
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

ДСТУ EN 13302:201_  

(EN 13302:2010, IDT)  

 

Бітум та бітумні в'яжучі 

ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ В’ЯЗКОСТІ БІТУМНОГО В’ЯЖУЧОГО З 

ВИКОРИСТАННЯМ РОТАЦІЙНОГО ВІСКОЗИМЕТРА 

(Проект, перша редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 

ДП «УкрНДНЦ» 

201_



прДСТУ EN 13302:201_ 

II 
 

ПЕРЕДМОВА 

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний 
інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Технічний комітет стандартизації 
«Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307) 
 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український 
науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 
якості» від «____»              20    р. № _____ з 201Х—ХХ—ХХ 
 

3 Національний стандарт відповідає EN 13302:2010 «Bitumen and bituminous 
binders — Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a rotating 
spindle apparatus» (Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення динамічної в’язкості 
бітумного в’яжучого з використанням ротаційного віскозиметра) і внесений з 
дозволу CEN. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій 
формі й будь-яким способом залишаються за CEN 
 
Метод прийняття — перевидання (переклад) 

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) 

Переклад з англійської (en) 

 
4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній 

стандартизації України 
 

5 УВЕДЕНО 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», 201_ 



прДСТУ EN 13302:201_ 

III 

ЗМІСТ 

 С. 

Національний вступ………………………………………………………… ІV 

1 Сфера застосування……………………………………………............ 1 

2 Нормативні посилання ……….....…………………………………..…. 2 

3 Терміни та визначення понять …….………………..………….…...... 2 

4 Суть методу ……………………………………………………………..... 3 

5 Аппаратура………………………...……………………………….….…... 

5.1 Ротаційний віскозиметр……………………………………………… 

5.2 Відповідний (і) шпиндель (і)…………………...……………………. 

5.3 Контейнер для зразка ……………………………………………….. 

5.4 Пристрій контролю температури ………………………………….. 

4 

4 

5 

6 

6 

6 Відбирання проб і підготовка зразків………..…..…………………….. 6 

7 Проведення випробування……………………………………….….….. 

7.1 Загальні положення …………………………………………….……. 

7.2 Бітумні в’яжучі (немодифіковані та модифіковані)………….….. 

      7.2.1 Приготування досліджуваного зразка ……………….…….. 

      7.2.2 Попереднє нагрівання ……………………………………….. 

      7.2.3 Вимірювання …………………………………………………… 

      7.2.4 Умови випробування …………………………………………. 

7.3 Бітумні емульсії……………………………………………………….. 

7.4 Розбавлені та розріджені бітумні в’яжучі ……………………....... 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

9 

10 

12 

8 

9 

 

 

10 

 

Оформлення результатів ..……………………………………………… 

Точність……………………………………………………………………… 

9.1 Збіжність……….……………………………………………………...... 

9.2 Відтворюваність ………………………………………………………. 

Протокол випробувань....………………………………………………… 

Додаток А (довідковий) Бібліографія…………………………………... 

15 

15 

15 

15 

16 

18 
 

 



прДСТУ EN 13302:201_ 

IV 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13302:201_  

(EN 13302:2010, IDT) «Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення динамічної 

в’язкості бітумного в’яжучого з використанням ротаційного 

віскозиметра», прийнятий методом перевидання (перекладу), - 

ідентичний щодо EN 13302:2010 (версія en) «Bitumen and bituminous 

binders — Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a 

rotating spindle apparatus». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт 

в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства 

України.  

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей 

стандарт»; 

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

«Передмову», «Національний вступ», першу сторінку «Терміни та 

визначення понять» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з 

вимогами національної стандартизації України; 

— вилучено «Передмову» до EN 13302:2010, як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

— у «Змісті» наведено структурні елементи нижчого рівня 

підпорядкованості, що мають заголовки; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та у додатку А 

«Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою; 

— познаки одиниць фізичних величин наведено відповідно до 

серії стандартів ДСТУ 3651. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому 

стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних 

документів. 



