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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1427:201Х (EN 1427:2015, IDT) 

«Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за 

методом кільця і кулі», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо 

EN 1427:2015 (версія en) «Bitumen and bituminous binders - Determination of 

the softening point - Ring and Ball method». 

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, -  

ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

Цей стандарт розроблено на заміну ГОСТ 11506-76 «Битумы 

нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и 

шару (Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм'якшення по 

кільцю і кулі)», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам. 

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; 

- вилучено «Передмову» до EN 1426:2015 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

- долучено національний додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними 

стандартами, посилання на які є в цьому стандарті). 

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

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 
Бітум та бітумні в’яжучі 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗМ’ЯКШЕНОСТІ ЗА МЕТОДОМ 

КІЛЬЦЯ І КУЛІ 

 
Bitumen and bituminous binders 

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS. DETERMINATION OF THE 

SOFTENING POINT BY RING AND BALL METHOD 

 

 
Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт встановлює метод визначення температури 

розм’якшеності бітумів та бітумних в’яжучих в діапазоні значень від 28 °С 

до 150 °С. 

Технічне попередження. Перехід від ртутних термометрів на 

електронні прилади вимірювання температури показав, що визначення 

температури ртутними термометрами не було достатньо точним, щоб 

зробити правильний об’єктивний перехід на електронні прилади. Слід 

звертати особливу увагу на температури розм’якшеності за кільцем і 

кулею, що перевищують 100 °C, адже умови випробувань на сучасному 

обладнанні можуть змінитися у порівнянні з попередньою процедурою. 

Якщо температура нижче ніж 100 °C, різниця в показаннях температури 

між електронним і ртутним паличним термометром є прийнятною у 

порівнянні з повторюваністю цих методів випробувань. [Посилання: 

ASTM E20 Group]. 

Примітка. Метод, що встановлюється цим стандартом, також може 

застосовуватися для випробування бітумних в’яжучих, виділених (наприклад, 

екстракцією) з бітумомінеральних сумішей. 
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Попередження. При проведенні випробування за цим стандартом 

можуть використовуватись небезпечні речовини, операції та обладнання. 

Цей стандарт не передбачає розгляду всіх  небезпечних ситуацій, 

пов’язаних з його застосуванням. Відповідальність за виявлення і 

встановлення заходів щодо забезпечення техніки безпеки та охорони 

здоров’я, а також визначення обмежень щодо застосування цього 

стандарту несе його користувач. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування 

цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені 

видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім 

виданням нормативних документів (разом зі змінами). 

EN 58 Bitumen and bituminous binders - Sampling bituminous binders 

EN 12594 Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples 

EN 12597 Bitumen and bituminous binders - Terminology 

EN ISO 3696:1995 Water for analytical laboratory use - Specification and 

test methods (ISO 3696:1987) 
 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбір проб бітумних в’яжучих 

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготовка проб для випробування 

EN 12597 Бітум та бітумні в’яжучі. Термінологія 

EN ISO 3696:1995 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та 

методи перевіряння (ISO 3696:1987) 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті використано терміни та визначення, наведені в 

EN 12597. 

Нижче подано термін, додатково вжитий в цьому стандарті, та 

визначення позначеного ним поняття. 

3.1 температура розм’якшеності (softening point) 

Температура, при якій в’яжуче за стандартних умов випробування 

набуває певної консистенції. 

 

4 СУТНІСТЬ МЕТОДУ 

 

Два зразки бітумного в’яжучого, що залиті в ступінчасті латунні 

кільця, і на кожному з яких розташована сталева кулька, нагрівають з 

контрольованою швидкістю на рідинній бані. За температуру 

розм’якшеності, що зазначається в протоколі випробування, приймається 

середнє арифметичне значення температур, за яких обидва зразки 

в’яжучого  розм’якшуються достатньою мірою для опускання кожної кульки, 

охопленої бітумним в’яжучим, на глибину (25,0 ± 0,4) мм. 

 

5 РЕАГЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ 

 

5.1 Загальні положення 

Якщо не вказано інше, то використовуються тільки реагенти з 

відомим аналітичним ступенем чистоти та вода зі ступенем чистоти 3 

згідно з EN ISO 3696:1995. 

