
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 

ДСТУ EN 12697-1:201Х 

(EN 12697-1:2012, IDT) 

 

Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей.  

Частина 1. Вміст розчинених в’яжучих  

(Проект, перша редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 

ДП «УкрНДНЦ» 

201Х



прДСТУ EN 12697-1:201Х 

II 

ПЕРЕДМОВА 
 

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-
дослідний    інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»). 

 
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства 

«Український    науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та    якості» від «____»                    р. № _____ з  201Х-ХХ-ХХ 

 
3 Національний стандарт відповідає EN 12697-1:2012 «Bituminous mixtures. 

Test methods for hot mix asphalt. Soluble binder content (Бітумомінеральні суміші. 
Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 1. Вміст 
розчинених в’яжучих);. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-
якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN 

 
   Ступінь відповідності – ідентичний (IDT) 
 
   Переклад з англійської (en) 
 
4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній 

   стандартизації України 
 
5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Право власності на цей національний стандарт належить державі. 

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати  
задля розповсюдження  і розповсюджувати як офіційне видання  
цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях 

інформації  
без  дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи. 

 

ДП «УкрНДНЦ», 201Х 

 



прДСТУ EN 12697-1:201Х 

III 

Зміст 

 С. 

Національний вступ VІ 

1 Сфера застосування 1 

2 Нормативні посилання 

3 Терміни та визначення 

4 Підготовка лабораторних зразків з асфальтобетону  

5 Визначення вмісту в’яжучого  

5.1 Загальні принципи випробувань 

5.2 Екстракція в’яжучого  

5.2.1 Розчинник 

5.2.2 Обладнання  

5.2.3 Виконання 

5.3 Поділ мінеральних речовин 

5.3.1 Обладнання 

5.3.2 Виконання 

5.4 Кількість в’яжучого  

5.4.1 Обладнання 

5.4.2 Виконання 

5.5 Розрахунок і оцінка результатів 

5.5.1 Загальні положення 

5.5.2 Визначення вмісту в’яжучого по різниці 

5.5.3 Повністю виділене в’яжуче  

5.5.4 Частково виділене в’яжуче (розрахунок по об’єму) 

5.5.5 Частково виділене в’яжуче (розрахунок по масі) 

6 Сушка до постійної маси 

6.1 Загальні положення 

6.2 Обладнання  

6.3 Виконання 

7 Звітність про результатах 

1 

3 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

12 

12 



прДСТУ EN 12697-1:201Х 

IV 
 

7.1 Результати 

7.2 Протокол випробування 

8 Точність даних 

8.1 Точність - Експеримент 1 

8.2 Точність - Експеримент 2 

8.3 Точність - Експеримент 3 

8.4 Точність - Експеримент 4 

12 

12 

13 

14 

15 

16 

16 

Додаток А (довідковий) Керівництво з визначення вмісту 

в’яжучого  

A.1 Оцінка результатів 

А.2 Вплив вмісту води 

А.3 Вибір контрольно-вимірювального обладнання і 

послідовність операцій 

А.4 Визначення загального вмісту в’яжучого  

Додаток В (обов'язковий) Використання обладнання для 

визначення в’яжучої речовини 

B.1 Екстракція в’яжучого  

В.1.1 Екстрактор гарячого дії (паперовий фільтр)  

В.1.2 Екстрактор гарячого дії (фільтр з дротяною сіткою)  

В.1.3 Екстрактор сокслета  

В.1.4 Пляшкова центрифуга 

В.1.5 Центрифуга метод вилучення  

В.1.6 Розчинення холодної суміші бітуму при перемішуванні  

В.2 Поділ мінеральної речовини 

В.2.1 Безперервний потік центрифуг  

В.2.2 Напірний фільтр  

В.2.3 Кіш типу центрифуга - Tип 1  

В.2.4 Кіш типу центрифуга - Tип 2  

В.3 Вміст розчиненого в’яжучого   

18 

18 

19 

 

20 

20 

 

22 

22 

22 

27 

28 

34 

36 

40 

41 

41 

44 

46 

48 

49 

49 



прДСТУ EN 12697-1:201Х 

V 
 

В.3.1 Метод по відновленню з частини за допомогою розрахунку 

обсягу  

В.3.2 Метод по відновленню з частини за допомогою розрахунку 

маси 

Додаток С (нормативний) Визначення залишку мінеральних 

речовин в екстракті в’яжучої  речовини при спалюванні 

C.1 Загальні 

С.2 Метод 1  

С.2.1 Обладнання 

С.2.2 Реагент  

С.2.3 Виконання 

С.3 Метод 2 

С.3.1 Обладнання  

С.3.2 Виконання  

Додаток D (довідковий) Керівництво по визначенню вмісту 

розчинного в’яжучого в сумішах  полімер-модифікованим 

в'яжучим 

D.1 Загальні положення  

D.2 Підготовка лабораторних зразків з асфальтобетону  

D.3 Визначення вмісту в’яжучого  

D.3.1 Загальні принципи випробування   

D.3.2 Екстракція в’яжучого  

D.3.3 Поділ мінеральної речовини  

D.3.4 Кількість в’яжучого   

D.3.5 Розрахунок і оцінка результатів  

D.4 Сушка до постійної маси  

D.5 Звітність по результатах 

D.6 Точність даних  

 

53 

 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

57 

57 

57 

 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

Бібліографія 66 

 



прДСТУ EN 12697-1:201Х 

VI 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12697-1:201Х                                

(EN 12697-1:2012, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань 

гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 1. Вміст розчинених 

в’яжучих», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо                      

EN 12697-1:2012 (версія en) «Bituminous mixtures. Test methods for hot mix 

asphalt. Soluble binder content». 

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, -  

ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

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

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

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

«Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної 

стандартизації України; 

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

виділене рамкою; 

- зі «Вступу» до EN 12697-1:2012 у цей «Національний вступ» 

внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту; 

- вилучено «Передмову» до EN 12697-1:2012 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту. 

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

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 

Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей.  

Частина 1. Вміст розчинених в’яжучих  

Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt.  

Soluble binder content 

 

 
Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей документ описує методи випробувань для визначення вмісту 

розчинених в'яжучих в зразках асфальтобетонних сумішей. 

Описані методи випробувань придатні для проведення контролю 

якості під час виробництва суміші на заводі, а також для перевірки 

відповідності зі специфікацією продукції. 

Для випробувань сумішей, що містять модифіковані в’яжучі, слід 

користуватись вказівками Додатку Д.  

 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи, в цілому або частково, мають 

посилання в цьому стандарті, і являються необхідними для їх 

застосування. Для датованих посилань застосовують тільки наведені 

видання. Для недатованих посилань потрібно користуватись останньою 

редакцією нормативних документів (включаючи будь-які зміни)  

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

Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator 
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EN 12697-4 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — 

Part 4: Bitumen recovery: Fractionating column 

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

Part 14: Water content 

EN 12697-28:2000 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix 

asphalt — Part 28: Preparation of samples for determining binder content, 

water content and grading 

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

Determination of particle size distribution — Sieving method 

ISO 3310-1 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 1: 

Test sieves of metal wire cloth 

ISO 3310-2 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 2: 

Test sieves of perforated metal plate 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 12697-3:2005 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань 

гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 3. Видалення бітуму. 

Pоторний випарник 

EN 12697-4:2005 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань 

гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 4. Видалення бітуму. 

Розгонка на фракції 

EN 12697-14 Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 14. Вміст води 

EN 12697-28:2000 Бітумомінеральні суміші.  Методи випробувань 

гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 28. Підготовка зразків для 

визначення вмісту в'яжучих, вмісту води і розгонки на фракції. 

EN 933-1 Випробування по визначенню геометричних характеристик 

щебеню - Частина 1: Визначення розподілу часток за розмірами - Метод 

просіювання 
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ISO 3310-1 Сита контрольні. Технічні вимоги і випробування. Частина 

1. Сита контрольні з металевої дротяної сітки 

ISO 3310-2 Сита контрольні. Технічні вимоги і випробування. Частина 

2. Сита контрольні з перфорованих листів 

 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

В цьому документі застосовують такі терміни та визначення. 

3.1 вміст розчиненого в'яжучого 

Вміст екстрагованого в'яжучого у відсотках за масою у зневодненому 

зразку, визначений  за допомогою екстракції в'яжучого з зразку. 

Примітка 1 до запису: Екстракція може супроводжуватись 

видаленням в’яжучого. 

3.2 вміст нерозчиненого в'яжучого 

Вміст в'яжучого у відсотках за масою, яке прилипло до часток 

щебеню після екстракції 

3.3 точність 

Ступінь відповідності незалежних результатів випробувань, які 

визначаються при встановлених умовах 

Примітка 1 до запису: Точність залежить лише від розподілу 

випадкових відхилень і не пов'язана з дійсним або встановленим 

значенням. 

Примітка 2 до запису: Ступінь точності (оцінка похибки) звичайно 

виражається в категоріях неточності і розраховується як стандартне 

відхилення результатів випробувань. Чим більше стандартне відхилення 

тим більш низька точність. 

Примітка 3 до запису: «Незалежні результати випробувань» 

означають результати, на які не впливають попередні результати 

випробувань такого ж самого або аналогічного зразка.  
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Кількісні показники точності значною мірою залежать від 

встановлених умов випробування. Повторюваність і відтворюваність 

результатів є спеціальними показниками екстремальних умов. 

3.4 повторюваність  

Точність в умовах повторюваності 

3.5 умови повторюваності 

Умови, в яких результати незалежних випробувань отримані  тим же 

методом на ідентичних об'єктах випробувань в тій же лабораторії, одним і 

тим же оператором з використанням того ж обладнання протягом коротких 

проміжків часу. 

3.6 межа повторюваності  

Максимальна абсолютна різниця між двома результатами 

випробувань, отриманих в умовах повторюваності, яку можна очікувати з 

імовірністю 95 %  

Примітка 1 до запису: Символ, який використовується для межі 

повторюваності є r. 

3.7 відтворюваність 

Точність в умовах відтворюваності  

3.8 умови відтворюваності  

Умови, в яких результати випробувань отримані тим же методом на 

ідентичних об'єктах випробувань в різних лабораторіях різними 

операторами з використанням різного обладнання 

3.9 межа відтворюваності  

Максимальна абсолютна різниця між двома результатами 

випробувань, отриманих при порівняльних умовах, яку можна очікувати з 

імовірністю 95 %  

Примітка 1 до запису: Символ, який використовується для межі 

відтворюваності R. 
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3.10 одиночний результат тесту 

Значення, отримане шляхом застосування стандартного методу 

випробувань один раз, повністю, на одному зразку. 

Примітка 1 до запису: Одиночним результатом випробування також 

може бути середнє значення двох або більше вимірювань або результат 

обчислення ряду вимірювань, як це визначено стандартним методом 

випробувань 

 

4 ПІДГОТОВКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗРАЗКІВ БІТУМНИХ СУМІШЕЙ 

Підготовка лабораторних зразків виконується відповідно до EN 

12697-28, щоб отримати належні зразки для випробувань. 

 

5 ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ В’ЯЖУЧОГО 

 

5.1 Загальні принципи випробувань 

Метод випробування для визначення вмісту в’яжучого у зразках 

асфальтобетонної суміші, підготовленої відповідно до розділу 4, як 

правило, включає в себе наступні основні операції: 

а) екстракція в’яжучого шляхом розчинення в гарячому або 

холодному розчиннику; 

б) видалення мінеральних складових з розчину в’яжучого; 

в) визначення кількості в'яжучого шляхом вирахування або 

регенерації в'яжучого; 

г) обчислення вмісту розчиненого в’яжучого. 

ПРИМІТКА 1  Послідовність операцій і вибору методик випробувань, 

яких необхідно дотримуватися, наведені на рисунку А.1. 

ПРИМІТКА 2 Якщо є підозра, що в лабораторному зразку є вода, 

зразок необхідно висушити до постійної маси (див. розділ 6), або вміст 

води визначається за методом, описаним в EN 12697-14, або зразок 

обробляється згідно з EN 12697-28. 
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ПРИМІТКА 3  Усі методики випробувань і відповідне обладнання, що 

відносяться до кожної основної операції, наведеної на рисунку А.1, 

однаково прийнятні. Інше обладнання та методики, в тому числі не 

екстракційні, також можуть бути використані. На рисунку А.1 наведені дані, 

які показують, які методики і обладнання забезпечують отримання 

результатів з достовірністю і точністю не гірше, ніж в одній з процедур, 

наведених на рисунку А.1. 

 

5.2 Екстракція в’яжучого 

5.2.1 Розчинник 

Згідно з цим стандартом необхідно використовувати розчинники, 

здатні розчиняти бітум, а в деяких випадках випробування повинно 

включати перегонку для відновлення всього або частини бітуму. 

ПРИМІТКА 1 В даний час все вуглеводневі розчинники розглядаються 

як "небезпечні" та "неекологічні" в тій чи іншій мірі. 