прДСТУ EN 13302:201_ 
 

1 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Бітум та бітумні в'яжучі 

ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ В’ЯЗКОСТІ БІТУМНОГО В’ЯЖУЧОГО З 

ВИКОРИСТАННЯМ РОТАЦІЙНОГО ВІСКОЗИМЕТРА  

 

Bitumen and bituminous binders  

DETERMINATION OF DYNAMIC VISCOSITY OF BITUMINOUS BINDER 

USING A ROTATING SPINDLE APPARATUS 

Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт установлює метод визначення динамічної в'язкості 

ротаційним приладом з ротаційним шпинделем (коаксіальний 

віскозиметр) наступних бітумних в'яжучих – модифікованих, 

немодифікованих, розбавлених, розріджених бітумних та бітумних 

емульсій. 

У цьому стандарті наведено стандартну температуру 

застосування, за необхідності динамічну в'язкість можна визначити за 

інших температур. Аналогічно, в’язкість визначають за стандартних 

швидкостей зсуву, але, за необхідності, можна застосувати різні 

швидкості зсуву. 

Попередження. Під час проведення випробування за цим 

стандартом можуть використовуватися небезпечні речовини, операції 

та обладнання. Цей стандарт не передбачає розгляду всіх небезпечних 

ситуацій, пов’язаних з його застосуванням. Відповідальність за 

встановлення заходів щодо забезпечення техніки безпеки та охорони 

здоров’я, а також визначення обмежень щодо застосування цього 

стандарту несе його користувач. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи, цілком або частково 

необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань 

застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань 

потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів 

(разом із змінами): 

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous 

binders 

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test 

samples 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних 

в’яжучих 

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

випробування 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ  

 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначання 

позначених ними понять. 

3.1 напруження зсуву (shear stress) 

Відношення сили, яка діє тангенціально поверхні, до площі 

поверхні. 

Примітка. Напруження зсуву виражають у Ньютонах на квадратний метр 
(Н⋅м-2), кілограм на метр на секунду в квадраті (кг⋅м-1⋅с-2) або Паскалях (Па) 

3.2 швидкість зсуву (shear rate) 

Градієнт швидкості в потоці рідини, перпендикулярний до 

напруження. 

Примітка 1. Швидкість зсуву виражають в одиницях за секунду (с-1). 
Примітка 2. Розрахунок швидкості зсуву залежить від геометрії 

віскозиметра. Спосіб розрахунку вказує виробник віскозиметра 
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3.3 динамічна в'язкість (dynamic viscosity) 

Відношення прикладеного напруження зсуву до швидкості зсуву. 

Примітка 1. Динамічну в'язкість визначають в Паскалях за секунду (Па·с). 
Часто використовують долю одиниці вимірювання динамічної в'язкості (мПа·с). 

Примітка 2. Динамічна в'язкість є мірою опору переміщення однієї частини 
рідини відносно іншої 

3.4 ньютонівська рідина (newtonian fluid) 

Рідина, динамічна в'язкість якої не залежить від швидкості зсуву.  

Примітка 1. Відношення напруження зсуву до швидкості зсуву є в'язкістю 
рідини. Якщо це відношення не постійне, то рідину називають неньютонівською, у 
залежності від температури та швидкості зсуву багато рідин проявляють 
властивості як ньютонівських, так і неньютонівських рідин 

3.5 дійсна в'язкість (apparent viscosity) 

Термін, який використовують для характеристики опору плину 

однієї частини ньютонівської або неньютонівської рідини до іншої 

3.6 форм фактор (form factor)  

Специфічний чинник або чинники, що застосовують до окремого 

обладнання для отримання фактичної в'язкості за даними, що головним 

чином залежать від геометрії обладнання. 