5.2 Рідина для бані 

5.2.1 Дистильована або деіонізована вода 

Для запобігання утворення на поверхні досліджуваного зразка 

в’яжучого бульбашок повітря, які можуть вплинути на результати 
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випробування, необхідно використовувати свіжозакип’ячену охолоджену 

дистильовану або деіонізовану воду. 

5.2.2 Гліцерин  

Густина гліцерину за температури 20 °С повинна становити 

(1250 ± 10) кг/м3, масова частка основної речовини - не менше ніж 99 %. 

Попередження. Температура спалахнення гліцерину, визначена 

згідно з EN ISO 2592, складає 160 °С. Гліцерин, що має гігроскопічні 

властивості, може містити воду. За температури вище ніж 100 °С, наявність 

в гліцерині води внаслідок розбризкування може призвести до його 

потрапляння на нагрівальні елементи і займання. 

5.3 Розділююча речовина 

Суміш гліцерину з декстрином або тальком або будь-яка інша 

розділююча речовина, наявна у продажу. 

Для запобігання прилипання бітумного в’яжучого до пластини під час 

підготовки зразків бітумного в’яжучого, поверхню металевої пластини 

безпосередньо перед заливанням потрібно обробити тонким шаром 

розділюючої речовини. 

Примітка 1. Нанесення розділюючої речовини полегшується при нагріванні 

пластини приблизно до 40 °С. 

Примітка 2. Замість розділюючої речовини допускається використовувати інші 

матеріали, наприклад, папір для випічки. 

 

6 АПАРАТУРА 

 

6.1 Апарат «Кільце і куля» 

Примітка. Допускається використовувати ручні, напівавтоматичні та 

автоматичні апарати, в комплект яких входять елементи, наведені в  

6.1.1 - 6.1.9. 

6.1.1 Кільця 

Два ступінчасті латунні кільця з розмірами, наведеними на 

рисунку 1. 
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6.1.2 Пластина 

Пласка, полірована, металева пластина з розмірами приблизно 

50 мм × 75 мм, товщиною від 1,5 мм до 2,0 мм, з загнутими вниз краями 

(див. рисунок 2). 

6.1.3 Кульки 

Дві кульки з нержавіючої сталі, діаметром (9,50 ± 0,05) мм і масою 

(3,50 ± 0,05) г кожна. 

6.1.4 Напрямні накладки для центрування сталевих кульок 

Дві латунні напрямні накладки, по одній для кожного кільця. Приклад 

напрямної накладки для центрування кульки наведено на рисунку 3. 

6.1.5 Пластина для утримування кілець і корпус апарату  

Пластина для утримування кілець і корпус апарату мають бути 

виготовлені з нержавіючої сталі або латуні. Пластина (А), для утримування 

двох кілець в горизонтальному положенні, повинна мати форму і розміри, 

зазначені на рисунку 4, і бути закріпленою в корпусі апарату, наведеному 

на рисунку 5. Нижня поверхня ступінчастих кілець повинна бути 

розташована на (25,0 ± 0,4) мм вище верхньої поверхні нижньої пластини 

(В) (див. рисунок 6). Рівень рідини в бані над поверхнею кілець повинен 

бути (50 ± 3) мм. 

Примітка. Інформацію щодо автоматичного апарату дивись в 6.1.9. 

6.1.6 Баня  

Термостійкий скляний стакан з внутрішнім діаметром не менше ніж 

85 мм і висотою від дна посудини не менше ніж 120 мм (див. рисунок 5). 

Примітка. Допускається використовувати низький лабораторний стакан об’ємом 

600 мл. 

6.1.7 Вимірювач температури 

6.1.7.1 Загальні відомості 

Вимірювач температури у воді (що поєднує у собі датчик і пристрій 

зчитування) повинен: 

- вимірювати температуру в діапазоні від 0 °C до 90 °C; 
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- дозволяти зчитування до 0,2 °C або менше;  

- мати точність 0,3 °C або вище. 

