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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13108-20:201_  

(EN 13108-20:2016, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 

20. Методи випробувань», прийнятий методом перекладу, - ідентичний 

щодо EN 13108-20:2016 (версія en) «Bituminous mixtures - Material 

specifications - Part 20: Type Testing». 

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 13108-20:2016 у цей «Національний вступ» 

внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту; 

- вилучено «Передмову» до EN 13108-20:2016 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. Технічні умови.  

Частина 20. Методи випробувань 

Bituminous mixtures - Material specifications - Part 20: Type Testing 

 

 
Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт встановлює процедури типових випробувань для 

оцінки та перевірки експлуатаційних характеристик (AVCP) 

бітумомінеральних сумішей для використання на дорогах, аеродромах та 

інших областях з інтенсивним рухом транспорту. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наступні документи, повністю або частково, є в нормативних  

посиланнях в даному документі, і є необхідною умовою для його 

застосування. Для датованих посилань застосовують лише зазначене 

видання. Для недатованих посилань, останнє видання довідкового 

документа (включаючи будь-які поправки). 

EN 932-3 Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure 

and terminology for simplified petrographic description  

EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: 

Determination of particle size distribution - Sieving method  

EN 933-10 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 10: 

Assessment of fines - Grading of filler aggregates (air jet sieving) 
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EN 1097-6:2013 Tests for mechanical and physical properties of 

aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption  

EN 1097-7 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - 

Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method 

EN 1426 Bitumen and bituminous binders - Determination of needle 

penetration  

EN 1427 Bitumen and bituminous binders - Determination of the softening 

point - Ring and Ball method  

EN 12591 Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving 

grade bitumens  

EN 12595 Bitumen and bituminous binders - Determination of kinematic 

viscosity 

EN 12596 Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic 

viscosity by vacuum capillary 

EN 12697-1 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 1: Soluble binder content  

EN 12697-2 Bituminous mixtures - Test methods - Part 2: Determination 

of particle size distribution 

EN 12697-3 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 

3: Bitumen recovery: Rotary evaporatоr 

EN 12697-4 Bituminous mixtures - Test methods - Part 4: Bitumen 

recovery: Fractionating column 

EN 12697-5 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 

5: Determination of the maximum density  

EN 12697-6 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 

6: Determination of bulk density of bituminous specimens  

EN 12697-8 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 

8: Determination of void characteristics of bituminous specimens  

EN 12697-11 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt -

Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen  
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EN 12697-12 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt -

Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens  

EN 12697-16 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 16: Abrasion by studded tyres  

EN 12697-17 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 17: Particle loss of porous asphalt specimen  

EN 12697-18 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 18: Binder drainage  

EN 12697-19 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt -

Part 19: Permeability of specimen  

EN 12697-20 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 20: Indentation using cube or cylindrical specimens (CY)  

EN 12697-21 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 21: Indentation using plate specimens  

EN 12697-22 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 22: Wheel tracking  

EN 12697-24:2012 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix 

asphalt - Part 24: Resistance to fatigue  

EN 12697-25 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 25: Cyclic compression test  

EN 12697-26 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 26: Stiffness  

EN 12697-30 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 30: Specimen preparation by impact compactor  

EN 12697-31 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 31: Specimen preparation by gyratory compactor  

EN 12697-32 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 32: Laboratory compaction of bituminous mixtures by vibratory compactor  

EN 12697-33 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 33: Specimen prepared by roller compactor  
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EN 12697-34 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 34: Marshall test  

EN 12697-35 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 35: Laboratory mixing  

EN 12697-39 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 39: Binder content by ignition   

EN 12697-41 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 41: Resistance to de-icing fluids  

EN 12697-43 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 43: Resistance to fuel  

EN 12697-44 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 44: Crack propagation by semi-circular bending test  

EN 12697-45 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 45: Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) conditioning test  

EN 12697-46 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 46: Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests  

EN 12697-49 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 

Part 49: Determination of friction after polishing  

EN 13043 Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for 

roads, airfields and other trafficked areas  

EN 13108-1 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt 

Concrete  

EN 13108-2 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt 

Concrete for very thin layers  

EN 13108-3 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft 

Asphalt  

EN 13108-4 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot 

Rolled Asphalt  

EN 13108-5 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone 

Mastic Asphalt  
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EN 13108-6 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic 

Asphalt  

EN 13108-7 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous 

Asphalt  

EN 13108-8:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 8: 

Reclaimed asphalt  

EN 13108-9 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 9: Asphalt 

for Ultra-Thin Layer (AUTL)  

EN 13108-21:2016 Bituminous mixtures - Material specifications -  Part 

21: Factory Production Control  

EN 13924-1 Bitumen and bituminous binders - Specification framework for 

special paving grade bitumen - Part 1: Hard paving grade bitumens  

EN 13924-2 Bitumen and bituminous binders - Specification framework for 

special paving grade bitumen - Part 2: Multigrade paving grade bitumens  

EN 14023 Bitumen and bituminous binders - Specification framework for 

polymer modified bitumens 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 932-3 Випробування на загальні властивості заповнювачів - 

Частина 3: Процедура та термінологія для спрощеного петрографічного 

опису 

EN 933-1 Випробування по визначенню геометричних характеристик 

заповнювачів - Частина 1: Визначення розподілу часток за розмірами - 

метод просіювання  

EN 933-10 Випробування по визначенню геометричних 

характеристик заповнювачів - Частина 10: Оцінка заповнювачів - Оцінка 

гранулометричного складу (метод просіювання) 

EN 1097-6:2013 Методи випробовувань механічних та фізичних 

властивостей мінеральних компонентів. Частина 6. Визначення щільності 

та водонасичення 
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EN 1097-7 Методи випробовувань механічних та фізичних 

властивостей мінеральних компонентів. Частина 7. Визначення щільності 

наповнювача – Пікнометричний метод 

EN 1426  Бітум і бітумні в'яжучі. Визначення пенетрації 

EN 1427 Бітум і бітумні в'яжучі. Визначення температури 

розм'якшення. Метод кільця та кулі 

EN 12591 Бітум і бітумні в'яжучі. Технічні характеристики дорожніх 

бітумів 

EN 12595 Бітум і бітумні в'яжучі. Визначення кінематичної в'язкості 

EN 12596 Бітум і бітумні в'яжучі. Визначення динамічної в'язкості за 

допомогою вакуумного капіляра 

EN 12697-1 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 1. Вміст розчинених в’яжучих 

EN 12697-2 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 2. Визначення гранулометричного 

складу 

EN 12697-3 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 3. Видалення бітуму. Pоторний 

випарник 

EN 12697-4 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 4. Видалення бітуму. Розгонка на 

фракції 

EN 12697-5 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 5. Визначення максимальної 

щільності 

EN 12697-6 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 6. Визначення максимальної насипної 

щільності зразків асфальтобетону 

EN 12697-8 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 
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асфальтобетонних сумішей. Частина 8. Визначення пористості зразків 

асфальтобетону 

EN 12697-11 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 11. Визначення спорідненості між 

заповнювачем та бітумом 

EN 12697-12 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 12. Визначення водостійкості зразків 

асфальтобетону 

EN 12697-16 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 16. Стирання шипованими шинами 

EN 12697-17 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 17. Втрата частки зразка пористого 

асфальтобетону 

EN 12697-18 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 18. Стікання в’яжучого  

EN 12697-19 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 19. Проникність зразка  

EN 12697-20 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 20. Вдавлювання за допомогою 

кубових чи циліндричних зразків (CY) 

EN 12697-21 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 21. Вдавлювання за допомогою 

пластинчастих зразків  

EN 12697-22 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 22. Колійність 

EN 12697-24 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 24. Опір втомі 

EN 12697-25 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 25. Циклічне випробування на стиск 
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EN 12697-26 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 26. Жорсткість 