ПРИМІТКА 2 До тих пір, поки існує узгоджена CEN політика щодо 

використання вуглеводневих розчинників, кожна країна-член повинна 

вказати бажаний розчинник, беручи до уваги Монреальський Протокол і 

думки своїх власних регулюючих органів (див. також «Попередження» у 

вступі). 

ПРИМІТКА 3 Трихлоретилен необхідно зберігати у запечатаних 

пляшках або каністрах, які захищені від ультрафіолетового 

випромінювання. 

ПРИМІТКА 4 Коли отримують трихлоретилен шляхом дистиляції для 

подальшого використання, слід перевірити, що розчинник, як і раніше, 

задовольняє відповідним вимогам. Зокрема, може розвинутися 

кислотність; щоб цього запобігти корисно  зберігати розчинник над оксидом 

кальцію у склянці з кольорового скла або придатних металевих 

контейнерах. 
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5.2.2 Обладнання 

ПРИМІТКА Обладнання повинне бути відкаліброване і постійно 

перевірятися. 

5.2.2.1 Ваги, здатні зважувати лабораторний зразок з точністю до 

0,05 % від його маси. 

5.2.2.2 Пристрій для екстракції в'яжучого згідно з відповідними 

вимогами, наведеними в пункті В.1. 

5.2.3 Порядок проведення випробування 

5.2.3.1 Підготовка лабораторних зразків виконується відповідно до 

Європейського стандарту EN 12697-28, щоб отримати необхідні проби 

матеріалу.  

ПРИМІТКА При визначенні вмісту в’яжучого шляхом вирахування, 

див. додаток А. 

5.2.3.2 Зважте пробу матеріалу з точністю до 0,05 % від маси і 

помістіть у пристрій для екстракції в'яжучого, відповідно до вимог, 

наведених в пункті В.1, за необхідності. 

5.2.3.3 Процес екстракції в’яжучого проводиться до тих пір, поки не 

залишиться ніякого розчиненого в’яжучого на частках щебеню після 

екстракції. 

ПРИМІТКА В окремих випадках, може бути важко розчинити всі 

залишки в’яжучого, який прилип до щебеню (див. А.4).  

5.3 Видалення мінеральних речовин 

5.3.1 Обладнання 

5.3.1.1 Лотки, які можуть бути нагріті без пошкодження або зміни 

маси і які служать для сушіння регенерованих щебеневих фракцій. 

5.3.1.2 Обладнання для регенерації мінерального заповнювача з 

розчину в'яжучої речовини, яке відповідає вимогам методики, наведеній 

у Додатку В.2. 
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5.3.2 Порядок проведення випробувань  

5.3.2.1 Зберіть розчин з в’яжучим, отриманим відповідно до 5.2, та 

дійте згідно з методикою, наведеною в Додатку В.2. 

5.3.2.2 Методика випробування для регенерації мінерального 

заповнювача з розчину в’яжучого повинна бути настільки ефективним, щоб 

залишок регенерованого при випалюванні в'яжучого не перевищував 

значення в 0,5 % якщо номінальний вміст заповнювача становить менше             

6 % від маси щебеню. У разі, якщо номінальний вміст заповнювача 

становить 6 % або більше, то залишок регенерованого в'яжучого не 

повинен перевищувати 1 %. 

ПРИМІТКА 1 Ця перевірка не є необхідною для всіх зразків, а скоріше 

служить для доказу ефективності методу.  

ПРИМІТКА 2 Залишок залежить від розчинника і обладнання, яке 

використовується. 

5.3.2.3 В разі необхідності очищений регенерований щебінь слід 

перемістити в лоток. Зі щебеню та пристрою для екстракції в'яжучого слід 

видалити розчинник. Всі залишки дрібних мінеральних фракції з пристрою 

для екстракції в'яжучого разом із залишком щебеневих фракцій слід 

перемістити у лоток. При цьому слід стежити за тим, щоб всі мінеральні 

компоненти були видалені з пристрою для екстракції. Зважують і 

записують масу щебеню в лотку. 

5.3.2.4 При необхідності визначення зернового складу видаленого 

щебеневого матеріалу відповідно до EN 933-1, слід враховувати  

допустиме відхилення для будь-якого мінерального наповнювача, 

зібраного на фільтрі, за необхідності. 

5.4 Кількість в’яжучого  

5.4.1 Обладнання 

5.4.1.1 Пристрій для регенерації в’яжучого, відповідно до вимог, 

наведених в В.3 Додатку В. 
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ПРИМІТКА Обладнання повинне бути відкаліброване і постійно 

перевірятись. 

5.4.2 Порядок проведення випробувань 

5.4.2.1 Метод вирахування 

При визначенні вмісту в'яжучої речовини методом вирахування масу 

регенерованих щебеневих фракцій слід додати до маси всіх зібраних на 

фільтрувальному папері мінеральних наповнювачів. 

5.4.2.2 Метод відновлення  

У разі якщо вміст в'яжучої речовини визначається за допомогою 

регенерації в'яжучого з частини або ж з усього розчину в'яжучої речовини, 

то слід застосовувати методи, наведені в Додатку В.3. 

5.5 Розрахунок і оцінка результатів 

5.5.1 Загальні положення 

Вміст розчиненого в'яжучого S слід розраховувати відповідно до 

пунктів 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 або 5.5.5, як частку маси у відсотках висушеного 

лабораторного зразка.  

ПРИМІТКА 1 Рівняння діють для висушених лабораторних зразків. У 

разі, якщо лабораторний зразок висушується до постійної маси, то М стає 

показником висушеного лабораторного зразка, а показник Mw відпадає.  

ПРИМІТКА 2 При наявності асфальтобетонної суміші зі значною 

часткою нерозчиненого в'яжучого, загальний вміст в'яжучого може бути 

розрахований з урахуванням вмісту нерозчиненого в'яжучого згідно з А.4 

Додатку А. 

5.5.2 Визначення вмісту в’яжучого методом вирахування 

 Розраховують вміст розчиненого в’яжучого, S, у відсотках за масою, 

за формулою: 

 

де 

S - вміст розчиненого в'яжучого у відсотках (%); 
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М - маса невисушеного лабораторного зразка в грамах (г); 

М1 - маса регенерованих мінеральних складових в грамах (г); 

Mw маса води в висушеному лабораторному зразку в грамах (г). 

5.5.3 Повністю виділене в’яжуче  

Розраховують вміст розчиненого в’яжучого, S, у відсотках за масою, 

за формулою: 

 

де 

S - вміст розчиненого в'яжучого у відсотках (%); 

М - маса невисушеного лабораторного зразка в грамах (г); 

Мb  - маса регенерованих мінеральних складових в грамах (г); 

Mw - маса води в висушеному лабораторному зразку в грамах (г). 

5.5.4 В’яжуче, виділене з проби (розрахунок по об’єму) 

Розраховують вміст розчиненого в’яжучого, S, у відсотках за масою, 

за формулою: 

 

 

 де 

S - вміст розчиненого в'яжучого у відсотках (%); 

М - маса невисушеного лабораторного зразка в грамах (г); 

z - середня маса в'яжучого, яке регенерується з кожної певної  

частини розчину в'яжучої речовини в грамах (г); 

V - загальний обсяг розчину в кубічних міліметрах (мм3); 

ν - обсяг кожного певного об’єму розчину в кубічних міліметрах (мм3); 

d - щільність в'яжучого при 25 °С, в грамах на куб. міліметри (г/мм3); 

Mw - маса води в висушеному аналізованому зразку в грамах (г). 
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5.5.5 В’яжуче, виділене з проби (розрахунок по масі) 

Розраховують вміст розчинного в’яжучого, S, у відсотках за масою, за 

допомогою такої формули: 

 

де 

S - вміст розчинної в'яжучої речовини у відсотках (%); 

М - маса невисушеного лабораторного зразка в грамах (г); 

Mw - маса води у висушеному лабораторному зразку в грамах (г); 

МВ  - маса розчиненого в’яжучого з наважкою в грамах (г). 

 

 

де 

МВ - маса розчинника в лабораторному зразку в грамах (г); 

М1, М2, М3 - згідно з визначеннями, наведеними в пункті В 3.2  

Додатку В. 

 

6 ВИСУШУВАННЯ ДО ПОСТІЙНОЇ МАСИ 

6.1 Загальні положення 

При всіх методах проведення випробувань, зазначених у даному 

стандарті, на певних етапах необхідно упевнитися в тому, що матеріали 

або пристрої для випробування висушені до постійної маси. У всіх таких 

випадках повинен використовуватися метод, наведений в 6.2 до 6.3. 

6.2 Обладнання 

6.2.1 Піч або сушильна шафа, відповідної потужності і здатна 

підтримувати необхідні значення температури. 

6.2.2 Ваги, з точністю до 0,01% або краще. 

6.2.3 Ексикатори, відповідного об’єму (за бажанням). 

6.3 Порядок проведення випробування 
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6.3.1 Помістіть матеріал або обладнання до печі або сушильної шафи 

і висушіть до постійної маси. 

ПРИМІТКА 1 При використанні печі, як правило, підходить 

температура (110 ± 5) °С. Якщо необхідно висушити лабораторний зразок 

суміші перед випробуванням більш придатна температура (80 ± 5) ° С, щоб 

уникнути витікання в’яжучого, але буде необхідно більше часу. 

ПРИМІТКА 2 У сушильній шафі використовуються більш низькі 

температури. Чим нижче температура, тим довше він буде сушитися до 

постійної маси. 

ПРИМІТКА 3 Маса вважається постійною, якщо після 1 години 

висушування результати зважувань відрізняються один від одного не 

більше ніж на 0,1%.  

ПРИМІТКА 4 Для зручності, щоб визначити постійну масу,  

рекомендується проводити зважування, коли матеріал гарячий. Доцільно 

захистити ваги від нагрівання. 

6.3.2 Після досягнення постійної маси матеріал слід охолодити в 

ексикаторі з подальшим його зважуванням. 

ПРИМІТКА Суху атмосферу можна отримати шляхом охолодження в 

ексикаторі. 

 

7 ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 

7.1 Результати 

Запишіть вміст розчиненого в’яжучого і, в разі необхідності: 

а) вміст води з точністю до 0,1% за масою відповідно до EN 12697-14; 

б) та/або вміст нерозчиненого в’яжучого відповідно до А.4. 

7.2 Протокол випробування 

Протокол повинен містити, принаймні, таку інформацію як додаток до 

цього в 7.1: 

а) найменування та адреса випробувальної лабораторії; 

б) унікальний серійний номер для протоколу випробувань; 
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в) ім'я клієнта; 

г) опис і ідентифікацію зразка, і дату отримання; 

д) визначення методу випробувань з посиланням на використане 

обладнання у Додатку B; 

е) будь-які відхилення, доповнення або виключення з методики 

випробувань; 

є) чи супроводжувався зразок сертифікатом; 

ж) підпис посадової особи, яка несе технічну відповідальність за 

протокол випробувань; 

з) дата видачі. 

 

8 ТОЧНІСТЬ ДАНИХ 

ПРИМІТКА 1 Для оцінки точності визначення вмісту бітуму у 

бітумомінеральних сумішах відповідно до цього Європейського стандарту 

існують лише обмежені критерії. Представлені тут дані визначались при 

проведенні чотирьох окремих випробувань для визначення точності на 

матеріалах з різних географічних регіонів в межах Європейського союзу. 

Показник точності даного методу проведення випробувань можна 

встановити за даними, отриманими згідно з пунктами 8.1, 8.2 ,8.3 і 8.4. 

ПРИМІТКА 2 Різниця в результатах, отриманих двома різними 

лабораторіями на різних лабораторних зразках, взятих з однієї партії, може 

бути обумовлена зменшенням зразків та/або помилками у методиці 

вимірювання. Всі систематичні відмінності, виявлені при порівнянні ряду 

результатів випробувань, повинні бути досліджені, щоб встановити 

причину (и) систематичної компоненти відхилень. 

ПРИМІТКА 3 Дана систематична компонента, як правило, може 

виникати через недотримання деталей методики або ж, в поодиноких 

випадках, незначні відмінності можуть виникати через спеціально обрану 

методику випробувань. 
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ПРИМІТКА 4 У разі виникнення розбіжностей при проведенні 

випробувань за однаковою методикою можна їх усунути при співпраці всіх 

лабораторій. У разі виникнення незначних відмінностей внаслідок вибору 

різних методик випробувань, рекомендується, при першій можливості,  

провести перевірку результатів випробувань у двох вибраних 

лабораторіях. 

8.1 Точність - Експеримент 1 

ПРИМІТКА Допустимі відхилення результатів випробувань двох 

лабораторних зразків, отриманих з однієї партії, наведені в 8.1.4. 

8.1.1 Отримайте два лабораторних зразки відповідно до процедур 

відбору проб згідно з 8.1.2 8.1.3, за необхідності. 

8.1.2 Отримайте матеріал для випробування на повторюваність 

шляхом поділу навпіл зразку для окремого випробування у відповідності  з 

методикою зменшення зразка згідно з EN 12697-28:2000. 

