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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13589:201_ 

(EN 13589:2018, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення властивостей 

під час розтягування модифікованого бітуму за методом примусового 

розтягування», прийнятий методом перевидання (перекладу), — 

ідентичний щодо EN 13589:2018 (версія en) «Bitumen and bituminous 

binders — Determination of the tensile properties of modified bitumen by the 

force ductility method». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт 

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

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства 

України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— вилучено «Передмову» до EN 13589:2018 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

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

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

вимогами національної стандартизації України; 

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей 

стандарт»; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— долучено національний додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, гармонізованих з європейськими стандартами, 

посилання на які є в цьому стандарті). 

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу 

стандартів ДСТУ ISO 80000. 
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V 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому 

стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних 

документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Бітум та бітумні в’яжучі 

ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІД ЧАС РОЗТЯГУВАННЯ 

МОДИФІКОВАНОГО БІТУМУ ЗА МЕТОДОМ ПРИМУСОВОГО 

РОЗТЯГУВАННЯ 

Bitumen and bituminous binders 

DETERMINATION OF THE TENSILE PROPERTIES OF MODIFIED 

BITUMEN BY THE FORCE DUCTILITY METHOD 

                                                                                                                         

Чинний від 201Х—ХХ—ХХ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт установлює метод визначення властивостей під 

час розтягування незістареного, зістареного, залишкового або 

відновленого бітумного в'яжучого, зокрема бітумів, модифікованих 

полімером, за методом примусового розтягування. 

Випробування за методом примусового розтягування є 

критерієм оцінювання якості даних матеріалів. 

Попередження. Під час проведення випробування за цим 

стандартом, можливе використання небезпечних речовин, операцій та 

обладнання. Цей стандарт не передбачає розгляду всіх небезпечних 

ситуацій, пов’язаних з його застосуванням. Відповідальність за 

виявлення і встановлення заходів щодо забезпечення 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 необхідні для 

застосування цього стандарту. У разі датованих посилань 

застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань 

потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів 

(разом зі змінами). 

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous 

binders 

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test 

samples 

EN 13398 Bitumen and bituminous binders — Determination of the 

elastic recovery of modified bitumen. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

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

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

випробування 

EN 13398 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення еластичності. 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять. 

3.1 розтягувальне зусилля (tensile force) 

Сила, що прикладається для розтягування досліджуваного 

зразка в’яжучого, виражена в ньютонах (Н) 

3.2 видовження (elongation) 

Збільшення довжини зразка в’яжучого, виражене в метрах (м) 



прДСТУ EN 13589:201_ 

3 

Примітка. Видовження також можна виражати у відсотках від початкової 
довжини. Розраховують за формулою:  

[(довжина після випробування мінус довжина до випробування) / довжина 
до випробування] × 100. 

3.3 крихкий розрив (break) 

Будь-який розрив до відносного видовження на 1333 % за 

методом примусового розтягування 

3.4 енергія деформації Ei (deformation energy) 

Енергія у джоулях (Дж), витрачена на видовження 

досліджуваного зразка, за умови здійснення і кроків видовження 

3.5 енергія когезії E*
i (cohesion energy) 

Відношення енергії деформації Ei (в джоулях) до початкового 

поперечного перерізу досліджуваного зразка в’яжучого (в сантиметрах 

квадратних). 

 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

 

Підготовлений досліджуваний зразок розтягують у дуктилометрі 

за температури випробування та за постійної швидкості до розриву 

або до видовження не менше ніж на 1333 % (0,400 м). Когезія за 

методом примусового розтягування є різницею між енергією когезії за 

розриву або за видовження на 1333 % (0,400 м) та енергією когезії за 

видовження на 667 % (0,200 м). 

Примітка. Зразок є симетричною формою бітуму (рис. 1). 