EN 12697-30 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 30. Приготування зразків ударним 

ущільнювачем 

EN 12697-31 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 31. Приготування зразків гіраторним 

ущільнювачем 

EN 12697-32 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 32. Лабораторне ущільнення 

бітумомінеральних сумішей вібраційним ущільнювачем 

EN 12697-33 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 33. Приготування зразків котком 

EN 12697-34 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 34. Випробування за Маршалом 

EN 12697-35 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 35. Лабораторне змішування 

EN 12697-39 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 39. Визначення вмісту в’яжучого після 

випалювання 

EN 12697-41 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 41. Визначення стійкості до 

протиожеледного матеріалу 

EN 12697-43 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 43. Стійкість до палива 

EN 12697-44 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 44. Тріщиноутворення при 

напівкруглому випробувані на вигин 

EN 12697-45 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 
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асфальтобетонних сумішей. Частина 45. Стійкість до палива 

EN 12697-46 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 46. Випробування на 

низькотемпературну тріщиностійкість та властивості при одноосному 

розтягненні  

           EN 12697-49 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 49. Визначення тертя після 

полірування 

EN 13043 Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і 

поверхневих обробок доріг, аеродромів та інших площ для транспортного 

руху 

EN 13108-1 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 1. 

Асфальтобетон 

EN 13108-2 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 2. 

Асфальтобетон для надтонких шарів 

EN 13108-3 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 3. 

М’який асфальтобетон 

EN 13108-4 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 4. 

Гарячеукатаний асфальтобетон 

EN 13108-5 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 5. 

Щебенево-мастиковий асфальтобетон 

EN 13108-6 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 6. 

Литий асфальтобетон 

EN 13108-7 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 7. 

Пористий асфальтобетон 

EN 13108-8 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 8. 

Регенерований асфальтобетон 

EN 13108-9 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 9. 

Асфальтобетон для ультра тонких шарів 
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EN 13108-21 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 21. 

Виробничий контроль якості 

EN 13924-1 Бітумні та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до спеціальних 

дорожніх бітумів. Частина 1. Жорсткі дорожні бітуми 

EN 13924-2 Бітумні та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до спеціальних 

дорожніх бітумів. Частина 2. Універсальні дорожні бітуми 

EN 14023 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до полімер 

модифікований бітумів 

 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

В цьому документі застосовуються такі терміни та визначення. 

3.1 технічні специфікації (technical specifications) 

 Гармонізовані європейські стандарти та європейські оціночні 

документи. 

 3.2 склад суміші (mix formulation) 

 Склад певної суміші із заданим вмістом компонентів. 

 Примітка 1 до запису: Заданий склад визначають двома способами  

(див 3.3 і 3.4). 

 3.3 проектний склад (input target composition) 

 Склад суміші, представлений кількістю компонентів у вигляді кривої 

гранулометричного складу та відсотковим вмістом доданого в’яжучого.  

 Примітка 1 до запису: Це, як правило, є результатом лабораторного 

проектування і перевірки суміші. 

 Примітка 2 до запису: Вміст в’яжучого визначається у відповідних 

стандартах на матеріал. 

 3.4 фактичний склад (output target composition) 

 Склад суміші, представлений середніми значеннями вмісту 

компонентів після визначення вмісту розчиненого в’яжучого. 
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 Примітка 1 до запису: Це, як правило, є результатом виробничої 

перевірки. 

 Примітка 2 до запису: Вміст в’яжучого визначається у відповідних 

стандартах на матеріал. 

 3.5 тип матеріалу (product type) 

 Рівень функціональності або клас будівельного матеріалу, 

встановлений за його основними характеристиками (визначених типовим 

випробуванням) даного складу суміші. 

 

 4 ВИМОГИ ДО ТИПОВИХ ВИПРОБУВАНЬ 

  

 4.1 Загальні положення 

Типові випробування - це термінологія, прийнята в стандарті для 

визначення типу матеріалу. 

Для кожного складу суміші процедура проведення типових 

випробувань повинна бути виконана так, щоб надати докази того, що склад 

відповідає відповідним вимогам стандарту на матеріал. 

ПРИМІТКА 1 Європейські стандарти на бітумомінеральні суміші 

містять ряд вимог до фізичних і механічних властивостей. Деякі з них 

встановлюються прямим вимірюванням механічних властивостей, таких як 

жорсткість або стійкість до деформації, інші властивості визначаються 

непрямим вимірюванням, таких як вміст бітуму або пористість. 

Визначення типу матеріалу повинно бути виконано так, щоб показати 

відповідність стандарту на матеріал при першому використанні на ринку 

бітумомінеральних сумішей. 

Результати типових випробувань повинні бути представлені в 

протоколі типових випробувань, що містить всю інформацію, яка 

вимагається цим стандартом та відповідним стандартом виробництва. 
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Якщо прийнятий підхід на основі однієї категорії, його використання 

обмежується співвідношенням між складами суміші з аналогічними 

об'ємними розмірами та ідентичним складом, крім марки в’яжучого. 

Наприклад, асфальтобетон з бітумом 70/100 може відповідати 

певним вимогам стійкості до деформації. Зміна в’яжучого на більш тверду 

марку, наприклад, 40/60, не буде негативно впливати на цю властивість. 

Додаткове випробування по визначенню цієї властивості, у такому випадку, 

не буде необхідним, щоб зазначити про той же самий рівень 

експлуатаційних характеристик, але якщо зазначено вищий рівень, 

потрібно провести додаткове випробування. 

ПРИМІТКА 2 Можна також припустити, що зміна марки в’яжучого не 

вплине на проникність пористого асфальтобетону. 

4.2 Придатність 

4.2.1 Термін придатності 

Звіт про проведення типових випробувань суміші дійсний для одного 

складу доти, поки зміняться складові матеріали, як наведено в 4.2.2-4.2.5, 

або їх властивості, які впливають на склад суміші, властивості та/або 

експлуатаційні характеристики (коли наступні характеристики знижені у 

порівнянні з тими, що були заявлені раніше). За таких обставин необхідно 

буде скласти новий або внести зміни в протокол типових випробувань, що 

відповідатиме новому складу суміші та /або ефективності. 

ПРИМІТКА Зміни складових матеріалів також можуть призвести до 

покращення складу суміші, в порівнянні з початковим. Виробники можуть 

визначати, приймати такі вдосконалення, чи зберігати оригінальну 

декларацію про ефективність, наприклад, при застосуванні категорії 

підходу. Ці зміни можна визначити у документах на застосування 

матеріалу. 

Композиції сумішей без змін до зазначених показників, як зазначено 

вище, повинні повторно перевірятися щонайменше кожні 5 років. 
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Склад суміші повинен підтверджуватися щонайменше кожні 5 років 

без змін до заявлених показників. 

4.2.2 Зміна заповнювача 

Проводити нові типові випробування необхідно за наступних 

обставин: 

а) якщо відбувається зміна крупного заповнювача або всіх 

заповнювачів: 

1) зміна категорії крупного заповнювача і всіх заповнювачів, як 

визначено в стандарті EN 13043, за одним з таких показників: форма, 

відсоток подрібнених та зламаних поверхонь, стійкість до дроблення зерен 

на фрагменти, стійкість до зносу, стійкість до стирання шипованими 

шинами (де це можливо); або 

2) зміна типу гірських порід, як визначено EN 932-3; або 

3) зміна щільності частинок (зважене середнє значення складу 

крупних заповнювачів) більше 0,05 Мг/м3; (більше ± 0,05 Мг/м3) 

б) якщо є зміна походження, де це доречно, категорія нульового 

розміру дрібного заповнювача; 

ПРИМІТКА Походження може бути визначено у документах на 

застосування матеріалу. 

в) якщо є зміна походження доданого наповнювача. 