8.1.3 Отримайте матеріал для випробування на відтворюваність 

шляхом поділу зразка спершу на вісім частин, необхідний обсяг матеріалу 

для випробування шляхом поділу на дві приблизно рівних частини (по 

одній частині для кожної лабораторії). Після цього, кожна з лабораторій 

повинна зменшити свою пробу до розміру, необхідного для проведення 

одного випробування, у відповідності з методикою зменшення зразка згідно 

з EN 12697-28:2000. 

8.1.4 Межа повторюваності r при визначенні вмісту в'яжучого 

становить 0,3 %. Межа відтворюваності R при визначенні вмісту в'яжучого 

становить 0,5 %. 

ПРИМІТКА Наведені вище цифри базуються на дослідженнях 

точності, які проводились кілька років тому на обробленому щебені. 

Точність випробування була однаковою для сумішей, що містять частки 

щебеню номінальних розмірів більше і менше 20 мм. 

8.2 Точність - Експеримент 2 

Допустимий діапазон, аzul, у відсотках, визначається за формулою: 
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де 

аzul - допустимий діапазон, виражений у відсотках  (%); 

А - залишок зерен щебеню на контрольному ситі 11,2 мм у відсотках 
(%). 

ПРИМІТКА 1 У разі якщо відмінності між окремим значеннями двох 

випробувань лежать в межах допустимого діапазону розкиду azul, то за 

результат випробувань слід приймати середнє арифметичне значення. 

Середнє квадратичне відхилення повторюваності sr у відсотках, 

визначається за формулою: 

 

де 

sr - стандартне відхилення повторюваності, виражене у відсотках  (%); 

А - залишок зерен щебеню на контрольному ситі 11,2 мм у відсотках 
(%). 

ПРИМІТКА 2 У разі отримання декількох значень А для конкретного 

зразка, в цьому випадку приймається середнє арифметичне значенням в 

якості А. 

Межа повторюваності r становить 2,77 sr. 

Середнє квадратичне відхилення відтворюваності sR у відсотках, 

визначається за формулою: 

 

де 

sR  стандартне відхилення відтворюваності, виражене у відсотках  

(%); 

А залишок зерен щебеню на контрольному ситі 11,2 мм у відсотках 
(%). 

ПРИМІТКА 3  У разі якщо для А були визначені різні значення для 

конкретного зразка, то значення А є середнім арифметичним значенням. 

Межа відтворюваності R становить 2,77 sR. 
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8.3 Точність - Експеримент 3 

Випробування точності відповідно до ISO 5725-1 і ISO 5725-2 

методом випаровування частини розчину (метод визначення по масі), 

проводились у 1994/95 роках за участі 14 різних лабораторій. Встановлена 

точність: 

-  повторюваність r = 0,23; 

-  відтворюваність R = 0,34, для (АС 10). 

8.4 Точність - Експеримент 4 

Випробування щодо точності відповідно до стандарту ISO 5725-1 і 

ISO 5725-2 було скоординовано EAPIC в січні 2008 року. Результати 

випробувань 41 учасників були статистично проаналізовані, після чого 

результати випробувань 6 лабораторій були відхилені. Дозволялось 

використовувати всі методи EN 12697-1, були використані наступні методи: 

гарячої екстракції, холодної екстракції і безперервного центрифугування 

(також з включенням автоматизованого апарату). Були отримані наступні 

значення точності: 

- повторюваність, г = 0,23; 

- відтворюваність, R = 0,31; 

- середнє відхилення від реального значення: - 0,03 %. 
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ДОДАТОК А 

(Довідковий) 

Рекомендації з визначення вмісту в’яжучого  

A.1 Оцінка результатів 

А.1.1 Переваги та недоліки різних методів дослідження є предметом 

індивідуальної оцінки, яка буде залежати від обставин в кожному 

конкретному випадку. Проте, методи, які використовує кваліфікований 

виконавець, дають достовірні результати випробувань з усіма 

матеріалами, за умови: 

а) точного дотримання деталей методик, зазначених в цьому 

документі; 

б) виконавець підтверджує, що наведені в розділі 8 цього стандарту 

вимоги до повторюваності виконані.  

Отримання порівняно однакових результатів не значить, що 

ідентичних, оскільки незначні систематичні відхилення в результатах 

можуть виникати при використанні різних методик досліджень за винятком 

випадків, коли використовуються леткі розчинники, наприклад, розріджені 

бітуми. Ці відхилення будуть меншими, ніж межі відтворюваності, наведені 

в розділі 8. У випадку наявності летких розчинників в асфальтобетонній 

суміші, можуть виникати істотні відмінності в результатах досліджень, 

залежно від того, як визначається вміст в’яжучого - безпосередньо або 

методом вирахування. 

А.1.2 При поданні результатів, повинен бути вказаний метод, який 

використовується. Стаття 7 встановлює вимоги до інформації, яка повинна 

бути надана. 

А.1.3 У разі, якщо встановлені різними лабораторіями результати, 

необхідно порівнювати протягом певного періоду часу, рекомендується 

проводити дослідження середнього квадратичного відхилення, що 

складається з наступних пунктів: 

а) місце відбору проб і метод відбору проб; 

б) відмінності в методах і систематичні відхилення від 

рекомендованої методики; 

в) відмінності в методиці, викликані неповним розумінням методу 

випробувань; 
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г) в окремих випадках, незначний ефект, пов'язаний з особливостями 

матеріалу, що випробується. 

По можливості дані відмінності слід врегулювати перед проведенням 

випробувань, щоб забезпечити можливість безпосередніх порівнянь 

результатів випробувань. 

А.1.4 Слід розуміти, що в порівнянні з бітумом із свіжо виготовленої 

суміші, можуть відбуватися зміни у складі бітуму в дорожньому покритті, 

що впливають на його розчинність в розчинниках, які використовуються в 

цих методах аналізу. Цей фактор, разом із недостатнім вмістом в’яжучого  

через знос покриття, що призводить до збільшення вмісту щебеню у 

зв’язку з появою необроблених уламків гірських порід і зміни зернового 

складу в результаті стискання або в процесі вирізання кернів і нарізання 

зразків, можуть вплинути на результати дослідження зразків із старого 

матеріалу. Ці пункти необхідно враховувати при аналізі результатів 

випробувань матеріалів, що відрізняються від свіжовиготовлених сумішей, 

зокрема матеріалів, відібраних після значного зносу покриття. 

А.2 Вплив вмісту води 

При дослідженні асфальтобетонних сумішей дуже важливо в повному 

обсязі враховувати вплив води у лабораторних зразках. У сумішах, 

виготовлених фактично з сухого щебеню і одразу  заформованих зразків,   

зазвичай має дуже незначний вміст води, в той час як в матеріалах, 

виготовлених з вологих фракцій породи і при особливо низьких 

температурах змішування, а також в зразках, відібраних після впливу на 

них погодних умов, можуть міститися значні обсяги води. При використанні 

методів, при яких вміст в'яжучої речовини визначається виходячи з різниці, 

для забезпечення точного вмісту в'язкої речовини важливо гарантувати 

наявність точної оцінки вмісту води. При фракціях породи з величиною 

зерна, що становить 63 мкм, вміст води слід враховувати точно таким же 

чином, а вміст в'язкої речовини розраховувати, виходячи з різниці. 
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А.3 Вибір контрольно-вимірювального обладнання і 

послідовність операцій 

У разі якщо замовником не встановлено нічого іншого, то спеціальні 

частини випробувальної установки і послідовність технологічних процесів 

для досягнення результату випробування вибираються посібникам кожної 

окремої випробувальної лабораторії відповідно до малюнком А.1. Всі 

методи випробувань слід розглядати як рівноцінні. Вибір в першу чергу 

визначається витратами, наявністю випробувальних установок, тривалістю 

проведення випробування і метою випробування. Використання всіх 

важливих частин, допущених відповідно до цього стандарту 

випробувальних установок, описано в Додатку В. 

А.4 Визначення загального вмісту в'яжучого  

При визначенні загального вмісту в'яжучого речовини в суміші, яка 

містить нерозчинні компоненти в'язкої речовини, важливо визначити для 

цієї частини в'язкої речовини необхідний розчинник. В цьому випадку 

загальний вміст в'яжучого речовини В можна розрахувати відповідно до 

наведеної нижче формулою: 

 

де 
B  загальний вміст в'яжучої речовини сухого зразка в масових частках 

у відсотках (%); 

S   вміст розчиненої в'яжучої речовини в відсотках (%); 

Т cспіввідношення маси нерозчинної в'яжучої речовини до 

необхідного розчинника в відсотках (%). 

Розрахунок частки нерозчинної в'яжучої речовини ґрунтується на 

розчинності зразка в'яжучої речовини перед виробництвом суміші. 

Розчинність слід визначати відповідно до Європейського стандарту                   

EN 12592. 
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Рисунок А.1 - Альтернативні процедури для визначення в’яжучого  
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ДОДАТОК B 

(Обов'язковий) 

Використання обладнання для визначення вмісту в’яжучого  

B.1 Екстракція в’яжучого  

B.1.1 Екстрактор гарячої дії (паперовий фільтр) 

B.1.1.1 Пристрій 

ПРИМІТКА 1 Апарат повинен бути відкалібрований і 

відслідковуватися. 

ПРИМІТКА 2 Відповідний вузол показаний на рисунку В.1. 

B.1.1.1.1 Екстрактор гарячого дії, що складається з циліндричної 

ємності з ситової тканини зі стійкого до впливу корозії матеріалу, 

наприклад, латуні, з шириною отворів, що становить приблизно від 1 до 2 

мм або з мідної труби відцентрового лиття, на дні якої прикріплена планка 

з розташованої на ній виймається ситової тканиною з латуні. Ємність 

відповідним чином міцно закріплюється в двох верхніх третинах 

металевого тигля. Тигель складається з бортовального фланця, щільно 

закривається кришки і відповідного кільця ущільнювача. Кришка 

прикручується таким чином, щоб з'єднання між ємністю і кришкою було 

непроникним для розчинника. 

 

Пояснення 

1 щільність розчинника> 1 

2 щільність розчинника <1 

Рисунок В.1 -  Пристрій для методу гарячої екстракції 
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ПРИМІТКА 1 Істотні особливості пристроїв представлені на малюнках 

В.2 і В.3. 

ПРИМІТКА 2 Рекомендується наявність ємності і тигля декількох 

розмірів, щоб відповідний розмір міг бути обраний для випробування 

відібраного об'єму матеріалу. 

 

Розміри в міліметрах 

 

Рисунок В.2 - циліндричний контейнер для методу гарячої екстракції 

Пояснення 

1 від 120 мм до 200 мм (вибірково) 

2 від 120 мм до 250 мм (вибірково) 

В.1.1.1.2 Циліндр з ситової тканини з шириною отворів, що становить 

від 1 до 2 мм або мідна труба відцентрового лиття з підставою з ситової 

тканини. При цьому ситова тканина повинна бути виготовлена з латуні або 

іншого не іржавіє матеріалу. 
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Розміри в міліметрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення 

1 від 150 мм до 230 мм (вибірково) 

2 від 200 мм до 400 мм (вибірково) 

3 Кришка з латуні або звареної стали 

4 Кільце ущільнювача 

5 6 або 8 одно розподілених шліцов для установки гвинтів 

6 3 штифта для установки циліндра з ситової тканини 

7 Зовнішній тигель з латуні або звареної стали 

Рисунок В.3 - Тигель для методу гарячої екстракції, що складається з 

латуні високотемпературної пайки, або звареної сталі 

ПРИМІТКА Конструкція, описана в даному документі, відповідає 

стандарту, однак, використовуватися можуть і альтернативні конструкції. 
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B.1.1.1.3 Мірний приймач з об'ємом, що становить 12,5 мм 3 × 103 мм 

3 або приймач зі схожою конструкцією, який придатний для використання 

розчинників з меншою щільністю, ніж у води і оснащений краном, щоб при 

необхідності зцідити воду в мірний циліндр. 

ПРИМІТКА  Приймачі можуть володіти шліфованими сполуками. В 

цьому випадку для з'єднання приймача з кришкою тигля може бути 

необхідно перехідний пристрій. 

B.1.1.1.4 Дефлегматор з водяним охолодженням, з нижнім кінцем, 

відшліфованим під кутом в 45° до осі охолоджувача. 

B.1.1.1.5 Обігрівальні пристрої, наприклад, електрична плитка. 

ПРИМІТКА  Газові пальники застосовувати не слід, оскільки існує 

небезпека, що через розпад вільного пара розчинника виникнуть отруйні 

димові гази і тигель, в разі, якщо він зроблений зі сталі, заіржавіє. 

В.1.1.1.6 Фільтрувальний папір. 

B.1.1.1.7 Ессікатори, такого розміру, достатнього для розміщення 

циліндричних контейнерів, оснащених фільтрувальної папером. 

B.1.1.1.8 Приймач. 

