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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЕКВІПЕНЕТРАЦІЙНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ 

ТА ІНДЕКСУ ПЕНЕТРАЦІЇ

Bitumen and bituminous binders

DETERMINATION OF THE EQUIPENETRATION TEMPERATURE 

AND PENETRATION INDEX

Чинний від 201Х-ХХ-ХХ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення еквіпенетраційної 

температури і індексу пенетрації бітумів та бітумних в’яжучих (далі 

бітумних в’яжучих), що використовують як в’яжучий матеріал при 

будівництві і ремонті дорожніх одягів автомобільних доріг в усіх 

дорожньо-кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.3-4 та інших 

нормативних документів.

Суть методу полягає у визначенні експериментально-графічним 

способом еквіпенетраційної температури та розрахунку на основі цієї 

температури індексу пенетрації бітумних в’яжучих.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні 

стандарти:

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом 

із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, 
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нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування 

вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення 

відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ Б А.3.2-12:2009. Система стандартів безпеки праці. Системи 

вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-122-2009 Будівельні матеріали. Скло листове. 

Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

дорожній та аеродромний. Методи випробувань

ДСТУ ІSО 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма 

та колір (ІSО 6309:1987, IDT)

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті,
перевірять згідно з офіційними  виданнями національного органу стандартизації –
каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними 
покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено 
зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті використано терміни та визначення, наведені в 

EN 12597 [34] – бітум, бітумне в’яжуче.

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять.

3.1 еквіпенетраційна температура

Температура, визначена графічним способом за температурно-
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пенетраційною залежністю, збудованою за експериментально 

визначеними значеннями пенетрації при навантаженні 100 гр, часі 

зануренні голки 5 с та температурах + 5 ºС, + 15 ºC, + 25 ºС, 35 С та/або 

45 ºС, яка відповідає пенетрації 800 × 0,1 мм.

3.2 індекс пенетрації за еквіпенетраційної температури

Розрахунковий показник, що характеризує ступінь зміни 

дисперсного стану бітумного в’яжучого в залежності від значень 

показників "еквіпенетраційна температура" і "глибина проникнення голки 

при 25°С".

3.3 глибина проникнення голки (пенетрація) (penetration)

Показник, що характеризує твердість бітумних в’яжучих, і 

виражений як відстань в десятих частках міліметра, на яку стандартна 

вертикально розташована пенетраційна голка проникає в пробу 

бітумного в’яжучого при заданих значеннях температури, навантаженні і 

часі занурення.

3.4 температура розм'якшеності (softening point) 

Температура, при якій бітумне в’яжуче за стандартних умов 

випробування набуває певної консистенції. 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті вжито такі познаки та скорочення:

Т800 – еквіпенетраційна температура;

ІР800 – індекс пенетрації, визначений за еквіпенетраційної 

температури.

5 АПАРАТУРА ТА МАТЕРІАЛИ

Нижче наведені апаратура і матеріали, які використовують при

проведенні випробування.
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Пенетрометр згідно з ГОСТ 1440 [28] або будь-який іншій, основні 

розміри робочої частини якого відповідають вимогам ГОСТ 1440.

Пенетраційна голка згідно з ГОСТ 1440 [28].

Пенетраційна чашка згідно з ГОСТ 1440 [28].

Баня для термостатування місткістю не менше ніж 10 л і 

максимальною висотою водяного стовпа 150 мм.

Кристалізатор скляний згідно з ГОСТ 25336 [30] або металевий 

плоскодонний вмістом не менше 0,5 л.

Термометр хімічній ртутний скляний згідно з ГОСТ 400 [27] з ціною 

поділки шкали 0,2 °С та діапазоном вимірювання від 0 С до 50 С.

Вимірювач часу, який повинен забезпечувати вимірювання моменту 

запуску обладнання та тривалості випробування з точністю до 0,1 с.

Все обладнання повинно проходити калібрування/повірку не рідше 

ніж один раз на рік.