Вимірювач температури у гліцерині (що поєднує у собі датчик і 

пристрій зчитування) повинен: 

- вимірювати температуру в діапазоні від  30 °C до 155 °C; 

- дозволяти зчитування до 0,5 °C або менше; 

- мати точність 0,3 °C або вище. 

Бажано використовувати платинові термодатчики, але допускається 

використовувати також інші вимірювачі температури. Термічна інертність 

датчика повинна відповідати контрольному значенню, що 

використовувалося раніше (див. Додаток А). Вимірювач температури 

повинен регулярно проходити калібрування. 

Допускається використовувати ртутні паличні термометри (які 

раніше використовувалися в якості контрольних термометрів, 

див. Додаток А). 

6.1.7.2 Відповідний температурний датчик встановлюється в корпус 

апарата (див. рисунок 5) таким чином, щоб нижня точка його елементу, яка 

визначає температуру, була на одному рівні з нижньою поверхнею кілець і 

була віддалена від них не більше ніж на 13 мм, але термометр при цьому 

не повинен торкатися кілець або пластини для утримання кілець. 

Відповідно до даного методу, під час випробування знімають 

показання підвищення температури, попередньо встановлюють та 

заносять до протоколу випробування значення поправок і застосовують їх 

до спостережуваних показань. 

6.1.8 Змішувач  

Використовується пропелерний змішувач з рівномірною швидкістю 

перемішування або магнітний змішувач/нагрівальна плита, що має 

відповідне покриття, із змішувачем довжиною приблизно 40 мм і діаметром 

8 мм, необхідні для рівномірного розподілу тепла по всьому об’єму бані та 

запобігання утворенню в ній турбулентного потоку. Змішувач повинен бути 
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встановлений таким чином, щоб при проведенні випробування він не 

впливав на зразок в’яжучого. 

Швидкість обертання змішувача повинна складати приблизно 

100 об/хв. 

Лопатку пропелерного змішувача рекомендується розташовувати 

між нижньою пластиною в корпусі апарату і дном склянки (див. рисунок 5). 

Попередження. При використанні електричного пропелерного 

змішувача, він повинен бути заземлений. 

6.1.9 Напівавтоматичне та автоматичне обладнання 

Замість апарату, описаного в 6.1.1 - 6.1.8, допускається також 

використовувати напівавтоматичний або автоматичний апарат (після 

проведення його калібрування). Результати випробування, проведеного із 

застосуванням такого обладнання, повинні бути такими ж, як і результати 

ручного методу випробування, і повинні відповідати вимогам до точності 

ручного методу. При виникненні розбіжностей перевірочним є ручний 

метод випробування із застосуванням апарату, наведеного на рисунку 5. 

Примітка. При використанні автоматичного апарату замість торкання нижньої 

пластини кулька може спричинювати переривання променю світла на відстані 

(25,0 ± 0,4) мм від нижньої поверхні кільця. 

6.2 Калібрування/повірка 

Все обладнання повинно проходити калібрування/повірку не рідше 

ніж один раз на рік. 

 

7 ВІДБІР ТА ПІДГОТОВКА ЛАБОРАТОРНИХ ПРОБ І ЗРАЗКІВ ДЛЯ     

   ВИПРОБУВАННЯ 

 

Лабораторну пробу відбирають відповідно до EN 58, дотримуючись 

усіх запобіжних заходів, необхідних для забезпечення безпеки, і стежачи за 

тим, щоб досліджуваний зразок в’яжучого був репрезентативною частиною 
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лабораторної проби, з якої його відібрали. Досліджуваний зразок готують 

відповідно до EN 12594. 

Для модифікованих бітумів зразок в’яжучого  відбирають в кількості, 

необхідній для заповнення чотирьох кілець, на випадок, якщо буде 

потрібно проведення повторного випробування (див. 8.6, а)). 

Нагрівають два латунних кільця (але не пластину) до температури, 

яка приблизно на 90 °С вище передбачуваної температури розм’якшеності, 

та поміщають їх на пластину, вкриту розділюючою речовиною 

(див. примітку 1 до 5.3). 

Не слід використовувати занадто багато розділюючої речовини для 

запобігання потрапляння в баню її частинок, які можуть перешкоджати 

променю світла при його використання. 