B.1.1.2 Виконання 

B.1.1.2.1 Встановити фільтрувальну папір в циліндричний контейнер, 

щоб сформувати повну прокладку і висушити весь по телефону (110 ± 5)° 

С. Потім охолодити в ексикаторі і зважити з точністю до 0,1 г. 

B.1.1.2.2 Аналізований зразок слід обережно перемістити в ємність, 

викладену фільтрувальної папером і зважити до 0,05% використаної маси. 

Зважування, при яких використовується висушена фільтрувальна папір, 

слід проводити якомога швидше, щоб уникнути неприпустимого 

поглинання вологи з атмосфери. Ємність слід помістити в тигель, а зразок 

слід облити достатнім (відповідним розміром екстрактора) кількістю 

розчинника, забезпечивши при цьому дефлегмацією. 
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B.1.1.2.3 Кришка слід закрити сухою прокладкою и підключити збірну 

трубу и охолоджувач. 

B.1.1.2.4 Тигель слід розжарити таким чином, щоб уникнути 

інтенсивного локального нагрівання, але при цьому забезпечити постійну 

швидкість відтоку з кінця охолоджувача, що ставити від двох до п'яти 

крапель в секунду. 

ПРИМІТКА Інформація, що міститься в зразку вода збирається в 

збірну трубу, в той час, як розчинник через зразок протікає назад і через 

фільтрувальний папір вловлюється на дні тигля. 

B.1.1.2.5 У разі якщо обсяг зібраної води перевершує місткість 

приймача, дистиляцію слід перервати, охолоджувач демонтувати і за 

допомогою піпетки видалити виміряну частину води. Після цього апарат 

слід знову змонтувати і продовжити дистиляцію. 

ПРИМІТКА  У разі наявності запірного крана, вода, без переривання 

процесу дистиляції може бути зціджена в мірний циліндр і виміряна. 

В.1.1.2.6 Нагрівання слід продовжувати до тих пір, поки вода не 

припинить збиратися в приймачі і процес екстракції буде закінчений. 

ПРИМІТКА 1   Закінчення процесу екстракції може бути достовірно 

визначено тільки за допомогою демонтажу випробувальної установки і 

дослідження фракції породи. 

ПРИМІТКА 2   У разі простою пристрою довше приблизно двох годин, 

виникає можливість поглинання фільтрувальної папером води з 

атмосфери. У зв'язку з цим для забезпечення того факту, що вся вода без 

перебоїв, крім часу для спустошення приймача буде зібрана, настійно 

рекомендується достатній період часу для початку відтоку. 

В.1.1.2.7 Слід зробити ємність з фракцією породи і висушити її до 

сталості маси (дивись розділ 6). 

ПРИМІТКА Для спрощення процесу рекомендується наступні один за 

одним зважування для визначення сталості маси, проводити з 
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використанням гарячого матеріалу. Рекомендується також захищати ваги 

від впливу високих температур. 

В.1.1.2.8 Після досягнення сталості маси ємність разом з її вмістом 

слід охолодити в ексикаторі, а потім зважити. 

В.1.1.2.9 Для корекції щодо дрібних фракцій, що містяться в розчині, 

весь розчин після закінчення випробування слід профільтрувати через 

відповідну фільтрувальну папір або ж піддати його центрифугуванню. Маса 

нерозчинних частинок визначається відповідно до малюнком А.1. 

ПРИМІТКА Конструкція, описана в даному документі, відповідає 

стандарту, однак, використовуватися можуть і альтернативні конструкції. 

В.1.2 Екстрактор гарячого дії (фільтр з дротяною сіткою) 

В.1.2.1 Обладнання 

ПРИМІТКА 1 Обладнання повинно бути відкаліброване і 

відслідковуватися. 

ПРИМІТКА 2. Відповідний вузол показаний на малюнку 

В.4.  

Рисунок В.4 Випробувальний пристрій для гарячої екстракції 

В.1.2.1.1 Екстрактори зі скла і / або металу з охолоджувачем і 

відповідної екстракційної насадкою, наприклад, дротова кошик з дротяною 

сіткою 63 мкм в якості екстракційної гільзи або металевий циліндр з 

дротяною сіткою 63 мкм в якості просіювального середовища і контрольний 

гуркіт. 
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В.1.2.1.2 Колба, або з круглим дном або з плоским дном. 

В.1.2.1.3 Екстракційні гільзи з волокнистих матеріалів. 

В.1.2.1.4 Нагрівач, такий як в електричний плитці. 

ПРИМІТКА  Газові пальники застосовувати не слід, оскільки існує 

небезпека, що через розпад вільного пара розчинника виникнуть отруйні 

димові гази і тигель, в разі, якщо він зроблений стали, заіржавіє. 

В.1.2.1.5 Ессікатори для охолодження і зберігання сухих 

екстракційних гільз і фракцій породи. 

В.1.2.2 Виконання 

В.1.2.2.1 Аналізований зразок слід помістити в екстракційну насадку і 

екстракційні гільзи з волокнистого матеріалу, які були висушені 

безпосередньо перед екстракцією. 

В.1.2.2.2 Екстракційного насадку слід помістити на екстрактор, а 

в'яжучу речовину слід екстрагувати, внаслідок кипіння розчинника до того 

моменту, поки розчинник не почне виступати з екстракційної насадки і не 

стане безбарвним. 

В.1.2.2.3 Після процесу екстракції, ємність з фракцією породи слід 

витягти, і висушити її до сталості маси (дивись розділ 6). 

В.1.2.2.4 Для корекції щодо дрібних фракцій, що містяться в розчині, 

весь розчин після закінчення випробування слід профільтрувати через 

відповідну фільтрувальну папір або ж піддати його центрифугуванню. Маса 

нерозчинних частинок визначається відповідно до малюнком А.1. 

В.1.3 Екстрактор сокслета 

В.1.3.1 Обладнання 

ПРИМІТКА  Обладнання повинно бути відкаліброване і 

відслідковуватися. 

В.1.3.1.1 Екстрактор зі скла (модифікований екстрактор Сокслета), що 

складається з екстракційної колби, екстрактора з запірним краном і 

паровідвідних трубою і охолоджувача. 

ПРИМІТКА  Відповідний екстрактор представлений на малюнку В.5. 
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Пояснення 

1 QUCKFIT DA 5/100 або подібний 

2 QUICKFIT IC 100F або подібний 

3 QUICKFIT EX 5/105 або подібний 

4 Екстракційна гільза 

 
Рисунок В.5 Модифікований екстрактор Сокслета 

B.1.3.1.2 Екстракційна гільза із спресованого або складеної 

фільтраційної паперу. 

B.1.3.1.3 Марля, дві частини (за бажанням). 

B.1.3.1.4 Опалювальне обладнання, наприклад, парова лазня, 

плитка або нагрівальна лампа. 
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ПРИМІТКА Газові кільця не повинні використовуватися через 

небезпеку токсичних газів, що виникають в результаті розкладання будь-

якого вільного розчинника. 

В.1.3.1.5 Ексикатор або опалювальний шафа для зберігання 

висушеної екстракційної гільзи. Опалювальний шафа повинен бути 

сконструйований таким чином, щоб екстракційні гільзи, в разі якщо шафа 

знаходиться поблизу екстрактора, що не були упарити / випарується через 

вентиляцію / витяжку. 

ПРИМІТКА: Типова шафа представлений на малюнку В.6. 

 

Рисунок В.6 Типова опалювальна шафа 

В.1.3.2 Виконання  

В.1.3.2.1 Екстракційна колба і суха екстракційна гільза повинні бути 

зважені з точністю до 0,05 м. Аналізований зразок слід помістити в 
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екстракційну гільзу, а гільзу з аналізованих зразком після охолодження 

зразка слід зважити з дотриманням точності в 0,05 м.  

ПРИМІТКА: екстракційного колбу слід зважувати тільки тоді, коли 

необхідно регенерувати  в’яжучу речовину. 

B.1.3.2.2 Екстракційну гільзу з аналізованим зразком слід помістити 

на марлю в екстракторі і наповнити такою кількістю розчинника, щоб зразок 

більшою своєю частиною був покритий ним. Другу марлю сітку слід 

покласти на екстракційну гільзу. 

ПРИМІТКА   Кількість розчинника залежить від обсягу колби. 

B.1.3.2.3 Відкрийте кран екстрактора. 

B.1.3.2.4 Увімкніть опалювальний прилад. 

 ПРИМІТКА Тепло слід подавати таким чином, щоб екстракційна 

гільза могла бути просякнута розчинником, що не переливаючись при 

цьому. 

В.1.3.2.5 Процес екстракції слід припинити після того, як зібраний в 

екстракторі розчинник стане практично безбарвним. 

ПРИМІТКА Даний факт може бути перевірений при покриванні 

розчинником в екстракторі нижній частині екстракційної гільзи. У разі, коли 

кран відкритий, що випливає з гільзи розчин повинен бути практично 

безбарвним. 

В.1.3.2.6 Ємність з фракцією породи слід витягти і висушити до 

постійності маси (дивись розділ 6). 

В.1.3.2.7 Для корекції щодо дрібних фракцій, що містяться в розчині, 

весь розчин після закінчення випробування слід профільтрувати через 

відповідну фільтрувальну папір або ж піддати його центрифугуванню, а 

після цього визначити масу нерозчинних частинок. 

В.1.4 Пляшкова центрифуга 

B.1.4.1 Обладнання 
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ПРИМІТКА  Обладнання повинно бути відкаліброване і 

відслідковуватися. 

B.1.4.1.1 Металеві пляшки, ємності, що відповідає розміру 

аналізованого зразка, наприклад, 600 × 103 мм3, 2 500 мм3 × 103мм3, 7 000 

мм 3 × 103 мм3, 12 000 мм3 × 103 мм3, з широкою шийкою і відповідною 

закупоркою. 

ПРИМІТКА Пляшки не повинні заповнюватися більш ніж на три чверті. 

B.1.4.1.2 Пристрій, з можливістю обертання пляшки навколо їх 

поздовжніх осей, зі швидкістю (15 ± 5) об / хв. 

B.1.4.2 Додатковий пристрій для процедури 2 (B.1.4.4) 

B.1.4.2.1 Об'ємні колби, відповідної потужності, наприклад, 250 мм 3 × 

103 мм 3, 500 × 103 мм 3 мм 3, 1 000 мм 3 × 103 мм 3 і 2 000 мм 3 × 103 мм 

3. 

ПРИМІТКА  Для вимірювання розчинника можуть використовуватися 

інші системи, з умовою, що використовуваний пристрій було 

відкалібровано. 

B.1.4.2.2 Термометр, здатний вимірювати до ± 0,5 ° C до 150 ° C. 

B.1.4.3 Процедура 1 – Різниця в’яжучого  

B.1.4.3.1 Аналізований зразок слід помістити в металеву пляшку 

відповідного розміру. 

B.1.4.3.2 Розчинник додається до аналізованого зразку, таким чином, 

щоб вийшов розчин з концентрацією, яка становить максимально 4% 

розчинної в'яжучої речовини. 

ПРИМІТКА 1 Кількості, що становить 300 мм3 × 103 мм3 дихлорметана 

(метилхлорида або рівноцінного розчинника) має бути достатньо для 

зразка асфальтобетону в 800 г, з часткою бітуму від 4% до 7%. 
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ПРИМІТКА 2 У разі використання дихлорметана, температура зразка 

не повинна перевищувати 25°С, оскільки в іншому випадку можливе 

утворення небезпечно високої концентрації парів розчинника. Крім цього в 

бутлі може утворитися тиск, внаслідок чого виникає небезпека вибуху, 

розбризкування розчинника або видавлювання пробки. 

В.1.4.3.3 Пляшку слід закрити з метою обертання її на пляшковій 

центрифузі протягом періоду часу, встановленого в таблиці В.1. 

ПРИМІТКА 1 З небезпеки руйнування, рекомендується не 

перевищувати кількості оборотів обертання бутлів, що становить 20 

оборотів в хвилину. 

ПРИМІТКА 2  Для матеріалу, який був протягом більше одного місяця 

покладений в дорожньому покритті, продовження тривалості екстракції 

може бути необхідною, щоб гарантувати, що розчинна  в’яжуча речовина 

екстрагували в повному обсязі. При наявності свіжої суміші, тривалість 

екстракції може бути скорочена за умови, що будуть досягнуті результати, 

які доказово відповідають тим результатам, які встановлюються відповідно 

до наведеної в таблиці В.1 мінімальної тривалості екстракції. 

ПРИМІТКА 3 У разі якщо передбачається вплив на якість фракції 

породи внаслідок стирання при впливі на неї обертається бутлі, то ротацію 

слід перервати, але при цьому, однак, загальна тривалість часу екстракції, 

встановленої в таблиці В.1 не повинна бути перевищена більш ніж на 30%. 