 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

 

Крутний момент, прикладений до шпинделя (наприклад, 

циліндру), що обертається в спеціальному контейнері з досліджуваним 

зразком, вимірює відносний опір шпинделя обертанню та забезпечує 

визначення динамічної в'язкості зразка. Для отримання дійсної 

динамічної в'язкості за температури випробування, можливо, потрібно 

застосовувати форм фактор. 

Примітка 1. Під час випробування за цим методом деякі бітумінозні 
матеріали можуть проявляти неньютонівську поведінку. Оскільки значення в'язкості 
неньютонівскої рідини не є унікальними властивостями матеріалу, але 
відображають поведінку рідини та вимірювальної системи, то необхідно визнати, що 
заміри, отримані за даним методом, не завжди можуть прогнозувати експлуатаційні 
якості за умов використання. Порівняння в'язкості неньютонівських рідин виконують 
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тільки для результатів випробувань, отриманих за аналогічних напруження зсуву та 
швидкості зсуву. 

Примітка 2. На відміну від бітумів, що класифікують за пенетрацією, бітуми, 
модифіковані полімерами, (БМП) не утворюють пряму лінію на діаграмі Хеукелома. 
Це означає, що для отримання інформації про температурну чутливість БМП 
в'язкість необхідно визначати за різних температур. 

 

5 АПАРАТУРА 

 

Нижче наведена апаратура, яку зазвичай використовують для 

лабораторних випробувань. 

5.1 Ротаційний віскозиметр 

Визначення ротаційними віскозиметрами динамічної в'язкості 

бітумних продуктів зазначених в цьому стандарті охоплює широкі 

діапазони швидкостей зсуву та в’язкості: 

— діапазон швидкості зсуву — від 1 с-1 до 104 с-1; 

— діапазон динамічної в'язкості — від 10-2 Па·с до 106 Па·с. 

Для охоплення всіх видів матеріалів, зазначених у «Сфері 

застосування» (розділ 1), за найбільш часто використовуваних умов 

випробування, згідно цього стандарту використовують ротаційний (і) 

віскозиметр (и) з контейнерами для зразків і шпинделями, що 

забезпечують наступні мінімальні можливості: 

— діапазон швидкості зсуву — від 1 с-1 до 200 с-1; 

— діапазон динамічної в'язкості — від 10-2 Па·с до 103 Па·с. 

Примітка 1. Для QA/QC (гарантія якості/контроль якості), достовірні 
результати отримують за виконання двох умов для ротаційних циліндрів за 
розмірами: 

— відношення радіусів R2/R1 ≥ 1,1 (див. рисунок 1);  
— різниця між радіусами R1 і R2 становить від 1,0 мм до 6,0 мм. 

Діапазон температури — від 40 °С до 200 °С; для марок 
окиснених бітумів — від 40 °С до 230 °С. 

Примітка 2. Типова температура випробування бітумних емульсій 
становить 40 °С, розбавлених та розріджених бітумів — від 60 °С до 90 °С, бітумних 
в'яжучих, немодифікованих і модифікованих полімерами, — від 90 °С до 180 °С.  

Для будь-якої заданої комбінації шпинделя та контейнера для 

зразка, інструкція з експлуатації обладнання повинна дозволити 
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оператору вибрати відповідну швидкість обертання для отримання 

бажаної швидкості зсуву. 

 

Умовні познаки: 1 — контейнер для зразка; 2 — шпиндель;  

3 — товщина досліджуваного зразка; 4 — досліджуваний зразок;  

R1
 — внутрішній радіус шпинделя; R2 — внутрішній радіус контейнера 

для зразка. 
 

Рисунок 1 — Ротаційний віскозиметр (принцип приладу) 

5.2 Відповідний (і) шпиндель (і) 

Шпиндель або набір шпинделів, що дозволяють визначити 

динамічну в'язкість досліджуваних матеріалів за будь-яких умов 

випробування з точністю від 2,0 % до 5,0 %. Якщо виробником 

обладнання не встановлено достовірну точність, то шпинделі 
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вибирають таким чином, щоб для вибраних умов випробування 

отримати значення динамічної в'язкості, яке становить  

20 % або більше робочого діапазону шпинделя.  