 

4.2.3 Зміна бітуму 

Зміна марки або типу бітуму (наприклад, від дорожнього до 

полімермодифікованого бітуму) призведе до нового типового 

випробування для відповідних характеристик, за винятком випадків, коли 

застосовується категорійний підхід (див. Розділ 4.1, останній параграф та 

примітка 2). 

4.2.4. Зміна регенерованого асфальтобетону 

Необхідно складати новий протокол типових випробувань, якщо зміна 

властивостей регенерованого асфальтобетону (як наведено у відповідних 
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частинах статей 4 та 5 EN 13108-8:2016) призводить до зміни 

експлуатаційних характеристик або класів суміші, як це вказано у протоколі 

типових  випробувань та в пункті 4.2.1. 

Це може бути наслідком зміни матеріалів регенерованого 

асфальтобетону, відповідно тих які спочатку розглядалися. 

4.2.5 Зміна добавки 

Необхідно проводити нові типові випробування, якщо тип або 

властивості добавки змінюються настільки, що експлуатаційні 

характеристики або класи суміші будуть відрізнятися від тих, що вказані у 

протоколі типових випробувань. 

 

5 СКЛАДОВІ МАТЕРІАЛИ 

 

Процедура проведення типових випробувань повинна включати 

випробування, які можуть підтвердити, що всі складові матеріали, 

включаючи додавання регенерованого асфальтобетону, задовольняють 

відповідним вимогам виробництва.  

Якщо використовуються складові матеріали, характеристики яких вже 

визначені постачальником на підставі відповідності стандартам матеріалів, 

ETA або іншим технічним умовам, ці характеристики можуть бути вказані у 

протоколі типових випробувань. 

Зразки складових матеріалів, що використовуються для типових 

випробувань, повинні відповідати вимогам таблиці А.1. 

Для інших властивостей складових матеріалів повинні проводитись 

випробування, які виконуються як частина процедур оцінки відповідності, 

що використовуються для доведення відповідності заповнювачів, бітумів і 

т.д. з відповідним європейським стандартом, повинні бути прийнятними. 
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6 БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ 

 

6.1 Загальні положення 

 

Типове випробування включає в себе всі випробування 

бітумомінеральної суміші для визначення експлуатаційних характеристик 

або класів, вибраних з відповідного стандарту на матеріал, з якими має 

бути продемонстровано відповідність. Вимоги описані в пунктах B.1-B.8. 

ПРИМІТКА 1 Підхід у цьому стандарту заснований на принципі "меню" 

та дозволяє перевірити бітумомінеральні суміші різними способами. 

Необхідно зробити вибір варіантів щодо підготовки зразків та умов 

випробувань. Вони повинні відповідати вимогам, вибраним за 

призначенням якщо вони відомі або визначені у документах на  

застосування матеріалу. 

ПРИМІТКА 2 Якщо відповідний метод випробувань EN 12697 вимагає 

проведення випробувань кількох зразків для отримання єдиного 

результату, то таблиці в Додатку B розглядають всю цю процедуру у 

вигляді одиночного випробування. 

6.2 Застосування 

Типове випробування властивостей бітумомінеральних сумішей 

повинно відповідати одній з трьох моделей, a), b) або c), зазначених нижче: 

а) всі властивості, продемонстровані лабораторною перевіркою; 

b) всі властивості, продемонстровані за результатами перевірки 

виробництва; 

c) деякі властивості, продемонстровані лабораторною перевіркою, і 

деякі властивості, продемонстровані при перевірці виробництва. 

ПРИМІТКА Випробування на одну і ту ж властивість, проведені на 

приготовлених і ущільнених в лабораторії зразках, іноді дають результати, 

які відрізняються від результатів, для зразків сумішей отриманих на заводі і 

ущільнених на місці. 
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6.3 Відбір проб та випробування 

Усі випробування проводяться згідно з відповідним європейським 

методом випробувань, як зазначено у Додатку C та Додатку D, до зразків, 

взятих згідно з відповідним EN, на метод відбору проб, таким чином, щоб 

бути представницькими для стандартних складових і змішаних матеріалів. 

Деякі методи випробувань мають обмеження на максимальний розмір 

заповнювачів в матеріалі, який підлягає випробуванню. Це може вплинути 

як на випробування, так і на підготовку зразків. Такі обмеження оцінюються 

тими, хто розглядає їх використання. 

6.4 Склад 

Всі випробування бітумомінеральних сумішей повинні проводитися на 

зразках, виготовлених за вказаним складом суміші (див. 6.5.2 та 6.5.3). 

6.5 Виготовлення зразків 

6.5.1 Загальні положення 

Випробувальні зразки повинні бути виготовлені відповідно до 

обраного методу. Протокол типових випробувань повинен чітко визначити, 

яка з процедур, зазначених у пунктах 6.5.2 та 6.5.3, була використана. 

6.5.2 Лабораторна перевірка 

Під час проведення лабораторії перевірки повинні проводитися 

випробування на бітумомінеральних сумішах, виготовлених в лабораторії, 

зі складових матеріалів, змішаних до заданого складу  відповідно до 

EN 12697-35. Коли зразки потрібні для фізичних і механічних випробувань, 

вони повинні бути підготовлені відповідно до одним з методів і рівнів 

ущільнення, визначених на підставі Додатку С, як це зазначено в стандарті 

на матеріал, крім литого асфальтобетону. 

Для сумішей зі зниженими температурами змішування та укладання, 

ніж ті, що вказані в стандарті EN 12697-35, температури приготування 

зразків,  можуть бути визначені у документах на застосування матеріалу. 
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6.5.3. Виробнича перевірка 

При виконанні виробничої перевірки, бітумомінеральна суміш 

повинна бути підготовлена на асфальтобетонному заводі за стандартних 

технологічних умов, у відповідності з прийнятим складом суміші. 

Випробувальні зразки бітумомінеральної суміші повинні бути підготовлені, 

використовуючи одну з наступних процедур: 

а) Приймається представницька проба бітумомінеральної суміші, а 

випробувальні зразки ущільнюються в лабораторії відповідно до одного з 

методів ущільнення, зазначених у Додатку С, як зазначено у стандарті на 

матеріал. 

b) Суміш укладається в повномасштабне  випробувальне дорожнє 

покриття, з використанням повномасштабного обладнання та процедури 

для влаштування покриття (див. таблицю C.1, C.1.21 та C.1.26 для 

ущільнення). Представницькі випробувальні зразки потім повинні бути 

вирізані з покриття шляхом вирізання або буріння кернів. 

При виробничій перевірці, процедура типових випробувань повинна 

включати в себе випробування зразків, які використовуються для перевірки 

властивостей сумішей, для підтвердження того, що вміст бітуму та 

гранулометричний склад перебувають у межах допустимих допусків для 

заданого складу, як зазначено в EN 13108-21:2016, Додаток А, таблиця A.2 

(середнє з чотирьох зразків). 

 

7 ПРОТОКОЛ ТИПОВИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

7.1 Загальні положення 

Протокол типових випробувань повинен включати в себе інформацію, 

яка вимагається стандартом виробництва та зазначена в пунктах 7.1-7.5, і 

повинна супроводжуватись усією відповідною технічною документацією, 

яка має зберігатися щонайменше 10 років після того, як матеріал був 

вперше поставлений на ринок. 
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ПРИМІТКА Регламент (EU) № 305/2011 щодо будівельних виробів 

(CPR) містить положення щодо періоду зберігання технічної документації 

та декларування технічних характеристик. 

Виробник надає наступну інформацію: 

a) найменування та адресу виробника, що представляє декларацію; 

b) дата випуску; 

c) ідентифікація змішувальної установки; 

d) позначення типу суміші 

e) зазначення методів, використаних при перевірці правильності 

виготовлення суміші відповідно до пунктів 6.5.2 або 6.5.3 з посиланням на 

Додаток C та Додаток D. 