В кожне кільце наливають підігріте бітумне в’яжуче з невеликим 

надлишком, потім дають йому охолонути на повітрі протягом не менше ніж 

30 хв. Досліджувані в’яжучі, які при кімнатній температурі є м’якими, 

охолоджують на повітрі протягом не менше ніж 30 хв за температури, яка 

не менше ніж на 10 °С нижче передбачуваної температури розм’якшеності. 

Від заповнення кілець досліджуваними в’яжучими до завершення 

випробування повинно пройти не більше ніж 4 години. 

Після охолодження досліджуваних зразків надлишок бітумного 

в’яжучого гладко зрізують підігрітим ножем або лезом таким чином, щоб 

поверхня кожного зразка була на одному рівні з верхнім краєм свого кільця. 

Надлишок бітумного в’яжучого зрізують безпосередньо перед установкою 

кільця в корпус апарата. Це дозволяє попередити забруднення їх поверхні. 

 

8 ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ПРОТОКОЛУ 

 

8.1 Відповідна рідина для бані та термометр в залежності від 

передбачуваної температури розм’якшеності вибираються таким чином: 
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а) для бітумів з температурою розм’якшеності від 28 °С до 80 °С 

включно, використовують свіжозакип’ячену охолоджену дистильовану або 

деіонізовану воду (5.2.1). Використовують вимірювач температури, що 

відповідає вимогам, визначеним у 6.1.7.1, з ціною малої поділки шкали 

0,2 °С. Початкова температура бані повинна становити (5 ± 1) °С; 

б) для бітумів з температурою розм’якшеності понад 80 °С до 150 °С 

включно використовують гліцерин і вимірювач температури, що відповідає 

вимогам, визначеним у 6.1.7.1, з ціною малої поділки шкали 0,5 °С. 

Початкова температура бані повинна становити (30 ± 1) °С. 

Для цілей контролю, температури розм’якшеності, що не 

перевищують 80 °С, необхідно визначати в водяній бані. Температури 

розм’якшеності понад 80 °С до 150 °С необхідно визначати в гліцеринової 

бані. 

8.2 Апарат збирають, встановлюючи кільця з досліджуваними 

в’яжучими, напрямні накладки для центрування кульок і термометр, та 

заповнюють баню таким чином, щоб рівень рідини був на (50 ± 3) мм вище 

поверхні кілець. Використовуючи пінцет, розміщують дві сталеві кульки в 

бані або в окремій посудині з температурою 5 °С або 30 °С (в залежності 

від обставин). Необхідно стежити за тим, щоб температура кульок була 

такою ж, як і температура апарату. 

Також треба стежити за тим, щоб рідина в бані була чистою та не 

забруднена речовинами, які можуть вплинути на результати випробування, 

наприклад, шляхом закриття бані кришкою. 

Перед використанням бані в ній перевіряють рівень рідини. 

8.3 Баню поміщають в холодну воду або термостат для її 

охолодження до (5 ± 1) °С (якщо в якості рідини для бані використовується 

вода) або обережно нагрівають до (30 ± 1) °С (якщо в якості рідини для 

бані використовується гліцерин) до досягнення необхідної початкової 

температури бані. Баню з встановленим в неї апаратом витримують при 

цій температурі протягом не менше ніж 15 хв та не більше ніж 20 хв. 
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8.4 Виймають баню, що містить зібраний апарат, з крижаної води 

або термостатичного пристрою, обережно висушують зовнішню поверхню, 

щоб видалити усю рідину, яка може утворювати туман, і якомога швидше 

встановлюють її на нагрівальній поверхні. Вплив початкової температури 

необхідно звести до мінімуму. 

8.5 Використовуючи пінцет, встановлюють кульки в кожну напрямну 

насадку для їх центрування. 

8.6 Починаючи нагрівання і перемішування, перевіряють початкову 

температуру. Якщо вона виходить за межі діапазонів, зазначених у 8.3, 

випробування зупиняють. 

Рідина в бані перемішується та нагрівається знизу таким чином, щоб 

її температура підвищувалася з постійною швидкістю 5 °С/хв. 

