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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до першої редакції проекту національного НД

ДСТУ ХХХХ:201Х «Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення показника 

когезії»

1 ПІДСТАВА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО НД

1.1 Підставою для розроблення проекту ДСТУ ХХХХ:201Х є:

- Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт Державного агентства автомобільних доріг України на 2016 рік (тема 

№ 82) та договір між Укравтодором та ХНАДУ на послуги з виконання 

науково-дослідної роботи за темою «Провести дослідження та розробити 

національний стандарт на метод визначення показника когезії бітумних 

в’яжучих» № 14/38-16-16 від 19.09.2016;

- технічне завдання на розроблення проекту ДСТУ ХХХХ:201Х «Бітум та 

бітумні в’яжучі. Метод визначення показника когезії», затверджене Державним 

агентством автомобільних доріг України (Укравтодор) та погоджене з ТК 307 

«Автомобільні дороги і транспортні споруди»;

- законодавчою підставою для розроблення проекту ДСТУ ХХХХ:201Х

«Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення показника когезії» є Закон 

України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, стаття 9 Закону 

України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-ХІІ, стаття 44 Закону 

України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-ІV, Закон України 

«Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII

1.2 Тема завдання згідно з програмою робіт з національної стандартизації

на 2017 рік - № 795.2.1.1-2017.

1.3 Проект ДСТУ ХХХХ:201Х розроблено згідно з вимогами технічного 

завдання на розроблення проекту ДСТУ ХХХХ:201Х «Бітум та бітумні в’яжучі. 

Метод визначення показника когезії».
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2 ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Початок – вересень 2016 р.

Закінчення – червень 2017 р.

3 ПРИЗНАЧЕНІСТЬ І ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО НД

3.1 Призначенням проекту ДСТУ є розроблення національного стандарту 

на метод визначення показника когезії бітумів та бітумних в’яжучих.

Призначеність ДСТУ ХХХХ:201Х полягає у розвитку та вдосконаленні 

нормативної бази шляхом встановлення, на відміну від умовних показників, 

фундаментального показника якості бітумних в’яжучих, та застосування 

сучасного засобу і методу контролю їх якості, що сприятиме підвищенню

якості вітчизняних в’яжучих та запобіганню проникнення на вітчизняний ринок 

неякісних імпортних в’яжучих.

3.2 Завданнями ДСТУ ХХХХ:201Х є встановлення переліку, змісту та 

послідовності виконання робіт з визначення показника когезії бітумів та 

бітумних в’яжучих.

3.3 Згідно з ДК 004:2008 «Український класифікатор нормативних 

документів» проект ДСТУ ХХХХ:201Х відноситься до класифікаційного 

угруповання 93.080.20 – дорожньо-будівельні матеріали. Застосування 

ДСТУ ХХХХ:201Х, згідно з ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної 

діяльності», впливатиме на діяльність у сфері будівництва (КВЕД F 42.11; 

42,13), згідно з ДК 015-97 «Класифікація видів науково-технічної діяльності» -

впливатиме на якість дорожньо-будівельних матеріалів та виробів (код 

КВНТД I.2 19.23.05).

3.4 ДСТУ ХХХХ:201Х дозволить встановлювати когезію бітумів та 

бітумних в’яжучих, що дасть змогу оцінювати якість в’яжучих за допомогою 

фундаментального показника якості, який безпосередньо корелює з 

зсувостійкістю та колієстійкістю асфальто- та асфальтополімербетонів. Це 

дозволить прогнозувати і скеровано регулювати експлуатаційні показники
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якості асфальтобетону, тим самим підвищувати надійність і довговічність 

дорожніх одягів та покриттів автомобільних доріг в літній період.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

4.1 Об’єктом стандартизації є метод визначення когезії бітумів та 

бітумних в’яжучих.

4.2 Взаємозв’язок об’єкта стандартизації з іншими об’єктами 

стандартизації полягає у створенні сучасної системи оцінки якості бітумних 

в’яжучих, завдяки якій можливе приготування асфальто- та 

асфальтополімербетонних сумішей з прогнозованими експлуатаційними 

властивостями та отримувати таким чином якісні асфальто- або 

асфальтополімербетонні покриття. 

