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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12697-39:201_ 

(EN 12697-39:2012, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування 

гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 39. Визначення вмісту 

в’яжучого випалюванням», прийнятий методом перекладу, — ідентичний 

щодо EN 12697-39:2012 (версія en) «Bituminous mixtures. Test methods for 

hot mix asphalt. Part 39: Binder content by ignition». 

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — 

ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають 

законодавству України. 

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 «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено 

«Національне пояснення», виділене рамкою; 

– вилучено «Передмову» до EN 12697-35:2016 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

– долучено національний додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, згармонізованих з міжнародними та європейськими 

нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті). 

Європейські стандарти EN 12597,  EN 12697-1, EN 12697-28, на які є 

посилання у цьому стандарті, в Україні не прийняті, як національні. 

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

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 



прДСТУ EN 12697-39:201_ 

V 

 

Цей стандарт є одним із серії наведених нижче стандартів: 

EN 12697-1 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 1. Вміст розчинених в’яжучих  

EN 12697-2 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. 
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асфальтобетонних сумішей. Частина 3. Відновлення бітуму. Роторний 

випарник 

EN 12697-4 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. 

Частина 4. Видалення бітуму. Розгонка на фракції 
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щільності 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ 

 МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ  

Частина 39. Визначення вмісту в’яжучого випалюванням 

 

BITUMINOUS MIXTURES 

 TEST METHODS FOR HOT MIX ASPHALT  

Part 35. Binder content by ignition 

 

Чинний від 201 -    -        

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт установлює метод випробування для визначення 

кількості в’яжучого в асфальтобетонних зразках випалюванням. Цей метод 

є альтернативою традиційному методу визначення вмісту в’яжучого за 

допомогою розчинників. Цей метод використовують для оцінювання складу 

суміші, оскільки заповнювач, який залишився після випалювання, може 

бути використано для визначення зернового складу суміші та щільності за 

умови, що за досягнення температури не відбудеться  надмірної деструкції  

зерен заповнювача. Результати можуть бути використано для 

контролювання процесу виробництва та перевіряння відповідності суміші 

вимогам. Проте необхідність калібрування перед проведенням аналізу як 

повної суміші, так і кожного з компонентних матеріалів окремо, робить цей 

спосіб легшим для використання з поширеними типами сумішей, а не для  

широкого діапазону різних типів сумішей з заповнювачами із різних 

джерел.  Метод випробування придатний в рівній мірі для випробування 

сумішей, що містять як звичайний, так і модифікований бітум, оскільки для 

кожного типу випробуваної асфальтобетонної суміші кожен раз потрібно 
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виконувати калібрування методу. У разі виникнення будь-яких сумнівів або 

спірних ситуацій потрібно визначити калібрувальну поправку з 

використанням асфальтобетонних сумішей, виготовлених у лабораторії 

(див. A.1 і A.2). 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи, повністю або частково, 

посилаються на цей стандарт та необхідні для застосування цього 

стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені 

посилання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім 

виданням нормативних документів (разом зі змінами). 

EN 12597 Bitumen and bituminous binders — Terminology 

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

Part 1: Soluble binder content 

EN 12697-14 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — 

Part 14: Water content 

EN 12697-27 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — 

Part 27: Sampling 

EN 12697-28 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — 

Part 28: Preparation of samples for determining binder content, water content 

and grading. 

  

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 12597 Бітум та бітумні в’яжучі. Терміни 

EN 12697-1 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтових сумішей. Частина 1. Вміст розчинених в’яжучих  

EN 12697-14 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування 

гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 14. Визначення вмісту води 

EN 12697-27 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування 
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гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 27. Відбирання проб 

EN 12697-28 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування 

гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 28. Готування зразків для 

визначення вмісту в’яжучого, вологості і гранулометричного складу 

ISO 5725 (усі частини) Точність (правильність та презиційність) 

методів вимірювання і результатів. 

 

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ПОЗНАКИ 

 

Нижче надано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять. 

3.1 в’яжуче  (binder) 

бітум та бітумні в’яжучі речовини згідно з EN 12597  

3.2 cкоригований вміст в’яжучого (corrected binder content)  

Вміст в'яжучого з урахуванням калібрувальної поправки, що 

використовують для коригування вмісту компонентів суміші, кількість яких 

може змінюватися у процесі випалювання під дією високої температури, 

що призводить до неправильної інтерпретації результатів 

3.3 калібрувальна поправка 

Середнє значення різниці між фактичним та визначеним вмістом 

в'яжучого для конкретної асфальтобетонної суміші, яке визначене на трьох 

етапах, у процентах 

Примітка 1. Калібрувальна поправка — характеристика, що залежить від 

використовуваних матеріалів, яка являє собою зменшення маси у процесі 

випалювання, обумовлене не в'яжучим, а іншими компонентами. Для визначення вмісту 

в'яжучого випалюванням необхідно попередньо визначити поправки для компонентів 

асфальтобетонної суміші, в першу чергу для заповнювача. 