При необхідності баня захищається від потоків повітря за допомогою 

екранів. Для підтримки зазначеної швидкості нагрівання електричний 

нагрівальний пристрій має бути регульованого типу з невеликим часом 

запізнювання регулюючого впливу. 

Якщо в ролі рідини бані використовується вода, протягом перших 

трьох хвилин потрібно лише встановлювати швидкість нагріву 5 °С/хв. 

Якщо в ролі рідини бані використовується гліцерин, температурний 

діапазон від 30 °C до 60 °C призначений для встановлення швидкості 

нагріву 5 °С/хв, а температура повинна досягнути значення (60 ± 1) °С 

через 6 хв. Правильний діапазон температур повинен перевірятись 

щонайменше один раз після закінчення перших трьох хвилин при 

використанні води в ролі рідини бані, або після того, як температура рідини 

досягне 60 °С, якщо в ролі рідини бані використовується гліцерин. 

Після закінчення перших 3 хв (вода) або досягнення 60 °С (гліцерин) 

підвищення температури протягом кожної окремої хвилини має становити 

від 4,4 °С до 5,6 °С. В іншому випадку випробування зупиняють. 

Сумарне підвищення температури після закінчення перших 3 хв до 

моменту закінчення випробування не повинно відрізнятися більш ніж на 
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1,0 °С від значення, рівного кількості хвилин (в десятковому вигляді) 

помножене на 5,0 °С. 

Відхиляється будь-яке випробування, в якому швидкість підвищення 

температури виходить за межі цього діапазону. 

8.7 Для кожного кільця і кульки записуються показання термометра в 

момент дотику кульки, охопленої бітумним в’яжучим, до нижньої пластини 

(при застосуванні ручного методу) або в момент переривання променя 

світла (при використанні напівавтоматичного або автоматичного апарата). 

Якщо використовується термометр на повне занурення, як 

визначено в Додатку А, поправку на виступаючий стовпчик ртуті не 

застосовують. 

Якщо розбіжність між двома значеннями температури перевищує 

1,0 °С для температур розм’якшеності нижче ніж 80 °С або 2,0 °С для 

температури розм’якшеності вище ніж 80 °С, випробування повторюють. 

Випробування модифікованих бітумів повторюють, якщо: 

а) розбіжність між двома значеннями температури розм’якшеності 

перевищує 2,0 °С; 

б) кулька продавлює плівку в’яжучого  до торкання нижньої пластини 

(або переривання променя світла), або при виявленні часткового 

відшарування в’яжучого  від кульки. 

8.8 Результати (середньоарифметичне значення результатів) 

8.8.1 Загальні відомості 

Температура розм’якшеності бітуму, що визначається у водяній бані, 

приблизно на 4,0 °С нижча за температуру розм’якшеності цього ж бітуму, 

що визначається у гліцеринової бані. Тому заміна води на гліцерин при 

визначенні температури розм’якшеності вище ніж 80 °С може викликати 

різку зміну у значеннях та призвести до хибних результатів випробування. 

Наприклад, якщо температура розм’якшеності бітуму при визначенні у воді 

становить 78 °С, то можна очікувати, що температура розм’якшеності 

такого ж бітуму при визначенні в гліцерині буде дорівнювати 82 °С. Тому 
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для випробувань, значення результатів яких дорівнюють близько 80 °С, 

рекомендується встановити правила запису в протоколи перевірочних 

випробувань. Такі правила запису результатів в протоколи випробувань 

наведені в 8.8.2 - 8.8.5. У зазначених підрозділах термін «результати 

температури розм’якшеності» означає середньоарифметичне значення 

або скориговане середньоарифметичне значення двох температур, 

визначених відповідно до 8.7. 

8.8.2 Результати визначення температури розм’якшеності у водяній 

бані становлять від 28 °С до 80 °С. В протокол випробування записують 

отриманий результат. 

8.8.3 Результати визначення температури розм’якшеності у водяній 

бані перевищують 80 °С. Результат випробування не враховують, 

визнаючи його недійсним, і проводять повторне випробування в гліцерині. 