Для малов'язких матеріалів (як правило в’язкість менше ніж  

100 мПа·с) може бути важко виконати вищевказані вимоги на існуючому 

обладнанні. У такому випадку допускається більш низька точність, але в 

звіті необхідно вказати досягнуту точність або, якщо вона не відома, 

вказати позицію зняття показань по відношенню до робочого діапазону 

використаного шпинделя (див. розділ 10).  

5.3 Контейнер для зразка 

Спеціальний контейнер для ротаційного віскозиметра, що 

дозволяє використовувати обладнання в коаксіальному режимі та, 

відповідно, дозволяє контролювати швидкість зсуву. 

5.4 Пристрій контролю температури  

Необхідно застосувати водяну або масляну баню, або будь-який 

інший відповідний пристрій. Вибраний пристрій повинен забезпечувати 

контроль температури досліджуваного зразка з точністю до 0,5 °С. 

 

6 ВІДБИРАННЯ ПРОБ І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 

 

Пробу для випробування відбирають згідно з EN 58, а підготовку 

зразків виконують згідно з EN 12594. 

 

7 ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ  

 

7.1 Загальні положення  

Цей розділ складається з декількох підрозділів, в яких викладено 

проведення випробування в залежності від типів продуктів, наведених в 

цьому стандарті.  
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7.2 Бітумні в'яжучі (немодифіковані та модифіковані) 

7.2.1 Приготування досліджуваного зразка  

Достатню пробу бітумного в'яжучого розміщують в термостаті за 

температури на 80 °С вище очікуваної температури розм'якшеності за 

методом кільця і кулі або, за температури не вище ніж 200 °С, в 

залежності від того, яка температура нижче (для окислених бітумів 

максимальна температура — 230 °С). Контейнер для зразка 

заповнюють таким чином, щоб об’єм зразка був таким самим, як під час 

калібрування обладнання. Для запобігання окиснення контейнер 

нещільно закривають кришкою. Під час заповнення контейнера 

досліджуваний зразок має бути рідким. Загальний час нагрівання не 

повинен перевищувати 1 год 45 хв для зразків об'ємом від 100 см3 до 

499 см3 і 2 год 15 хв — для зразків об'ємом від 500 см3 до 999 см3. 

Досліджувані зразки повинні бути випробувані впродовж 4 год після їх 

приготування. 

7.2.2 Попереднє нагрівання  

Встановлюють необхідну температуру на пристрої контролю 

температури. За необхідності використовують інструкцію з калібрування 

пристрою контролю температури.  

Приєднують обраний шпиндель до віскозиметру і опускають в 

порожній контейнер для зразка, розміщений у пристрої контролю 

температури, та очікують до досягнення температурної рівноваги 

(близько 1 год). Якщо з практичних причин шпиндель не можна 

попередньо нагріти під час його приєднання до віскозиметра, то 

зазначають, що він під'єднаний за температури довкілля та опускають у 

гарячий зразок. У цьому випадку час досягнення температурної 

рівноваги має бути відповідним чином збільшено.  
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Додаткові контейнери для зразків можуть бути попередньо нагріті 

до тієї ж температури в окремому термостаті впродовж не менше 

ніж 45 хв. 

Контейнер для зразка виймають з пристрою контролю 

температури або термостата і наливають в нього необхідну для 

обраного шпинделя кількість зразка. Контейнер для зразка наповнюють 

таким чином, щоб обсяг зразка був таким самим, як під час 

калібрування обладнання. Необхідно уникати утворення повітряних 

бульбашок у зразку.  

Контейнер зі зразком розміщують у пристрій контролю 

температури. Шпиндель занурюють в зразок на встановлену 

виробником глибину. 