Примітка 2. Мінеральні заповнювачі відрізняються один від одного зменшенням 

маси під час випалювання, яка залежить від походження заповнювача (петрографічного 

складу). Приклади компонентів, для яких необхідна значна поправка — вапняки, гашене 

вапно та целюлозні волокна. 
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Примітка 3. У додатку А наведено методи визначення калібрувальних поправок. 

3.4 задана температура (target  temperature) 

Температура під час випробування, до якої нагрівають випробуваний 

зразок у печі, без урахування підвищення температури у результаті 

виникнення екзотермічних реакцій під час випалювання в'яжучого.  

Примітка. Задану температуру (зазвичай 540 °С) визначають на стадії 

калібрування 

3.5 час закінчення випробування (test completion time) 

Момент, у який температуру у печі повертають до заданої величини 

після того, як вона перевищила температуру, за якої випробування 

завершують, або момент досягнення зразком постійної маси  

Примітка.  Для печей, обладнаних вбудованими вагами, випробування вважають 

завершеним, коли три послідовних визначення маси, що виконуються з інтервалом 

1 хв, не покажуть зміни маси, що перевищує крайнє відхилення для постійної маси. Для 

печі, не обладнаної вбудованими вагами, випробування закінчують, коли зміна маси 

складу протягом 15 хв не перевищує граничного відхилення для постійної маси. 

 

4 ПРИНЦИП 

 

За цим методом визначають вміст в’яжучого асфальтобетонних 

сумішей випалюванням суміші у печі. 

Вміст в’яжучого визначають з урахуванням калібрувальної поправки. 

Калібрувальні поправки визначають для різних асфальтобетонних сумішей 

або заповнювачів.  Цей стандарт установлює два методи випробування: у 

методі А використовують піч із вбудованими вагами; у методі B допускають 

використання печі із зовнішніми вагами. Редагування (нове калібрування 

або повторне обчислення залежно від методу калібрування, обраного з 

додатку А) повинно бути проведено для кожної суттєвої зміни суміші, 

включаючи зміни у складових матеріалах або їх пропорціях.  

Примітка 1. Процес випалювання повинен мати контрольоване підвищення 

температури, щоб уникнути надмірного нагрівання заповнювача, який може привести 
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до розщеплення зерен заповнювача, ступень якого залежить від їх петрографічного 

складу. 

Примітка 2. Обчислення калібрувальної поправки на основі результатів 

проведеного паралельно екстрагування асфальтобетонної суміші  (А.1 та А.3) доцільно 

проводити для сумішей, проектний склад яких невідомо. 

 

5 ОБЛАДНАННЯ 

 

5.1 Піч 

5.1.1 Піч, що дозволяє випалювати усе в’яжуче, та має 

характеристики згідно з 5.1.2 – 5.1.6 у випадку використання методу А та 

згідно з 5.1.2 – 5.1.4 у випадку використання методу В. 

Примітка 1. Необхідна температура випалювання усього в’яжучого залежить від 

технології, що використовують, та визначають її, як частину процедури калібрування 

(див. додаток А). 

Примітка 2. Піч не повинна працювати у режимі максимальної потужності, 

оскільки це забезпечує гнучкості під час проведення випробування та для збільшення 

строку служби печі. 

5.1.2 Камера печі повинна мати розміри, за яких під час виймання 

зразка він не торкався внутрішніх стінок камери. 

Примітка. Використання камер, що мають великі розміри, покращує умови 

проведення випробування, оскільки це дозволяє використовувати кошики для зразків 

більшого розміру, що, у свою чергу, дозволяє здійснювати розкладання досліджуваного 

матеріалу більш тонким шаром. 

5.1.3 Система автоматичного блокування дверей камери печі, що 

не допускає їх відкриття до закінчення випробування, і система 

попередження, яка сигналізує про завершення програми граничного 

температурного циклу. 

5.1.4 Система, яка скорочує викиди газів, що утворюються під час 

випалювання. Піч повинна бути обладнана системою вентиляції, яка 

видаляє продукти випалювання у витяжну систему або за межі 

приміщення. У разі правильного улаштування дана система не повинна 
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допускати проникнення неприємного запаху у приміщення лабораторії. Піч 

має бути оснащена вентилятором, що забезпечує надходження повітря, 

що дозволить прискорити проведення випробування і зменшити кількість 

диму, що потрапляє в приміщення лабораторії. 

Примітка 1. Система, що скорочує викид газів з печі, може включати в себе 

спеціальний фільтр, а також камеру після випалювання, призначена для видалення 

токсичних залишків, що утворюються під час випалювання в'яжучого. 

Примітка 2. Якщо використовують механічну систему вентиляції, необхідно 

відрегулювати потік повітря, щоб не викликати порушення роботи обладнання 

(наприклад, примусова циркуляція повітря може бути причиною втрати найменших 

фракцій заповнювача та утворення диму). 

5.1.5 Вбудовані ваги, що дозволяють реєструвати зміну маси зразка, 

що знаходиться у корзині для проб, на рівні  0,1 г. Між вагами і камерою 

печі повинна бути забезпечена теплоізоляція. 

