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 НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12697-35:201_ 

(EN 12697-35:2016, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. 

Частина 35. Лабораторне змішування», прийнятий методом перекладу, — 

ідентичний щодо EN 12697-35:2016 (версія en) «Bituminous mixtures. Test 

methods. Part 35: Laboratory mixing». 

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — 

ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають 

законодавству України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

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

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

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

«Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної 

стандартизації України; 

– у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено 

«Національне пояснення», виділене рамкою; 

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

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

– долучено національний додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, згармонізованих з міжнародними та європейськими 

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

Європейські стандарти EN 58,  EN 1097-5, EN 12591, EN 12697 (усі 

частини), EN 13108-3, EN 130108-4, EN 13108-7, prEN 13108-9, EN 13102, 

EN 13702, EN 13924-1, EN 13924-2, EN 14023, на які є посилання у цьому 

стандарті, в Україні не прийняті, як національні. 
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Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, 

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 

Цей стандарт є одним із серії наведених нижче стандартів: 

EN 12697-1 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 1. Вміст розчинених в’яжучих  

EN 12697-2 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. 

Частина 2. Визначення гранулометричного складу 

EN 12697-3 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 3. Відновлення бітуму. Роторний 

випарник 

EN 12697-4 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. 

Частина 4. Видалення бітуму. Розгонка на фракції 

EN 12697-5 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 5. Визначення максимальної 

щільності 

EN 12697-6 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 6. Визначення об'ємної щільності 

асфальтобетонних зразків  

EN 12697-7 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 7. Визначення об'ємної щільності 

асфальтобетонних зразків гамма-променями 

EN 12697-8 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 8. Визначення пористості 

асфальтобетонних зразків 

EN 12697-10 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. 

Частина 10. Ущільнюваність 

EN 12697-11 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 11. Визначення зчеплюваності між 

заповнювачем та бітумом 
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EN 12697-12 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. 

Частина 12. Визначення водостійкості 

prEN 12697-13 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. 

Частина 13. Вимірювання температури 

EN 12697-14 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 14. Визначення вмісту води 

EN 12697-15 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 15. Визначення сегрегації 

EN 12697-16 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 16. Стирання шипованими шинами 

EN 12697-17 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 17. Втрата частки зразка пористого 

асфальтобетону 

EN 12697-18 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 18. Стікання в’яжучого 

EN 12697-19 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 19. Проникність зразка 

EN 12697-20 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 20. Глибина вдавлювання кубічних 

або циліндричних зразків (CY) 

EN 12697-21 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 21. Глибина вдавлювання плоских 

зразків 

EN 12697-22 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 22. Колієутворення 

EN 12697-23 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих 

асфальтобетонних сумішей. Частина 23. Визначення непрямої міцності на 

розтягування за різних типів випробовування 
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Частина 52. Умови для боротьби з окисним старінням 

prEN 12697-53 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. 

Частина 53. Визначення когезії при розтіканні розрахунковим методом 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ 

 МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ 

Частина 35. Лабораторне змішування 

 

BITUMINOUS MIXTURES 

 TEST METHODS FOR HOT 

Part 35. Laboratory mixing 

 

Чинний від 201 -    -        

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт установлює лабораторне змішування  

бітумомінеральних матеріалів для виготовлення зразків. У цьому стандарті 

вказані опорні температури ущільнення залежно від марки бітуму для 

підґрунтовкти та твердої марки дорожнього бітуму.   

У додатку А наведено метод готування зразків із асфальтобетонних 

сумішей з використанням спіненого бітуму. 

У додатку B  наведено метод готування зразків із асфальтобетонних 

сумішей з використанням бітумної емульсії. 

Після змішування асфальтобетонні зразки готують відповідно до 

вимог додатка С. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи, повністю або частково, 

посилаються на цей стандарт та необхідні для застосування цього 

стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені 
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посилання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім 

виданням нормативних документів (разом зі змінами). 

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders  

EN 1097-5 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - 

Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven  

EN 12591 Bitumen and bituminous binders — Specifications for paving 

grade bitumens  

EN 12697-30 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — 

Part 30: Specimen preparation by impact compactor  

EN 12697-31 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — 

Part 31: Specimen preparation by gyratory compactor  

EN 12697-32 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — 

Part 32: Laboratory compaction of bituminous specimen by vibratory compactor  

EN 12697-33 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — 

Part 33: Specimen prepared by roller compactor  

EN 12697-38 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — 

Part 38: Common equipment and calibration  

EN 12697-42 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — 

Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed asphalt  

EN 13108-1 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 1: 

Asphalt Concrete  

EN 13108-2 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 2: 

Asphalt Concrete for very thin layers  

EN 13108-3 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 3: Soft 

Asphalt  

EN 13108-4 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 4: Hot 

Rolled Asphalt  

EN 13108-5 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 5: 

Stone Mastic Asphalt  

EN 13108-6 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 6: 