Перевіряють горизонтальність установки обладнання за 

допомогою пристрою вирівнювання (наприклад, бульбашкового). 

Необхідно дозволити обладнанню досягти рівноваги за 

температури випробування. 

Під час попереднього нагрівання установлюють мінімальну 

швидкість обертання. Температуру впродовж випробування 

підтримують з точністю до 0,5 °С за температури до 100 °С та з 

точністю до 1,0 °С за температури вище ніж 100 °С. 

Примітка. Час нагрівання залежить від виду матеріалу. Він становить 
приблизно від 15 хв до 30 хв, за необхідності час може бути збільшено до 1 год (для 
попередньо не нагрітого шпинделя). 

7.2.3 Вимірювання 

Установлюють таку швидкість обертання шпинделя, щоб досягти 

необхідної швидкості зсуву з точністю до ± 10 %. Швидкість обертання 

стабілізують впродовж (60 ± 5) с та знімають показання.  

Реєструють такі параметри:  

— крутний момент; 
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— в'язкість (за необхідності, застосовують форм фактор 

(див. 3.6) для визначення динамічної в'язкості за показниками 

обладнання; 

— швидкість зсуву; 

— температуру. 

Показники повинні бути в межах, що відповідають вимогам до 

точності згідно з 5.2. При невідповідності змінюють один із перемінних 

чинників, тобто швидкість зсуву або шпиндель, і повторюють 

вимірювання для отримання нових результатів, які задовольняють 

вимогам згідно з 5.2. Фактично досягнуту точність необхідно вказати в 

протоколі випробування (розділ 10). Вимірювання необхідно повторити. 

Примітка. Зміна розмірів вимірювального обладнання вимагає повторення 
випробування починаючи з 7.2.1.  

Дозволяється повторно використовувати зразок для послідовних 

вимірювань за різних температур, при цьому зразок не можна нагрівати 

більше ніж 4 год. 

7.2.4 Умови випробування  

Цей стандарт установлює метод, що використовують для різних 

продуктів, для яких використовувані температури та швидкості зсуву не 

обов'язково є однаковими. Типові температури випробування 

становлять від 90 °С до 180 °С.  

У залежності від матеріалу (наприклад, для бітумів, 

модифікованих полімерами) та температури випробування, він може 

мати властивості неньютонівської рідини. У таких випадках 

рекомендовано для визначення характеристик матеріалу виконувати 

вимірювання, змінюючи швидкість зсуву спочатку від низьких значень 

до високих, а потім від високих значень до низьких.  

7.2.5 Вимірювання повторюють на другому зразку.  

7.2.6 Продовжують згідно з розділом 8. 
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7.3 Бітумні емульсії  

7.3.1 Достатню кількість проби емульсії розміщують у 

відповідному термостаті та витримують за необхідної температури 

випробування. Перед перенесенням емульсії в контейнер для зразків, її 

необхідно перемішати вручну для забезпечення однорідності без 

надмірного напруження на зразок.  

Для збереження цілісності зразка та зменшення ймовірності 

випаровування або утворення плівки, зразок під час зберігання 

накривають. 

7.3.2 Встановлюють необхідну температуру пристрою контролю 

температури. За необхідності використовують інструкцію з калібрування 

пристрою контролю температури. Контейнер для зразка та обраний 

шпиндель розміщують у пристрої контролю температури (або 

термостаті) і витримують до досягнення температурної рівноваги. 

Додаткові контейнери для зразків та шпинделі можна попередньо 

нагріти за тієї ж температури в окремому термостаті. 

Примітка. Типова температура випробування бітумних емульсій становить 
40 °С, допускається виконувати випробування за інших температур.  

7.3.3 Необхідну кількість емульсії наливають в контейнер для 

зразка з урахуванням розміру шпинделя у відповідності з інструкцією до 

певного ротаційного віскозиметра. Контейнер для зразка нещільно 

закривають кришкою для зниження втрат від випаровування летких 

компонентів та зменшення інтенсивності утворення плівки.  

