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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Бітум та бітумні в’яжучі 

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЗЧЕПЛЮВАНОСТІ З ПОВЕРХНЕЮ 

СКЛА І КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ  

 
Bitumen and bituminous binders  

DETERMINATION OF RESISTANCE TO STRIPPING ON GLASS  

AND AGGREGATES SURFACE 

 

Чинний від 202Х-ХХ-ХХ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1 Цей стандарт установлює метод визначення зчеплюваності 

бітумів та бітумних в’яжучих (далі бітумних в’яжучих) з поверхнею скла 

та кам’яних матеріалів.  

1.2 Цей стандарт застосовують при оцінці якості 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 [3] та інших чинних нормативних 

документів.  

1.3 Суть методу полягає у визначенні здатності бітумного 

в’яжучого, попередньо нанесеного на поверхню скла або кам’яного 

матеріалу, протистояти відшаровувальній дії води та визначається у 

відсотках площі, що залишилась вкритою бітумним в’яжучим після 

випробування. 

1.4 Вимоги щодо безпечності роботи викладено в розділі 9. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні 

нормативні документи: 

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування 

вогнегасників. Загальні технічні вимоги 

ДСТУ 4544:2006 Мило господарське тверде. Технічні умови 

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.1.1-36:2016 Визначення категорії приміщень, будинків та  

зовнішних установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою 

ДСТУ ІSО 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. 

Вимоги та методи перевіряння (ІSО 3696:1987, IDT) 

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

та колір (ІSО 6309:1987, IDT) 

ДСТУ EN ISO 7010:2019 Графічні символи. Кольори та знаки 

безпеки. Зареєстровані знаки безпеки (EN ISO 7010:2012; А1:2014; 

А2:2014; А3:2014; А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 

7010:2011; Аmd 1:2012; Аmd 2:2012; Аmd 3:2012; Аmd 4:2013; Аmd 

5:2014; Аmd 6:2014; Аmd 7:2016, IDT) Графічні символи. Кольори та 

знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки 

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие 

требования 

ДСТУ EN 58:2018 (EN 58:2012, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. 
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Відбирання проб бітумних в’яжучих 

ДСТУ EN 1427:2018 (EN 1427:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. 

Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі 

ДСТУ EN 12594:2018  (EN 12594:2014, IDT) Бітум та бітумні в'яжучі. 

Підготовка проб для випробування 

ДСТУ EN 12597:2019 (EN 12597:2014, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. 

Термінологія 

ДСТУ EN 45501:2016 Метрологічні аспекти неавтоматичних 

зважувальних приладів (EN 45501:2015, IDT) 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, 
перевіряють 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 

ДСТУ EN 12597 — бітум, бітумне в’яжуче, ДСТУ EN 1427 — температура 

розм’якшеності. 

Нижче подано термін, додатково вжитий в цьому стандарті, та 

визначення позначеного ним поняття. 

зчеплюваність (stripping) 

Здатність бітумного в’яжучого, нанесеного на поверхню матеріалу, 

що випробується, протидіяти відшаровувальній дії води. 

 

4 АПАРАТУРА ТА МАТЕРІАЛИ 

 

Нижче наведено апаратуру та матеріали, які використовують під 

час випробування. 
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4.1 Водяна баня 

Водяна баня має бути місткістю не менше ніж 10 дм3 та висотою не 

менше ніж 100 мм. Баня повинна мати поличку з отворами, розташовану 

на висоті не менше ніж 40 мм від дна і не менше ніж 50 мм нижче від 

рівня рідини в бані.  

 

4.2 Сушильна шафа 

Сушильна шафа має забезпечувати підтримання температури з 

точністю до ± 2,0 ºС. 

 

4.3 Ваги 

Ваги високого класу точності, з найбільшою межею зважування 

220 г — згідно з ДСТУ EN 45501. 

 

4.4 Нагрівальний прилад 

Настільна лампа, що обладнана лампою розжарювання потужністю 

не менше 100 Вт або інший нагрівальний прилад, що забезпечує 

нагрівання бітумного в’яжучого. 

 

4.5 Вимірювач часу 

Вимірювач часу має забезпечувати вимірювання моменту початку 

випробування та тривалість випробування з точністю до 1,0 с. 