7.2 Складові 

a) Розміри кожного агрегату: походження і тип; 

b) в’яжуче: тип і марка; 

c) наповнювач: походження і тип; 

d) добавки: походження і тип; 

e) регенерований асфальтобетон: визначення ряду властивостей. За 

необхідності кількість регенерованого асфальтобетону та групи сумішей, з 

яких був або буде отриманий регенерований асфальтобетон; 

f) всі складові: результати випробувань відповідно до пункту 5 та 

додатку А. 

7.3 Склад суміші 

Склад суміші, вказується як: 

- вхідний цільової склад і / або 

- вихідний цільової склад. 

Вхідний заданий склад повинен вказуватися при лабораторній 

перевірці. 

Вихідний заданий склад повинен вказуватися при виробничій 

перевірці. 
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Вихідний цільової склад повинен визначатися як середня точка для 

оцінки відповідності результатів аналізу при виробничому контролі на 

заводі. Повинна вказуватися будь-яка розбіжність між вхідним і вихідним 

цільовими складами. 

7.4 Температура 

Вказується температура суміші, яка використовується для 

приготування випробовуваних зразків. 

7.5 Результати випробування 

Результати випробувань повинні надаватися за запитом та 

повідомлятися відповідно до методу випробовування та згідно з пунктом  

6 та B.1-B.8, відповідно до типів сумішей. 
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ДОДАТОК А 

(нормативний) 

Властивості та методи випробувань складових матеріалів 

Повинні бути надані результати випробувань, що підтверджують 

відповідність складових матеріалів усім зазначеним вимогам. Крім того, 

випробування, наведені в Таблиці 1, повинні проводитися на складових, 

що використовуються при оцінці за допомогою типових випробувань. 

Таблиця А.1 - Тип та кількість випробувань складових матеріалів 

Складові Характеристика 
Метод 

випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Агрегат 

(EN 13043) 

Гранулометричний 

склад 

EN 933-1 1 для розміру 

заповнювача 

Щільність EN 1097-6:2013, 

Додаток A 

1 для розміру 

заповнювача 

В’яжуче – дорожній бітум, 

твердий дорожній бітум, 

універсальний бітум і 

модифікований бітум  

(EN 12591, EN 13924-1,  

EN 13924-2 та EN 14023) 

Пенетрація або 

температура 

розм’якшеності  

EN 1426 або  

EN 1427 

1 

В’язкістьа EN 12595 або  

EN 12596 

1 

Наповнювач 

(EN 13043) 

Гранулометричний 

склад 

EN 933-1 1 

 

Щільність EN 1097-7 1 

Добавки Тип   

Регенерований 

асфальтобетонb 

(13108-8) 

Гранулометричний 

склад 

EN 12697–2  1  

Вміст в’яжучого   EN 12697–1  1  

Відновлена 

пенетрація  

EN 12697–3 або  

EN 12697–4; плюс 

EN 1426  

1  

І/або відновлена 

температура 

розм'якшеності 

EN 12697–3 або 

EN 12697–4; плюс 

EN 1427  

1  

Або в’язкість  EN 12595 або  

EN 12596  

1  

a       Для м'якого асфальтобетону 

b    Визначені властивості мають відповідати відсотку додавання. При низьких відсотках 

додавання застосовуються мінімальні вимоги. 
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ДОДАТОК В 

(нормативний) 

Стислі відомості про властивості та методи випробування 

бітумомінеральних сумішей 

B.1 Асфальтобетон (EN 13108-1) 

Таблиця В.1 - Тип та кількість випробувань асфальтобетону 

Характеристика Метод випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Вміст в’яжучого  EN 12697-1 (вміст розчиненого 

в’яжучого) або EN 12697-39 (вміст 

в’яжучого після випалювання) 

1 для виробничої 

перевірки 

Гранулометричний склад EN 12697-2 1 для виробничої 

перевірки 

Пористість, включаючи 

пори, заповнені в’яжучим 

(VFB) та пори в 

мінеральному заповнювачі 

(VMA) для необхідної 

пористості  

Vmax ≤ 7% 

EN 12697-8 

Використання насипної щільності 

відповідно до EN 12697-6, 

процедура В, у сухому стані з 

насиченою поверхнею. 

Використання максимальної 

щільності відповідно до EN 12697-5, 

використовуючи процедуру A у воді. 

1 

Пористість, включаючи 

пори, заповнені в’яжучим 

(VFB) та пори в 

мінеральному заповнювачі 

(VMA) для необхідної 

пористості  

7<Vmax <10 % 

EN 12697-8 

Використання насипної щільності 

відповідно до EN 12697-6, 

процедура С, герметизовано. 

Використання максимальної 

щільності відповідно до EN 12697-5, 

використовуючи процедуру A у воді. 

1 

Пористість, включаючи 

пори, заповнені в’яжучим 

(VFB) та пори в 

мінеральному заповнювачі 

(VMA) для необхідної 

пористості  

Vmax ≥10 % 

EN 12697-8 

Використання насипної щільності 

відповідно до EN 12697-6, 

процедура D, за розмірами. 

Використання максимальної 

щільності відповідно до EN 12697-5, 

використовуючи процедуру A у воді. 

1 

 

Пористість у гіраторно 

ущільнених зразках 

EN 12697-31 
1 
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Продовження таблиці В.1 

Характеристика Метод випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Водостійкість EN 12697-12, метод A, за заданої 

температурою або методом B 
1 

Стійкість до стирання 

шипованими шинами 

EN 12697–16, метод А 
1 

Стійкість до постійної 
деформації 
Для асфальтобетону, 

призначеного для 

максимального 

навантаження на вісь менше 

13 Мг (тонн). 

EN 12697-22, компактне обладнання, 

процедура B. 

1 

Стійкість до постійної 
деформації 
асфальтобетону, 

призначеного для 

максимального 

навантаження на вісь 13 Мг 

(тонн). 

Повномаштабне обладнання 

1 

Значення за Маршалом 

(аеродроми) 

EN 12697–34 
1 

Стійкість до постійної 

деформації 

EN 12697-25, метод B, випробування 

на тривісний стиск 
1 

Жорсткість EN 12697–26 1 

Втома для проектування 

асфальтобетону, заснована 

на двохточкових критеріях 

втоми 

EN 12697–24:2012, Додаток А 

1 

Втома для проектування 

асфальтобетону, заснована 

на чотирьохточкових 

критеріях втоми 

EN 12697–24:2012, Додаток D 

1 

Втома для проектування 

асфальтобетону, заснована 

на критеріях випробування 

на непрямий розтяг 

EN 12697–24:2012, Додаток Е 

1 

Суміш SATS Індекс міцності EN 12697–45 1 
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Кінець таблиці В.1 

 
B.2 Асфальтобетон для надтонких шарів, BBTM (EN 13108-2) 

Таблиця В.2 - Тип та кількість випробувань асфальтобетону для 

надтонких  шарів 

Характеристика Метод випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Вміст в’яжучого  EN 12697-1 (вміст розчиненого 

в’яжучого) або EN 12697-39 (вміст 

в’яжучого після випалювання) 

1 для виробничої 

перевірки 

Гранулометричний склад EN 12697-2 1 для виробничої 

перевірки 

Пористість Vv вібраційно 

ущільнених зразків та 

Пористість Vi ударно 

ущільнених зразків 

 

EN 12697-8 

Використання насипної щільності 

відповідно до EN 12697-6, 

процедура D, за розмірами та 

процедура В, у сухому стані з 

насиченою поверхнею. 

Використання максимальної 

щільності відповідно до EN 12697-5, 

використовуючи процедуру A у воді. 

