
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до першої редакції проекту національного НД,  

яким передбачено прийняття регіонального НД 

ДСТУ EN 13924-2:201Х (EN 13924-2:2014, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. 

Технічні вимоги до спеціальних дорожніх бітумів. Частина 2. Бітуми дорожні 

мультигрейд» 

 

1 ПІДСТАВА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО НД, 

  ЯКИМ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРИЙНЯТТЯ РЕГІОНАЛЬНОГО НД 

Законодавчою підставою для розроблення проекту  

ДСТУ EN 13924-2:201Х (EN 13924-2:2014, IDT) 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 та пункт 8 

статті 56 «Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейськими Співтовариствами з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони», учиненої в м. Брюссель 

двадцять першого березня дві тисячі чотирнадцятого року, ратифіковано із 

заявою Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII. 

Підставою розроблення проекту ДСТУ EN 13924-2:201Х  

(EN 13924-2:2014, IDT) є тема № 793.2.1.1-2017 Програми робіт з 

національної стандартизації, Тематичний план науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт Державного агентства автомобільних доріг України 

на 2016 рік (п.пл. № 84) та договір від 19.09.2016 № 95-16. 
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2 ТЕРМІН ВИКОНАННЯ 

Початок – листопад 2016 р. 

Закінчення – травень 2017 р. 

3 ПРИЗНАЧЕНІСТЬ І ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО НД, 

  ЯКИМ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРИЙНЯТТЯ РЕГІОНАЛЬНОГО НД 

Призначеність проекту ДСТУ EN 13924-2:201Х (EN 13924-2:2014, IDT) 

«Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до спеціальних дорожніх бітумів. 

Частина 2. Бітуми дорожні мультигрейд» полягає у гармонізації нормативної 

бази України зі стандартами Євросоюзу в частині встановлення нормативних 

вимог до властивостей спеціальних бітумів (бітумів дорожніх мультигрейд), 

що використовуються для приготування асфальтобетонних сумішей, з яких 

влаштовують дорожнє покриття при новому будівництві, реконструкції, 

ремонтах та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального 

користування. 

Європейський стандарт EN 13924-2:2014 «Bitumen and bituminous  

binders - Specification framework for special paving grade bitumen – Part 2. 

Multigrade paving grade bitumens» викладений англійською мовою. 

Ступінь відповідності проекту ДСТУ EN 13924-2:201Х  

(EN 13924-2:2014, IDT) щодо EN 13924-2:2014 – ідентичний. 

Прийняття ДСТУ EN 13924-2:201Х (EN 13924-2:2014, IDT) 

здійснюється методом перевидання (перекладу). Текст перекладеного 

EN 13924-2:2014 було укладено та проаналізовано.  

Розроблюваний проект ДСТУ EN 13924-2:201Х (EN 13924-2:2014, IDT) 

за структурою та технічним змістом ідентичний EN 13924-2:2014. 
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До проекту ДСТУ EN 13924-2:201Х (EN 13924-2:2014, IDT) внесено 

такі редакційні зміни: 

- слова «цей європейський стандарт», «цей документ» та «ця частина 

стандарту» замінено на «цей стандарт»; 

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

«Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено 

згідно з вимогами національної стандартизації України; 

- вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 13924-2:2014;  

- у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», 

виділене рамкою; 

- таблиці наведно одразу після посилання на них в тексті або на 

черговій сторінці; 

- в п.6.3.4 замінено IAF guidance on application of ISO/IEC guide 62, 

annex 3, Multisite Certification на [13]; 

- «Бібліографію» доповнено посиланням на Regulation (EU) 

№ 305/2011; 

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів 

України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними стандартами, 

посилання на які є в цьому стандарті). 