Mastic Asphalt  
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EN 13108-7 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 7: 

Porous Asphalt  

prEN 13108-9 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 9: 

Asphalt for Ultra-Thin Layers  

EN 13302 Bitumen and bituminous binders — Determination of dynamic 

viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus  

EN 13702 Bitumen and bituminous binders — Determination of dynamic 

viscosity of modified bitumen by cone and plate method  

EN 13924-1 Bitumen and bituminous binders — Specification framework 

for special paving grade bitumen — Part 1: Hard paving grade bitumens  

EN 13924-2 Bitumen and bituminous binders — Specification framework 

for special paving grade bitumen — Part 2: Multigrade paving grade bitumens  

EN 14023 Bitumen and bituminous binders - Specification framework for 

polymer modified bitumens 

  
 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

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

EN 1097-5 Механічні та фізичні випробування заповнювачів. 

Частина 5. Визначення вмісту води у вентильованій шафі для сушіння 

EN 12591 Бітум та бітумні в’яжучі.  

12591 Бітум і бітумні в'яжучі. Технічні характеристики дорожніх 

бітумів 

EN 12697-30 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування 

гарячих асфальтових сумішей. Частина 30. Готування зразків ударним 

ущільнювачем 

EN 12697-31 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування 

гарячих асфальтових сумішей. Частина 31. Готування зразків гіраторним 

ущільнювачем 

EN 12697-32 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування 

гарячих асфальтових сумішей. Частина 32. Лабораторне ущільнення 
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асфальтобетонних зразків вібраторним ущільнювачем 

EN 12697-33 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування 

гарячих асфальтових сумішей. Частина 33. Готування зразків котком 

EN 12697-38 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування 

гарячих асфальтових сумішей. Частина 38. Загальне обладнання та 

калібрування 

EN 12697-42 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування 

гарячих асфальтових сумішей. Частина 42. Кількість сторонніх часток у 

регенерованому асфальтобетоні 

EN 14023 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до 

полімермодифікованих бітумів 

 

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ПОЗНАКИ 

 

3.1 Терміни та визначення понять 

Нижче надано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять. 

3.1.1 опорна температура ущільнення (reference compaction 

temperature) 

значення температури, за якої здійснюють ущільнення 

асфальтобетонної суміші (або укладання литої асфальтобетонної суміші).  

Примітка 1. Термін «опорна температура ущільнення» застосовують для литої 

асфальтобетонної суміші, хоча дану суміш не ущільнюють 

3.1.2 лабораторна температура змішування (target laboratory mixing 

temperature)  

значення температури, за якої здійснюють змішування складових 

матеріалів для отримання асфальтобетонної суміші 

3.1.3 максимальна лабораторна температура змішування 

(maximum laboratory mixing temperature) 

значення, якого температура не має перевищувати під час 

змішування  
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3.1.4 температура регенерованого асфальтобетону (reclaimed 

asphalt temperature) 

значення, до якого регенерований асфальтобетон нагрівають перед 

змішуванням 

3.2 Познаки 

θRCT  — опорна температура змішування; 

θTLMT —  лабораторна температура змішування; 

θRA — температура регенерованого асфальтобетону;  

θFA — температура нагрівання нового заповнювача; 

ρ    — частка регенерованого асфальтобетону. 

 

4 ПРИНЦИП 

 

Бітумомінеральну суміш готують за лабораторної температури 

змішування протягом обмеженого часу витримування для зменшення 

механічної деструкції заповнювача та термальної деструкції в’яжучого. 

Примітка. Лабораторна температура змішування пов’язана з маркою в’яжучого 

та опорними температурами ущільнення, що використані для подальшого ущільнення. 

  

5 ПРИЛАДИ 

 

5.1 Лабораторний змішувач, здатний провести змішування протягом 

не більше ніж 5 хвилин. 

Змішувач має бути оснащено досить еластичною змішувальною 

частиною, щоб не пошкодити частинки заповнювача або миску. 

Примітка. Рекомендовано, щоб лабораторний змішувач було оснащено 

системою нагрівання з термостатичним контролем, механічним контролюванням 

швидкості та пристроєм програмування часу. 

5.2 Сушильна шафа з циркуляцією повітря для нагрівання 

заповнювачів та бітуму до температури не менше ніж на 20 °С вище 
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опорної температури ущільнення, вказаної у таблиці 1, з точністю, 

наведеною у EN 12697-38. 

5.3 Ваги, здатні вимірювати маси даної суміші з точністю, наведеною 

у EN 12697-38. 

5.4 Пристрій, здатний вимірювати відповідну лабораторну 

температуру змішування з точністю, наведеною у EN 12697-38. 

5.5 Переміщувана гаряча пластина, здатна витримувати задану 

лабораторну температуру змішування під час ручного змішування із 

точністю, наведеною у EN 12697-38. 

