. Точні значення для інших 

методик відсутні. 

11.2 Повторюваність (один спостерігач – одне обладнанняр) 

Стандартне відхилення: σr = (6 + 0,1 × A) × 10-3 Мг/м3 

Повторюваність: r = 2,77 × σr = (17 + 0,3 × A) × 10-3 Мг/м3 

де 

A це відсоток за масою мінерального заповнювача крупніше  

11,2 мм в бітумомінеральній суміші. 
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11.3 Відтворюваність (різні спостерігачі – різне обладнання) 

Стандартне відхилення: σR = (8 + 0,2 × A) × 10-3 Мг/м3 

Відтворюваність: R = 2,77 × σR = (22 + 0,6 × A) × 10-3 Мг/м3 

де 

A це відсоток за масою мінерального заповнювача крупніше  

11,2 мм в бітумомінеральній суміші. 

 

12 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ 

 

З посиланням на цей стандарт протокол випробувань повинен 

містити таку інформацію: 

а) походження зразка; 

b) товщину зразка, в міліметрах, якщо він вирізаний з дороги; 

c) інші розміри зразків, якщо це необхідно; 

d) масу сухого зразка, в грамах; 

e) методику випробування, яка була проведена; 

f)  де застосовується герметик; 

g) об’ємну щільність, в мегаграмах на кубічний метр з точністю до 

0,001 Мг/м3. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

Загальні рекомендації щодо вибору методу випробувань для 

визначення об’ємної щільності ущільнених бітумомінеральних 

матеріалів 

A.1 Загальні положення 

Основним питанням при виборі методу для визначення об'ємної 

щільності бітумних матеріалів є питання про те, чи враховуються з 

достатньою точністю пори на поверхні зразка як частини обсягу зразка. 

Ідеальна процедура враховує саме ті пори, які є частиною об'єму 

матеріалу, але не враховує ті пори, які виникають при порушенні зразка як 

наслідок методу підготовки зразка. 

Специфічні вимоги до конкретного методу, який слід використовувати 

для маркування СЕ, наведено в EN 13108-20. 

A.2 Основа (див. рисунок A.1) 

 

Пояснення 

1            межі вимірюваного об'єму 

Рисунок A.1 - Пори у зразку 
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На рисунку A.1 a) представлено вплив методів A і B: оскільки вода 

проникає в поверхневі пори, вони не розглядаються як частина обсягу 

зразка. В цьому випадку розраховується відносно висока об’ємна щільність 

або відносно низький об’єм. Це справедливо, якщо поверхневі пори 

виникають, наприклад, через метод підготовки зразка або через дефекти 

при відборі зразків. Однак це не є правильним при випробуванні 

бітумомінеральної суміші з грубозернистим заповнювачем з високим 

вмістом пор: пори, що є невід'ємною частиною суміші, не оцінюються. У 

цьому випадку отримана щільність суміші не є репрезентативною для 

виготовленого матеріалу. 

ПРИМІТКА При широких порах вода виходить зі зразка після його 

вилучення з водяної бані. Негативний ефект буде менш чутливий; тим не 

менш, в цьому випадку точність процедури знизиться, оскільки відношення 

до зразка і дії оператора будуть надавати підвищений вплив на результат 

випробування. 

На рисунку A.1 b) представлено вплив метод D: об’єм, отриманий 

виміром розмірів зразка, що означає включення всіх поверхневих пор в 

об’єм зразка. Відповідно, це призводить до відносно великого обсягу 

зразка або відносно низької об’ємної щільності. Даний метод буде вірним, 

якщо поверхневі пори є невід'ємною частиною бітумного матеріалу. 

При герметизації зразка (метод C) отримують проміжний результат: 

Частина поверхневих пор буде вимірюватися, що підпадають під обсягом 

зразка, частина пустот буде виключена з обсягу зразка. Дана процедура 

теоретично забезпечує найбільш реальний результат; разом з тим, через 

проблеми з практичним застосуванням, даного методу підвищеної 

складності (яка є суттєвою не для всіх матеріалів) і великих витрат, даний 

метод може застосовуватися не у всіх випадках. 

A.3 Рекомендації 

Для вибору методу для конкретної ситуації надані наступні 

рекомендації: 
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а) Метод A: Об’ємна щільність - суха 

Метод А підходить для вимірювання об'ємної щільності дуже щільних, 

практично не поглинаючих бітумомінеральних зразків. Це швидкий, 

простий спосіб, і особливо зручний для багатьох щільних лабораторних 

зразків. 

Придатність методу пов'язана з текстурою поверхні зразка та 

доступністю внутрішніх пор зразка: зразок повинен бути гладким, внутрішні 

пори повинні бути важкодоступними. Цей метод є придатним, наприклад, 

для гарячеукочуваного асфальтобетону (гладкий зразок, відносно 

легкодоступні пори) і для литого асфальтобетону (майже немає доступних 

пор). 

б) Метод B: Об'ємна щільність - SSD 

Метод В підходить для вимірювання об'ємної щільності щільних 

бітумомінеральних зразків з низьким рівнем поглинання води або 

повільним дренуванням адсорбованої води. 

Необхідно зважати на надзвичайну уважність до стану висушеної 

поверхні насиченого зразка. Надлишок плівки вологи на поверхні призведе 

до переоцінки об'ємної щільності і, тим самим, до переоцінки рівня пор в 

зразку або недооцінки рівня пор, заповнених в’яжучим. Надмірне 

дренування води призведе до переоцінки об'ємної щільності і, тим самим, 

до недооцінки рівня пор зразка. 

Придатність цієї методики пов'язана з вмістом та діаметром пор: 

матеріалів з підібраним гранулометричним складом, таких як 

асфальтобетон (з відносно невеликими порами), з вмістом пор приблизно 

до 5%, для матеріалів, з порами великого діаметра у зразку (наприклад, 

щебенево-мастиковий асфальтобетон) приблизно до 4%. 

в) Метод C: Об'ємна щільність - герметизований зразок 

Метод C придатний для вимірювання насипної щільності 

бітумомінеральних зразків вмістом пор до 15%. Проте, цей метод є менш 

зручним, ніж будь-які методи A або B, і тому використовується рідко. 
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При випробуванні, підготовлених в лабораторії зразків, з пористою 

текстурою поверхні, окремі герметизуючі матеріали (наприклад, фольга) 

обумовлюють оцінку пор в текстурі як внутрішніх пор зразка, що може 

привести до недооцінки щільності зразка або переоцінки вмісту пор в 

зразку. Інші герметизуючі матеріали (наприклад, парафін) можуть 

проникати у внутрішні пори зразка, що призводить до переоцінки об’ємної 

щільності і, тим самим, до недооцінки рівня пор в зразку. 

Цей метод не підходить для регенерованого асфальтобетону, через 

неможливість виключити вміст в ньому води. 

г) Метод D: Об’ємна щільність за розмірами 

Метод D підходить для вимірювання об’ємної щільності 

бітумомінеральних зразків, незалежно від вмісту пор. Зразки повинні мати 

рівну поверхню та правильну геометричну форму, щоб полегшити 

вимірювання їх розмірів. Метод D, який викладений в цьому стандарті, 

використовують при вмісті пор більше 15%. 

 Також в цьому методі пори з поверхневою текстурою розглядаються 

як частина внутрішніх пор зразка, що може спричинити недооцінку 

щільності зразка або надмірну оцінку вмісту пор зразка. Це особливо 

важливо, коли зразки підготовлені у випробувальній лабораторії (не 

вирізаний або відібраний керн). 

 Метод D найбільш придатний для пористого асфальтобетону. 
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