5.1.6 Система реєстрації результатів і система попередження.  

Система реєстрації результатів даних і система попередження, яка 

має бути встановлена таким чином, щоб втрата маси між окремими трьома 

послідовними визначеннями, взятими з інтервалом 1 хв наприкінці 

попередньо запрограмованого температурного циклу, не перевищувала 

значень, зазначених у таблиці 1. 

5.2 Металеві корзини, виготовлені з перфорованого листа з 

загартованої нержавіючої сталі або іншого відповідного матеріалу, що 

забезпечує достатній потік повітря через випробуваний зразок, і при цьому 

не допускає його розсипання.  

Розміри корзини повинні бути визначені виробником печі таким 

чином, щоб забезпечити максимальну поверхню для розміщення зразка, та 

залишався вільний простір, достатній для безпечного розміщення та 

виймання зразка. У комплекті повинні бути набори корзин для зразків. 

5.3 Лоток, виготовлений з нержавіючої сталі з розмірами, щоб 

розмістити металеві корзини, зазначені у 5.2. 
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5.4  Піч зі вільною циркуляцією або термоциркуляцією, що 

забезпечує підтримання температури на рівні (110 ± 5) °С навколо зразків. 

5.5 Зовнішні ваги, що забезпечують зважування лотків та зразків, 

маса яких вказана у таблиці 1, з точністю до ± 0,1 м. 

5.6 Захисний одяг: захисні окуляри або маска, рукавиці, стійкі до 

високої температури, і куртка з довгими рукавами. 

5.7 Термостійка поверхня, стійка до температури 650 °С, яка може 

служити для відведення тепла з метою прискорення охолодження корзин 

для зразків, а також захисна клітка, яка повністю ізолює корзини і оберігає 

від випадкового фізичного контакту між зразками. 

Примітка. На клітці має бути прикріплено табличку з написом «Дуже гарячі 

поверхні». 

5.8 Піднос, розмір якого більше розміру корзини для зразків, для 

перенесення зразків після випалювання в'яжучого. 

5.9 Шпателі. 

5.10 Миски. 

5.11 Щітка по металу. 

 

6 ГОТУВАННЯ ЗРАЗКІВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЇ СУМІШІ 

 

6.1 Відбирання зразків здійснюють згідно з EN 12697-28. Необхідні 

розміри зразків надавлено у таблиці 1. Маса випробуваного зразка 

повинна бути тією самою, як і маса зразка, що використано для 

калібрування, з точністю до  100 г. 
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Таблиця 1 — Розмір зразка 

Номінальний максимальний 

розмір отвору сита, мм 
Маса зразка, г 

Максимальна різниця між 

результатами визначення 

постійної маси, г 

4 1 000 – 1 400 0,15 

5,6 або 6,3 або 8 або 10 1 000 – 1 600 0,15 

11,2 або 12,5 або 14 або 16 1 000 – 1 700 0,15 

20 або 22,4 1 000 – 2 400 0,25 

31,5 1 000 – 3 000 0,30 

40 або 45 1 000 – 4 000 0,40 

 

Примітка 1. Якщо маса зразка перевищує ємність обладнання, що 

використовують, випробуваний зразок ділять на відповідні порції, а вміст в’яжучого 

після проведення випробування визначають, як середнє значень скоригованого вмісту 

в’яжучого для окремих порцій. 

Примітка 2. Під час проведення випробування на зразках, що мають велику 

кількість дрібнозернистої суміші, застосовують неповне випалювання в’яжучого. 

6.2 Температура змішування 

Якщо невідомо, чи містить зразок воду, то його висушують до 

досягнення постійної маси у печі за температури (110 ± 2) °C. У якості 

альтернативи можна визначити вміст води у зразку згідно з EN 12697-14 і 

потім внести у результати випробування відповідні поправки. 

Примітка. Якщо випробуваний зразок був вологим, а поправка не була 

врахована, то зменшення маси буде пов’язано за рахунок випалювання в’яжучого, а не 

за рахунок води, що випарувалась.  

 

7 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ 

 

7.1 Загальні положення 

7.1.1 Значення калібрувальної поправки для конкретної 

асфальтобетонної суміші визначають згідно з додатком A безпосередньо 

або на підставі раніше отриманих результатів. Процедура калібрування 
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(або повторного обчислення на підставі результатів аналізу сухих 

заповнювачів, що входять до складу суміші) потрібно виконувати і 

регулярно повторювати під час проведення приймальних випробувань 

суміші, а також щоразу, коли відбувається значна зміна у проектному 

складі суміші. До значних змін складу суміші відносять: 

— зміни в походженні будь-якого з компонентів (особливого 

регенерованого асфальтобетону), і / або  

— зміна пропорції використовуваних компонентів (крім в'язкої 

речовини або регенерованого асфальтобетону) на 10% або більше 

відносно початкового складу, і / або  

— зміна кількості регенерованого асфальтобетону який додається на 

5% або більше відносно початкового складу, і / або 

— зміна заданого вмісту в'яжучого більше ніж на 0,5%. 