 

6 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ 

 

6.1 Температура змішування 

Якщо температуру не встановлено європейськими стандартами 

(EN 12697-30, EN 12697-31, EN 12697-32 або EN 12697-33), то: 

– для сумішей з маркою дорожнього бітуму згідно з EN 12591 або для 

твердих дорожніх марок бітуму згідно з EN 13924-1 опорну температуру 

ущільнення приймають згідно з таблицею 1, або  

– для сумішей з модифікованими в’яжучими або іншими добавками 

або всесезонним бітумом згідно з EN 13924-2 ― температура, за якої 

в’яжуче має в’язкість за температури, вказаної у таблиці 1, або 

температура, за якої в’яжуче має динамічну в’язкість (0,28 ± 0,03) Па·с, 

визначену згідно з EN 13702 або EN 13302, або 

– для сумішей з модифікованими в’яжучими згідно з EN 14023 або 

іншими добавками, або всесезонним  бітумом згідно з EN 13924-2, 

температура визначена постачальниками, або 

– для сумішей з регенерованим асфальтобетоном температуру 

розраховують згідно з вимогами стандарту на продукцію, використовуючи 

проникаючу здатність або температуру розм’якшення або коефіцієнт 

в’язкості, що розраховують  із пенетрації або температури розм’якшення 
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або коефіцієнта в’язкості та співвідношення як доданого в’яжучого, так і 

в’яжучого, отриманого з регенерованого асфальтобетону згідно з 

EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, 

EN 13108-7 або prEN 13108-9 за необхідності, або 

– для асфальтобетонів, призначених для виробництва за менших 

температур, температуру ущільнення встановлюють як для 

асфальтобетону під час звичайного виробництва. 

Таблиця 1 — Опорні температури ущільнення для сумішей з 

дорожніми та твердими дорожніми марками бітуму 

Дорожні 

марки 

бітуму 

Опорні температури ущільнення 

для: 

°С 

 

Дорожні 

марки 

бітуму 

Опорні 

температури 

ущільнення для 

сумішей крім 

литої 

асфальтобетонної 

суміші, °С 

сумішей крім 

литих 

литої 

асфальтобетонної 

суміші 

10/20 – 

20/30 
180 230 250/330 130 

30/45 175 220 330/430 125 

35/50 165 210 500/650 120 

40/60 155 200 650/900 115 

50/70 150 – V12000 115 

70/10 145 – V6000 110 

100/150 140 – V3000 100 

160/220 135 – V1500 90 

 

Максимальна лабораторна температура змішування повинна бути не 

більше ніж на 20 ° C вище опорної температури ущільнення. Значення 

лабораторної температури змішування потрібно обирати так, щоб на 

момент початку процесу ущільнення суміш охолола до опорної 

температури ущільнення з допуском до ± 5 °C, та не перевищувала 

максимальну лабораторну температуру змішування. Для литої 
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асфальтобетонної суміші у якості лабораторної температури змішування 

для готування в’яжучого у 6.4, повинні використовувати тільки опорні 

температури ущільнення у колонці для литої асфальтобетонної суміші. 

Примітка. Лабораторна температура змішування зазвичай є температурою, за 

якої в’яжуче має динамічну в’язкість (0,17 ± 0,02) Па·с. 

6.2 Готування заповнювача та крихти 

6.2.1 Мінеральний заповнювач повинен вміщувати або  частинки 

суміші, як є (на момент постачання), із заданим гранулометричним 

складом, або набір фракцій, із якого можна скласти необхідний 

гранулометричний склад. Якщо заповнювач вологий, його висушують, 

включаючи крихту, за температури (110 ± 5) °C до постійної маси у 

вентильованій печі. Постійну масу отримують, коли послідовні зважування 

проміжком не менше, ніж одна година одне від одного, не різняться більше 

ніж на 0,1 % від випробуваної частини маси.  

6.2.2 Заповнювач зважують, включаючи крихту, з точністю до 0,1 %. 

Виміряна кількість повинна відповідати складу бітумомінеральної суміші та 

масі партії, яка буде вироблятися. Маса партії повинна враховувати 

ефективну місткість змішувача. 

6.2.3 Масу добавки (такої як фібра), або іншої, вимірюють з точністю 

до 1 %. 

6.2.4 Перед використанням весь матеріал поміщують у вентильовану 

сушильну камеру, доки він не досягне лабораторної температури 

змішування з допуском до ± 5 °С. 

6.3 Готування регенерованого асфальтобетону 

6.3.1 Якщо суміш містить регенерований асфальтобетон, то 

регенерований асфальтобетон подрібнюють на окремі зерна заповнювача. 

Перевіряють наявність сторонніх частинок згідно з EN 12697-42. Вагу 

регенерованого асфальтобетону визначають з точністю до 0,1 %. Виміряна 

кількість повинна відповідати пропорції бітумомінеральної суміші та масі 

виробленої партії. 
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6.3.2 Якщо регенерований асфальтобетон необхідно висушити перед 

нагріванням, його укладають тонким шаром у сушильну камеру з 

циркуляцією повітря за температури (50 ± 10) °С до постійної маси. 