1 

Пористість Vg у гіраторно 

ущільнених зразках 

EN 12697-31 

 
1 

 

 

Характеристика Метод випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Низькотемпературні 

властивості 

EN 12697–46 
1 

Тріщиноутворення 

(тріщиностійкість) 

EN 12697–44 
1 

Стійкість до паливаа 

(аеродромів) 

EN 12697–43 
1 

Стійкість до обледенінняа 

(аеродромів) 

EN 12697–41 
1 

Тертя після полірування EN 12697–49 1 

a  Вимоги до асфальтобетону призначеного для використання на аеродромних 

покриттях 
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Кінець таблиці В.2 

Характеристика Метод випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Водостійкість EN 12697-12, метод A, за заданої 

температурою або методом B 
1 

Механічна стабільність EN 12697-22, повномаштабне 

обладнання, процедура A 
1 

Тріщиноутворення 

(тріщиностійкість) 

EN 12697–44 
1 

Стійкість до паливаа 

(аеродромів) 

EN 12697–43 
1 

Стійкість до обледенінняа 

(аеродромів) 

EN 12697–41 
1 

Тертя після полірування EN 12697–49 1 

a  Вимоги до асфальтобетону для надтонких шарів призначеного для використання на 

аеродромних покриттях 

 

B.3 М'який асфальтобетон (EN 13108-3) 

Таблиця B.3 - Тип та кількість випробувань для м'якого 

асфальтобетону 

Характеристика Метод випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Вміст в’яжучого  EN 12697-1 (вміст розчиненого 

в’яжучого) або EN 12697-39 (вміст 

в’яжучого після випалювання) 

1 для виробничої 

перевірки 

Гранулометричний склад EN 12697-2 1 для виробничої 

перевірки 

Пористість і пори заповнені 

в’яжучим (VFB) 

 

EN 12697-8 

Використання насипної щільності 

відповідно до EN 12697-6, 

процедура В, у сухому стані з 

насиченою поверхнею. 

Використання максимальної 

щільності відповідно до EN 12697-5, 

використовуючи процедуру A у воді. 

1 

Водостійкість EN 12697-12, метод C для марок 

бітумів V1500 та V3000, для всіх інших 

метод A для в’яжучого  із заданою 

температурою або методом B 

1 
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B.4 Гарячеукочений асфальтобетон (EN 13108-4) 

Таблиця B.4 - Тип та кількість випробувань для гарячеукоченого 

асфальтобетону 

Характеристика Метод випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Вміст в’яжучого  EN 12697-1 (вміст розчиненого 

в’яжучого) або EN 12697-39 (вміст 

в’яжучого після випалювання) 

1 для виробничої 

перевірки 

Гранулометричний склад EN 12697-2 1 для виробничої 

перевірки 

Пористість і пори заповнені 

в’яжучим (VFB) 

 

EN 12697-8 

Використання насипної щільності 

відповідно до EN 12697-6, 

процедура А, у повітряному 

середовищі. 

Використання максимальної 

щільності відповідно до EN 12697-5, 

використовуючи процедуру A у воді. 

1 

Водостійкість EN 12697-12, метод A, за заданої 

температурою  
1 

Стійкість до постійної 
деформації 

EN 12697-22, компактне обладнання, 

процедура А. 
1 

Жорсткість EN 12697–26 1 

Низькотемпературні 

властивості 

EN 12697–46 
1 

Стійкість до паливаа 

(аеродромів) 

EN 12697–43 
1 

Стійкість до обледенінняа 

(аеродромів) 

EN 12697–41 
1 

a  Вимоги до гарячеукочений асфальтобетону призначеного для використання на 

аеродромних покриттях 
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B.5 Щебенево-мастиковий асфальтобетон (EN 13108-5) 

Таблиця B.5 - Тип та кількість випробувань для щебенево-

мастикового асфальтобетону 

Характеристика Метод випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Вміст в’яжучого  EN 12697-1 (вміст розчиненого 

в’яжучого) або EN 12697-39 (вміст 

в’яжучого після випалювання) 

1 для виробничої 

перевірки 

Гранулометричний склад EN 12697-2 1 для виробничої 

перевірки 

Пористість включаючи пори 

заповнені в’яжучим (VFB) і 

пори в мінеральному 

заповнювачі (VMA) 

EN 12697-8 

Використання насипної щільності 

відповідно до EN 12697-6, 

процедура В, у сухому стані з 

насиченою поверхнею. 

Використання максимальної 

щільності відповідно до EN 12697-5, 

використовуючи процедуру A у воді. 

1 

Пористість у гіраторно 

ущільнених зразках 

EN 12697-31 
1 

Стікання в’яжучого  EN 12697-18 1 

Водостійкість EN 12697-12, метод A, за заданої 

температури або метод В 
1 

Стійкість до стирання 

шипованими шинами 

EN 12697-16, метод A 
1 

Стійкість до постійної 
деформації 
Для асфальтобетону, 

призначеного для 

максимального 

навантаження на вісь менше 

13 Мг (тонн). 

EN 12697-22, компактне обладнання, 

процедура B. 

1 

Стійкість до постійної 
деформації 
Для асфальтобетону, 

призначеного для 

максимального 

навантаження на вісь 13 Мг 

(тонн) і більше. 

EN 12697-22, повномаштабне 

обладнання 

1 

Стійкість до постійної 
деформації 

EN 12697-25, метод B, випробування 

на тривісний стиск 
1 
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Кінець таблиці В.5 

Характеристика Метод випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Жорсткість EN 12697–26 1 

Втома для проектування 

асфальтобетону, заснована 

на двохточкових критеріях 

втоми 

EN 12697–24:2012, Додаток А 

1 

Втома для проектування 

асфальтобетону, заснована 

на чотирьохточкових 

критеріях втоми 

EN 12697–24:2012, Додаток D 

1 

Низькотемпературні 

властивості 

EN 12697–46 
1 

Стійкість до паливаа 

(аеродромів) 

EN 12697–43 
1 

Стійкість до обледенінняа 

(аеродромів) 

EN 12697–41 
1 

Тріщиноутворення 
(тріщиностійкість) 

EN 12697–44 1 

Тертя після полірування EN 12697–49 1 

a  Вимоги до щебенево-мастикового асфальтобетону призначеного для використання 
на аеродромних покриттях 

 

B.6 Литий асфальтобетон (EN 13108-6) 

Таблиця B.6 - Тип та кількість випробувань для литого 

асфальтобетону 

Характеристика Метод випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Вміст в’яжучого  EN 12697-1 (вміст розчиненого 

в’яжучого) або EN 12697-39 (вміст 

в’яжучого після випалювання) 

1 для виробничої 

перевірки 

Гранулометричний склад EN 12697-2 1 для виробничої 

перевірки 

Колії (стійкість до постійної 

деформації) для вантажів, 

що перевозяться, для 

необхідних значень колії 

більше 2,5 мм 

EN 12697-20, для D ≤ 11,2 мм або 

EN 12697-21, для D> 11,2 мм 

1 
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          Кінець таблиці В.6 

Характеристика Метод випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Колії (стійкість до постійної 

деформації) для пішохідних 

та велосипедних доріжок 

EN 12697-20, для D ≤ 11,2 мм або 

EN 12697-21, для D> 11,2 мм 1 

Колії (стійкість до постійної 

деформації) для 

максимальних значень які 

дорівнює або менше 2,5 

мм, при вимірюванні за  

EN 12697-20 

EN 12697-25, одновісне 

випробування на циклічне 

стиснення, метод A2 
1 

Стійкість до паливаа 

(аеродромів) 

EN 12697–43 
1 

Стійкість до обледенінняа 

(аеродромів) 

EN 12697–41 
1 

Низькотемпературні 

властивості 

EN 12697–46 
1 

a  Вимоги до литого асфальтобетону призначеного для використання на аеродромних 

покриттях 

 

B.7 Пористий асфальтобетон  (EN 13108-7) 

Таблиця B.7 - Тип та кількість випробувань для пористого 

асфальтобетону 

Характеристика Метод випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Вміст в’яжучого  EN 12697-1 (вміст розчиненого 

в’яжучого) або EN 12697-39 (вміст 

в’яжучого після випалювання) 

1 для виробничої 

перевірки 

Гранулометричний склад EN 12697-2 1 для виробничої 

перевірки 

Пористість  EN 12697-8 

Використання насипної щільності 

відповідно до EN 12697-6, 

процедура D, за розмірами. 