Енергію деформації (Ei) визначають за даними кривих 

розтягування (див. рисунок А.1), отриманих відповідно до розділу 7, 

шляхом обчислення площі, що обмежена: 

— віссю абсцис, що відповідає видовженню; 

— записаною кривою (відношення сили до видовження); 

— віссю, паралельною до осі ординат, що проходить через 

вказане значення видовження або в точці розриву (див. рисунок A.2). 
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Енергію когезії (E*
i) розраховують як відношення енергії 

деформації до початкової площі поперечного перерізу досліджуваних 

зразків в’яжучого. 

 

5 АПАРАТУРА 

 

5.1 Дуктилометр 

Дуктилометр, що складається з розтягувального пристрою 

(5.1.1) і водяної бані (5.1.2). 

5.1.1 Розтягувальний пристрій 

5.1.1.1 Розтягувальний пристрій із здатністю підтримувати 

постійну швидкість рухомих елементів (50 ± 2,5) мм/хв. 

5.1.1.2 Пристрій кріплення зразка, розташований з обох кінців 

зразка так, щоб не призводити до утворення локалізованого 

напруження на будь-яку частину зразка, здатного викликати його 

розрив або руйнування. 

5.1.1.3 Відповідні засоби, що дозволяють виконувати наступні 

вимірювання: 

a) розтягувальне зусилля, прикладене до зразка, в діапазоні від 

1 Н до 300 Н з точністю до ± 0,1 Н; 

b) видовження зразка шляхом встановлення переміщення точок 

кріплення або за допомогою оптичного екстензометра в діапазоні від 

1 мм до не менше ніж 450 мм з точністю до ± 1 мм. 

5.1.2 Водяна баня 

Використовують водяну баню з термостатом, що здатний 

підтримувати заданий рівень температури зразка в’яжучого та 

пристрою для кріплення впродовж усього випробування з точністю до 

± 0,5 °C, оснащений засобами контролювання температури 

випробування. 
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Якщо випробування виконують за температури 0 °C  

(див. розділ 7) або за більш низької температури, то у баню додають 

воду з 15 % масової частки етанолу або гліцерину. 

5.2 Пристрій зчитування інформації 

Пристрій зчитування інформації, що реєструє прикладену силу 

та видовження досліджуваного зразка в’яжучого. 

5.3 Обладнання для підготування зразків 

Форми повинні бути виготовлені з металу, складатися з 

чотирьох частин (2 бокові частини та 2 закріплюючі частини) та мати 

розміри, зазначені на рисунку 1. 

 

 

Умовні познаки 

A — 36,5 мм ±2,0 мм 

B — 30,0 мм ±0,1 мм 

C — 20,0 мм ±0,2 мм 

D — ≥ 5,5 мм 

W — 10,0 мм ± 0,1 мм 

F — 7,3 мм ± 0,1 мм 

R — 15,5 мм ± 0,1 мм 

Товщина — 10,0 мм ± 0,1 мм 

Рисунок 1 — Симетрична форма 
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Кінці форми виконують роль зажимів і є аналогічними, вказаним 

у EN 13398. Внутрішній радіус зажимів повинен становити  

(15,5 ± 0,7) мм, ширина отвору — (20,0 ± 0,2) мм, внутрішня довжина 

зажимів — (22,8 ± 0,2) мм. 

Впродовж випробування обидві закріплюючі частини форми 

утримують на місці двома діаметрально протилежними штифтами. Під 

час підготування досліджуваних зразків та їх витримування за 

температури випробування, форми повинні бути розміщені на пласкій 

металевій пластині та під час заповнення зразком в’яжучого притиснуті 

одна до одної з використанням гвинта. 

 

6 ПІДГОТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОСЛІДЖУВАНИХ 

ЗРАЗКІВ 

 

Проби відбирають згідно з EN 58 та готують до випробування 

згідно з EN 12594. 

Пластину і внутрішню сторону бокових частин форми змащують 

антиадгезійною речовиною, що складається з однієї частини декстрину 

(або мінерального тальку) та однієї частини гліцерину, або 

силіконовою антиадгезійною речовиною. Збирають частини трьох 

форм і кладуть їх на пласку пластину. Стискають половинки форм, 

використовуючи гвинт з різьбою. 