4.3 Робота виконується на основі: аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду щодо визначення фундаментальних показників якості бітумних 

в’яжучих; створення і вдосконалення вітчизняного приладу для визначення 

когезії та досвіду його використання; результатів сучасних наукових 

досліджень, набутих під час експериментальної оцінки якості великої кількості 

вітчизняних та імпортних бітумів, виготовлених за різними технологіями, 

бітумів з добавками та бітумів, модифікованих різною кількістю полімерів 

різних типів.

5 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ НД

Проект ДСТУ ХХХХ:201Х взаємопов'язаний з такими нормативними 

документами:

- ДСТУ 4044-2001 «Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови»;

- ДСТУ Б В.2.7-135:2014 «Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, 

модифіковані полімерами. Технічні умови».

Розроблення проекту ДСТУ ХХХХ:201Х на метод визначення показника 

когезії бітумних в’яжучих виконується вперше. Після прийняття проекту 

ДСТУ ХХХХ:201Х необхідно внести зміни в ДСТУ 4044-2001 «Бітуми нафтові 
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дорожні в’язкі. Технічні умови» та ДСТУ Б В.2.7-135:2014 «Будівельні 

матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови».

6 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні джерела інформації, використані під час розроблення 

ДСТУ ХХХХ:201Х:

- Закон України «Про автомобільні дороги» від 8.09.2005 № 2862-IV;

- Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VІІ;

- ДСТУ 4044-2001 «Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови»;

- ДСТУ Б В.2.7-135:2014 «Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, 

модифіковані полімерами. Технічні умови»;

– EN 12591 «Bitumen and bituminous binders. Specifications for paving grade 

bitumens» («Бітум і бітумні в'яжучі. Технічні вимоги до бітумів»);

– EN 13587 «Bitumen and bituminous binders. Determination of the tensile

properties of bituminous binders by the tensile test method» («Бітум і бітумні 

в’яжучі. Визначення механічних властивостей бітумних в'яжучих 

випробуванням на розтяг»);

– EN 13588 «Bitumen and bituminous binders. Determination of cohesion of 

bituminous binders with pendulum test» («Бітум і бітумні в’яжучі. Визначення 

когезії бітумних в'яжучих випробуванням за допомогою маятникового копра»);

– EN 13589 «Bitumen and bituminous binders. Determination of the tensile 

properties of modified bitumen by the force ductility method» («Бітуми та бітумні 

в’яжучі. Визначення характеристик розтягу модифікованого бітуму за силою 

дуктильності»);

- EN 14023 «Bitumen and bituminous binders. Specification framework for

polymer modified bitumens» («Бітум і бітумні в'яжучі. Технічні вимоги до 

битумів, модифікованих полімерами») ;

- Патент на корисну модель когезіометра № 63201 від 26.09.2011;

- Методичні вказівки «Метод визначення когезії бітумних в’яжучих» 

МВ 218-02071168-636:2008. – Київ: Укравтодор. – 2008. – 12 с.;
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- М 02071168/21476215-703:2012 Методика визначення когезії бітумних 

в’яжучих на когезіометрі ХНАДУ-Дор’якість (КХД-1). – Київ: Укравтодор. –

2012. – 18 с.;

- звіт про НДР згідно договору від 05.03.2007 № 58/38-33-07 за темою: 

«Розробити методику та методичні вказівки з визначення когезії бітумних 

в’яжучих, адаптовані до ДСТУ Б В «Бітуми, модифіковані полімерами» та 

Європейського стандарту ЕN 14023»;

- звіт про НДР згідно договору від 01.06.2009 № 38-64-09 за темою: 

«Провести дослідження та аналіз існуючих приладів і методів визначення 

показника когезії бітумних в’яжучих, визначення параметрів когезіометра, 

провести науковий супровід та розробити методичні рекомендації щодо 

застосування когезіометру»;

- звіт про НДР згідно договору від 08.12.2011 № 158/38-15-11 за темою:

«Розробити методику визначення когезії бітумних в’яжучих на когезіометрі 

ХНАДУ-Дор’якість (КХД-1)»;

- Колбановская А.С. Дорожные битумы / А.С. Колбановская, 

В.В. Михайлов. – М.: «Транспорт», 1973. – 264 с. (Колбановська А.С. Дорожні 

бітуми/ А.С. Колбановська, В.В. Михайлов. – М.: «Транспорт», 1973. – 264 с.);

- Киселев В.П. Оценка адгезионных и когезионных свойства 

модифицированных дорожных битумов / В.П.Киселев, А.А.Ефремов, Д.Л. 