Примітка 1. Обчислення калібрувальної поправки на основі паралельного 

аналізу методів екстрагування в’яжучого (А.1 та А.3) підходить для сумішей, для яких 

проектні пропорції складових матеріалів невідомі. 

Примітка 2. На результати випробування методом випалювання може вплинути 

тип використовуваного заповнювача для виготовлення асфальтобетонної суміші. 

Примітка 3. Мінеральні заповнювачі (а також органічні волокна) залежно від 

походження (петрографічного складу) демонструють під час випробування різну ступінь 

зменшення маси. Приклади компонентів, присутність яких вимагає внесення значної 

поправки — вапняки, гашене вапно і целюлозні волокна. За наявності у суміші таких 

компонентів калібрувальна поправку визначають на підставі дослідження мастики (A.4). 

7.1.2 Випробування виконують з використанням того самого 

обладнання, яке використовують для калібрування, включаючи печі та 

корзини для зразків. 

7.1.3 Перед початком випробування нагрівають піч. Записують 

температуру печі на початку випробування. 

7.1.4 Продовжують процедуру відповідно до 7.2 (метод А) для печей 

із вбудованими вагами або до 7.3 (метод B) для печей без вбудованих ваг. 

Примітка. За необхідності після визначення вмісту в’яжучого можна визначити 

зерновий склад заповнювача згідно з додатком В. 
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7.2 Процедура випробування печі з вбудованими вагами 

(метод А) 

7.2.1 Зразок зважують за температури (110 ± 5) °С на зовнішніх вагах, 

записують масу зразка Ws,w, у грамах, з точністю до 0,1 г. 

7.2.2 Усі корзини по черзі розміщують на лотки, не допускаючи 

значної втрати температури. За можливості відповідну пропорцію зразка 

рівномірно розміщують над кожною корзиною для зразків перед тим, як 

розміщувати наступну. Потрібно слідкувати за тим, щоб матеріал не 

торкався на деякій відстані від краю корзини. Для розрівнювання зразків 

використовують лопатку або шпатель. 

Примітка. Для отримання точних результатів після визначення Ws,w не можна 

допускати охолодження випробуваної пропорції до 110 °С протягом більше ніж 3 хв до 

завантаження у піч. 

7.2.3 Зважують та фіксують масу зразка, корзин (и) для зразків та 

лотка Wt + s, у грамах, на зовнішніх вагах з точністю до 0,1 г. 

7.2.4 Корзини та лотки розміщують у печі, щоб вони не контактували 

ні зі стінкою печі, ні з датчиком температури чи з іншими виступами 

всередині печі. Після попереднього прогрівання печі запускають відповідну 

програму випалювання відповідно до інструкцій виробника.  

7.2.5 Випалювання виконують, доки показник ваг не покаже 

стабілізацію маси зразка, а діапазон трьох послідовних зважувань, взятих з 

інтервалом 1 хв, знаходиться у межах постійної маси згідно з таблицею 1. 

Виймають корзини для зразків, розмістивши їх на термостійкій поверхні, та 

одразу накривають їх теплозахисним пристроєм, дають охолонути до 

приблизно кімнатної температури, що дозволить безпечно працювати зі 

зразками.    

Примітка 1. Контакт зразка з внутрішньою стінкою може унеможливити 

стабілізацію результатів вимірювання маси. 

Примітка 2. Час охолодження зразків, вийнятих з печі, у першу чергу залежить 

від розміру зразків та їх розподілення у корзині. Час охолодження до приблизно 

кімнатної температури не буде менше ніж 30 хвилин. 
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7.2.6 За допомогою вбудованих ваг фіксують втрату маси Wloss, у 

грамах. Потім зважують на зовнішніх вагах та фіксують масу зразка, 

корзини для зразків та лотка Wt + a, у грамах, з точністю до 0,1 г. 

Примітка. Wt + a не вимірюють, якщо B розраховують із використанням Wloss, але B 

мають розраховувати кожен раз з використанням WS та Wa для довідкової інформації, 

оскільки вбудовані ваги вимірюють втрату маси за підвищеної температури. 

7.3 Процедура для печі без вбудованих ваг (метод В) 

7.3.1 Зважують та фіксують маси корзин (и) та лотка Wt, у грамах за 

кімнатної температури. Корзину (и) розміщують у лоток та рівномірно 

розподіляють зразок у корзині (ах). Зважують та фіксують маси зразків, 

корзин (и) та лотка Wt + s, у грамах, з точністю до 0,1 г. 

7.3.2 Зразок нагрівають у печі за температури випробування ± 5 °C 

протягом часу, визначеного під час калібрування ± 5 хв. 

7.3.3 Виймають зразок із печі та дають йому охолонути до 

температури нижче ніж 35 °C. Зважують та фіксують маси зразка, 

корзин (и) та лотка Wt + a, у грамах, з точністю до 0,1 г. 

7.3.4 Зразок знову розміщують у печі. Після нагрівання печі до 

заданої температури, зразок нагрівають ще протягом 15 хв. Повторюють 

7.3.3, щоб визначити масу зразка після додаткового часу випалювання. 