Заповнюють три підігріті форми, уникаючи захоплення повітря. 

Для рівномірного розподілу зразка у формі його поливають від одного 

кінця до другого у поздовжньому напрямку форми, доки форма не 

заповниться вище країв. 

Сформовані зразки зберігають впродовж (1,5 ± 0,5) год за 

кімнатної температури, після чого надлишок в’яжучого зрізують 

використовуючи нагрітий ніж. Дефектні зразки забраковують. Перед 
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випробуванням сформовані зразки кладуть у водяну баню та 

витримують за температури випробування впродовж (90 ± 10) хв. 

Максимально дозволений час між підготування і випробуванням 

зразків становить не більше ніж 4 год. 

 

7 ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Випробування проводять, використовуючи не менше ніж три 

зразки. 

Після витримування зразків упродовж (90 ± 10) хв за 

температури випробування, форми знімають з металевої поверхні, 

розміщують досліджувані зразки на розтягувальних каретках та 

видаляють бокові вставки. Зразки розтягують за визначеної 

температури випробування, з граничними відхилами ± 0,5 °С, та зі 

швидкістю (50,0 ± 2,5) мм/хв до видовження на 1333 % (0,400 м) 

реєструючи розтягувальне зусилля як функцію видовження. 

Температура випробування зазвичай становить (5,0 ± 0,5) °С. 

Примітка. Відповідно до наявного досвіду, початкова температура 
випробування в’яжучих, модифікованих полімерами, і твердих або м'яких в’яжучих 
може відрізнятися від (5,0 ± 0,5) °C. 

 

8 РОЗРАХУНОК ТА ВИРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Енергію деформації Ei розраховують як визначений інтеграл 

сили від видовження, згідно з формулою (1). 

Значення енергії когезії для кожного зразка в’яжучого 

обчислюють на основі комп'ютерних даних співвідношення сили і 

видовження. Цей розрахунок можна виконати за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення для обробки даних або 
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комп’ютерної форми реєстрації даних. Як правило, для розрахунку 

використовують саме такий метод. 

Якщо обладнання не під’єднане до обчислювального пристрою 

або комп’ютера, для визначення енергії деформації можна 

використати формулу (1): 

� f(x)dx = ∆L × �
F0

2
 + 

Fn

2
 + � Fi

n-1

1

�
L2

L1

 , (1) 

де L1 — довжина за видовження на 0,200 м; 

L2 — довжина за видовження на 0,400 м або довжина під час 

розриву; 

ΔL — довжина кроку між визначеннями сили; зазвичай 

складає 0,005 м; 

F0 — сила за видовження на 0,200 м; 

Fi — сила за (L1 + i × ∆L); 

Fn — сила під час розриву або сила за видовження на 

0,400 м; 

n — загальна кількість значень сил, що використовують в 

рівнянні (n = 
L2 - L1

∆L
); за потреби значення округлюють до найближчого 

цілого значення. 

Енергію когезії розраховують шляхом ділення енергії 

деформації Ei на початковий поперечний переріз досліджуваного 

зразка в’яжучого, вираженого у сантиметрах квадратних. Для 

розрахунку початкового поперечного перерізу використовують розміри 

форми, що використовують для підготування зразка. 

Три значення є дійсними за умови, що різниця між ними менше 

або дорівнює r (таблиця 1). Якщо різниця більше ніж r, то виконують 

три інші додаткові випробування. Якщо різниця між додатковими 
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випробуваннями менше або дорівнює r, ці значення є прийнятними. 

Якщо різниця між додатковими вимірюваннями знову більша ніж r, то 

розраховують середнє значення 6 визначень та вказують діапазон 

результатів. 

Значення менше ніж 1,0 Дж/см2 реєструють з точністю до 

0,01 Дж/см2, а значення більше ніж 1,0 Дж/см2 — з точністю до 

0,1 Дж/см2. 