 

4.6 Вимірювач температури 

Вимірювач температури (що містить датчик і пристрій зчитування) 

має: 

- вимірювати температуру в діапазоні від 0 ºС до 100 ºС; 

- мати найменшу поділку шкали в межах 1 ºС або менше; 

- мати точність 0,5 ºС або вище. 

Бажано використовувати платинові термодатчики, але допустимо 
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використовувати також інші вимірювачі температури. 

 

4.7 Предметне скло 

Скло предметне для мікропрепаратів з не шліфованими краями 

розміром (76 ± 1) мм × (26 ± 1) мм товщиною (1,0 ± 0,2) мм. В якості 

еталонних використовуються предметні стекла MICROmed. 

 

4.8 Кам`яні пластини 

Пластини прямокутної форми розміром (76 ± 1) мм × (26 ± 1) мм 

товщиною (10 ± 1) мм виготовлені з кам`яного матеріалу з яким 

визначається зчеплюваність в’яжучого. Робоча поверхня кам’яної 

пластини повинна бути піддана чистовому шліфуванню, середнє 

арифметичне відхилення профілю не повинне перевищувати 0,8 мкм. 

 

4.9 Вода 

Дистильована вода згідно з ДСТУ ІSО 3696.  

 

4.10 Щипці  

Щипці тигельні з насічкою довжиною 200 мм. 

 

4.11 Мило господарське 

Господарське тверде мило згідно з ДСТУ 4544. 

 

4.12 Вимірювальна сітка  

Вимірювальна сітка на прозорій плівці розміром 76 мм × 26 мм з 

нанесеними квадратними вічками зі стороною 2 мм. 

 

Метрологічне обслуговування випробувального обладнання та 

засобів вимірювальної техніки (калібрування, повірку тощо) виконують у 

законодавчо встановленому порядку. 
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5 ВІДБИРАННЯ ПРОБ ТА ПІДГОТУВАННЯ ЗРАЗКІВ ДО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

5.1 Пробу бітумного в’яжучого, необхідного для проведення 

випробування, відбирають згідно з ДСТУ EN 58. Проба бітумного 

в’яжучого повинна бути однорідною і незабрудненою. 

5.2 Згідно з ДСТУ EN 12594 із проби, використовуючи за потреби 

підігрітий ніж, відбирають від 50 г до 100 г бітумного в’яжучого і 

поміщають його у відповідну ємкість. Досліджуваний зразок повинен бути 

репрезентативною частиною лабораторної проби, з якої його відібрали.  

5.3 Випробування виконують на попередньо підготовлених скляних 

або кам’яних пластинах та бітумному в’яжучому, для якого визначена 

температура розм’якшеності згідно з ДСТУ EN 1427. 

5.4 Поверхню пластин миють господарським милом та ретельно 

промивають водопровідною водою. Стекла або пластини кип’ятять у 

вертикальному положенні у дистильованій воді протягом 30 хв та 

висушують у вертикальному положенні у сушильній шафі за температури 

(105 ± 5) ºС протягом (30 ± 5) хв. 

5.5 На поверхню підготовленої та охолодженої до кімнатної 

температури пластини відважують наважку бітумного в`яжучого вагою 

(0,35 ± 0,01) г. Розподіл бітумного в’яжучого рівномірним шаром по 

поверхні пластини виконують шляхом нагрівання під лампою 

розжарювання або іншим нагрівальним приладом, при цьому не 

допускається затікання в’яжучого на торці пластини. Розподіл наважки 

по поверхні пластини виконують за температури, що на (85 ± 2) ºС вище 

температури розм’якшеності в’яжучого, а час розподілу по поверхні 

однієї пластини не повинен перевищувати 1 хв.  

5.6 Пластини з розподіленим в’яжучим витримують в 

горизонтальному положенні в сушильний шафі за температури, що на 

(85 ± 2) ºС вище температури розм’якшеності, протягом 5 хв, починаючи 
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відлік з досягнення температури витримування. Після витримування 

пластини охолоджують на повітрі протягом 30 хв за кімнатної 

температури. 

 

6 ВИЗНАЧЕННЯ ЗЧЕПЛЮВАНОСТІ 

 

6.1 Перед випробуванням визначають площу поверхні пластини, 

вкриту бітумним в’яжучим в мм2 з точністю до 1 мм2 або за допомогою 

вимірювальної сітки, що прикріплюється на протилежний від робочої 

поверхні бік скла, або за допомогою спеціальної комп’ютерної програми 

за порівнянням площі зразка бітумного в’яжучого з відомою площею 

калібрувального шаблону. 