7.3.5 Повторюють 7.3.4, доки зміна маси зразка після 15 хв 

додаткового часу випалювання не буде менше значень, наведених у 

таблиці 1. 

 

8 ОБЧИСЛЕННЯ 

 

8.1 Метод А 

8.1.1 Загальну масу бітумомінеральної суміші до випалювання Ws, w, 

визначають 7.2.1, у грамах. 
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8.1.2 Якщо зразок попередньо не висушували до постійної маси, 

розраховують висушену загальну масу бітумомінеральної суміші до 

випалюваня Ws, у грамах, з використанням формули (1): 

𝑊s = 𝑊s,w × (
100

100+𝑀
),                                           (1) 

де Ws — маса висушеної бітумомінеральної суміші до випалювання, у 

грамах (г); 

Ws,w  — загальна маса бітумомінеральної суміші до випалювання, у 

грамах (г); 

M — вміст вологи, визначений згідно з EN 12697-14, у відсотках (%). 

Якщо зразок попередньо висушували до постійної маси, висушена 

маса бітумомінеральної суміші до випалювання Ws, у грамах, дорівнює масі 

бітумомінеральної суміші до випалювання Ws,w, у грамах. 

Загальну масу заповнювача, що залишився після випалювання, Wa  , у 

грамах, обчислюють за формулою (2): 

𝑊a = 𝑊t+a −𝑊t,                                                  (2) 

де Wа — загальна маса заповнювача, що залишився після 

випалювання, у грамах (г); 

Wt+a  — загальна маса бітумомінеральної суміші, корзин (и) та лотка 

після випалювання, у грамах (г); 

Wt  — загальна маса корзин (и) та лотка, у грамах (г). 

8.1.4 Скоригований вміст в’яжучого у зразку відносно до маси 

бітумомінеральної суміші B, у відсотках, розраховують за формулою (3): 

𝐵 =
(𝑊s−𝑊a)

𝑊𝑠
× 100 − 𝐶F =

𝑊loss

𝑊𝑠
× 100 − 𝐶F,                          (3) 

де B — скоригований вміст в’яжучого зразка бітумомінеральної 

суміші, у відсотках (%); 

 Ws — загальна маса висушеної бітумомінеральної суміші до 

випалювання, у грамах (г); 

Wа — загальна маса висушеного заповнювача, що залишився після 

випалювання, у грамах (г); 
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CF — калібрувальна поправка, у відсотках (%); 

Wloss — зменшення маси, яке визначають на підставі значень 

вбудованих ваг, у грамах (г). 

Примітка. Обчислення B з використанням Wloss виконується швидше, але B 

потрібно обчислювати з використанням WS та Wa для довідкової інформації, оскільки 

вбудовані ваги вимірюють втрату маси за підвищеної температури 

8.2 Метод B 

8.2.1 Загальну масу бітумомінеральної суміші до випалювання Ws,w, у 

грамах, обчислюють за формулою (4): 

𝑊s,w = 𝑊t+s −𝑊t,                                                  (4) 

де Ws,w — загальна маса бітумомінеральної суміші до випалювання, у 

грамах (г); 

Wt+s — маса бітумомінеральної суміші, корзин (и) для зразків та лотка 

до випалювання, у грамах (г); 

Wt — маса корзин (и) для зразків та лотка, у грамах (г). 

8.2.2 Загальну масу висушеної бітумомінеральної суміші до 

випалювання Ws, у грамах, обчислюють згідно з 8.1.2. 

8.2.3 Загальну масу заповнювача, що залишився після випалювання, 

Wа, у грамах, обчислюють за формулою (5): 

𝑊a = 𝑊t+a −𝑊t,                                              (5) 

де Wа — загальна маса заповнювача, що залишився після 

випалювання, у грамах (г); 

Wt+a  — загальна маса бітумомінеральної суміші, корзин (и) для зразків 

та лотка після випалювання, у грамах (г); 

Wt — загальна маса корзин (и) для зразків та лотка, у грамах (г). 

8.2.4 Скоригований вміст бітуму у зразку бітумомінеральної суміші B, 

у відсотках, розраховують відповідно до 8.1.4. 
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9 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Протокол випробування повинен містити таку інформацію: 

а) ідентифікаційний номер, тип суміші та її склад; 

b) дата та час випробування та прізвище виконавця; 

с) посилання на цей стандарт; 

d) значення калібрувальної поправки та метод її визначення; 

e) максимальна температура під час випробування; 

f) вміст в’яжучого (округляють до 0,1 % за масою); 

g) зерновий склад заповнювача та його щільність, за необхідності; 

h) будь-які спостереження, які можуть вплинути на результати. 

 

10 ТОЧНІСТЬ 

 

10.1 Проведено два точних експерименти з використанням процесу 

випалювання за методом А відповідно до ISO 5725 (усі частини).  У 

таблиці 2 та таблиці 3 представлені результати дослідження, виконані 

методом порівняльних досліджень, окремо проведених у лабораторіях 

Великобританії та Данії відповідно. Для методу B точність ще не 

визначено. 