Використання максимальної 

щільності відповідно до EN 12697-5, 

використовуючи процедуру A у воді. 

1 
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          Кінець таблиці В.7 

Характеристика Метод випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Проникність EN 12697-19 1 

Стійкість до постійної 
деформації 
Для асфальтобетону, 

призначеного для 

максимального 

навантаження на вісь менше 

13 Мг (тонн). 

EN 12697-22, компактне обладнання, 

процедура B. 

1 

Стійкість до постійної 
деформації 
Для асфальтобетону, 

призначеного для 

максимального 

навантаження на вісь 13 Мг 

(тонн) і більше. 

EN 12697-22, повномаштабне 

обладнання 

1 

Стійкість до постійної 
деформації 

EN 12697-25, метод B, випробування 

на тривісний стиск 
1 

Водостійкість EN 12697-12, метод A, за заданої 

температури або метод В 

1 

Низькотемпературні 
властивості 

EN 12697–46 1 

Спорідненість бітум-

заповнювач (аеродроми) 

EN 12697-11, статичний метод 
1 

Стікання в’яжучого  EN 12697–18 1 

Втрата частинок EN 12697–17 1 

Стійкість до паливаа 

(аеродромів) 

EN 12697–43 
1 

Стійкість до обледенінняа 

(аеродромів) 

EN 12697–41 
1 

Тертя після полірування EN 12697–49 1 

a  Вимоги до пористого асфальтобетону призначеного для використання на 

аеродромних покриттях 
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B.8 Асфальтобетон для ультратонких шарів, AUTL (EN 13108-9) 

Таблиця B.8 - Тип та кількість випробувань для асфальтобетону 

для ультратонких шарів, AUTL 

Характеристика Метод випробувань 

Мінімальна 

кількість 

результатів 

Вміст в’яжучого  EN 12697-1 (вміст розчиненого 

в’яжучого) або EN 12697-39 (вміст 

в’яжучого після випалювання) 

1 для виробничої 

перевірки 

Гранулометричний склад EN 12697-2 1 для виробничої 

перевірки 

Пористість  EN 12697-8 

Використання насипної щільності 

відповідно до EN 12697-6, 

процедура D, за розмірами або  

процедура В у сухому стані з 

насиченою поверхнею. 

Використання максимальної 

щільності відповідно до EN 12697-5, 

використовуючи процедуру A у воді. 

1 

Водостійкість EN 12697-12, метод A, за заданої 

температури або метод В 

1 

Стійкість до паливаа 

(аеродромів) 

EN 12697–43 
1 

Стійкість до обледенінняа 

(аеродромів) 

EN 12697–41 
1 

Низькотемпературні 
властивості 

EN 12697–46 1 

Тертя після полірування EN 12697–49 1 

a  Вимоги до асфальтобетону для ультратонких шарів призначеного для використання 
на аеродромних покриттях 
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ДОДАТОК C 

(нормативний) 

Методи приготування зразків 

 

С.1 Загальні положення 

Зразки бітумомінеральної суміші для випробовування повинні бути 

ущільнені з відповідно до одного з методів, наведених у таблиці C.1, 

методів C.1.1-C.1.25, якщо інше не зазначено в відповідному методі 

випробування або отримані шляхом буріння або вирізання із 

випробувальної зони (C.1.26) або з пластин відповідно до таблиці C.1, 

метод C.1.19, C.1.20, C.1.24 або C.1.25. Метод та зусилля ущільнення, 

ступінь ущільнення або пористість вибираються так, як зазначено у 

стандарті на матеріал. Повторно ущільнені зразки не можуть 

використовуватися для перевірки механічних властивостей. 

ПРИМІТКА Механічні властивості це такі властивості як: стійкість по 

Маршалу, стійкість до деформації, жорсткість, втома, непряме розтягнення 

тощо. 

C.2 Енергія ущільнення 

Таблиця С.1, методи C.1.1 - C.1.16, повинні використовуватися там, де 

зразки будуть ущільнені в конкретному пристрої з певним 

енергоспоживанням (число ударів, кількість обертань, кількість проходів 

колеса і т.д.). У кожному випадку зразки повинні бути ущільнені відповідно 

до методу випробування EN за при температури, зазначеній для марки 

використовуваного бітуму.  Протокол типових випробувань повинен містити 

посилання на використовуваний метод випробувань, всю інформацію, 

необхідну для цього методу випробування, і, зокрема, температуру 

ущільнення та розміри зразка. 

Виробник повинен забезпечити чіткі вимоги щодо температури 

ущільнення. 
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ПРИМІТКА Таблиця С.1, метод C.1.14, також можуть 

використовуватися для ущільнення повторно нагрітих вирізаних зразків з 

метою отримання значення об'ємної щільності при "відмові". 

C.3 Розрахункова щільність 

Насипна щільність, визначена відповідно до стандартів EN 12697-6 та 

D.2, зразків, ущільнених або повторно ущільнених відповідно до методу, 

обраного з табл. C.1, C.1.1 до C.1.13, застосовується, якщо розрахункова 

щільність необхідна для визначення або знаходження ступеня ущільнення. 

Якщо використовується розрахункова щільність, то завжди має бути 

повний опис, визначений в розділі C.1, методу і умов, на які він 

посилається. 

Повторне ущільнення вирізаних зразків, призначене для визначення 

розрахункової щільності, має відбуватися за такою процедурою: 

Керни нагріваються так, щоб їх можна було розбити на дрібні 

шматочки. Потім бітумомінеральна суміш нагрівається в печі до 

досягнення температури змішування для заданої марки бітуму, як 

визначено в EN 12697-35, а потім зразки повинні бути повторно ущільнені 

згідно з відповідними методами ущільнення, вибраними з Таблиці С.1. 

При використанні вібраційного ущільнення потрібно дотримуватися 

процедури, описаної в EN 12697-32. 

C.4 Ступінь ущільнення 

Якщо зразки повинні бути ущільнені до заздалегідь визначеного 

ступеня ущільнення, це визначається в термінах «відсоток від 

розрахункової щільності» P. 

При використанні «відсоток від розрахункової щільності» P, 

необхідний ступінь ущільнення повинен бути визначений в термінах 

верхньої PU і нижньої PL меж. Зразки повинні бути випробувані з метою 

перевірки, що їх об'ємна щільність знаходиться між цими верхніми і 

нижніми межами. «Відсоток від розрахункової щільності» P повинен бути 

визначений і обчислений наступним чином: 
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𝑃 =
𝐵specimen

𝐵reference
× 100                                                                                                (С. 1) 

де 

Р це відсоток розрахункової щільності (%); 

𝐵specimen  це об'ємна щільність випробовуваного зразка, визначена 

відповідно до EN 12697-6 та Додатку B; 

𝐵reference  це розрахункова щільність, як визначено в C.3. 

C.5 Пористість 

Зразки для випробування повинні бути випробувані, щоб перевірити, 

що зміст пір в них знаходиться між цими верхніми і нижніми межами. Зміст 

пір в зразках повинно бути визначено відповідно до Стандарту EN 12697-8 

і розділом D.2 на підставі значення об'ємної щільності, визначеного 

відповідно до Стандарту EN 12697-6 і Додатку B. 