4 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ РЕГІОНАЛЬНИМИ ТА 

  НАЦІОНАЛЬНИМИ НД 

ДСТУ EN 13924-2:201Х (EN 13924-2:2014, IDT) взаємопов'язаний з 

такими регіональними та національними НД: 

- ЕN 58 Bitumen and bituminous binders - Sampling bituminous binders;  

- ЕN 1426 Bitumen and bituminous binders - Determination of needle 

penetration;  

- ЕN 1427 Bitumen and bituminous binders - Determination of the softening 

point. Ring and Ball method;  
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- ЕN 12592 Bitumen and bituminous binders - Determination of solubility;  

- ЕN 12593 Bitumen and bituminous binders - Determination of the Fraass 

breaking point;  

- ЕN 12594 Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples;  

- ЕN 12595 Bitumen and bituminous binders - Determination of kinematic 

viscosity;  

- ЕN 12596 Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic 

viscosity by vacuum capillary;  

- ЕN 12597 Bitumen and bituminous binders - Terminology; 

- EN 12607-1 Bitumen and bituminous binders - Determination of the 

resistance to hardening under influence of heat and air - Part 1: RTFOT method; 

- EN 15326 Bitumen and bituminous binders - Measurement of density and 

specific gravity - Capillary-stoppered pyknometer method; 

- EN ISO 2592 Determination of flash and fire points - Cleveland open cup 

method; 

- EN ISO 4259 Petroleum products - Determination and application of 

precision data in relation to methods of test (Нафтопродукти. Визначення і 

застосування характеристик точності методів випробувань); 

- EN 12697-1 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt – 

Part 1: Soluble binder content; 

- EN 12697-11 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt -  

Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen;  

- EN 12697-12 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt -  

Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens; 

- EN 12697-26 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt -  

Part 26: Stiffness; 

- EN 13302 Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic 

viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus; 
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- EN 14769 Bitumen and bituminous binders - Accelerated long-term ageing 

conditioning by a Pressure Ageing Vessel (PAV); 

- EN 14770 Bitumen and bituminous binders - Determination of complex 

shear modulus and phase angle - Dynamic Shear Rheometer (DSR); 

- EN 14771 Bitumen and bituminous binders - Determination of the flexural 

creep stiffness - Bending Beam Rheometer (BBR);  

- EN ISO 2719 Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup 

method; 

- EN 15323 Bitumen and bituminous binders - Accelerated long-term 

ageing/conditioning by the rotating cylinder method (RCAT); 

- EN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements; 

- ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Будівельні матеріали. Суміші 

асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови; 

- ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

щебенево-мастикові. Технічні умови; 

- ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. 

Технічні умови; 

- ДСТУ Б В.2.7-310:2016 Бітуми дорожні, модифіковані гумовою 

крихтою. Технічні умови; 

- ДСТУ Б В.2.7-311:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

дорожній, модифіковані гумовою крихтою. Технічні умови; 

- ДСТУ-Н Б В.2.7-254:2012 Приготування та застосування дорожніх 

бітумів, модифікованих адгезійними добавками на основі катіонних 

поверхнево-активних речовин; 

- ДСТУ-Н Б В.2.7-298:2013 Настанова щодо приготування та 

застосування бітумів дорожніх, модифікованих полімерами; 

- ДСТУ-Н Б В.2.7-301:2014 Настанова щодо приготування та 

застосування сумішей асфальтобетонних та асфальтобетону, модифікованих 

природними бітумами; 
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- ДСТУ-Н Б В.2.7-303:2015 Настанова щодо приготування та 

застосування бітумів, модифікованих добавками на основі синтетичних 

восків; 

- ДСТУ Б EN 12607-1:2015 (EN 12607-1:2014, IDT) Бітум та бітумні 

в'яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти та повітря. 

Частина 1. Метод RTFOT. 

Розроблення проекту ДСТУ EN 13924-2:201Х (EN 13924-2:2014, IDT) 

виконується вперше, заміни чинних нормативних документів не 

передбачається. 

Згідно з ДК 004:2008 «Український класифікатор нормативних 

документів» проект ДСТУ EN 13924-2:201Х (EN 13924-2:2014, IDT) 

відноситься до класифікаційних угрупувань 75.140 «Парафіни, бітумінозні 

матеріали та інші нафтові продукти», 91.100.50 «Сполучальні речовини. 

Ущільнювальні матеріали» та 93.080.20 «Дорожньо-будівельні матеріали». 

5 ДОДАТКОВІ ДАНІ  

Назву проекту ДСТУ EN 13924-2:201Х (EN 13924-2:2014, IDT) при 

розробленні першої редакції було уточнено. 

Для отримання коментарів проект ДСТУ EN 13924-2:201Х  

(EN 13924-2:2014, IDT) додатково буде направлено в Державне підприємство 

«Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації 

дорожньої продукції» (ДП «Дорцентр») та Національний транспортний 

університет (НТУ). 

6 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 р. 