Таблиця 2 — Точність визначення вмісту в’яжучого  

Вміст в’яжучого у суміші, m, % за 

масою 
4,0 5,0 6,0 7,0 

Повторюваність, r, % за масою 0,36 0,36 0,37 0,37 

Відтворюваність, R, % за масою 0,60 0,71 0,82 0,93 

 

Примітка. Дані щодо точності, що містяться у таблиці 2, отримані під час 

аналізування 4 типів сумішей із двома повторюваннями (і додатковим третім 

повторенням з використанням розчинника), результати отримані з 12 лабораторій, дані 

однієї з яких були відхилені, як віддаленні спостереження. Три суміші випробували до їх 

ущільнення, тоді як четверта суміш, була взята з ущільненого шару. 
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Таблиця 3 — Точність визначення вмісту в’яжучого  

Короткий опис 

Точність 

повторюваності, 

r, % за массою 

Точність 

відтворюваності, 

R, % за масою 

Основа асфальтобетонного покриття, GAB, тип 

16 
0,30 0,33 

Шар зносу із закритою структурою АВ 8t 0,17 0,19 

Зв’язувальний шар ABB 16 PmB 0,25 0,33 

 

10.2 На підставі усереднення значень таблиці 2 і таблиці 3 можна 

прийняти точність повторюваності r, рівна 0,31% (масова частка), а 

точність відтворюваності, R, рівна 0,56% (масова частка). 

Примітка. Для деяких сумішей допустима різниця між двома результатами 

дорівнює половині допустимого відхилення вмісту в'яжучого. 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

ОБЧИСЛЕННЯ КАЛІБРУВАЛЬНОЇ ПОПРАВКИ 

 

А.1 Загальні положення 

А.1.1 Калібрувальну поправку можна визначити за допомогою трьох 

альтернативних методів згідно з А.2, А.3 або А4. 

Примітка. Деякі печі мають функцію автоматичного калібрування суміші. 

Застосування таких печей не заборонено за умови, що подібні результати можуть бути 

підтверджені з використанням визнаного статистичного методу атестації. 

А.1.2 Якщо значення калібрувальної поправки буде більше ніж 0,70 % 

або якщо зерновий склад заповнювача, що залишається після 

випалювання, буде відрізнятися від зернового складу виготовленої 

асфальтобетонної або суміші заповнювача, потрібно повторити процес 

калібрування із встановленням нижчої заданої температури. Температуру 

потрібно знижувати з кроком 20 °C до 480 °C або до тих пір, доки значення 

калібрувальної поправки не буде менше ніж 0,70 %, а зерновий склад 

заповнювача, що залишається після випалювання, не буде таким самим, 

як у виготовленої асфальтобетонної або суміші заповнювача. Задана 

температура для подальших вимірювань повинна бути: 

— 480 °C та  

— повинна відповідати максимальній температурі, за якої вдалося 

отримати значення калібрувальної поправки, що не перевищує більше ніж 

0,70 %, і такий самий зерновий склад заповнювача, що залишається після 

випалювання, як у виготовленої асфальтобетонної суміші або суміші 

заповнювача. Калібрувальна поправка має бути калібрувальним 

значенням за заданої температури. 

Примітка 1. Деякі типи заповнювачів, такі як базальт і гравій, можуть призвести 

до незвично високих значень калібрувальної поправки (> 0,70 %), що може привести до 

хибних результатів під час визначення зернового складу асфальтобетонної суміші 

класифікації, якщо не було використано нижчі температури випалювання. 
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Примітка 2. Якщо асфальтобетонна суміш містить великі фракції вапнякового 

заповнювача, отримання вихідної зернистості може виявитися неможливим. У такому 

випадку краще виконувати калібрування за 540 °C (за умови, що значення 

калібрувальної поправки буде не більше ніж 0,70 %), ніж ризикувати не досягти повного 

випалювання в'яжучого (наприклад, краще отримати невелике відхилення під час 

визначення вмісту найбільших фракцій у суміші, ніж неправильно визначити вміст 

в'яжучого). Однак, процес спалювання практично не впливатиме на результат ситового 

аналізу. 

Примітка 3. Якщо використовують інфрачервону піч, неможливо зменшити 

температуру випалювання. У таких випадках найвище значення калібрувальної похибки 

може бути прийнято до 0,85 %. 

А.2 Калібрування на основі бітумних сумішей, виготовлених у 

лабораторії 

A.2.1 Якщо лабораторний змішувач не використовували для 

виготовлення асфальтобетонної суміші з подібним складом, 

безпосередньо перед виготовленням суміші для калібрування готують 

одне замішування із заданим вмістом бітумом та відкидають його для 

отримання наступних зразках вірного вмісту в’яжучого.  

Примітка.  Відкидання першого замішування виконують для того, щоб 

гарантувати, що усі елементи змішувача будуть відповідним чином вкриті в’яжучим, і 

процес змішування не буде впливати на результати аналізу. 