6.2 У водяну баню заливають дистильовану воду і доводять її 

температуру до (85 ± 0,5) °С. Вимірювання температури повинно 

виконуватись на рівні поверхні пластин. Підготовлені скляні або кам'яні 

пластини з бітумним в`яжучим за допомогою щипців по черзі обережно 

розміщують горизонтально на поличці з отворами. Товщина шару води 

над поверхнею бітумного в`яжучого повинна бути не менше 50 мм. 

Відстань між пластинами та між пластинами і стінками бані має 

становити не менше 10 мм. 

6.3 При визначенні зчеплюваності бітумного в`яжучого, 

температура розм`якшеності якого дорівнює або менша ніж 75,0 ºС, 

пластини з в`яжучим витримують у воді за температури (85 + 0,5) °С 

протягом 25 хвилин. При визначенні зчеплюваності бітумного в`яжучого, 

температура розм`якшеності якого вище за 75,0 ºС, пластини з в`яжучим 

витримують у воді за температури (85 + 0,5) °С протягом 50 хв. Якщо при 

визначенні зчеплюваності бітуму з адгезійними добавками, які були 

витримані у воді за температури (85 + 0,5) °С протягом 25 хвилин, 

візуально площа поверхні пластини більше ніж на 90 % вкрита в`яжучим, 
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час витримування пластин збільшують до 50 хв. Бітумне в`яжуче, що  під 

час випробування відшаровується від поверхні скла або кам'яних 

пластин і спливає на поверхню води, знімають фільтрувальним папером. 

6.4 Після закінчення часу витримування пластин з бітумним 

в`яжучим в водяну баню повільно доливають воду в такій кількості, щоб 

температура води в бані стала менше температури розм'якшеності 

бітумного в`яжучого щонайменш на 10 °С. Виймають пластини з води і 

переносять на лист фільтрувального паперу, де залишають остигати на 

протязі 15 хв. 

6.5 Кожне нове випробування проводять на попередньо 

підготовлених нових пластинах у свіжій дистильованій воді. 

6.6 Проведення випробування повинно бути закінчено не пізніше 

ніж через 2 год після підготовки зразків. 

 

7 ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

7.1 Після випробування визначають площу поверхні пластини, 

вкриту бітумним в’яжучим, в мм2 з точністю до 1 мм2 або за допомогою 

вимірювальної сітки (шляхом перемноження кількості квадратів над 

якими повністю залишилось бітумне в`яжуче на 4 та додаючи до добутку 

кількість неповних квадратів помножену на 2), або за допомогою 

спеціальної комп’ютерної програми порівнянням площі зразка бітумного 

в’яжучого з відомою площею калібрувального шаблону. 

7.2 Зчеплюваність С для кожної пластини в % з точністю до 0,1 % 

обчислюють за формулою: 

 

100
Sп

Sв
C ,      (1) 
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де Sп — площа пластини що вкрита в`яжучим до випробування, мм2, 

     Sв — площа пластини що вкрита в`яжучим після випробування, мм2, 

 

За показник зчеплюваності бітумного в’яжучого приймають середнє 

арифметичне значення п’яти результатів випробувань, що не повинні 

відрізнятись від середнього більше ніж на 10 %. У випадку якщо одне 

значення відрізняється більше ніж на 10 % від середнього, за показник 

зчеплюваності приймають середнє арифметичне значення чотирьох 

результатів випробувань, значення яких не повинні відрізнятись від 

середнього більше ніж на 10 %. У випадку, якщо два та більше значень 

відрізняється більше ніж на 10 % від середнього, результати 

випробування не враховують і повторюють випробування, починаючи з 

5.3. 

7.3 Протокол випробування повинен містити наступну інформацію: 

а) тип досліджуваного бітумного в’яжучого та матеріал пластин й 

інформацію для їх повної ідентифікації; 

б) посилання на цей стандарт; 

в) данні щодо часу проведення випробування; 

г) дані про особу, що виконала випробування з вказаним рівням 

кваліфікації; 

д) результат випробування; 

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

методу; 

ж) дату випробування. 

 

8 ТОЧНІСТЬ МЕТОДУ 

 

8.1 Збіжність 

Різниця між двома результатами випробування, отриманими одним 



прДСТУ … 

 10 

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

однакових умов, 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. 