8.8.4 Результати визначення температури розм’якшеності у 

гліцериновій бані становлять 84 °С і нижче. Проводять випробування 

повторно у водяній бані. Якщо результати визначення у водяній 

бані становлять 80 °С і нижче, в протокол випробування записують цей 

результат, в іншому випадку - результат, отриманий у гліцеринової бані. 

8.8.5 Результати визначення температури розм’якшеності у 

гліцеринової бані перевищують 84 °С. В протокол випробування записують 

отриманий результат. 

 

9 ВИРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Для бітумів з температурою розм’якшеності, що не перевищує 80 °С, 

за результат приймають середньоарифметичне двох значень температури, 

занесених до протоколу відповідно до 8.6, з округленням до 0,2 °C. 

Для бітумів з температурою розм’якшеності, що перевищує 80 °С, за 

результат приймають середньоарифметичне двох значень температури, 

занесених до протоколу відповідно до 8.6, з округленням до 0,5 °С. 
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Середні значення визначених показників є середніми 

арифметичними з округленням до 0,2 °C або 0,5 °C (в залежності від того, 

що застосовується). 

Слід зазначити, що результати випробування, отримані при 

проведенні випробування за методом, викладеним у цьому стандарті, 

можуть бути до 1,5 °С нижче у порівнянні з результатами випробування, 

отриманими при проведенні випробування альтернативним методом без 

використання змішувача, наприклад, методом по ASTM D 36, що діяв у 

1999 році. 

 

10 ТОЧНІСТЬ МЕТОДУ 

 

10.1 Повторюваність 

Розбіжність між двома результатами випробування, отриманими 

одним і тим же оператором при роботі на одному і тому ж обладнанні при 

однакових умовах на ідентичному досліджуваному в’яжучому  протягом 

тривалого проміжку часу при правильному виконанні методу тільки в 

одному випадку з двадцяти може перевищити значення, наведені в 

таблиці 1. 

10.2 Відтворюваність 

Розбіжність між двома окремими і незалежними результатами 

випробувань, отриманими різними операторами в різних лабораторіях на 

ідентичному досліджуваному в’яжучому протягом тривалого проміжку часу 

при правильному виконанні методу, тільки в одному випадку з двадцяти 

може перевищити значення, наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Точність методу 

Рідина для 
бані 

Тип бітуму 
Повторюваність, r, 

°С 
Відтворюваність, R, 

°С 
вода немодифікований 1,0 2,0 

вода 
модифікований 

полімером 
1,5 3,5 

гліцерин окислений 1,5 3,5 
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Наведені показники точності для немодифікованих і модифікованих 

бітумів отримані в результаті виконання програми міжлабораторного 

звірення даних, що проводиться робочими групами СЕN. Показники 

точності для окислених бітумів отримані в результаті виконання програми 

міжлабораторного звірення даних, що проводиться Інститутом енергії 

Великобританії, і адаптовані робочою групою СЕN/TС 19/SC 1 WG 1. 

Показники точності для немодифікованих і модифікованих бітумів з 

температурою розм’якшеності вище ніж 80 °С і окислених бітумів з 

температурою розм’якшеності нижче ніж 80 °С відсутні. Проведення 

міжлабораторного звірення даних для зазначених матеріалів недоцільне, 

оскільки такі матеріали використовуються рідко. Наведені показники 

точності в залежності від використовуваного середовища в бані можуть 

застосовуватися для подібних матеріалів тільки в як довідкові. 

Примітка. В результаті данського міжлабораторного звірення даних 

встановлено значення повторюваності та відтворюваності для п’яти бітумів, 

модифікованих полімерами, з температурою розм’якшеності вище ніж 80 °С, які 

складають 2,2 °С і 6,3 °С відповідно. 

 

11 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Протокол випробування повинен містити таку інформацію: 

а) тип досліджуваного матеріалу та інформацію для його повної 

ідентифікації; 

б) посилання на цей стандарт; 

в) посилання на тип використовуваного апарату та вимірювача 

температури; 

г) використовувана рідина для бані; 

д) випробування (див. розділ 9); 

е) будь-яке відхилення (за згодою або інше) від встановленого 

методу; 

ж) дата випробування. 
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Розміри в міліметрах 

 

Рисунок 1 - Кільце  Рисунок 2 - Пластина 

Розміри в міліметрах 

 

Примітка. Якщо не вказано інше, допустиме відхилення дорівнює ± 1. 