A.2.2 Три зразки суміші готують у лабораторних умовах із заданим 

вмістом в’яжучого та заданим зерновим складом масами, визначеними у 

таблиці 1. 

A.2.3 Зразки, які щойно виготовили, розміщують у корзини для 

зразків. Якщо зразки встигли охолонути, їх ставлять у піч за температури 

(110 ± 5) °С, щоб пом'якшити суміш перед розміщенням у корзинах для 

зразків. 

A.2.4 Зразки випробовують відповідно до методів випробування, 

наведених у розділі 7. Якщо використовують B згідно з 7.3, фіксують 

температуру кожні 30 с та час від початку випробування, доки температура 

не впаде до заданого значення. Продовжують фіксувати час до 
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завершення випробування, включаючи додатковий час, вказаний у 7.3.3 та 

7.3.5, і визначають час завершення випробування, коли температура 

повернеться до заданої температури до завершення випробування. 

Примітка. Температура збільшується вище заданої температури внаслідок 

екзотермічної реакції випалювання в’яжучого і повертається до заданої температури, 

коли усі горючі речовини випалені. 

A.2.5 Визначення зернового складу виконують згідно з додатком В.  

A.2.6 Виміряне зменшення маси CSi, у відсотках, обчислюють для 

кожного зразка за формулою (А.1): 

𝐶Si =
(𝑊𝑠−𝑊a)

𝑊s
× 100,                                      (А.1) 

де CSi — виміряне зменшення маси, у відсотках (%); 

Wa — загальна маса заповнювача, що залишився після випалювання, 

у грамах (г); 

Ws — загальна маса зразка бітумомінеральної суміші до 

випалювання, у грамах (г). 

A.2.7 Значення калібрувальної поправки для суміші CF, у відсотках, 

обчислюють як середнє значення трьох результатів за формулою (А.2): 

𝐶F =
(𝐶S1+𝐶S2+𝐶S2

3
− 𝐵mix,                                 (А.2) 

де CF — калібрувальна поправка, у відсотках (%); 

CSi — виміряне зменшення маси для i-го зразка, у відсотках (%); 

Bmin — заданий вміст в’яжучого, доданого у суміш, у відсотках (%). 

А.3 Калібрування на основі паралельного виконання аналізу з 

використанням  екстрагування 

А.3.1 Готують не менше ніж три зразки бітумомінеральної суміші. 

Кожний зразок ділять на 2 частини згідно з EN 12697-27. 

А.3.2 Аналіз вмісту в’яжучого однієї порції з кожного зразка виконують 

з використанням розчинника відповідно до одного із методів 

екстрагування, наведених у EN 12697-1. 
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А.3.3 Калібрування суміші виконують згідно з А.2.2 – А.2.7, але із 

урахуванням значення вмісту бітуму, визначеного екстрагуванням Bmix. 

Примітка. Якщо калібрування здійснюють на основі паралельного аналізу, але 

без порівняння із сумішшю з відомим складом, точність калібрування буде менше. 

Калібрування відповідно до цього методу полягає у визначенні різниці між 

результатами, які отримані з використанням двох методів, тому на результат впливає 

різниця між методами. 

А.4 Калібрування на основі ситового аналізу сухого 

заповнювача 

Примітка 1. Якщо один і той самий заповнювач використовують для різних 

асфальтобетонних сумішей на одному асфальтозмішувачі, може виявитися вигідним 

визначити калібрувальну поправку окремо для кожного з компонентів, що входять до 

складу відповідних композицій суміші, а потім обчислити сумарне значення 

калібрувальної поправки. 

Примітка 2. Для асфальтобетонних сумішей, що містять гашене вапно або 

целюлозні волокна визначення істинного значення калібрувальної поправки на основі 

методу A.4 неможливо. Замість цього можна визначити калібрувальну поправку для 

заповнювача на основі методу A.2. Потрібно змішати певну кількість попередньо 

висушеного заповнювача з відомою кількістю бітуму для отримання твердої мастики. 

Потім мастику досліджують у печі. Калібрувальну поправку CFF обчислюють за 

формулою (А.3): 

𝐶FF = 𝐶s − 𝐵FM,                                                                (А.3) 

де CFF — калібрувальна поправка, у відсотках (%); 

Cs — виміряне зменшення маси для мастики, у відсотках (%); 

BFM — вміст в’яжучого у мастиці, у відсотках (%). 

А.4.1 Готують три відкалібровані зразки заповнювача та 

регенерованого асфальтобетону (за необхідності). Маса кожного зразка 

повинна відповідати значенням таблиці 1. 

А.4.2 Зразки нагрівають у печі за температури (110 ± 5) °С протягом 

25 хв. 

А.4.3 Зразки випробовують відповідно до розділу 7, зразок 

витримують у печі протягом мінімального часу, вказаного у таблиці А або 

до моменту, коли три послідовних зважування, взятих з інтервалом 1 хв, не 
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покажуть відхилення від постійної маси, вказаного у таблиці А.1, залежно 

від того, який момент настане першим. 

Примітка. Задана температура під час калібрування (але не для подальшого 

випробування сумішей з цим калібруванням) може бути збільшена на 40 °С для 

компенсування відсутності екзотермічної реакції. 