7.3.4 Заповнений контейнер для зразка розміщують у 

випробувальному апараті та занурюють шпиндель в зразок на глибину 

встановлену виробником, і витримують впродовж часу достатнього для 

досягнення температурної рівноваги, таким чином, щоб температура 

емульсії підтримувалась за необхідної температури випробування з 

точністю ± 0,5 °С. 

Примітка. На даному етапі для прискорення досягнення температурної 
рівноваги шпиндель можна обертати з мінімальною швидкістю.  
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7.3.5 Перевіряють горизонтальність установки обладнання за 

допомогою пристрою вирівнювання (наприклад, бульбашкового).  

7.3.6 Для руйнування ефекту тиксотропії, що викликаний 

зберіганням, установлюють таку швидкість обертання шпинделя, що 

дозволяє досягти швидкості зсуву (10 ± 2) с-1. Витримують впродовж  

(60 ± 5) с. 

7.3.7 Встановлюють швидкість обертання шпинделя, що 

дозволяє досягти швидкості зсуву (2,0 ± 0,2) с-1. Швидкість обертання 

стабілізують впродовж (30 ± 3) с та знімають показання.  

Реєструють такі параметри:  

— крутний момент;  

— в'язкість (за необхідності застосовують форм фактор (див. 3.6) 

для визначення динамічної в'язкості за показниками обладнання);  

— швидкість зсуву; 

— температуру. 

Показники повинні бути в межах, що відповідають вимогам 

точності згідно з 5.2. При невідповідності змінюють один із перемінних 

чинників, тобто швидкість зсуву або шпиндель і повторюють 

вимірювання для отримання нових результатів, які задовольняють 

вимогам згідно з 5.2. Фактично досягнуту точність необхідно вказати в 

протоколі випробування (розділ 10). Вимірювання необхідно повторити. 

Для малов'язких емульсій (як правило, в’язкість менше ніж  

100 мПа·с) доступне обладнання та шпинделі можуть не забезпечувати 

бажаної точності. У цьому випадку допускається вимірювати в'язкість за 

більшої швидкості зсуву. Фактична швидкість зсуву має бути зазначена 

у протоколі випробування (розділ 10). 

Примітка. Час зняття показань має велике значення, оскільки матеріал 
може проявляти певну нестабільність і, відповідно, проявляти змінну в'язкість при 
прикладанні напруження. Будь-яка виявлена нестабільність повинна бути 
зареєстрована.  
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7.3.8 Якщо матеріал має неньютонівську поведінку, то для 

визначення характеристик матеріалу в'язкість можна виміряти за інших 

швидкостей зсуву. У таких випадках перше визначення в'язкості 

виконують за швидкості зсуву 2 с-1, починаючи з 7.3.3. Потім виконують 

вимірювання за більшої швидкості зсуву (зазвичай 50 с-1 або більше). 

Потім швидкість зсуву знижують до проміжних значень і останнє 

визначення виконують за швидкості зсуву 2 с-1. 

7.3.9 Вимірювання повторюють на другому зразку. 

7.3.10 Продовжують згідно з розділом 8. 

7.4 Розбавлені та розріджені бітумні в'яжучі 

7.4.1 Достатню пробу в’яжучого розміщують у термостаті за 

температури, що не перевищує найменшу з наведених нижче 

температур: 

— 80 °С вище передбачуваної температури розм’якшеності за 

методом кільця і кулі; 

— 140 °С для розріджених бітумних в'яжучих; 

— 80 °С для розбавлених бітумних в'яжучих. 

Контейнер заповнюють не менше ніж на 50 % його обсягу і 

нещільно закривають кришкою для запобігання випаровування і 

окиснення. Загальний час нагрівання має бути зведений до мінімуму, за 

якого є можливим заливання зразка в контейнер. Зразки випробовують 

впродовж 4 год після початку приготування. 