Рисунок 3 - Напрямна накладка для центрування кульки (приклади) 
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Розміри в міліметрах 

 

Рисунок 4 - Пластина для утримання кілець (А) 
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Розміри в міліметрах 

 

Рисунок 5 - Корпус апарату з двома 
кільцями з пластиною для утримання 

кілець (А) та нижньою пластиною 

Рисунок 6 - Нижня пластина (В) 
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Додаток А 

(довідковий) 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЕРМОМЕТРІВ 

Таблиця А.1 – Технічні вимоги до термометрів 

Характеристика  
Температура 

розм’якшеності 
менша ніж 80 °С 

Температура 
розм’якшеності 

більша ніж 80 °С 

Температурний діапазон  °С від мінус 2 до 80 від 30 до 200 

Позначки шкали:    

- мала поділка °С 0,2 0,5 
- довгі штрихи через кожні °С 1 1 
- числові позначки через кожні °С 2 5 
- максимальна похибка шкали °С 0,2 0,3 
Занурення   повне повне 
Розширювальна камера 
дозволяє проводити 
нагрівання до 

°С 130 250 

Загальна довжина мм від 390 до 400 від 390 до 400 
Зовнішній діаметр капілярної 
трубки 

мм » 6,0 » 8,0 » 6,0 » 8,0 

Довжина резервуара мм » 9 » 14 » 9 » 14 
Зовнішній діаметр резервуара мм » 4,5 » 5,5 » 4,5 » 5,5 
Розташування шкали:    
- позначка шкали °С 0 30 
- відстань від зазначеної вище 
позначки шкали до дна 
резервуара 

мм від 75 до 90 від 75 до 90 

- довжина шкали вимірювання мм » 245 » 280 » 245 » 280 
Примітка. Встановлено, що термометри ASTM 15C/IP 60С можуть застосовуватися 
для визначення температури розм’якшеності, що не перевищують 80 °С, а термометри 
ASTM 16C/IP 61C - для визначення температури розм’якшеності, що перевищують 
80 °С. 
 

Допускається використовувати термопарні термометри за умови їх 

калібрування для отримання результатів, аналогічних результатам, 

отриманим з використанням ртутних паличних термометрів. 
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Додаток Б 

(довідковий) 

ПРИКЛАДИ ПРИПУСТИМИХ І НЕПРИПУСТИМИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ 

ГРАДІЄНТІВ 

Б.1 Приклади 

Б.1.1 Загальні відомості 

У двох нижченаведених таблицях наведені приклади припустимих і 

неприпустимих температурних градієнтів при використанні води і гліцерину 

як рідини для бані. Заливка сірим в таблиці вказує на початковий період 

регулювання градієнта температури, щоб градієнт міг підтримуватися в 

межах допусків (5,0 ± 0,6) °С/хв. після: 

- 3 хв для водяної бані; 

- tстарт хвилин, за які виміряна температура досягає 60 °C, для 

гліцеринової бані. 

Неприпустимі градієнти в таблицях позначені жирним шрифтом. 

Б.1.2. Приклад 1. Рідина бані: вода 

Таблиця Б.1 - Приклади припустимого і неприпустимого 

температурних градієнтів для використанні води в ролі рідини для бані. 

Неприпустима частина випробування 2 виділена жирним шрифтом 

Час (хв) 
Ідеальна 

температура (°С) 

Припустимий градієнт Неприпустимий градієнт 

Випробу-
вання 1 (°С) 

Різниця 
температур (°С) 

Випробу-
вання 2 (°С) 

Різниця 
температур (°С) 

0 5,0 5,0  5,0  

1 10,0 11,0 6,0 10,0 5,0 

2 15,0 17,0 6,0 15,0 5,0 

3 20,0 22,0 5,0 20,0 5,0 

4 25,0 27,0 5,0 26,0 6,0 

5 30,0 31,4 4,4 31,0 5,0 

6 35,0 36,4 5,0 36,0 5,0 

7 40,0 41,6 5,2 41,0 5,0 

8 45,0 46,6 5,0 46,0 5,0 

9 50,0 51,8 5,2 51,0 5,0 

10 55,0 57,4 5,6 56,0 5,0 

11 60,0 63,0 5,6 60,6 4,6 
      

Ідеальна температура через 
8 хв. 