Таблиця А.1 — Час у печі для заповнювача1) (тільки для зразків) 

Маса зразка, г Мінімальний час, хв Максимальне відхилення 

від постійної маси, г 

1 000 – 1 999 40 0,4 

2 000 – 2 999 60 0,7 

3 000 – 4 000 75 0,8 

 

А.4.4 Ситовий аналіз заповнювача, що залишився після 

випалювання, виконують згідно з додатком В. 

А.4.5 Виміряне зменшення маси Сsi, у відсотках, визначають для 

кожного зразка відповідно до А.2.6. 

А.4.6 Якщо регенерований асфальтобетон не використовували, 

значення калібрувальної поправки для заповнювача CFA, у відсотках, для 

зернового складу обчислюють як середнє значення трьох результатів за 

формулою (А.4): 

𝐶FA =
(𝐶s1+𝐶s2+𝐶s3)

3
,                                              (А.4) 

де CFA — калібрувальна поправка для заповнювача, у відсотках (%); 

CSi — виміряне зменшення маси для i-го зразка, у відсотках (%); 

А.4.7 Якщо використовували регенерований асфальтобетон, 

значення калібрувальної поправки для заповнювача CFA, у відсотках, для 

зернового складу обчислюють як середнє значення трьох результатів за 

формулою (А.5): 

 

                                                             
1) Дані таблиці 1 також можуть бути використані у разі використання регенерованого 

асфальтобетону 
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𝐶FA =
(𝐶s1+𝐶s2+𝐶s3)

3
− (𝐵ra ×

𝑃ra

100
),                                              (А.4) 

де CFA — калібрувальна поправка для заповнювача, у відсотках (%); 

CSi — виміряне зменшення маси для i-го зразка, у відсотках (%); 

Bra — оцінювальне значення вмісту в’яжучого у регенерованого 

асфальтобетоні, у відсотках (%); 

Pra — вміст регенерованого асфальтобетону у суміші, у відсотках (%). 

А.4.8 Якщо для даної суміші калібрувальна поправка для 

заповнювача відома, калібрувальну поправку, у відсотках, обчислюють за 

формулою (А.6): 

𝐶F = 𝐶FA × (1 −
𝐵A

100
),                                      (А.6)     

де CFA — калібрувальна поправка, у відсотках (%); 

CFA — калібрувальна поправка для заповнювача, у відсотках (%); 

BA — мінімальний вміст в’яжучого у випробуваній асфальтобетонній 

суміші, у відсотках (%). 

Примітка. Якщо номінальний вміст в’яжучого невідомо, вміст бітуму визначають 

за допомогою ітерації. 

А.4.9 Повторюють А.4.1 – А.4.8, якщо калібрувальну поправку 

визначають для суміші різних типів заповнювачів, для кожного із 

заповнювачів. Калібрувальну поправку для суміші різних типів 

заповнювачів, CF, обчислюють за формулою (А.7): 

CF =
∑(pi×CFA,j)

100
× (1 −

BA

100
),                                          (А.7) 

де CF — калібрувальна поправка, у відсотках (%); 

pi — порція i-го типу заповнювача у випробуваній суміші, у відсотках, 

де ∑(pi) = 100; 

CFA,I — калібрувальна поправка для i-го типу заповнювача у відсотках 

(%); 

BA — мінімальний вміст в’яжучого у випробуваній асфальтобетонній 

суміші, у відсотках (%). 

Примітка. З практичних міркувань на заводі асфальтові суміші можуть бути 

розподілені по групах з однаковою калібрувальної поправкою. 
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 

ЗЕРНОВИЙ СКЛАД  

 

В.1 Зразки залишають у корзинах за кімнатної температури. 

В.2 Вміст корзин переносять на плоский піднос. Щіткою по металу 

зчищають матеріал, що залишився у корзинах. 

В.3 Решта зразка, що складається із заповнювача, за необхідності 

можуть використовувати для проведення ситового аналізу згідно з 

EN 12697-2 і/або для визначення щільності згідно з  EN 1097-6. 

Примітка 1. У разі використання деяких типів заповнювачів може бути 

пошкодження зерен. 

Примітка 2. Надають перевагу методу просіювання у мокрому стані у зрівнянні із 

просіюванням у сухому стані, оскільки дрібні зерна заповнювача під час випалювання 

мають схильність до злипання з крупними зернами, але можуть бути розділені від них 

промиванням, яке виконують у процесі просіювання у мокрому стані 

В.4 Точність визначена відмінностями визначено зернового 

складу 

Точність визначено відмінностями, виявленими під час аналізу 

зернового складу, проведеного у Франції (див. таблицю B.1). 

Франціяа) 

Сито Допустимі відхилення 

10 мм ± 5 % 

6 мм ± 3 % 

2 мм ± 2 % 

0,080 мм ± 0,8 % 

а) Contrôle des enrobés sans solvants (CESS). Une méthode propre et fiable, Eric 

Godard, RGRA n° 806, Mai 2002. 
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