7.4.2 Зразок перемішують вручну для забезпечення однорідності, 

не прикладаючи надмірного напруження до зразка. 

7.4.3 Встановлюють необхідну температуру на пристрої контролю 

температури. За необхідності використовують інструкцію з калібрування 

пристрою контролю температури. Приєднують обраний шпиндель до 

віскозиметру і опускають в порожній контейнер для зразка, розміщений 

у пристрої контролю температури, та очікують до досягнення 
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температурної рівноваги. Якщо з практичних причин шпиндель не 

можна попередньо нагріти під час його приєднання до віскозиметра, то 

зазначають, що він під'єднаний за температури довкілля та опускають в 

гарячий зразок. У цьому випадку час досягнення температурної 

рівноваги має бути відповідним чином збільшено.  

Додаткові контейнери для зразків можуть бути попередньо нагріті 

за тієї ж температури в окремому термостаті.  

Примітка. Типова температура випробування розбавлених та розріджених 
бітумних в’яжучих становить 60 °С, допускається використовувати іншу 
температуру (наприклад, 90 °С).  

7.4.4 Необхідну кількість зразка наливають в контейнер з 

урахуванням розміру шпинделя у відповідності з інструкцією до певного 

ротаційного віскозиметра. Контейнер для зразка закривають нещільно 

кришкою для зниження втрат від випаровування. 

7.4.5 Заповнений контейнер для зразка розміщують у 

випробувальному обладнанні, занурюють шпиндель в зразок на 

встановлену виробником глибину, і витримують впродовж часу 

достатнього для досягнення температурної рівноваги таким чином, щоб 

температура зразка підтримувалась за необхідної температури 

випробування з точністю ± 0,5 °С. 

Примітка. На даному етапі для прискорення досягнення температурної 
рівноваги шпиндель можна обертати з мінімальною швидкістю.  

7.4.6 Перевіряють горизонтальність установки обладнання за 

допомогою пристрою вирівнювання (наприклад, бульбашкового).  

7.4.7 Для руйнування ефекту тиксотропії, що викликаний 

зберіганням, установлюють швидкість обертання шпинделя, що 

дозволяє досягти швидкості зсуву (50 ± 2) с-1. Залишають впродовж  

(60 ± 5) с. 

7.4.8 Встановлюють швидкість обертання шпинделя, що 

дозволяє досягти швидкості зсуву 2 с-1. Швидкість обертання 

стабілізують впродовж (30 ± 3) с та знімають показання.  
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Реєструють такі параметри: 

— крутний момент; 

— в'язкість (за необхідності застосовують форм фактор (див. 3.6) 

для визначення динамічної в'язкості за показниками обладнання); 

— швидкість зсуву; 

— температуру. 

Показники повинні бути в межах, що відповідають вимогам 

точності згідно з 5.2. При невідповідності змінюють один із перемінних 

чинників, тобто швидкість зсуву або шпиндель і повторюють 

вимірювання для отримання нових результатів, які задовольняють 

вимогам згідно з 5.2. Фактично досягнуту точність необхідно вказати в 

протоколі випробування (розділ 10). Вимірювання необхідно повторити. 

Для малов'язких розбавлених та розріджених бітумних в’яжучих 

(як правило, в’язкість менше ніж 100 мПа·с) доступне обладнання та 

шпинделі можуть не забезпечувати бажаної точності. У цьому випадку 

допускається вимірювати в'язкість за більшої швидкості зсуву. Фактична 

швидкість зсуву має бути зазначена у протоколі випробування 

(розділ 10). 

7.4.9 Якщо матеріал має неньютонівську поведінку, то для 

визначення характеристик матеріалу в'язкість можна виміряти за інших 

швидкостей зсуву. У таких випадках перше визначення в'язкості 

виконують за швидкості зсуву 2 с-1, починаючи з 7.4.4. Потім виконують 

вимірювання за більшої швидкості зсуву (зазвичай 50 с-1 або більше). 