6.3.3 Для сумішей, у яких регенерований асфальтобетон будуть 

нагрівати у змішувачі до повної лабораторної температури змішування, 

застосовують вимоги 6.3.4. Для сумішей, у яких регенерований 

асфальтобетон будуть нагрівати у змішувачі не до повної лабораторної 

температури, застосовують вимоги 6.3.5. 

Під час нагрівання камери потрібно вжити вимог безпеки щодо тиску 

всередині камери, який становиться надмірним.  

Примітка. Прикладами вимог безпеки для запобігання зростання тиску всередині 

є послаблення кришки, забезпечення наявності невеликих отворів у контейнері та/або 

його періодичне встряхування.  

6.3.4 Закритий контейнер, що містить регенерований асфальт, 

поміщають у сушильну камеру з циркуляцією повітря за лабораторної 

температури змішування ± 5 °С протягом (3,0 ± 1,0) год. 

6.3.5 Контейнер з регенерованим асфальтобетоном розміщують у 

сушильну камеру з циркуляцією повітря за температури ±  5 °С протягом 

(2,5 ± 0,5) год. Температура регенерованого асфальтобетону – 

температура, яка буде використовуватися на підприємстві або, якщо 

температура невідома, то температуру приймають рівною 110 ° С. 

Примітка. Температуру регенерованого асфальтобетону зазвичай обмежують 

110 °С для уникнення подальшого старіння в’яжучого у регенерованому 

асфальтобетоні. 

6.3.6 Якщо значну частину регенерованого асфальтобетону потрібно 

ввести у суміш за температури регенерованого асфальтобетону, інші 

заповнювачі нагрівають вище звичайної температури залежно від частки 

регенерованого асфальтобетону за формулою (1): 

𝜃FA =
(100×𝜃TLMT−𝜌×𝜃RA)

(100−𝜌)
,                                          (1) 

Примітка. Співвідношення більше ніж 20 % регенерованого асфальтобетону, як 

правило, розглядають як значну частину. 
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6.3.7 Новий заповнювач не повинні нагрівати вище ніж 230 °С. 

6.3.8 Через потенційну небезпеку пошкодження в’яжучого необхідно 

уважно слідкувати, щоб температура не підіймалась вище ніж 180 °С.  

Примітка. Щоб мінімізувати будь-які пошкодження нового заповнювача, 

регенерований асфальтобетон може бути підігріто за температури вище ніж 110 °С. 

6.3.9 Якщо у суміш потрібно включити значну частину регенерованого 

асфальтобетону, суміш може бути об'єднана і ущільнена за досягнення 

опорної температури.  

6.4 Готування в’яжучого  

В’яжучий матеріал обирають згідно з EN 58, заливають його у 

металеві контейнери, доки він майже не наповниться і не покриє 

контейнер. В’яжуче нагрівають до лабораторної температури змішування, 

помістивши один або більше контейнерів у сушильну шафу з циркуляцією 

повітря за лабораторної температури змішування з допуском до ± 5 °С 

протягом (3,0 –  5,0) год. 

Примітка 1. Час нагрівання залежить від кількості в’яжучого. 

Перед тим, як змішувати, контейнер відкривають, перемішують 

в’яжуче вручну та перевіряють температуру. Під час нагрівання контейнера 

потрібно вжити заходів безпеки, щоб тиск усередині контейнера не став 

надмірним, наприклад, злегка відкривши кришку. 

Примітка 2. При змішуванні невеликих кількостей асфальтобетону з бітумом 

дорожніх марок, бітум можна зберігати у холодильнику та відбирати, розбиваючи та 

розрізаючи шматочки, щоб отримати необхідну кількість. Використання охолоджуваного 

бітуму не потребує одержання точної кількості бітуму розливанням, коли потрібна 

невелика кількість. 

6.5 Змішування 

6.5.1 Перед початком змішування миску або камеру попередньо 

нагрівають до лабораторної температури змішування з допуском до ± 5 °С. 

Якщо виконують ручне перемішування, гарячу пластину розміщують під 

миску або камеру.  
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Ручне змішування не використовують у разі застосування суміші на 

основі модифікованих в’яжучих або регенерованого асфальтобетону, або 

для готування зразків, які будуть використовувати для деяких випробувань. 

6.5.2 Залежно від послідовності, яку використовують, вихідний зразок 

заповнювача може складатися з таких заповнювачів: 

– крупний або частина крупного, дрібного заповнювачів та крихти, або 

– крупнийабо частина крупного і дрібного заповнювачів, або 

– крупний або частина крупного заповнювача та крихти, або 

– крупний або частина крупного заповнювача. 

Решта сукупного зразка заповнювача повинна містити крупний, 

дрібний заповнювачі та крихту, що не знаходиться у вихідному зразку 

заповнювача.  