8.2 Відтворюваність 

Різниця 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, % 

Зчеплюваність 5 10 

 

9 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 

 

9.1 Бітуми — помірно небезпечні речовини, які мають слабку 

кумулятивну дію. 

9.2 Під час нагрівання бітумів до температури понад 180 °С у складі 

летких виділень є насичені й ненасичені вуглеводні, ароматичні 

вуглеводні, етилакрилат, етанол, алкілбензол та аліфатичні аміни. 

9.3 Бітуми — горючі речовини. Мінімальна температура займання 

бітумних в’яжучих становить 300 °С. 

9.4 Концентрація шкідливих та небезпечних речовин у повітрі 

робочої зони не повинна перевищувати гранично допустиму 

концентрацію парів для: аліфатичних амінів — 1,0 мг/м3, вуглеводнів 

аліфатичних насичених С1-С10 (у перерахунку на карбон) — 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 
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етилакрилату — 5,0 мг/м3. 

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

треба обладнати припливно-витяжною вентиляцією згідно з      

ДБН В.2.5-67 [7] та ДСТУ Б А.3.2-12, водопровідною системою та 

каналізацією згідно з ДБН В.2.5-64 [6], штучним освітленням згідно з 

ДБН В.2.5-28 [4], опаленням згідно з ДБН В.2.5-67 [7], питною водою 

згідно з ДСанПіН 2.2.4-171 [9]. 

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

ступенем пожежної небезпеки згідно з НПАОП 40.1-1.32 [12] належать до 

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

ДСТУ Б В.1.1-36. Приміщення має бути обладнано автоматичними 

установками пожежогасіння та пожежної сигналізації відповідно до 

ДБН В.2.5-56 [5]. Ті, хто працює в цих приміщеннях, мають виконувати 

вимоги НАПБ А.01.001 [10]. 

9.7 На обладнанні, яке становить небезпеку займання, згідно з 

НАПБ А.01.001 [10] вивішують знаки, що забороняють застосування 

відкритого вогню, а також знаки, які попереджують про наявність 

пожежонебезпечних речовин згідно з вимогами ДСТУ ІSО 6309 та 

ДСТУ EN ISO 7010 (EN ISO 7010:2012; А1:2014; А2:2014; А3:2014; 

А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Аmd 1:2012; 

Аmd 2:2012; Аmd 3:2012; Аmd 4:2013; Аmd 5:2014; Аmd 6:2014; Аmd 

7:2016, IDT). 

9.8 Обладнання у лабораторних приміщеннях має бути заземлене 

та захищене від статичної електрики згідно з вимогами ГОСТ 12.1.018 та 

НАПБ А.01.001 [10].  

9.9 При роботі з бітумами, треба використовувати засоби 

індивідуального захисту, передбачені діючими нормативними 

документами. 

9.10 До роботи з бітумними в’яжучими та їхніми складовими 

допускаються особи, які пройшли медичні огляди згідно з [2]. 
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9.11 У разі потрапляння на шкіру гарячого бітумного в’яжучого, що 

може викликати опіки, його треба негайно охолодити водою, розчинити 

нафтовими оливами чи провареною соняшниковою олією, обережно 

зняти бинтом чи ватою та накласти антисептичну пов’язку. У разі 

потрапляння в очі бітумне в’яжуче треба швидко охолодити водою та 

терміново звернутися до медичного закладу за належною допомогою. 

9.12 Приміщення, в яких виконують випробування, мають бути 

забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно з 

НАПБ А.01.001 [10] та НАПБ В.01.048 [6] та іншими чинними 

нормативними документами. Експлуатація вогнегасників здійснюється із 

дотриманням вимог НАПБ А.01.001 [10], а їх технічне обслуговування 

повинно відповідати вимогам ДСТУ 4297.  

9.13 Ефективна сумарна питома активність природних 

радіонуклідів в бітумних в’яжучих не повинна перевищувати 740 Бк · кг-1 

відповідно до вимог ДГН 6.6.1-6.5.001 [8]. Контроль ефективної сумарної 

питомої активності природних радіонуклідів здійснюють згідно з [1]. 

9.14 Порядок накопичення, транспортування, знешкодження та 

захоронення розливів бітумних в’яжучих здійснюється згідно з 

ДСТУ 4462.3.01 та ДСТУ 4462.3.02. 
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