6 ВІДБІР ПРОБ ТА ПРИГОТУВАННЯ ЗРАЗКІВ ДО 

ВИПРОБУВАННЯ

6.1 Пробу бітумного в’яжучого, необхідного для проведення 

випробування, відбирають згідно з EN 58 [32]. Досліджуваний зразок 

повинен бути репрезентативною частиною лабораторної проби, з якої 

його відібрали. Проба бітумного в’яжучого повинна бути однорідною і 

незабрудненою.

6.2 Відбирають достатню кількість бітумного в’яжучого, 

використовуючи при необхідності підігрітий ніж, і переносять її у 

відповідну ємність згідно з EN 12594 [33].

6.3 Бітумне в’яжуче готують до випробування згідно з ГОСТ 11501

[29].

6.4 Підготовлюють п’ять пенетраційних чашок з бітумним в’яжучим.
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7 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКВІПЕНЕТРАЦІЙНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

7.1 Згідно з вимогами ГОСТ 11501 [29], визначають пенетрацію 

бітумного в’яжучого при температурах 5 ºС, 15 ºС, 25 ºС, 35 С та/або

45 ºС при прикладеному навантаженні 100 г впродовж 5 с. 

7.2 Визначення пенетрації бітумного в’яжучого при кожній 

температурі виконують в новому пенетраційному стакані.

7.3 За експериментальними значеннями пенетрації, визначеними 

при температурах 5 ºС, 15 ºС, 25 ºС, 35 С та/або 45 ºС будують 

залежність десяткового логарифму пенетрації бітумного в’яжучого від 

температури (рисунок 1).

7.4 За графіком, методом екстраполяції, знаходять, з похибкою в 

0,5 °С, еквіпенетраційну температуру, яка відповідає перетину 

температурно-пенетраційної залежності з лінією пенетрації 800 × 0,1 мм

(рисунок 1).

Рисунок 1 – Температурно-пенетраційна залежність
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8 РОЗРАХУНОК ІНДЕКСУ ПЕНЕТРАЦІЇ ЗА ЕКВІПЕНЕТРАЦІЙНОЇ 

ТЕМПЕРАТУРИ

Індекс пенетрації за еквіпенетраційної температури розраховують  

з округленням до першого десяткового знака за формулою (1):

12050

195250020

25800

25800





)lg(

)lg()(

ПТ

ПТ
Iп (1)

де lg П25 – десятковий логарифм пенетрації бітумного в’яжучого, 

що визначена за температури 25 ºС при прикладеному навантаженні 

100 г впродовж 5 с;

Т800 – еквіпенетраційна температура, визначена за температурно-

пенетраційною залежністю, °С.

9 ВИРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Записують значення еквіпенетраційної температури, визначене за 

температурно-пенетраційною залежністю, з округленням до 0,5 ºС.

Записують значення індексу пенетрації за еквіпенетраційною 

температурою, розраховане у відповідності  з формулою 2 з округленням 

до 0,1.

10 ТОЧНІСТЬ МЕТОДУ

10.1 Повторюваність

Розбіжність між двома результатами випробування, отриманими 

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

однакових умов, на ідентичному досліджуваному бітумному в’яжучому, з 
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тієї ж проби, при правильному виконанні методу, тільки в одному випадку 

з двадцяти може перевищити значення, наведені в таблиці 1.