Примітка. Останній зразок заповнювача може бути нульовим, якщо весь 

заповнювач включено у вихідний зразок. 

Засипають зважений вихідний зразок заповнювача у миску або 

змішувальну камеру. Змішують частки заповнювача разом. Додають 

регенерований асфальт, якщо такий є, та змішують його із заповнювачем. 

За необхідності додають в’яжуче до попередньо нагрітої суміші 

заповнювача. Контролюють точну кількість в’яжучого зважуванням 

контейнера до ± 1 % від доданої маси. Змішують складові матеріали у 

змішувальній мисці (змішувальній камері). Якщо є яка-небудь не 

використаний зразок заповнювача, змішування припиняють після 

приблизно 30 с, додають решту заповнювача та починають змішування 

наново. Змішування продовжують доки не буде отримано однорідну суміш 

з вкриттям заповнювача в’яжучим. Візуально перевіряють суміш на 

однорідність. Змішування завершують протягом часу, який зазначено у 

таблиці 2. 

Примітка. У разі додавання у суміш холодного регенерованого асфальтобетону 

час змішування може бути збільшено. 
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6.5.4 Може бути використано іншу послідовність для отримання 

однорідної суміші з повним вкриттям в’яжучим. 

6.5.5 У разі використання охолодженого бітуму необхідну кількість 

потрібно додавати одразу разом з заповнювачем у змішувач. 

6.5.6 У разі додавання значної частки регенерованого 

асфальтобетону заповнювач потрібно змішувати протягом (15 – 45) с, а 

заповнювач з регенерованим асфальтобетоном — протягом ще (15 – 45) с. 

Таблиця 2 — Максимальний час лабораторного змішування 

(фактичний час змішування) 

Тип суміші В’яжуче Регенерований 

асфальтобетон 

Механічне 

змішування 

Ручне 

змішування 

Асфальтобетонна 

Дорожній бітум 

Без додавання 4 хв 5 хв 

З додаванням 5 хв 
Залежно від 

умов 

Модифікований 
З додаванням 

або без 
5 хв 

Залежно від 

умов 

Інша крім 

асфальтобетонної 

Дорожній бітум 

Без додавання 3 хв 5 хв 

З додаванням 5 хв 
Залежно від 

умов 

Модифікований 
З додаванням 

або без 
5 хв 

Залежно від 

умов 

 

6.5.7 Якщо отримана суміш включає будь-які сертифіковані добавки, 

треба дотримуватись вказівок постачальника для цих добавок. Додавання 

матеріалів, необхідних  у суміші та виробництві, має імітувати, наскільки це 

можливо, процедуру змішування, яку використовується у запланованому 

виробництві.  

6.5.8 Фіксують тривалість змішування та будь-які відхилення від 

стандартної процедури.  

Примітка. Після процесу змішування бітумомінеральна суміш готова для 

використання у випробуваннях, якщо це необхідно. 
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7 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Протокол випробування, для якого виробляють зразки, має містити 

таку інформацію: 

а) посилання на цей стандарт; 

b) склад суміші; 

c) графік розподілення розміру зерен, за необхідності; 

d) характер та походження складових матеріалів; 

e) метод змішування, що застосовують (ручне чи механічне) і тип 

змішувача; 

f) послідовність змішування; 

g) температура змішування; 

h) тривалість змішування; 

i) чи відповідає процедура змішування додатку А або додатку В, у разі 

відповідності додатку В має бути вказано, відповідно за якою процедурою; 

j) будь-які відхилення від процедури, визначеної цим стандартом.  
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

АСФАЛЬТОБЕТОННА СУМІШ НА СПІНЕНОМУ БІТУМІ 

 

A.1 Загальні вимоги 

A.1.1 В деяких процесах використовують спінений бітум: 

1) Тип 1: Виробництво спіненого бітуму спеціальним обладнанням; 

2) Тип 2: додавання у змішувач вологої фракції заповнювача або 

регенерованого асфальтобетону. 

A.1.2 Готування суміші у лабораторії повинно бути репрезентативним 

для промислового процесу. 

A.1.3 Залежно від обладнання у лабораторії для процесів типу 1 

застосовують процедуру А.3 або А.4. 

A.1.4 Для процесів типу 2 застосовують процедуру А.5. 

А.2 Прилад 

Спінювач (у разі використання процедури A.3) 

А.3 Процедура із використанням лабораторного спінювача 

А.3.1 Готування заповнювача та крихти 

Відповідно до вимог 6.2. 

А.3.2 Готування регенерованого асфальтобетону 

Відповідно до вимог 6.3. 

А.3.3 Готування в’яжучого 

A.3.3.1 Готують спінювач відповідно до інструкцій виробника приладу.  

A.3.3.2 Готування в’яжучого здійснюють відповідно до 6.4. 

A.3.3.3 У разі застосування добавки проти розшарування, необхідну 

масу ± 0,1% добавки додають до спінювача згідно з інструкціями виробника 

приладу.  