Потім швидкість зсуву знижують до проміжних значень, і останнє 

визначення виконують за швидкості зсуву 2 с-1. 

7.4.10 Вимірювання повторюють на другому зразку. 
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8 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Динамічну в’язкість виражають у Па·с або мПа·с, як середнє 

значення двох результатів випробування, отриманих на двох окремих 

зразках.  

Якщо окремі результати відрізняються менше ніж на 10 %, 

реєструють середнє значення двох результатів. Якщо окремі 

результати відрізняються більше ніж на 10 % від середнього значення, 

реєструють окремі результати та їх середнє значення. За необхідності, 

великі значення динамічної в'язкості виражають наступним чином:  

(1,00 ×10n) Па·с. 

 

9 ТОЧНІСТЬ 

 

9.1 Збіжність 

Різниця між двома результатами випробування, отриманими 

одним і тим же оператором, під час роботи на одному і тому ж 

обладнанні, за однакових умов, на ідентичному досліджуваному 

в’яжучому, впродовж тривалого проміжку часу, в разі правильного 

застосування методу, тільки в одному випадку з двадцяти може 

перевищувати значення r, наведені у таблиці 1. 

9.2 Відтворюваність 

Різниця між двома окремими і незалежними результатами 

випробувань, отриманими різними операторами, в різних 

лабораторіях, на ідентичному досліджуваному в’яжучому, з тієї ж 

проби, впродовж тривалого проміжку часу, в разі правильного 

застосування методу, може лише в одному випадку з двадцяти 

перевищувати значення R, наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 - Збіжність та відтворюваність 

Тип продукту Збіжність, r Відтворюваність, R 

Бітумні в’яжучі (немодифіковані 
та модифіковані) 

5 %a) 15 %a) 

Бітумні емульсії  b) b) 

Розбавлені та розріджені 
бітуми 

b) b) 

а) Дані точності запропоновано як консервативну оцінку згідно аналогічного методу 
(ASTM D 4402-06 [1]) до тих пір, поки не буде отримано результати випробування 
за круговим циклом. 
b) Дані точності для цієї частини методу ще не визначені. За можливості дані 
кругового випробування дозволять визначити збіжність та відтворюваність, які 
мають бути включені до цього стандарту. 

 

10 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ 

Протокол випробувань щонайменше повинен містити наступну 

інформацію: 

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

ідентифікації; 

b) посилання на цей стандарт; 

c) використану апаратуру; 

d) температуру (и) випробування та температуру підготовки 

зразка; 

e) розміри обладнання: зовнішній та внутрішній радіус 

вимірювальної системи, тип використаного шпинделя, включаючи 

застосування будь-яких форм факторів; 

f) час до зчитування в’язкості (важливо тільки за проявлення 

неньютоновскої поведінки); 

g) середнє значення в'язкості або окремі значення в'язкості, якщо 

окремі результати відрізняються більш ніж на 10 %; 

h) точність або якщо вона не відома, позиція зчитування щодо 

робочого діапазону використаного шпинделя за певних умов 

випробування; 
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i) швидкість зсуву, що використана під час випробування; 

j) будь яке узгоджене відхилення від установленого методу тощо; 

k) дату проведення та ідентифікацію випробування, включаючи 

ідентифікацію лабораторії, в якій виконано випробування 
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Додаток А 

(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1 ASTM D 4402-06 Standard test method for viscosity determination 

of asphalt at elevated temperatures using a rotational viscometer. 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

1 ASTM D 4402-06 Стандартний метод випробування для 

визначення в'язкості асфальту за підвищених температурах із 

використанням ротаційного віскозиметра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код УКНД: 75.140; 91.100.50; 93.080.20. 

Ключові слова: бітум, бітумне в’яжуче, бітумінозні матеріали, 

динамічна в’язкість, дорожньо-будівельні матеріали, ротаційний 
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