При використанні пористості V, необхідний рівень пористості повинен 

бути визначений в термінах верхньої VU і нижньої меж VL. Зразки потрібно 

перевірити, чи їхня пористість знаходиться між верхніми та нижніми 

межами. Пористість зразків повинна визначатися відповідно до стандарту 

EN 12697-8 та додатку D.2, виходячи з об'ємної щільності, визначеної 

відповідно до EN 12697-6 та додатку B. 
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Таблиця С.1 - Ущільнення випробувальних зразків 

Посилання Метод Стандарт 
Ущільнююче 

зусилля 

Ступінь 

ущільнення 
Пористість 

С.1.1 

Ударне 

ущільнення 

EN 

12697-30 

2 × 25 ударів - - 

С.1.2 2 × 50 ударів - - 

С.1.3 2 × 75 ударів - - 

С.1.3А 2 × 100 ударів - - 

С.1.4 

Гіраторне 

ущільнення 

EN 

12697-31 

10 обертів - - 

С.1.5 25 обертів - - 

С.1.6 40 обертів - - 

С.1.7 60 обертів - - 

С.1.8 80 обертів - - 

С.1.9 100 обертів - - 

С.1.10 120 обертів - - 

С.1.10А 140 обертів - - 

С.1.11 160 обертів - - 

С.1.11А 180 обертів - - 

С.1.12 200 обертів - - 

С.1.13 240 обертів - - 

С.1.14 
Вібраційне 

ущільнення 

EN 

12697-32 

Відмова - - 

С.1.14А 80 с - - 

С.1.14В 120 с - - 

С.1.15 Вальцювання 
EN 

12697-33 

легке 

ущільнення 
- - 

С.1.16 Вальцювання 
EN 

12697-33 

важке 

ущільнення 
- - 

С.1.17 Ударне 

ущільнення 

EN 

12697-30 
- PL-PU - 

С.1.18 Гіраторне 

Ущільнення 

EN 

12697-31 
- PL-PU - 

С.1.19 Вібраційне 

ущільнення 

EN 

12697-32 
- PL-PU - 

С.1.20 Трамбувальна 

плита 

EN 

12697-33 
- PL-PU - 

С.1.21 Керни з місць 

випробувань 
 - PL-PU - 

С.1.22 Ударне 

ущільнення 

EN 

12697-30 
- - VL-VU 

С.1.23 Гіраторне 

Ущільнення 

EN 

12697-31 
- - VL-VU 

С.1.24 Вібраційне 

ущільнення 

EN 

12697-32 
- - VL-VU 

С.1.25 Трамбувальна 

плита 

EN 

12697-33 
- - VL-VU 

С.1.26 Керни з місць 

випробувань 

 
- - VL-VU 
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ДОДАТОК D 

(нормативний) 

Процедури та умови випробувань 

 

D.1 Процедури та умови випробувань 

Методи випробувань, випробувальні пристрої, умови випробувань та 

тривалість випробувань, які використовуються для визначення 

властивостей бітумомінеральних сумішей, повинні відповідати вимогам 

Додатку B. 

Протокол типових випробувань і всі супутні протоколи випробувань 

повинні включати описи використовуваних деталізованих процедур, 

причому при цьому повинні застосовуватися позначення з таблиць цього 

додатка і позначення зі стандарту на метод випробування таким чином, 

щоб метод, пристрій, умови проведення випробувань і їх тривалість могли 

бути ідентифіковані. 

Якщо для деяких властивостей є кілька випробувальних пристроїв 

або вибір умов (наприклад, температура та час завантаження), виробники 

повинні переконатися, що специфікатор зробив чіткий вибір з наданих 

параметрів. 

D.2 Насипна щільність, максимальна щільність, пористість, пори 

заповнені бітумом та пори в мінеральному заповнювачі 

Об'ємна щільність зразків повинна визначатися відповідно до  

EN 12697-6, використовуючи відповідну процедуру, наведену у Додатку B. 

Максимальна щільність бітумомінеральної суміші визначається 

відповідно до EN 12697-5, процедура А, у воді. 

Пористість, пори заповнені бітумом та пори в мінеральному 

заповнювачі зразків, визначаються відповідно до EN 12697-8, 

використовуючи об'ємну щільність та значення максимальної щільності, 

визначені відповідно до відповідних методів, зазначених у Додатку B. При 

визначенні пористості при встановленій кількості обертань, потрібно це 
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досягти, використовуючи метод, наведений в EN 12697-31, а не прямим 

вимірюванням щільності зразків. 

D.3 Водостійкість 

Водостійкість зразків визначається відповідно до EN 12697-12. 

D.4 Стійкість до стирання шипованих шин 

Стійкість до стирання шипованих шин зразків визначається відповідно 

до EN 12697-16, процедура А. 

D.5 Спорідненість бітуму та заповнювача пористого 

асфальтобетону на аеродромах 

Це випробування виконують для пористих асфальтобетонних 

сумішей, що використовуються тільки на аеродромах. Спорідненість 

заповнювача та бітуму визначається відповідно до EN 12697-11 статичним 

методом. 

D.6 Стійкість до постійної деформації шляхом випробування 

колісним навантаженням 

Це випробування виконують для асфальтобетону, асфальтобетону 

для надтонких шарів, гарячеукоченого асфальтобетону, щебенево-

мастикового та пористого асфальтобетону. Стійкість зразків до постійної 

деформації шляхом випробування колісним навантаженням повинна 

визначатися відповідно до EN 12697-22. Випробувальний пристрій, умови 

випробувань та тривалість випробовування повинні бути вибрані з таблиці 

D.1. 
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Таблиця D.1 - Стандартні умови випробовування колісним 

навантаженням 

Посилання Обладнання Середовище 

Темпе-

ратура 

° С 

Тривалість 

випробування 

цикли 

Застосовується 

згідно  

EN 13108, частини: 

1 2 4 5 7 

D.1.2 

Компактне 

обладнання, 

процедура А 

Повітря 45 1000 - Х Х - - 

D.1.3 

Компактне 

обладнання, 

процедура А 

Повітря 60 1000 - Х Х - - 

D.1.4 

Компактне 

обладнання, 

процедура В 

Повітря 45 10000 Х Х - Х Х 

D.1.5 

Компактне 

обладнання, 

процедура В 

Повітря 50 10000 

Х 

Х - Х Х 

D.1.6 

Компактне 

обладнання, 

процедура В 

Повітря 60 10000 

Х 

Х - Х Х 

D.1.7 
Повномасштабне 

обладнання 
Повітря 50 30000 

Х 
- - Х Х 

D.1.8 
Повномасштабне 

обладнання 
Повітря 60 3000 

Х 
Х - - Х 

D.1.9 
Повномасштабне 

обладнання 
Повітря 60 10000 

Х 
- - Х Х 

D.1.10 
Повномасштабне 

обладнання 
Повітря 60 30000 

Х 
- - Х Х 

D.1.11 
Повномасштабне 

обладнання 
Повітря 45 30000 

Х 
- - - - 
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D.7 Стійкість до постійної деформації за допомогою 

випробування на тривісний стиск 

Цей тест підходить тільки для асфальтобетону, щебенево-

мастикового та пористого асфальтобетону. 

Стійкість до постійної деформації зразків з точки зору максимальної 

швидкості повзучості fcmax при тривісному стиску повинна визначатися 

відповідно до EN 12697-25, методом B. 

Умови випробовування вибираються з таблиці D.2. 