Також реєструють розраховані значення енергії когезії E*, разом 

із значенням видовження, якщо розрив відбувається до видовження на 

0,400 м, та температури випробування. 

 

9 ТОЧНІСТЬ 

Примітка. Міжлабораторні випробування, проведені відповідно до 
ISO 5725 [1], дозволили встановити значення точності, наведені в таблиці 1. 

9.1 Збіжність 

Різниця між двома результатами випробування, отриманими 

одним і тим самим оператором, під час роботи на одному і тому 

самому обладнанні, за однакових умов, на ідентичному 

досліджуваному в’яжучому, з тієї самої проби, впродовж тривалого 

проміжку часу, в разі правильного виконання методу, тільки в одному 

випадку з двадцяти може перевищити значення, наведені у таблиці 1. 

9.2 Відтворюваність 

Різниця між двома окремими і незалежними результатами 

випробування, отриманими різними операторами, в різних 

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

проби, впродовж тривалого проміжку часу, в разі правильного 

виконання методу, тільки в одному випадку з двадцяти може 

перевищити значення, наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 — Збіжність та відтворюваність 

Метод 
випробування 

Енергія когезії 
Збіжність, 

r 
Відтворюваність, 

R 

EN 13589 
Примусове 

розтягування 

E*
0,2 - 0,4˂ 1,0 
Дж/см2 

(використовують 
абсолютні 
значення) 

0,11 Дж/см2 0,39 Дж/см2 

E*
0,2 - 0,4˂ 1,0 
Дж/см2 

(використовують 
абсолютні 
значення) 

8 % 33 % 

 

10 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Протокол випробування повинен містити: 

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

ідентифікації; 

b) посилання на цей стандарт; 

c) результати випробування згідно з розділом 8; 

d) будь-яке відхилення (за згодою тощо) від установленого 

методу; 

e) температуру та швидкість під час проведення випробування; 

f) дату проведення випробування. 
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ДОДАТОК A 

(обов’язковий) 

КОГЕЗІЯ ЯК КРИТЕРІЙ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Енергія когезії розглядається як критерій технічних 

характеристик, що дозволяє оцінити когезійні властивості бітумних 

в’яжучих. 

Для методу примусового розтягування значення, що порівнюють 

з граничними значеннями в таблицях технічних умов, розраховують 

наступним чином. 

Значення випробування за методом примусового розтягування 

виражають як різницю енергії когезії, що відповідає двом точкам 

видовження (а і b). Видовження a дорівнює видовженню на 0,200 м, а 

видовження b дорівнює видовженню на 0,400 м. 

Es
*  = Eb

* - Ea
* ,      (А.1) 

де Е*
s — значення енергії когезії, що порівнюють з граничними 

значеннями в таблицях технічних умов для бітумних в'яжучих; 

Е*
b — енергія когезії, що відповідає видовженню на 0,400 м 

(довжина зразка 430 мм); 

Е*
а — енергія когезії, що відповідає видовженню на 0,200 м 

(довжина зразка 230 мм). 
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Умовні познаки: 

F — сила, Н; 

L — видовження, м. 

Рисунок А.1 — Залежність сили від видовження 

 

 

 

Умовні познаки: 

F — сила, Н; 

L — видовження, м; 

а — точка видовження а; 

b — точка видовження b. 

Рисунок A.2 — Енергія за вказаного значення видовження 

 

  

F (Н) 

L (м) 

F (Н) 

L (м) а b 
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from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders —  
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, 

ГАРМОНІЗОВАНИХ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ, 

ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ 

 

1 ДСТУ EN 58:2018 (EN 58:2012, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. 

Відбирання проб бітумних в’яжучих 

2 ДСТУ EN 12594:2018 (EN 12594:2014, IDT) Бітум та бітумні 

в’яжучі. Підготування проб для випробування 

3 ДСТУ EN 13398:2018 (EN 13398:2017, IDT) Бітум та бітумні 

в’яжучі. Метод визначення еластичності. 
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