10.2 Відтворюваність

Розбіжність між двома окремими і незалежними результатами 

випробувань, отриманими різними операторами, в різних лабораторіях,

на ідентичному досліджуваному бітумному в’яжучому, з тієї ж проби, при 

правильному виконанні методу, тільки в одному випадку з двадцяти 

може перевищити значення, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Точність

Показник Повторюваність, r Відтворюваність, R

Т800 1,0 С 2,0 С

ІР800 0,3 0,5

11 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ

Протокол випробування повинен містити наступну інформацію:

а) тип досліджуваного бітумного в’яжучого та інформацію для його 

повної ідентифікації;

б) посилання на цей стандарт;

в) використовувану апаратуру;

г) значення еквіпенетраційної температури та індекс пенетрації за 

еквіпенетраційною температурою;

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

методу;

е) дату випробування.
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12 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

12.1 Бітуми та бітумні в’яжучі за ступенем впливу на організм 

людини згідно з ГОСТ 12.1.007 [17] належать до 3 класу небезпеки 

(помірно небезпечні речовини). Мають слабку кумулятивну дію.

12.2 При нагріванні бітумних в’яжучих до температури вище 180 °С 

у складі летких виділень присутні насичені і ненасичені вуглеводні, 

ароматичні вуглеводні, етилакрилат, етанол, алкілбензол та аліфатичні 

аміни.

12.3 Концентрація шкідливих та небезпечних речовин у повітрі 

робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005 [16] не повинна перевищувати 

гранично допустиму концентрацію для аліфатичних амінів – 1,0 мг/м3, 

суми насичених, ненасичених ароматичних вуглеводнів – 300 мг/м3, 

парів толуолу – 50 мг/м3, парів ксилолу – 50 мг/м3, парів бензолу –

15/5 мг/м3 (максимальна/середньозмінна), парів фенолу – 0,3 мг/м3 та 

етилакрилату – 5,0 мг/м3. 

12.4 Приміщення, де виконують роботи з бітумними в’яжучими, 

треба обладнати припливно-витяжною вентиляцією згідно з 

ДБН В.2.5-67 [13] та ДСТУ Б А.3.2-12, водопровідною системою та 

каналізацією згідно з ДБН В.2.5-64 [12], штучним освітленням згідно з 

ДБН В.2.5-28 [10], опаленням згідно з ДБН В.2.5-67 [13], питною водою 

згідно з ДСанПіН 2.2.4-171 [14].

12.5 Бітумні в’яжучі – горюча речовина. Мінімальна температура 

займання бітумних в’яжучих становить 300 °С.

12.6 Приміщення, де виконують роботи з бітумними в’яжучими, за 

ступенем пожежної небезпеки згідно з НПАОП 40.1-1.32 [7] відносяться 

до класу П-1, категорія приміщень – В (пожежонебезпечні) згідно з 

НАПБ Б.03.002 [5].  Приміщення повинні бути обладнані автоматичними 

установками пожежогасіння і пожежної сигналізації відповідно до 

ДБН В.2.5-56 [11]. Працюючи в цих приміщеннях, треба виконувати 
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вимоги НАПБ А.01.001 [2].

12.7 На обладнанні, яке являє небезпеку займання, згідно з 

НАПБ А.01.001 [2] вивішують знаки, що забороняють застосування 

відкритого вогню, а також знаки, які попереджують про наявність 

пожежонебезпечних речовин згідно з ДСТУ ISO 6309 та 

ГОСТ 12.4.026 [21].

12.8 Обладнання у лабораторних приміщеннях повинно бути 

заземлене та захищене від статичної електрики згідно з вимогами 

ГОСТ 12.1.018 [18], ГОСТ 12.1.030 [19], НАПБ А.01.001 [2] та  

ГОСТ 12.4.124 [24].

12.9 Працюючи з бітумними в’яжучими, треба використовувати 

засоби індивідуального захисту, передбачені типовими галузевими 

нормами, що затверджені за встановленим порядком: костюми – згідно з 

ГОСТ 12.4.111 [22] або ГОСТ 12.4.112 [23], черевики – згідно з 

ДСТУ 3962, рукавиці – згідно з ДСТУ 3962, захисні окуляри типу ЗН –

згідно з ГОСТ 12.4.013 [20].

12.10 До роботи з бітумними в’яжучими та їх складовими 

допускаються особи за умови проходження попередніх і періодичних 

медичних оглядів згідно з Порядком проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій [1].