62,0  60,0  

мін. 61,0  59,0  

макс. 63,0  61,0  
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Б.1.3. Приклад 2. Рідина бані: гліцерин 

Таблиця Б.2 - Приклади припустимого температурного градієнту 

при використанні гліцерину в ролі рідини для бані 

Час (хв) Ідеальна температура (°С) 
Припустимий градієнт 

Випробування 1 
(°С) 

Різниця 
температур (°С) 

t0 30,0 30,0  

t0 + 1 35,0 36,0 6,0 

t0 + 2 40,0 42,0 6,0 

t0 + 3 45,0 47,0 5,0 

t0 + 4 50,0 52,0 5,0 

t0 + 5 55,0 57,0 5,0 

t0 + 5,82 = 
tстарт 

59,1 60,0 5,0 

tстарт + 1  65,0 5,0 

tстарт + 2  69,6 4,6 

tстарт + 3  74,4 4,8 

tстарт + 4  79,4 5,0 

tстарт + 5  84,6 5,2 

tстарт + 6  89,0 4,4 

    

Ідеальна температура через 6 хв. після tстарт 90,0  

мін. 89,0  

макс. 91,0  
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Таблиця Б.3 - Приклад неприпустимого температурного градієнту 

при використанні води в ролі рідини для бані. Неприпустима частина 

випробування 2 виділена жирним шрифтом 

Час (хв) Ідеальна температура (°С) 
Неприпустимий градієнт 

Випробування 2 
(°С) 

Різниця 
температур (°С) 

t0 30,0 30,0  

t0 + 1 35,0 35,0 5,0 

t0 + 2 40,0 40,0 5,0 

t0 + 3 45,0 45,0 5,0 

t0 + 4 50,0 50,0 5,0 

t0 + 5 55,0 55,0 5,0 

t0 + 6 = tStart 60,0 60,0 5,0 

tStart + 1 65,0 65,0 5,0 

tStart + 2 70,0 71,0 6,0 

tStart + 3 75,0 76,0 5,0 

tStart + 4 80,0 80,6 4,6 

tStart + 5 85,0 85,4 4,8 

tStart+ 6 90,0 90,0 4,6 

    

Ідеальна температура через 6 хв. після tStart 90,0  

мін. 89,0  

макс. 91,0  
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БІБЛІОГРАФІЯ 

 

1 EN ISO 2592 Determination of flash and fire points - Cleveland open 

cup method (ISO 2592) 

2 ASTM D36-95, Standard Test Method for Softening Point of Bitumen 

(Ring-and-Ball Apparatus) 
 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

1 EN ISO 2592 Методи визначення температур спалахнення та 

займання. Метод Клівленда з відкритим тиглем 

2 ASTM D36-95 Стандартний метод випробувань з визначення 

температури розм’якшеності бітуму (Апарат «Кільце і Куля») 
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ДОДАТОК НА 
(довідковий) 

 
ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ І/АБО 

МОДИФІКОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ, ПОСИЛАННЯ 

НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ 

 
1 ДСТУ EN 58:201Х (EN 58:2012, IDT)1) Бітум та бітумні в’яжучі. 

Відбір проб бітумних в’яжучих 

2 ДСТУ EN 12594:201Х (EN 12594:2014, IDT)1) Бітум та бітумні 

в’яжучі. Підготовка проб для випробування 

3 ДСТУ EN 12597:201Х (EN 12597:2014, IDT)1) Бітум та бітумні 

в’яжучі. Термінологія 

4 ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосовування в лабораторіях. 

Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

1) На розгляді 



прДСТУ EN 1427:201Х 

24 

Код згідно з ДК 004: 91.100.50; 75.140  

 

Ключові слова: апарат «кільце і куля», бітум, бітумне в’яжуче, 

консистенція, температура розм’якшеності. 
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