В.1.4.3.4 Після встановленого часу обертання, бутлі слід зупинити не 

менше ніж на 2 хвилини, щоб полегшити фільтрацію розчину 

ПРИМІТКА  Фракція породи, яка після виливання, передбаченого для 

фільтрації розчину, залишається в сулії, повинна бути приведена в 

обертання з наступним обсягом розчинника, що становить приблизно 0,5 л. 

Цей процес слід повторювати до тих пір, поки розчинник більше не 

забарвлюється, а миючий розчин не стає візуально вільним від матеріалів. 

Таблиця В.1 - Необхідна тривалість екстракції в пляшкової 

центрифузі 
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Тип матеріалу 
Мінімальний час 

екстракції (min) 

  

Асфальтобетон з дорожніми 
бітумами 20 

Пористий асфальтобетон 20 

Щебенево-мастиковий 
асфальтобетон 30 

Литий асфальтобетон 30 

Асфальтобетон укладений в 
гарячому стані 30 

М’який асфальтобетон 20 

Чорний щебінь  поверхневого шару 
покриття з гарячого асфальтобетону 10 

 

В.1.4.4 Процедура 2 – Різниця в’яжучого  

В.1.4.4.1 Аналізований зразок слід помістити в металеву пляшку. 

В.1.4.4.2 За допомогою відповідної вимірювальної колби (дивись 

пункт В.1.4.2.1), слід відміряти необхідний обсяг розчинника, температуру 

розчинника слід виміряти і запротоколювати. 

В.1.4.4.3 відміряного обсяг розчинника слід додати в зразок, так щоб 

утворився розчин з концентрацією розчинного в'язкої речовини від 2% до 

4%. 

ПРИМІТКА 1 Оціночне значення для загального обсягу V необхідного 

розчинника слід розраховувати відповідно до наведеного нижче рівняння: 

 

де: 

V розрахований загальний обсяг розчинника в кубічних міліметрах 

(мм3); 
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M маса зразка в грамах (г); 

Se оцінне значення розчинних в'яжучих речовин в зразку у відсотках 

(%); 

Cs необхідна концентрація розчину у відсотках (%). 

Розрахований обсяг V слід округляти до 250 мм3
 × 103 мм3. 

ПРИМІТКА 2 При температурі навколишнього середовища понад 

25°С, внаслідок випаровування виникає підвищена небезпека появи 

істотних неточностей. 

ПРИМІТКА 3  Для певних матеріалів, наприклад, чорнений щебінь, 

20мм необхідні 2-х відсоткові розчини. 

ПРИМІТКА 4 Різниця температури розчинника після випробування 

відповідно до пункту В.1.4.4.2 і температури центрифугованого розчину 

в'яжучої речовини відповідно до пункту В.3.2.2.2 не повинна перевищувати 

± 3°С. 

В.1.4.4.4 Бутель слід закрити і обертати на пляшкової центрифузі 

протягом періоду часу, встановленого в таблиці В.1. 

ПРИМІТКА 1  Для матеріалу, який був протягом більше одного місяця 

покладений в дорожньому покритті, продовження тривалості екстракції 

може бути необхідною, щоб гарантувати, що розчинна  в’яжуча речовина 

екстрагували в повному обсязі. 

ПРИМІТКА 2 У разі якщо передбачається вплив на якість фракції 

породи внаслідок стирання при впливі на неї обертається бутлі, то ротацію 

слід перервати, але при цьому, однак, загальна тривалість часу екстракції, 

встановленої в таблиці В.1 не повинна бути перевищена більш ніж на 30%. 

В.1.4.4.5 Видалити закриту пляшку з обертової машини і стояти її у 

вертикальному положенні протягом приблизно 2 хв, щоб дозволити 

більшість мінеральної речовини влаштуватися з суспензії. 

В.1.4.4.6 Пробку слід обережно видалити із закритої пляшки і 

безпосередньо після цього перелити приблизно 500 мм3 рідини в чисту і 

суху бутель. Центрифужну пробірку слід заповнити такою кількістю рідини, 
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щоб по закінченні заключного центрифугування залишалася достатня 

кількість розчину, щоб підготувати подвійний об'єм аліквотних частин. 

В.1.4.4.7 Залишок слід закрити в бутлі до тих пір, поки аліквотні 

частини не знаходитимуться в належному стані. 

В.1.4.4.8 На всіх етапах даного технологічного процесу 

випаровування слід мінімізувати, забезпечуючи, що на ємностях щільно 

закриваються кришки, а розчини швидко виливаються. 

В.1.5 Центрифуга метод вилучення 

В.1.5.1 Обладнання 

ПРИМІТКА Обладнання повинно бути відкаліброване і 

відслідковуватися. 

В.1.5.1.1 Піч, що забезпечує підтримку температури на рівні (110 ± 

5)°С. 

В.1.5.1.2 Плоскі піддони. 

В.1.5.1.3 Вимірювальні колби з місткістю що становить 2 000 мм3  × 

103 мм3, 1 000 мм3  × 103 мм3  and 100 мм3× 103 мм3. 

В.1.5.1.4 Ессікатор для охолодження. 

В.1.5.1.5 Екстракційний пристрій, що складається з чаші, 

апроксимуючої, яку показано на рисунку В.7 і пристрій, в якому чаша може 

обертатися з контрольованою змінною частотою обертання до 3 600 об/хв. 

Пристрій повинен бути оснащено прийомним резервуаром для 

викидається з котла розчинника, а також стоком. Пристрій повинен 

складатися переважно з вибухобезпечних деталей і для забезпечення 

вентиляції повинно бути обладнано витяжкою або ефективною 

поверхневою аспіраційною системою. 
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Типові розміри чаші для зразків мм 

Місткість А В С 

1 500 г 250 210 65 

3 000 г 310 266 90 

 

Рисунок Б.7 Типова екстракційна чаша  

В.1.5.1.6 Фільтруючі кільця, що прилягають до обода чаші.  

ПРИМІТКА: Паперові фільтруючі кільця можуть використовуватися в 

тому випадку, якщо їх вміст золи не перевищує значення 0,2%.  

В.1.5.2 Процедура  

Виконайте один із способів, описаних в B.1.5.2.1 або B.1.5.2.2. 

B.1.5.2.1 Метод 1 

В.1.5.2.1.1 Аналізований зразок слід помістити в чашу.  

В.1.5.2.1.2 Аналізований зразок в чаші слід покрити розчинником, 

щоб через відповідний час, але не більше ніж через 1 годину сприяти 

розпаду зразка. Чашу разом з аналізованих зразком слід поставити на 
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екстракційну установку. Фільтруюче кільце слід висушити в сушильній шафі 

до сталості маси (дивись розділ 6) та перед його зважуванням охолодити в 

ексикаторі. Масу фільтруючого кільця слід визначити перед тим, як воно 

буде покладено на край котла. Чашу слід накрити кришкою, а кришку 

замкнути, а під отвір стоку помістити хімічний стакан або колбу для збору 

екстракту. 

В.1.5.2.1.3 Спочатку центрифугу слід обертати з малою кількістю 

оборотів, і поступово збільшувати швидкість до максимум 3 600 оборотів в 

хвилину, до тих пір, поки з отвору стоку припинить витікати розчинник. 

Центрифугу слід зупинити, додати приблизно 200 мм3 × 103 мм3
 розчинника 

і повторити описаний вище процес. Слід стільки раз повторювати процес 

додавання 200 мм3 × 103 мм3
 розчинника, поки екстракт не стане практично 

безбарвним. Екстракт і шлам необхідно збирати у відповідній ємності. 

ПРИМІТКА  Обсяг зібраного екстракту слід виміряти в тому випадку 

якщо залишок мінеральних речовин в екстракті в'яжучої речовини 

необхідно визначити шляхом спалювання відповідно до Додатку С.  

В.1.5.2.1.4 Фільтруюче кільце слід видалити з краю чаші і висушити 

на повітрі. У разі якщо використовуються фільтруючі кільця з повсті, то 

присталі до поверхні кільця мінеральні речовини слід зчистити щіткою і 

додати в екстраговані фракції породи. Фільтруюче кільце слід висушити до 

постійності маси в сушильній шафі при температурі (110 ±5)°С. 

В.1.5.2.1.5 Весь вміст чаші слід обережно перемістити на металеву 

сушильну плиту і висушити до постійності маси при температурі(110 ± 5)°С. 

ПРИМІТКА  Маса екстрагованої фракційної породи повинна бути 

рівною масі фракції породи на сушильної плиті, плюс надбавка маси 

фільтруючого кільця. 

В.1.5.2.1.6 У разі якщо використовуються фільтруючі кільця з малим 

вмістом золи, то необхідно застосовувати альтернативний метод 
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відповідно до пункту В.1.5.2.7 замість методів, наведених в пунктах 

В.1.5.2.4 і В.1.5.2.5. 

В.1.5.2.1.7 Фракцію породи і фільтруючі кільця слід висушити в чистій 

металевої чаші. Відповідно до пункту В.1.5.2.4. Висушені фільтруюче 

кільце слід ретельно скласти, покласти на фракцію породи, а далі спалити. 

Масу екстрагованої фракції породи на сушильної плиті, безпосередньо 

після охолодження слід встановити на рівні відповідної температури. 

B.1.5.2.2 Метод 2  

B.1.5.2.2.1 Висушіть фільтр диска до постійної маси (див розділ 6) та 

дати диску охолонути в ексикаторі перед зважуванням. Встановити фільтр 

кільце навколо краю чаші, зважують і записують масу і як МА. Помістіть 

наважку в чаші і кільце фільтра, зважують і записують загальну масу в МБ 

(в грамах). 

ПРИМІТКА Маса висушеної частини наважки розраховується за 

допомогою такої формули: M = MB - MA. 

B.1.5.2.2.2 Помістити наважку в чашу з розчинником і забезпечити 

достатній час для відповідної реакції розпаду наважки, але не більше ніж 1 

год. Помістити чашу, з наважкою і розчинником в пристрій для екстракції. 

Закріпити кришку чаші щільно і помістити склянку або колбу під зливом для 

збору екстракту. 

B.1.5.2.2.3 Спочатку центрифугу слід обертати з малою кількістю 

оборотів, і поступово збільшувати швидкість до максимум 3600 об / хв або 

поки розчинник не перестане витікати зі зливу. Дайте машині зупинитися, 

додати приблизно 200 мм3 × 103 мм3 розчинника і повторити процедуру. 

Використовуйте достатню кількість 200 мм3 × 103мм3 добавки розчинника, 

так щоб екстракт був практично безбарвним. Екстракт і шлам необхідно 

збирати у відповідній ємності. 

ПРИМІТКА Обсяг зібраного екстракту слід виміряти в тому випадку 

якщо залишок мінеральних речовин в екстракті в'яжучої речовини 

необхідно визначити шляхом спалювання відповідно до Додатку С.  
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B.1.5.2.2.4 Вийняти фільтр кільце з чаші і висушити на повітрі. При 

використанні фетрових кільцевих фільтрів, потрібно струсити мінеральні 

речовини, що прилипли до поверхні кільця і додати до витягнутої 

сукупності. Сушать кільце до постійної маси в сушильній шафі при 

температурі (110 ± 5)° С. 

B.1.5.2.2.5 Обережно видалити весь вміст чаші, помістити їх в 

металевий піднос і висушити їх до постійної маси при температурі (110 ± 

5)°  С. Зважити матеріал і записати масу агрегату М1. 

B.1.5.2.2.6 Використовуйте альтернативну процедуру в B.1.5.2.2.7 

або B.1.5.2.2.8 замість B.1.5.2.2.4 і B.1.5.2.2.5 коли використовується 

низькозольний кільцевий фільтр. 

B.1.5.2.2.7 При використанні низькозольного кільцевого фільтра, 

помістіть агрегатні і фільтруючі кільця в металевий, чистий і сухий лоток, як 

зазначено в B.1.5.2.2.4. Висушені фільтруюче кільце слід ретельно 

скласти, покласти на фракцію породи, а далі спалити. Масу екстрагованої 

фракції породи на сушильної плиті, безпосередньо після охолодження слід 

встановити на рівні відповідної температури. 

B.1.5.2.2.8 Після екстракції вийняти чашу усім вмістом (заповнювач і 

фільтр кільце), висушити до постійної маси перед зважуванням і записати 

загальну масу, як MC (в г). 

ПРИМІТКА Маса відновленої мінеральної речовини розраховується 

за допомогою такої формули M1 = MC - MA. 

В.1.6 Розчинення холодної суміші бітуму при перемішуванні 

B.1.6.1 Обладнання 

B.1.6.1.1 Закриті контейнери, відповідної ємності (наприклад,  2000 

мм3 × 103 мм3 або 3000 мм3 × 103 мм3). 

B.1.6.2 Розчинник 
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Перхлоретілен (тетрахлоретилен) з об’ємною масою (1,6 ± 0,05) мг/м3 

при 20° C. 

B.1.6.3 Виконання 

B.1.6.3.1 Аналізований зразок Мr слід помістити в ємність з точністю 

до 1 грама. Температура асфальтобетону повинна бути нижче 90° С. 