А.3.4 Змішування  

А.3.4.1 Відповідно до вимог 6.5. 
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А.3.4.2 Поєднують зважені зразки заповнювача з дрібним 

заповнювачем і, за необхідності, регенерований асфальтобетон, у мисці 

або змішувальній камері. Змішують фракції заповнювача протягом 

приблизно 30 с. За необхідності у суміш додають воду для отримання її 

оптимального вмісту.  Додають спінений бітум та, за необхідності, добавки 

до попередньо нагрітої суміші заповнювачів. Спосіб виробництва спіненого 

бітуму має бути відкалібровано для отримання необхідної маси бітуму 

± 1%. Змішують складові у змішувальній мисці або змішувальній камері. 

Змішування продовжують доки не буде отримано однорідну суміш, яка 

повністю вкрита в’яжучим. Візуально перевіряють суміш на однорідність. 

Змішування завершують протягом встановленого часу. 

Примітка. Визначення оптимального вмісту води не встановлено цим 

стандартом.  

А.3.4.3 Може бути використано іншу послідовність для отримання 

однорідної суміші з повним вкриттям в’яжучим. 

А.3.4.4 Спінений бітум може бути додано за два піноутворювальних 

додавання.  

Примітка. Цей поділ попереджає розширення спіненого бітуму у змішувальній 

мисці або змішувальній камері, а також може сприяти отриманню більш однорідної 

суміші.  

A.3.5 Кондиціювання 

Якщо суміш потребує кондиціювання для імітації процесу 

транспортування, перед ущільненням її розміщують у печі за температури 

лабораторного змішування ± 5 °C протягом (60 ± 15) хв.  

А.4 Процедура з використанням спіненого бітуму без 

лабораторного спінювача  

А.4.1 Готування заповнювача та крихти 

Відповідно до вимог 6.2. 

А.4.2 Готування регенерованого асфальтобетону  

Відповідно до вимог 6.3. 
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А.4.3 Готування в’яжучого 

Готування в’яжучого здійснюють відповідно до 6.4. 

А.4.4 Змішування 

А.4.4.1 Відповідно до вимог 6.5. 

А.4.4.2 Зважені зразки заповнювача поєднують з дрібним 

заповнювачем і, за необхідності, регенерованим асфальтобетоном, у мисці 

або змішувальній камері. Змішують разом фракції заповнювача. З одного 

боку суміші заповнювача/регенерованого асфальтобетону додають 

необхідну масу бітуму ± 1%, чекають (5 – 10) с, з іншої сторони суміші 

заповнювача/регенерованого асфальтобетону додають добавку проти 

розшарування з водою та інші добавки, якщо цього вимагає інструкції 

виробника. Закривають змішувальну миску або камеру та перезапускають 

змішування протягом (3 – 5) хв. Візуально перевіряють суміш на 

однорідність. Змішування завершують протягом встановленого часу. 

А.4.4.3 Може бути використано іншу послідовність для отримання 

однорідної суміші з повним вкриттям в’яжучим. 

А.4.5 Кондиціювання 

Якщо суміш потребує кондиціювання для імітування процесу 

транспортування, перед ущільненням її розміщують у печі за температури 

лабораторного змішування ± 5 °C протягом (60 ± 15) хв.  

A.5 Процедура з використанням вологої фракції заповнювача 

або регенерованого асфальтобетону 

А.5.1 Готування заповнювача та крихти 

А.5.1.1 Відповідно до вимог 6.2, за винятком вологої фракції. 

A.5.1.2 Температуру має бути відрегульовано для отримання 

необхідної остаточної суміші.  

A.5.2 Готування регенерованого асфальтобетону 

Відовідно до вимог 6.3, якщо регенерований асфальтобетон не є 

вологим. 
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А.5.3 Готування вологої фракції 

A.5.3.1 Додають необхідну кількість води до вологої фракції 

заповнювача або регенерованого асфальтобетону відповідно до вимог 

інструкцій виробника спінювача.  

A.5.3.2 Фіксують вологість вологої фракції та визначають масу 

вологого матеріала, який має бути додано у суміш із точністю до 0,1 %. 

А.5.4 Готування в’яжучого  

Готування в’яжучого здійснюють відповідно до 6.4. 

A.5.5 Змішування 

A.5.5.1 Відповідно до вимог 6.5. 

А.5.5.2 Зважені зразки заповнювача поєднують з дрібним 

заповнювачем і, за необхідності, регенерованим асфальтобетоном, у мисці 

або змішувальній камері. Змішують разом фракції заповнювача. Додають 

в’яжуче, добавки, за необхідності, до попередньо нагрітою суміші 

заповнювача/регенерованого асфальтобетону. Контролюють точну 

кількість в’яжучого зважуванням контейнера до ± 1 % від доданої маси. 

Змішують складові у змішувальній мисці або змішувальній камері.  

А.5.5.3 Може бути використано іншу послідовність для отримання 

однорідної суміші з повним вкриттям в’яжучим. 