Гурьев, Н.В.Каменев // Вестник ТГАСУ. – № 4. – 2010. – С. 129 – 138. (Киселев 

В.П. Оцінка адгезійних та когезійних властивостей модифікованих дорожніх 

бітумів / В.П. Киселев, А.А.Єфремов, Д.Л. Гур’ев, Н.В.Каменев / Вісник 

ТГАСУ. – № 4. – 2010. – С. 129 – 138.);

- Васильев Ю.Э. Разработка системы и методики для численной оценки 

когезионной и адгезионной прочностей битума / Ю.Э. Васильев, И.В. 

Субботин, С.М. Шелест, А.Д. Степанищев // Науковедение. – № 5 (24). – 2014. 

– C. 1 – 13. (Василєв Ю.Є. Розробка системи і методики чисельної оцінки 

каогезійної та адгезійної міцностей бітуму / Ю.Є. Василєв, І.В. Суботін, С.М. 

Шелест, А.Д. Степанцев / Науковедення. – № 5 (24). – 2014. – C. 1 – 13.);
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- Золотарев В.А. Когезия битума – основа температурной и временной 

зависимости прочности асфальтобетона / В.А.Золотарев // Автомобильные 

дороги. – 1995. – № 10 – 11. –  с. 25 – 27. (Золотарьов В.О. Когезія бітуму -

основа температурної та тимчасової залежності міцності асфальтобетону / 

В.О.Золотарьов // Автомобільні дороги. – 1995. – № 10 – 11. –  с. 25 – 27.);

- Zolotarev V.A. Bitumens cohesion as characteristic in the evaluation system 

their operation properties. Proceeding tne east-west European road conference. 

Warsav. Poland. -1993. (Золотарьов В.О. Когезія бітумів як характеристика в 

системі оцінки їх експлуатаційних властивостей. – Матеріали евопейської 

дорожньої конференції Схід-Захід. Варшава. Польша. – 1993.);

- Пыриг Я.И. Эквипенетрационная температура как температура 

постоянных значений когезии и растяжимости компаундированных битумов // 

Вісник ДДАБА “Композиційні матеріали для будівництва” № 1 (43). – 2004.  

(Пиріг Я.І. Єквіпенетраційна температура як температура постійних значень 

когезії та розтяжності компаундованих бітумів // Вісник ДДАБА “Композиційні 

матеріали для будівництва” № 1 (43). – 2004.);

- Пыриг Я.И. Определение когезии битумных вяжущих на когезиометре 

КХД-1 / Я.И. Пыриг, А.В. Галкин, В.А.Золотарев // Вісник Донбаської 

національної академії будівництва і архітектури. – Вип. 1. – 2013. (Пиріг Я.І. 

Визначення когезії бітумних в’яжучих на когезіометрі КХД-1 / Я.І. Пиріг, 

А.В. Галкін, В.О.Золотарьов / Вісник Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури. – Вип. 1. – 2013.).

7 ДОДАТКОВІ ДАНІ

Для отримання коментарів проект ДСТУ ХХХХ:201Х «Бітум та бітумні 

в’яжучі. Метод визначення показника когезії» додатково буде надіслано в 

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 

ім. М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») та Національний транспортний 

університет (НТУ).
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8 ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

Надання чинності стандарту буде здійснюватись на підставі наказу 

Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр 

проблем стандартизації, сертифікації та якості». Орієнтовна дата набуття 

чинності 01.01.2018.

Основні підготовчі заходи щодо впровадження стандарту полягають у 

відтворенні його видання.

Науковий керівник, 

завідувач кафедрою ТДБМіХ ХНАДУ, 

професор, д.т.н. В.О. Золотарьов

Відповідальний виконавець,

ст. науковий співробітник 

кафедри ТДБМіХ ХНАДУ, к.т.н. Я.І. Пиріг

Ст. науковий співробітник 

кафедри ТДБМіХ ХНАДУ, к.т.н. А.В.Галкін