B.1.6.3.2 У разі якщо очікується отримання в'яжучої речовини більше 

5%, то слід відважувати 1,6 маси зразка розчинника Мр. У разі якщо 

очікується отримання в'яжучої речовини в 5% або менше, то розчинника 

слід додавати в кількості, що дорівнює 0,8 маси зразка. Для литого 

асфальту кількість розчинника в 3 - 5 разів більше маси зразка. 

B.1.6.3.3 Ємність слід струшувати протягом не менше 30 хвилин. Далі 

ємність залишають у спокої на не менше ніж 5 хвилин для осідання шламу. 

В.2 Поділ мінеральних речовин 

B.2.1 Центрифуга безперервного потоку 

В.2.1.1 Обладнання 

ПРИМІТКА Обладнання повинно бути відкаліброване і 

відслідковуватися. 

B.2.1.1.1 Високошвидкісна центрифуга безперервного потоку, може 

досягти досить високої швидкості обертання, при якій створюється 

відцентрове прискорення внутрішньої стінки склянки зі значенням, що 

становить 3×104 м/с2 (див. рисунок В.8) , 

B.2.1.1.2 Воронка з ситом з дротяної сітки з шириною отворів, що 

становить 63 мкм. 

В.2.1.2 Виконання 
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 Пояснення 

1 2-х мм сито (вибірково) 

2 Сито 0,63 мкм 

3 Завантажувальна воронка 

4 Кран регулювання витікання 

5 Воронка для подачі рідини в стакан центрифуги 

6 Насадка для уловлювання розчину і його подальшого 

транспортування в точку 7 

7 Ємність центрифуги 

8 Рухома алюмінієва чаша 

9 Кріплення обертове чаші 

10 Електромотор 

11 Опорний шрифт 

12 Ємність для рідини 

Рисунок В.8 - Принципова схема центрифуги безперервного потоку 
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B.2.1.2.1 Слід окремо, з точністю до 0,1 г зважити дві чисті і сухі 

центрифугальні чаші. Один з чаш необхідно встановити в центрифузі, в той 

час, як другу на час утримується. Слід зважити сито, встановлене в 

завантажувальної воронці. 

B.2.1.2.2 Встановити завантажувальну воронку по центру над 

центрифужною воронкою, далі розчин в'яжучої речовини, що утворився в 

ході екстракції в'язкої речовини, слід обережно подати в завантажувальну 

воронку. 

B.2.1.2.3 Кран завантажувальної воронки слід відкрити і встановити в 

такому положенні, щоб утворилося протікання в включену проточну 

центрифугу, рівне приблизно 100 × 10-6 м3 / хв.  

В.2.1.2.4 Заповнювач, зібраний в центрифугальній чаші, слід знову 

промити по можливості невеликою кількістю розчинника, до тих пір поки 

зливається розчинник не стане практично безбарвним. 

В.2.1.2.5 Слід зібрати відокремлену в процесі центрифугування воду. 

Чашу з екстрагованим заповнювачем слід витягнути і поставити в 

сушильну шафу для сушки при температурі 110 ± 5° С. 

B.2.1.2.6 Другий стакан слід поставити в центрифугу і процес, 

описаний в пунктах від В.2.1.2.2 до В.2.1.2.4, слід повторити, однак, кран 

завантажувальної воронки слід встановити в такому положенні, щоб 

утворилося протікання в включену центрифугу, яка використовується в 

B.2.1.2.3 . Після закінчення процесу центрифугування слід видалити стакан 

і сито завантажувальної воронки і поставити їх разом з першим склянкою в 

сушильну шафу для сушки (за бажанням).  

ПРИМІТКА Для деяких центрифуг з великими можливостями другого 

запуску не потрібно. 

B.2.1.2.7 Після висушування до постійної маси (див розділ 6), 

повторно зважити дві чаші, щоб відповідно до різниці маси визначити обсяг 
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зібраного заповнювач. Знову зважити сито (и) для визначення кількості 

залишку мінеральних речовин. 

B.2.1.2.8 У разі необхідності, обложені в процесі центрифугування 

мінеральні речовини, слід додати до регенерованим в ході екстракції 

в'язкої речовини фракціям породи. 

В.2.2 Напірний фільтр 

В.2.2.1 Обладнання 

ПРИМІТКА Обладнання повинно бути відкаліброване і 

відслідковуватися. 

B.2.2.1.1 Напірний фільтр відповідного розміру і повітряний насос, 

для подачі сухого масла в повітрі при тиску, що найменше 2 бар. Якщо 

допоміжний фільтруючий матеріал використовується він повинен бути 

використаний відповідно до В.2.2.3. 

ПРИМІТКА Фільтр тиску ємності 3 I, приймаючи фільтрувального 

паперу діаметром 270 мм підходить. 

B.2.2.1.2 Фільтрувальний папір, відповідного напірного фільтру. 

В.2.2.1.3 Воронка, яка здатна через завантажувальний отвір 

напірного фільтра вмістити три сита з діаметром від 200 мм до 300 мм. 

В.2.2.1.4 Відповідні сита з діаметром від 200 мм до 300 мм, які 

виконують вимоги стандартів ISO 3310-1 або ISO 3310-2. 

В.2.2.2 Виконання 

B.2.2.2.1 Сухий фільтрувальний папір слід зважити з точністю до 0,1 г 

і помістити його в напірній фільтр. У разі необхідності над воронкою, що 

знаходиться над напірнім фільтром слід розмістити відповідній набір 

контрольних грохотів. Найдрібнішій контрольний гуркіт винен мати 

номінальну ширину відчинити, складових 63 мкм. 

B.2.2.2.2 Переливати в’яжу речовину, отриману з процесу екстракції 

в’яжучого потрібно через напірний фільтр. Використовуючи тиск повітря 

примусово  перелити розчину через фільтрувальний папір. 
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B.2.2.2.3 Ємність з митою фракцією породи слід вимити в кілька 

етапів, щоб видалити по можливості максимальну кількість дрібних 

частинок. Миючу рідину слід пропустити через сита і напірний фільтр, поки 

розчин не буде очищений. 

ПРИМІТКА Альтернативний метод полягає в тому, що 

реконструйована фракція породи, в кілька етапів, між якими вона миється, 

обережно подається на набір сит, на якому миття триває до очищення 

розчину. 

B.2.2.2.4 Чисту фракцію породи з сит слід перемістити на сушильну 

плиту. За допомогою випаровування, розчинник слід видалити з фракційної 

породи, сит та приймальні ємності. Всі дрібні частинки фракцій породи з 

приймальні ємності, разом із залишком фракції породи слід перемістити на 

сушильну плиту, при цьому слід стежити за тим, щоб з приймальні ємності і 

з сит була видалена вся фракція породи. 

ПРИМІТКА В принципі, існує необхідність очистити висушені сита 

щіткою, щоб гарантувати повну регенерацію фракції породи. 

B.2.2.2.5 Зважують і записують фракції породи в лотку. 

В.2.2.2.6 Фільтрувальний папір, разом з мінеральними речовинами, 

які пройшли через сито 63 мкм, слід видалити з напірного фільтра. 

В.2.2.2.7 Фільтрувальний папір слід висушити до постійності маси 

(дивись розділ 6), в разі наявності сушка проводиться разом з 

нерозчинними частинами в'яжучої речовини. Масу фільтрувального паперу 

необхідно відняти. 

В.2.2.3 Використання фільтрувального засобу 

ПРИМІТКА При використанні даного методу може бути застосований 

висушений до сталості маси фільтрувальний допоміжний засіб. Встановіть 

напірний фільтр з фільтрувального паперу в звичайному порядку, але 

відразу ж після заданого часу струшування і перед фільтрацією, 

попередньо нанесіть на фільтрувальний папір наступним чином. 
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a) (45 ±0,1) г фільтрувального допоміжного засобу поміщаються в 

хімічний стакан з місткістю 1000 мм3 × 103 мм3, куди вливається приблизно 

700 мм3 × 103 мм3
 розчинника, після чого проводиться розмішування. 

b) У деяких випадках може виникнути потреба великих або менших 

обсягів фільтрувального допоміжного засобу. У цих випадках використані 

обсяги слід точно запротоколювати. 

c) Суміш з фільтрувального допоміжного засобу і розчинника 

подається безпосередньо в напірний фільтр. Хімічний стакан слід вимити з 

використанням декількох мілілітрів розчинника, щоб видалити залишки 

фільтрувального допоміжного засобу, а миючий засіб слід вилити в 

напірний фільтр. 

d) З розрядження, що становить приблизно 0,1 бар, розчинник 

пропускається через напірний фільтр. Отримане таким чином покриття з 

фільтрувального допоміжний засіб не повинно висохнути. 

e) Проведення випробування триває відповідно до пунктів від 

В.2.2.2.2 до В.2.2.2.6. При цьому, однак, при розрахунку результату слід 

враховувати загальну масу фільтрувального допоміжного засобу. 

В.2.3 Ківш типу центрифуга - Тип 1 

В.2.3.1 Обладнання 

ПРИМІТКА  Обладнання повинно бути відкаліброване і 

відслідковуватися. 

B.2.3.1.1 Відповідна, типова центрифуга з чотирма склянками, які 

оснащені центрифужними пробірками з ємністю, що становить мінімум 50 

мм3 і здатна до прискорення від 1,5 × 104 м/с2 і 3,0 × 104 м/s2. Центрифуга 

повинна використовуватися і на ній має проводитися технічне 

обслуговування. Рекомендована в залежності від щільності розчину 

скорочена, максимальна, робоча частота обертання повинна бути 

встановлена у виробника і не може бути перевищена при наявності 

розчинів з відносною щільністю понад 1,0. У наведеному нижче рівнянні ця 



прДСТУ EN 12697-1:201Х 

47 

зменшена частота обертання повинна застосовуватися при розрахунку 

значення n. 

Центрифужні пробірки слід закривати ковпачками, щоб в процесі 

центрифугування не відбувалося втрат розчинника. 

ПРИМІТКА 1 Центрифужні пробірки й ковпачки слід регулярно 

перевіряти на предмет зносу і при необхідності. 

Час центрифугування повинен бути отриманий з рисунка В.9 після 

обчислення прискорення, а, прискорення встановлюється у відповідності з 

наступною формулою: 

 

де 

а розраховане прискорення в центрифузі, в метрах на секунду в 

квадраті (м/с2); 

n кутова швидкість, в оборотах за хвилину (об/хв); 

r радіус до дна обертових центрифужних пробірок (внутрішній 

розмір), в міліметрах (мм). 

ПРИМІТКА 2 Для дотримання обмежень температури, може 

виникнути необхідність в охолодженні центрифуги. 

B.2.3.1.2 Заливка пляшок, місткості від 600 мм3 × 103 мм3 до 1000 мм3 

× 103 мм3 з поліпропілену і з кришкою, що загвинчується. 

B.2.3.2 Виконання 

В.2.3.2.2 Центрофужну пробірку слід заповнити такою кількістю 

рідини, щоб після закінчення процесу центрифугування утворився 

достатній обсяг розчину для відділення аліквотних частин з метою 

проведення подвійного визначення. Залишок слід закрити в бутлі до 

отримання належних аліквотних частин. 

В.2.3.2.3 Центрофужну пробірку слід закрити і протягом відповідного 

часу згідно з малюнком В.9 піддати центрифугированию. На всіх етапах 

даного технологічного процесу випаровування слід мінімізувати, 
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забезпечуючи для цього щільно закриваються кришки ємностей і швидке 

виливання розчину. 

 

Пояснення 

Y прискорення, м/с2 

X час центрифугування, хв 

Рисунок В.9 - Співвідношення прискорення і часу центрифугування  

В.2.4 Ківш типу центрифуга - Тип 2 

В.2.4.1 Обладнання 

ПРИМІТКА  Обладнання повинно бути відкаліброване і 

відслідковуватися. 

B.2.4.1.1 Ківш типу центрифуга, яка досягає мінімального 

прискорення, що становить 40000 м/с2 і яка оснащена склянками, місткістю 

мінімум по 20000 мм 3. 

В.2.4.2 Виконання 

При мінімальному прискоренні в 40000 м/с2 литий асфальтобетон 

повинен піддаватися не менше ніж 30-і хвилинному центрифугуванню, а всі 

інші асфальтобетонні суміші не менше ніж 15-і хвилинному 

центрифугуванню. 
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В.3 Вміст розчиненого в’яжучого 

В.3.1 Метод по відновленню з частини за допомогою розрахунку 

В.3.1.1 Обладнання 

ПРИМІТКА  Обладнання повинно бути відкаліброване і 

відслідковуватися. 

В.3.1.1.1 Пристрій для регенерації, що складається з водяної бані з 

електричним опалювальним пристроєм, який здатний під час процесу 

регенерації підтримувати воду в киплячому стані, колби з місткістю в 200 

мм3 × 103 мм3 і 250 мм3 × 103 мм3, манометр, вакуумна ємність, а також 

пристосування для зменшення тиску, наприклад, фільтр-насос 

ПРИМІТКА  На малюнку В.10 зображено пристрій для регенерації. 