A.5.5.4 Зупиняють змішувач та додають вологу фракцію та, за 

необхідності, воду та/або добавку у відповідності до вимог інструкцій 

виробника.  

А.5.5.5 Змішування продовжують доки не буде отримано однорідну 

суміш, яка повністю вкрита в’яжучим. Візуально перевіряють суміш на 

однорідність. Змішування завершують протягом встановленого часу. 

А.5.5.6 Остаточна температура суміші має складати від 85 °С до 

99 °С. 
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А.5.6 Кондиціювання 

Якщо суміш потребує кондиціювання для імітування процесу 

транспортування, перед ущільненням, її розміщують у печі за температури 

лабораторного змішування ± 5 °C протягом (60 ± 15) хв.  
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ДОДАТОК B 

 (обов’язковий)  

АСФАЛЬТОБЕТОННА СУМІШ НА ОСНОВІ БІТУМНОЇ ЕМУЛЬСІЇ 

 

B.1 Загальні положення 

Лабораторне змішування асфальтобетонної суміші на основі бітумної 

емульсії потрібно виконувати відповідно до процедури 1 з вологими 

фракціями заповнювача та регенерованого асфальтобетону або 

процедури 2 з сухими фракціями заповнювача  та регенерованого 

асфальтобетону.  

B.2 Процедура 1 з вологими фракціями  

B.2.1 Готування заповнювача та крихти 

B.2.1.1 Мінеральний заповнювач має вміщувати або  частинки суміші 

із заданим гранулометричним складом згідно з постачальником, або набір 

фракцій, із якого можна скласти необхідний гранулометричний склад. 

B.2.1.2 Мінеральний заповнювач зберігають з його природним 

вмістом води. 

B.2.1.3 Вміст води у кожній фракції має бути визначено згідно з 

EN 1097-5. 

— Якщо вміст води більше ніж 0,5 %, але менше ніж 5 % для дрібного 

заповнювача та менше ніж 2 % ― для крупного заповнювача, мінеральний 

заповнювач потрібно зберігати у водонепроникних пакетах або коробках за 

температури (15 – 25) °C. 

— Якщо вміст води більше ніж 5 % для дрібного заповнювача та 

більше ніж 2 % для крупного заповнювача, мінеральний заповнювач 

кондиціонують у лотках тонкими шарами за температури (15 – 25) °C 

протягом не менше ніж 12 годин, після чого його зберігають у 

водонепроникних пакетах або коробках за температури (15 – 25) °C. 
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— Якщо вміст води менше  0,5 %, мінеральний заповнювач потрібно 

зволожити та зберігати у водонепроникних пакетах або коробках за 

температури (15 – 25) °C протягом не менше ніж 24 годин. 

Примітка. Може знадобитися використання заповнювача без сушіння для 

відтворення умов будівельного майданчика. 

B.2.2 Готування регенерованого асфальтобетону 

B.2.2.1 Відповідно до вимог 6.3.1. 

B.2.2.2 Регенерований асфальтобетон зберігають з його природним 

вмістом води за температури (15 – 25) °C. 

B.2.2.3 Регенерований асфальтобетон не висушують.  

B.2.3 Готування в’яжучого (емульсії) 

B.2.3.1 Бітумну емульсію треба зберігати в закритій коробці за 

температури (15 – 40) °C або за температури згідно з рекомендаціями 

виробника.  

B.2.3.2 Бітумну емульсію гомогенізують, принаймні, на момент її 

отримання, та надалі у випадку її зберігання – не частіше ніж кожні дві 

неділі, та перед самим використанням. Після гомогенізації емульсію, яка 

візуально має будь-які дефекти, має бути видалено.  

Примітка. Одним із способів гомогенізації є використання скляного стержня.  

Свіжовиготовлену емульсію потрібно зберігати протягом не менше 

ніж 16 годин перед використанням.  

B.2.4 Змішування 

B.2.4.1 Відповідно до вимог 6.5.1. 

B.2.4.2 Зважені зразки заповнювача поєднують з дрібним 

заповнювачем і, за необхідності, регенерованим асфальтобетоном, у мисці 

або змішувальній камері. Фракції заповнювача змішують разом 

протягом (30 ± 5) с. 

B.2.4.3 Доливають додаткову воду. Змішують протягом (10 – 90) с.  

B.2.4.4 Чекають протягом (300 ± 30) с. 
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B.2.4.5 Додають бітумну емульсію і змішують протягом (30 – 120) c до 

отримання однорідності. Після чого візуально перевіряють суміш на 

однорідність.  

B.3 Процедура 2 із сухими фракціями 

B.3.1 Готування заповнювача та крихти 

B.3.1.1 Мінеральний заповнювач повинен вміщувати або частинки 

суміші із заданим гранулометричним складом згідно з постачальником, або 

набір фракцій, із якого можна скласти необхідний гранулометричний склад. 