Таблиця D.2 - Умови випробування на тривісний стиск 

Посилання Шар 
Температура 

кондиціону-

вання 

Температура 

випробува-

ння 

Напруга 
Осьова 

амплітуда 

навантаження 

Частота Імпульс 

D.2.1 Поверхня 15° С 50° С 150 кПа 300 кПа 1 Гц хаверсинус 

D.2.2 Поверхня 15° С 50° С 150 кПа 300 кПа 3 Гц хаверсинус 

D.2.3 Поверхня 15° С 50° С 150 кПа 300 кПа 1с/1с блок 

D.2.4 Поверхня 15° С 60° С 150 кПа 300 кПа 3 Гц хаверсинус 

D.2.5 Поверхня 15° С 60° С 150 кПа 300 кПа 1с/1с блок 

D.2.6 В’яжуче і 

основа 
15° С 40° С 50 кПа 200 кПа 

3 Гц хаверсинус 

D.2.7 В’яжуче і 

основа 
15° С 40° С 50 кПа 200 кПа 

1с/1с блок 

D.2.8 В’яжуче і 

основа 
15° С 40° С 50 кПа 200 кПа 

1 Гц хаверсинус 

D.2.9 В’яжуче і 

основа 
15° С 50° С 50 кПа 200 кПа 

3 Гц хаверсинус 

D.2.10 В’яжуче і 

основа 
15° С 50° С 50 кПа 200 кПа 

1с/1с блок 

 

D.8 Жорсткість 

Це випробування виконують тільки для асфальтобетону, 

гарячеучуваного асфальтобетону та щебенево-мастикових 

асфальтобетонних сумішей. 

Жорсткість зразків визначається відповідно до EN 12697-26. 

Метод, процедура та умови випробувань вибираються з таблиці D.3. 
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Таблиця D.3 - Методи, процедури та умови випробування для 

визначення жорсткості 

Посилання Тип навантаження Температура 
Частота або час 

завантаження 

D.3.1 2PB-TR 15° С 10 Гц 

D.3.2 2PB-TR 30° С 10 Гц 

D.3.3 2PB-TR 15° С 10 Гц 

D.3.4 3PB-TR 15° С 10 Гц 

D.3.5 4PB-TR 20° С 8 Гц 

D.3.5.1 4PB-TR 10° С 10 Гц 

D.3.6 DTC-CY 15° С 10 Гц 

D.3.7 DT-CY або DT-PR 15° С 0,02 с 

D.3.8 IT-CY 10° С 124 с 

D.3.9 IT-CY 15° С 124 с 

D.3.10 IT-CY 20° С 124 с 

D.3.11 СIT-CY 10° С 10 Гц 

D.3.12 СIT-CY 20° С 0,1 Гц 

 

D.9. Втома 

Це випробування виконують тільки для асфальтобетонних і 

щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей. 

Стійкість зразків до втоми визначається відповідно до EN 12697-24. 

Метод вибирається з Додатку B, умови випробування наведені у таблиці D.4. 

Посилання 

Додаток / Тип 

навантаження - 

Тип зразка 

Температура 
Частота або час 

завантаження 

D.4.1 А/2PB-TZ 10° С 25 Гц 

D.4.2 D/4PB-PR 10° С 10 Гц 

D.4.3 А/2PB-TZ 15° С 30 Гц 

D.4.4 D/4PB-PR 20° С 30 Гц 

D.4.5 D/4PB-PR 20° С 10 Гц 

D.4.6 А/2PB-TZ 30° С 10 Гц 

D.4.7 E/СIT-CY 10° С 10 Гц 

D.4.8 E/СIT-CY 20° С 0,1 Гц 
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D.10 Випробування за Маршалом для застосування на 

аеродромах 

Це випробування виконують для асфальтобетонних сумішей, що 

використовуються тільки на аеродромах. 

Випробування за Маршалом проводиться згідно з EN 12697-34. 

D.11 Стійкість до палива для застосування на аеродромах 

Це випробування виконують для сумішей, що використовуються 

тільки на аеродромах. 

Стійкість до палива зразків визначається відповідно до EN 12697-43. 

D.12. Стійкість до обледеніння для застосування на аеродромах 

Це випробування виконують для сумішей, що використовуються 

тільки на аеродромах. 

Стійкість до обледеніння зразка визначається відповідно до  

EN 12697-41. 

D.13 Стікання в’яжучого  

Це випробування виконують тільки для щебенево-мастикових і 

пористих асфальтобетонних сумішей. 

Стікання в’яжучого повинно визначатися відповідно до  

EN 12697-18. 

D.14 Твердість і стійкість до постійної деформації литого 

асфальтобетону 

Визначення твердості доцільно використовувати лише для литих 

асфальтобетонних сумішей. 

Твердість зразка визначається згідно з EN 12697-20 або EN 12697-21. 

Використовуваний метод вибирається з таблиці D.5. 

Одноосьове циклічне випробування на стиск використовується, як 

описано в таблиці B.6. 
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Таблиця D.5 - Методи визначення твердості 

Посилання Метод 

D.5.1 EN 12697-20 

D.5.2 EN 12697-21, випробування W, температура 

випробування 25° С 

D.5.3 EN 12697-21, випробування B 

D.5.4 EN 12697-25, Метод А, хаверсинусоїдальне 

навантаження кривої; навантажується 200 Н 

протягом періоду відпочинку 1,5 с; 

навантаження 875 Н протягом 0,2 с; Діаметр 

плити: 56,4 мм; температура: 50° С; визначення 

деформації після імпульсу навантаження 2500 і 

5000. 

 

D.15 Проникність 

Це випробування виконують тільки для пористих асфальтобетонних 

сумішей. 

Проникність зразка визначається відповідно до EN 12697-19. 

D.16 Втрата частки пористого асфальтобетону 

Це випробування виконують тільки для пористих асфальтобетонних 

сумішей. 

Максимальна втрата частинок пористого асфальтобетону 

визначається відповідно до EN 12697-17. Необхідно вказати температуру 

випробовування. 

D.17 Суміш SATS Індекс міцності 

Це випробування виконують тільки для асфальтобетонних сумішей. 

Індекс міцності SATS для суміші визначається відповідно до  

EN 12697-45. 
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D.18 Низькотемпературні властивості 

Це випробування виконують тільки для асфальтобетону, 

асфальтобетону для надтонких шарів (BBTM), гарячеукочуваного 

асфальтобетону, щебенево-мастикового асфальтобетону, литого 

асфальтобетону, пористого асфальтобетону та асфальтобетону для 

ультратонких шарів (AUTL). 

Температура відмови, несправність, визначається відповідно до  

EN 12697-46. 

D.19 Тріщиноутворення (небезпека розповсюдження тріщини) 

Це випробування підходить тільки для асфальтобетонних і 

щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей. 

Середнє тріщиноутворення KIc визначається відповідно до  

EN 12697-44 при температурі випробувань 0° С. 

D.20 Тертя після полірування (FAP) 

Це випробування виконують тільки для асфальтобетону, 

асфальтобетону для надтонких шарів (BBTM), щебенево-мастикового 

асфальтобетону, пористого асфальтобетону та асфальтобетону для 

ультратонких шарів (AUTL). 

Середнє значення тертя після полірування (FAP) для зразка 

визначається відповідно до EN 12697-49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



прДСТУ  EN 13108-20:201_ 

43 

 

ДОДАТОК E 

(інформаційний) 

Особливі вимоги до аеродромів 

 

Міжнародні правила безпеки застосовуються до робіт з влаштування 

дорожнього покриття на аеродромах таким чином, щоб відповідати нормам 

техніки безпеки для повітряних перевезень. 

Ці інструкції можуть вимагати, щоб повна процедура типових 

випробувань, що відповідає цьому стандарту, була виконана на початку 

проекту укладання дорожнього покриття аеродрому замість того, щоб 

покладатися на історичні дані. Вони також можуть вимагати, щоб суміш 

підлягала випробуванню на будмайданчику до початку основних робіт. 

Найбільш ймовірно, що це буде потрібно для бітумомінеральних 

сумішей, що використовуються у верхніх шарах дорожнього покриття, що 

піддаються впливу реактивних літаків, де пошкодження стороннім об'єктом 

є головним питанням безпеки. 
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