12.11 При попаданні на шкіру гарячого бітумного в’яжучого, яке

може викликати опіки, його треба швидко охолодити, розчинити 

нафтовими оливами або провареною соняшниковою олією та обережно 

зняти бинтом або ватою. При попаданні в очі – бітумне в’яжуче треба 

швидко охолодити і терміново звернутися до медичного закладу за 

відповідною допомогою.

12.12 Приміщення, в яких виконують випробування, 

забезпечуються первинними засобами пожежогасіння згідно з 

НАПБ А.01.001 [2], НАПБ Б.03.001 [4] і НАПБ В.01.048 [6]. Експлуатація 

вогнегасників здійснюється із дотриманням вимог НАПБ А.01.001 [2] і 
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НАПБ Б.01.008 [3], а їх технічне обслуговування повинно відповідати 

вимогам ДСТУ 4297.

12.13 Ефективна сумарна питома активність природних 

радіонуклідів в бітумних в’яжучих згідно з вимогами ДГН 6.6.1-6.5.001 [9]

не повинна перевищувати 740 Бк · кг-1. Контроль ефективної сумарної 

питомої активності природних радіонуклідів здійснюють згідно з 

«Основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки 

України» [8].

12.14 Порядок накопичення, транспортування, знешкодження та 

захоронення розливів бітумних в’яжучих здійснюється згідно з 

ДСТУ 4462.3.01 та ДСТУ 4462.3.02.

12.15 Викиди в атмосферу шкідливих речовин не повинні 

перевищувати гранично допустимі викиди відповідно до вимог 

СанПиН 4946 [15], ГОСТ 17.2.3.01 [25] та ГОСТ 17.2.3.02 [26]. Контроль 

за вмістом летких речовин, що мігрують в атмосферне повітря, 

здійснюється згідно з вимогами СанПиН 4946 [15] та РД 52.04-186 [31].
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ДОДАТОК А

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 21.05.2007 № 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

23.07.2007 за № 846/14113

2 НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні, 

затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

30.12.2014 № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України

05.03.2015 за № 252/26697

3 НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників, 

затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи від 02.04.2004 № 152, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 29.04.2004 за № 555/9154

4 НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників, 

затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи від 02.04.2004 № 151, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 29.04.2004 за № 554/9154

5 НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, 

будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою

6 НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для 

підприємств і організацій дорожнього господарства, затверджені наказом 

Міністерства транспорту України від 20.12.1995

7 НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок
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8 Державні санітарні правила «Основні санітарні правила 

забезпечення радіаційної безпеки України», затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54; 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за 

№ 552/10832

9 ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи «Норми 

радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 14.07.97 № 208

10 ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

11 ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

12 ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. 

Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

13 ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

14 ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною

15 СанПиН 4946-89 Санитарные правила по охране атмосферного 

воздуха населенных мест

16 ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

17 ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. 

Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

18 ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие 

требования

19 ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление

20 ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические 

условия

21 ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности
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22 ГОСТ 12.4.111-82 Система стандартов безопасности труда. 

Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические 

условия

23 ГОСТ 12.4.112-82 Система стандартов безопасности труда. 

Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические 

условия

24 ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. 

Средства защиты от статического электричества. Общие технические 

требования

25 ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила 

контроля качества воздуха населенных пунктов

26 ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила 

установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными 

предприятиями

27 ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний 

нефтепродуктов. Технические условия

28 ГОСТ 1440-78 Приборы для определения пенетрации 

нефтепродуктов. Общие технические условия

29 ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины 

проникания иглы

30 ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные 

стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

31 РД 52.04-186-89 Руководство по контролю загрязнения 

атмосферы

32 EN 58:2012 Bitumen and bituminous binders - Sampling bituminous 

binders

33 EN 12594:2014 Bitumen and bituminous binders - Preparation of 

test samples

34 EN 12597:2014 Bitumen and bituminous binders - Terminology
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