B.3.1.2 Відповідно до вимог 6.2. 

B.3.2 Готування регенерованого асфальтобетону 

B.3.2.1 Відповідно до вимог 6.3.1 і 6.3.2. 

B.3.2.2 Після сушіння регенерований асфальтобетон зберігають на 

великих пластинах за температури від 15 °C до 25 °C для запобігання 

злежуванню та подальшому ускладненню процесів оброблення. 

Примітка. Для прискорення сушіння доцільно розподілити регенерований 

асфальтобетон на ситі з отвором 22,4 мм та вручну розбити інші більш крупніші 

фракції.  

B.3.3 Готування в’яжучого (емульсії) 

B.3.3.1 Бітумну емульсію треба зберігати в закритій коробці за 

температури (15 – 40) °C або за температури згідно з рекомендаціями 

виробника. 

B.3.3.2 Бітумну емульсію гомогенізують, принаймні, на момент її 

отримання, та надалі у випадку її зберігання – не частіше ніж кожні дві 

неділі, та перед самим використанням. Після гомогенізації емульсію, яка 

візуально має будь-які дефекти, має бути видалено.  

Примітка. Одним із способів гомогенізації є використання скляного стержня.  

B.3.3.3 Свіжовиготовлену емульсію потрібно зберігати протягом не 

менше ніж 16 годин перед використанням.  

B.3.4 Змішування 

B.3.4.1 Відповідно до вимог 6.5. 



прДСТУ EN 12697-35:201_ 

32 

В.3.4.2 Для холодний сумішей заповнювач та регенерований 

асфальтобетон не нагрівають. Змішування здійснюють за температури 

навколишнього середовища.  

B.3.4.3 Зважені зразки заповнювача поєднують з дрібним 

заповнювачем і, за необхідності, регенерованим асфальтобетоном, у мисці 

або змішувальній камері. Змішують фракції заповнювача разом 

протягом (30 ± 5) с. 

B.3.4.4 Чекають протягом (30 ± 5) с. 

B.3.4.5 Додають бітумну емульсію і змішують протягом (30 – 120) c до 

отримання однорідності. Час змішування можна регулювати залежно від 

типу суміші, лабораторного змішувача, що використовують, бітумної 

емульсії та фактичного типу обладнання, що буде використане на місці.   

B.3.4.6 Після змішування суміш залишають під відповідною кришкою 

протягом 60 хв для запобігання випаровування води.  

Примітка. Час відпочинку потрібен для того, щоб бітумна емульсія могла вкрити 

заповнювач.  
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ДОДАТОК C 

(обов’язковий)  

ГОТУВАННЯ ЛИТОЇ АСФАЛЬТОБЕТОННОЇ СУМІШІ 

 

C.1 Литу асфальтобетонну суміш додають у форму, якщо інше не 

встановлено спеціальним методом випробування. 

Примітка. Для деяких методів випробування (наприклад, типових) готування 

встановлено методом. 

C.2 Форми обирають відповідно до випробування, яке потрібно 

виконати. У випадку використання металевої форми форму нагрівають у 

сушильній камері за температури (100 – 150) °C.  

Примітка. Корпус дерев’яних форм не потребує попереднього нагрівання.  

C.3 Перед заповненням форми наносять антиадгезивну змазку на 

внутрішню поверхню прес-форми та розміщують її на горизонтальну 

плоску основу.  

C.4 Заповнюючи форму гомогенною асфальтобетонною сумішшю, її 

притискають шпателем, щоб витіснити повітря.  За допомогою бруса з 

твердої деревини трамбують суміш врівень з формою та вирівнюють 

поверхню.  

C.5 Якщо товщина зразків для випробування перевищує 40 мм, литу 

асфальтобетонну суміш укладають двома шарами. 

C.6 Зразок виймають із форми, як тільки він охолоне до температури 

навколишнього середовища, і розміщують його на плоску основу.  
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БІБЛІОГРАФІЯ 

 

1 EN 12595 Bitumen and bituminous binders — Determination of 

kinematic viscosity 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 12595 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кінематичної в’язкості 
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ЗГАРМОНІЗОВАНИХ 

З МІЖНАРОДНИМИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ НОРМАТИВНИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ 

 

1 ДСТУ EN 13108-1:2018 (EN 13108-1:2016, IDT) Бітумомінеральні 

суміші. Технічні умови. Асфальтобетон 

2 ДСТУ EN 13108-3:2018 (EN 13108-3:2016, IDT) Бітумомінеральні 

суміші. Технічні умови. Мякий асфальтобетон 

3 ДСТУ EN 13108-5:2018 (EN 13108-5:2016, IDT) Бітумомінеральні 

суміші. Технічні умови. Щебенево-мастиковий асфальтобетон 

4 ДСТУ EN 13108-8:2018 (EN 13108-8:2016, IDT) Бітумомінеральні 

суміші. Технічні умови. Регенерований асфальтобетон 
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