При цьому наведена конструкція не запропоновані в обов'язковому 

порядку, якщо в точності виконуються встановлені в пункті В.3.1.2 умови, 

що стосуються регенерації в'яжучої речовини з розчину. 

 

Пояснення 

1 Манометр 

2 До вакуумному насосу 

3 Водяна баня 

4 Вакуумна ємність 

Рисунок В.10 Зображення основних частин пристрою для регенерації 



прДСТУ EN 12697-1:201Х 

50 

B.3.1.1.2 Бюретки, відповідного розміру. 

B.3.1.1.3 Ваги, зчитування до 1 мг для зважування колб. 

B.3.1.1.4 Ессікатори, для зберігання колб екстракції перед 

зважуванням. 

B.3.1.2 Виконання 

B.3.1.2.1 Процес необхідно проводити як процесу подвійного 

визначення. 

ПРИМІТКА У разі якщо вміст в'яжучої речовини в зразку оцінити 

неможливо, то перш ніж продовжити процес подвійного визначення 

регенерації, рекомендується регенерувати  в’яжучу речовину з аліквотної 

частини розчину, таким чином, забезпечується відповідність з 

обмеженнями по масі згідно з пунктом В.3.1.2.3. 

В.3.1.2.2 Слід висушити колбу і зважити її з точністю до 1 мг. 

В.3.1.2.3 У центрифужній пробірці слід виміряти і запротоколювати 

температуру розчину. У разі якщо отримана температура не більше ніж на 

3°С відхиляється від температури, зазначеної в пункті В.1.4.4.2, то розчин 

слід налити безпосередньо в бюретку. В іншому випадку центрифужну 

пробірку слід закрити і на 3°С прирівняти температуру розчину до бажаної 

температури. У колбах слід відміряти достатній обсяг центрифужного 

розчину, щоб після випаровування розчинника отримати залишок, що 

становить від 750 мг до 1 250 мг розчинного в'яжучої речовини. 

ПРИМІТКА 1 Різниця температур між розчином після проведення 

випробування відповідно до пункту В.1.4.5.2 і центрифугували розчином 

в'язкої речовини відповідно до цього розділу не повинна перевищувати                

± 3° С. 

ПРИМІТКА 2  Оціночне значення об'єму розчину v (аліквотна 

частина), в кубічних міліметрах (мм3) може бути розраховане відповідно до 

наведеними нижче рівнянням: 
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де: 

v      оціночне значення об'єму розчину (аліквотна частина), в кубічних 

міліметрах (мм3); 

V     загальний обсяг розчинника в кубічних міліметрах (мм3); 

М     маса зразка в грамах (г); 

Sе  оціночне значення розчинної в'яжучої речовини в зразку в 

відсотках (%). 

Оціночні значення обсягу v повинні бути округлені до 5000 мм3. 

В.3.1.2.4 Розчинник слід видалити з розчину в'яжучої речовини. Для 

цього колба з'єднується з пристроєм для регенерації (дивись пункт 

В.3.1.1.1) і приблизно до половини опускається в киплячу воду. Розчинник 

відганяється. Під час дистиляції колбу слід струшувати легким, круговим 

рухом, так щоб  в’яжуча речовина тонким шаром осаджують на стінках 

колби. Слід перешкоджати тому, щоб тиск під час випаровування 

розчинника в колбі підвищувався внаслідок впливу атмосферного тиску. 

ПРИМІТКА 1 Рекомендується робити дистиляцію при зниженому 

тиску. У разі використання зниженого тиску, воно не повинно бути нижче за 

показник, що становить 60 кПа.  

ПРИМІТКА 2 Можливе об'єднання двох колб з вакуумною системою, а 

дистиляція може відбутися одночасно, за умови, що обидві колби 

обертаються безперервно. Для пересування колб можуть 

використовуватися ротаційні випарні апарати, які одночасно зменшують 

піно утворення. 

В.3.1.2.5 Оскільки, коли велика частина розчинника видалена, 

відбувається відносно швидке падіння тиску, а на цій стадії зазвичай 

відбувається піноутворення, то технологічний процес слід виконувати в 

такий спосіб: 

a) Для проникаючих бітумів тиск на протязі від 1 до 2 хвилин слід 

зменшити до показників 18 кПа і 22 кПа і утримувати тиск на протязі від 3 
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до 4 хвилин. Загальний час при зниженому тиску має становити (300 ± 15) 

с; 

b) Для розріджених бітумів допустимо підвищення тиску до приблизно 

атмосферного тиску. Потім показник n протягом від 1 до 2 хвилин 

зменшується до показників 55 кПа і 65 кПа і це тиск слід підтримувати на 

протязі від 3 до 4 хвилин. Загальний час при зниженому тиску має 

становити (300 ±15) с. 

В.3.1.2.6 Колбу слід дістати з водяної бані і подати повітря до 

пристрою, щоб підвищити тиск до атмосферного тиску. Колбу слід 

висушити і зняти, звертаючи увагу на те, щоб вода, що скупчилася біля 

з'єднання колби і пробки, не потрапила в колбу. Всі сліди розчинника, що 

залишилися в колбі, слід видалити при температурі навколишнього 

середовища слабкою струменем чистого, що не містить олії і води повітря. 

Вентиляційну трубку слід вводити на відстань трохи нижче середини 

колби. Зовнішню сторону колби слід ретельно протерти, а в разі, якщо 

використовувалися гумові пробки, то все шматочки гуми, наявні на 

внутрішній стороні горлечка колби, слід видалити. 

В.3.1.2.7 Колбу слід охолодити в ексикаторі (дивись пункт В.3.1.1.4) і 

зважити з точністю до 1 мг. 

В.3.1.2.8 У разі якщо маса регенерованої, розчинної в'яжучої 

речовини не розташована між показниками в 750 мг і 1 250 мг (включно), 

то, щоб упевнитися в тому, що регенерується прийнятна маса в'яжучої 

речовини, процес, описаний в пунктах від В.3.1.2.1 до В.3.1.2.7, слід 

повторити з іншим обсягом розчину після установки обсягу алиіквотної 

частини (дивись пункт В.3.1.2.3). 

В.3.1.2.9 У разі якщо різниця між подвійною регенерацією в'язкої 

речовини більше ніж 20 мг, то дані результати слід анулювати і повторити 

регенерацію в'язкої речовини на інших аліквотних частинах в формі 
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подвійного визначення. Середнє значення з цього подвійного визначення 

слід використовувати для розрахунку вмісту в'яжучого речовини. 

В.3.2 Метод по відновленню з частини за допомогою розрахунку 

маси 

В.3.2.1 Обладнання 

ПРИМІТКА  Обладнання повинно бути відкаліброване і 

відслідковуватися. 

В.3.2.1.1 Плоскі чаші з кришками, з внутрішнім діаметром не менше 

90 мм і зовнішнім діаметром не більше 105 мм, з краєм (25 ± 5) мм і масою 

М встановленої в 10 мг. 

В.3.2.1.2 Випарний апарат, що складається з електричної плитки, яка 

в змозі підтримувати температуру випробування в межах від 140°С до 

150°С, а також з випарного ковпака з термометром, який з'єднаний з 

аспіратор, потужністю не менше 10 кПа. В якості альтернативи сушильну 

шафу, який в змозі підтримувати температуру випробування в межах від 

140°С до 150ºС і який оснащений вентилятором, за допомогою якого 

подача повітря з сушильної шафи оновлюється три рази, кожні 15 хвилин. 

В.3.2.1.3 Ессікатор 

В.3.2.2 Виконання 

В.3.2.2.1 Після центрифугування за допомогою піпетки витягується 

зразок (10000 ± 500) мм3, який укладається на плоску чашу і негайно 

закривається. Чашу і кришку в якості показника М3 слід зважити з точністю 

до 10 мг. 

В.3.2.2.2 Або: 

- Метод з використанням випарного апарату: Чашу слід поставити на 

електричну плитку таким чином, щоб вона перебувала в горизонтальному 

положенні. Кришка видаляється, а ковпак встановлюється на чашу. 

Температуру слід вимірювати на висоті (5 ± 2) мм над рідиною, що 

знаходиться в чаші. Тиск слід знизити не менше ніж 10 кПа. При досягненні 
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максимальної температури, мінімальної температури і потім попередньої 

максимальної температури +5ºС кришку слід видалити. 

 - Метод з використанням сушильної шафи: Сушильну шафу на 

протязі не менше 15-и хвилин слід попередньо розігріти до (150 ±10)ºС. 

При цьому температуру в сушильній шафі слід вимірювати на висоті (5 ± 2) 

мм над рідиною, що знаходиться в чаші. Чашу в горизонтальному 

положенні слід поставити в шафу і на протязі (25 ± 2) хвилин проводити 

процес випаровування. Після завершення процесу чаша видаляється. 

В.3.2.2.3 Чашу для охолодження слід помістити в ексикатор. 

Охолоджену чашу з кришкою в якості показника М2 слід зважити з точністю 

до 10 мг. 

В.3.2.2.4 Описані в пунктах від В.3.2.2.1 до В.3.2.2.3 процеси, слід 

повторити не менше одного разу. 
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ДОДАТОК С 

(Нормативний) 

Визначення залишку мінеральних речовин  в екстракті в’яжучої 

речовини при спалюванні 

C.1 Загальні 

Визначити кількість залишкової мінеральної речовини в екстракті 

в'яжучого одним з методів в С.2 або С.3. 

С.2 Метод 1 

ПРИМІТКА  Обладнання повинно бути відкаліброване і 

відслідковуватися. 

С.2.1 Обладнання 

С.2.1.1 Ваги з точністю вимірювання, що становить 1 мг. 

C.2.1.2 Парова ванна або електрична плита, з регульованою 

швидкістю нагріву. 

С.2.1.3  Мірний циліндр з місткістю, 2000 мм3 × 103 мм3, 1000 мм3 × 

103 мм3 і 100 мм3× 103 мм3. 

C.2.1.4 Печі, які можуть нагрівати до 600 ° С. 

С.2.1.5 Тигель для прожарювання з місткістю, що становить 125 

мм3 × 103 мм3. 

C.2.1.6 Ессікатори, відповідної потужності. 

С.2.2 Реагент 

Насичений розчин реагенту карбонату амонію (NH4) 2CO3. 

С.2.3 Виконання 

C.2.3.1 Визначити обсяг загальної в’яжучої речовини, зібраної 

відповідно до 5.2 і 5.3. 

C.2.3.2 Тигель для прожарювання слід кондиціонувати в сушильній 

шафі і охолодити в ексикаторі, щоб визначити його масу з точністю до 1 мг. 

C.2.3.3 Екстракт слід ретельно перемішати, після чого без втрати 

часу приблизно 100 мм3 × 103 мм3 слід помістити в тигель для 

прожарювання. 
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C.2.3.4 Випарюють насухо на паровій бані або плитці. 

С.2.3.5 Зразок слід помістити в сушильну шафу і при темному 

червоному калі (від 500°С до 600°С) довести до стану залишку 

спалювання, потім охолодити, зважити і на кожен грам золи змішати з 5 

мм3 насиченого розчину карбонату амонію. 

С.2.3.6 Процес настоювання при кімнатній температурі слід 

продовжувати одну годину. Далі необхідна сушка до сталості маси (дивись 

розділ 6), охолодження в ексикаторі і визначення маси з точністю до 0,001 

г. 

С.2.3.7 Масу мінеральних, дрібних частинок екстракту М2 слід 

розраховувати відповідно до наведеними нижче рівнянням: 

                                          (С.1) 

де 

G маса аліквотної частини золи, в грамах (г); 

V1 загальний обсяг екстракту в кубічних міліметрах (мм3); 

V2 обсяг екстракту після вилучення аліквотної частини в кубічних 

міліметрах (мм3). 

С.2.3.8 Вміст розчиненої в'яжучої речовини S слід розраховувати 

відповідно до наведеними нижче рівнянням: 

                           (С.2) 

де 

S   розчинений вміст в’яжучого, виражений у відсотках (%); 

M   маса висушеної частини проби, виражена в грамах (г); 

МW маса води в висушених наважках, виражена в грамах (г); 

M1 маса вилученої мінеральної речовини, виражена в грамах (г); 
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М2 маса дрібної мінеральної речовини в загальному обсязі екстракту, 

виражена в грамах (г). 

С.3 Метод 2 

С.3.1 Обладнання 

ПРИМІТКА  Обладнання повинно бути відкаліброване і 

відслідковуватися. 

С.3.1.1 Ваги з точністю вимірювання, що становить 10 мг. 

С.3.1.2 Парова баня або електрична плитка з регульованою 

потужністю напруження  

С.3.1.3 Тигель для прожарювання з місткістю, що становить 125 мм3× 

103 мм3. 

С.3.1.4 Піч з можливістю розігріву до 600ºС. 

С.3.1.5 Ексикатор з відповідною місткістю. 

С.3.2 Виконання 

С.3.2.1 Регенерувати відповідно до Європейських стандартів EN 

12697-3 або EN 12697-4  в’яжучу речовину слід зібрати і зважити, а 

приблизно одну десяту її частину помістити на попередньо зважений 

тигель для прожарювання і зважити з точністю до 10 мг. 

С.3.2.2 В'яжучу речовину слід спалювати при поступовому нагріванні, 

з метою його випалу. При цьому необхідно упевнитися в тому, що  в’яжуча 

речовина не згорить. 

С.3.2.3 При темному червоному калі (від 500°С до 600°С) слід 

провести нагрівання до сталості маси. 

С.3.2.4 Масу слід охолодити в ексикаторі, а попіл зважити з точністю 

до 10 мг. 

С.3.2.5 Вміст розчинної в'яжучої речовини S у відсотках слід 

розраховувати відповідно до наведеними нижче рівнянням: 
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де 

S вміст розчиненої в'яжучої речовини, у відсотках (%); 

М маса не висушеного аналізованого зразка, в грамах (г); 

Mw маса води в висушеному аналізованому зразку, в грамах (г); 

Mb маса регенерованої в'яжучої речовини, в грамах (г); 

c маса спопелілої в'яжучої речовини, в грамах (г); 

G маса попелю, в грамах (г). 

С.3.2.6 Масу мінеральних дрібних частинок в загальному обсязі 

екстракту М2 в грамах слід розраховувати відповідно до пункту С.2.3.7. 
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ДОДАТОК D 

(Довідковий) 

Керівництво для визначення вмісту розчинного в'яжучого в 

сумішах з полімер-модифікованим в’яжучим  

 

D.1 Загальні положення  

В даному додатку наведено інструкції з визначення вмісту розчинного 

в’яжучого в зразках асфальтобетону, в яких містяться в'яжучі речовини, 

модифіковані полімерами. 

ПРИМІТКА: Найбільш відповідний розчинник слід запитувати у 

виробника в'яжучої речовини, модифікованого полімерами. 

D.2 Підготовка лабораторних зразків з асфальтобетону 

Зразки слід готувати відповідно до розділу 4. 

D.3 Визначення вмісту в'яжучого  

D.3.1 Загальні принципи випробування 

Діють принципи, наведені в пункті 5.1. 

D.3.2 Екстракція в'яжучого 

D.3.2.1 Розчинник 

Не всі, використовувані для розчинення бітумів розчинники, також 

придатна для розчинення в'яжучих речовин, модифікованих полімерами. 

Тому вирішальним фактором є використання відповідного розчинника для 

повного розчинення полімерного в'яжучого речовини. Недостатня 

розчинність призводить до помилкових результатів і до значних 

розбіжностей між результатами, отриманими відповідно до різними 

методами. З цієї причини необхідно, перед проведенням випробування 

перевірити відповідно до Європейського стандарту EN 12592 розчинність 

в'яжучого речовини, модифікованого полімерами, в використовуваному 

розчиннику. 

ПРИМІТКА 1 Хороша розчинність в’яжучого полімеру, 

модифікованого відповідно до EN 12592 не завжди гарантує гарний витяг 
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PmB з бітумної суміші. Толуол, трихлоретилен, дихлорметан 

(метіленхлорід) і перхлоретілен (тетрахлоретилен), як правило, здатні 

розчиняти стирол-бутадієн-стирол (СБС), модифікованих в'яжучих. Толуол, 

трихлоретилен і перхлоретілен (тетрахлоретилен) іноді придатні для 

етилен вінілацетат (ЕВА), модифіковані в’яжучі. Дихлорметан, як правило, 

не придатні для розчинення етилену і вінілацетату. Лише деякі розчинники 

були знайдені відповідні для повного розчинення атактический 

поліпропілен (АРР) модифіковані в’яжучі; найкраща розчинність зазвичай 

зустрічається з гарячим ксилолу. Гарячий 1,3,5 трихлоретилен також 

підходить для APP, але його використання обмежене різницею методу, 

через високу температуру кипіння. 

ПРИМІТКА 2 Попередження про використання цих розчинників дано в 

передмові. 

ПРИМІТКА 3 Розчинність модифікованих полімером в'яжучих може в 

значній мірі залежати від температури розчинника. Це може привести до 

значних розбіжностей між результатами холодних і гарячих методів 

екстракції. 

ПРИМІТКА 4 У таблиці D.1 наведені точки кипіння різних типів 

розчинників 

Таблиця D.1 Точки кипіння різних розчинників 

Розчинник Точка кипіння (ос) 

толуен 110,6 

трихлоретилен 87,0 

ксилен 140 

1,1,1 - трихлоретан 74,1 

Дихлорметан 39,5 

бензол 80,1 

Перхлоретілен (тетрахлоретилен) 121 
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ПРИМІТКА 5 Залежна від температури розчинність може після 

охолодження привести до конденсату полімеру в приймачі. 

ПРИМІТКА 6 Гарячі розчинники придатні не для всіх методів, 

описаних нижче. 

D.3.2.2 Обладнання і виконання 

D.3.2.2.1 Загальні положення 

Обладнання що використовується для екстракції в'яжучї речовини 

підлягає до застосування методів якінаведені в пунктах 5.2.2 і 5.2.3. Для 

сумішей, які містять в'яжучі речовини, модифіковані полімерами, 

рекомендуються особливі умови з посиланням на різні методи. Ці методи 

описані в пунктах від D.3.2.2.2 до D.3.2.2.6. 

D.3.2.2.2 Екстрактор гарячої дії (паперовий фільтр і фільтр з 

дротяною сіткою) 

Обладнання, що використовується при проведенні гарячої екстракції, 

і підлягає при цьому до застосування метод описані в пункті В.1.1 

(паперовий фільтр) і пункті В.1.2 (фільтр з дротяною сіткою). При цьому 

необхідно звернути увагу на те, що екстракцію не слід переривати в той 

момент, коли, зібраний в екстракторі розчинник, стає практично 

безбарвним. Екстракцію слід було б продовжити на час, що дорівнює 

приблизно 10% того часу, який необхідний для отримання зібраного, 

безбарвного розчинника. 

Для того щоб мати можливість визначити час закінчення екстракції, 

рекомендується застосовувати пристрій з прозорим оглядовим вікном. 

D.3.2.2.3 Екстрактор Сокслета 

Обладнання, що використовується при проведенні екстракції 

Сокслета, і підлягає при цьому до застосування метод описані в пункті 

В.1.3. При цьому необхідно звернути увагу на те, що екстракцію НЕ слід 

переривати в той момент, коли, зібраний в екстракторі розчинник, стає 

практично безбарвним. Екстракцію слід було б продовжити на час, що 
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дорівнює приблизно 10% того часу, який необхідний для отримання 

зібраного, безбарвного розчинника. 

Необхідно через регулярні проміжки часу перевіряти чи може бути 

просякнута екстракційна гільза розчинником, що не переливаючись при 

цьому. 

ПРИМІТКА При наявності в'яжучих речовин, модифікованих 

полімерами, гільза через, викликаного полімером засмічення, може 

перелити легше. 

D.3.2.2.4 Пляшкова центрифуга 

Обладнання, що використовується при проведенні пляшкової 

екстракції, і підлягає при цьому до застосування метод описані в пункті 

В.1.4. При цьому необхідно враховувати мінімальний час екстракції, 

наведене в таблиці D.2. Мінімальний час екстракції, за погодженням з 

виробником в’яжучої речовини, модифікованого полімерами, може бути 

підігнано. 

Таблиця D.2 Необхідна тривалість екстракції в пляшкової центрифузі 

Вид випробуваного 
матеріалу 

Мінімальна тривалість 
екстракції 
в хвилинах 

Асфальтобетон з дорожніми 
бітумами 

30 

Пористий асфальтобетон 30 

Щебенево-мастиковий 
асфальтобетон 

40 

Литий асфальтобетон 40 

Асфальтобетон укладений в 
гарячому стані 

40 

М’який асфальтобетон 30 

Чорний щебінь  
поверхневого шару покриття з 
гарячого асфальтобетону 

20 
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ПРИМІТКА 1 При наявності деяких в'яжучих речовин, модифікованих 

полімерами, може виникнути необхідність неодноразового миття для 

відділення всього полімеру. 

ПРИМІТКА 2 Тривалий період екстракції може вплинути на якість 

фракції породи. 

D.3.2.2.5 Центрифуга метод вилучення 

Устаткування для центрифужної екстракції і процес, який 

застосовується при цьому, описані в пункті В.1.5. При цьому слід звернути 

увагу на те, що процес екстракції, після практичного знебарвлення 

екстракту, слід було б продовжити за допомогою додавання додаткових 

200 мм3 розчинника. 

D.3.2.2.6 Розчинення холодної суміші бітуму при перемішуванні 

Устаткування для холодної екстракції модифікованої в'яжучої 

речовини за допомогою струшуючого руху і процес, який застосовується 

при цьому, описані в пункті В.1.6. При цьому слід звернути увагу на те, що 

ємність замість зазначених у цьому пункті 30 хвилин слід було б 

струшувати не менше 45 хвилин. Перед початком процесу екстракції 

розчинність модифікованого в'яжучого речовини слід перевірити в 

перхлоретілене відповідно до Європейського стандарту EN 12592. В разі 

якщо модифіковану в’яжучу речовину недостатньо розчинюють, то даний 

метод не може бути застосований. 

D.3.3 Поділ мінеральної речовини  

D.3.3.1 Загальні положення  

Обладнання, необхідне для використання для регенерації 

мінеральних речовин, і процеси, що застосовуються при цьому, описані в 

пунктах 5.3.1 і 5.3.2. Для сумішей, які містять в'яжучі матеріали, 

модифіковані полімерами, рекомендуються особливі умови з посиланням 

на різні методи. Ці методи описані в пунктах від D.2.3.2 до D.2.3.5. 

D.3.3.2 Безперервний потік центрифуг 
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Вимоги, що пред'являються до регенерації мінеральних речовин за 

допомогою проточної центрифуги і процес, який застосовується при цьому, 

описані в пункті В.2.1. При цьому слід звернути увагу на те, що миття 

зібраного в центрифужній чаші заповнювача після практичного 

знебарвлення злитого розчинника слід було б повторити ще раз.  

D.3.3.3 Напірний фільтр  

Даний метод через небезпеку засмічення не рекомендується 

застосовувати для в'яжучих матеріалів, модифікованих полімерами. 

D.3.3.4 Ківш типу центрифуга тип1 

Вимоги до регенерації мінеральних речовин за допомогою ковша типу 

центрифуги типу 1 і процес, який застосовується при цьому, описані в 

пункті В.2.3. 

D.3.3.5 Ківш типу центрифуга тип 2 

Вимоги до регенерації мінеральних речовин за допомогою ковша типу 

центрифуги типу 2 і процес, який застосовується при цьому, описані в 

пункті В.2.4. 

D.3.4 Кількість в’яжучого  

Для визначення кількості в'яжучої речовини необхідно слідувати 

методу, описаного в пункті 5.4. У разі якщо розчинену, модифіковану 

в’яжучу речовину не планується застосовувати для інших цілей, то метод 

різниці є основним методом. Рекомендується, однак, в якості початкового 

випробування використовувати обидва методи. В подальшому може 

використовуватися кожен з двох методів, в тому випадку якщо різниця 

менше або дорівнює показнику 0,3%. 

D.3.5 Розрахунок і оцінка результатів 

Для розрахунку і оцінки результатів діє пункт 5.5. 

D.4 Сушка до постійної маси  

Для сушіння до сталості маси діють вимоги, наведені в розділі 6.  

D.5 Звітність по результатах  
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Для вказівки результатів діє розділ 7. Рекомендується вказувати 

також використаний розчинник і результати випробування на розчинність. 

 D.6 Дані високої точності  

По відтворюваності даних немає. 

Є дані по експерименту відтворюваності проведеного в лабораторії, 

підготована об'ємна суміш SMA-6,3, що містить 6,6% модифікованого 

в’яжучого. Центрифуга використовувалася протягом 1,5 год, щоб 

розчинити речовину. 

Центрифугу безперервного потоку використовували для екстракції і 

вміст в’яжучого визначали за різницею. 

Відтворюваність (r) на рівні достовірності 95% була виявлена дуже 

порівнянними, як і в випадку немодифікованих в’яжучих: 0,1% в разі 

толуолу в якості розчинника і 0,2% в разі дихлорметана.. 

ПРИМІТКА 1 Стосовно точності методу для в'яжучих матеріалів, 

модифікованих полімерами, в порівнянні з бітумами відмінностей очікувати 

не слід, в тому випадку якщо використаний розчинник був в змозі повністю 

розчинити  в’яжуча речовина, модифіковане полімерами. 

ПРИМІТКА 2 У разі якщо полімер недостатньо розчинний, отримані 

результати є неправильними і слід очікувати великих відмінностей між 

різними методами і різними розчинниками, ніж у бітумів. 
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