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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до першої редакції проекту національного НД

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

Метод визначення еквіпенетраційної температури та індексу пенетрації»

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 

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

науково-дослідної роботи за темою «Провести дослідження та розробити 

національний стандарт на метод визначення еквіпенетраційної температури та 

індексу пенетрації бітумних в’яжучих» № 13/38-15-16 від 19.09.2016;

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

бітумні в’яжучі. Метод визначення еквіпенетраційної температури та індексу 

пенетрації», 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 еквіпенетраційної температури та 

індексу пенетрації» є Закон України «Про стандартизацію», стаття 9 Закону 

України «Про дорожній рух», стаття 44 Закону України «Про автомобільні 

дороги», Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

1.2 Тема завдання згідно з програмою робіт з національної стандартизації

на 2017 рік - № 794.2.1.1-2017.

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

завдання на розроблення проекту ДСТУ ХХХХ:201Х «Метод визначення 

еквіпенетраційної температури та індексу пенетрації».
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2 ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Початок – вересень 2016 р.

Закінчення – грудень 2017 р.

3 ПРИЗНАЧЕНІСТЬ І ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО НД

3.1 Призначенням проекту ДСТУ є удосконалення нормативної бази 

дорожніх бітумних в’яжучих шляхом підвищенні об’єктивності методів оцінки 

їх якості. Використання еквіпенетраційної температури для розрахунку індексу 

пенетрації бітумних в’яжучих дозволить усунути хибні тлумачення 

температурної чутливості бітумів, та особливо бітумів, модифікованих різними 

типами полімерів, що може призвести до необ’єктивного прогнозу їх поведінки 

в експлуатаційних умовах.

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

послідовності виконання робіт з визначення еквіпенетраційної температури і

індексу пенетрації 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 виправити похибки визначення 

показника температурної чутливості бітумних в’яжучих та підвищити

достовірність прогнозу зсувостійкості асфальтобетону на різноманітних 

бітумних в’яжучих. ДСТУ ХХХХ:201Х сприятиме забезпеченню раціонального 

використання бітумів та бітумних в’яжучих завдяки застосуванню науково 

обґрунтованого методу оцінки їх температурної чутливості, що сприятиме 

найбільш об’єктивному вибору в’яжучих при приготуванні асфальтобетонних 
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сумішей для влаштування асфальтобетонних покриттів в різних кліматичних 

умовах. 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

4.1 Об’єктом стандартизації є метод визначення еквіпенетраційної 

температури та розрахунку на її основі індексу пенетрації бітумів та бітумних 

в’яжучих.

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

стандартизації полягає у започаткуванні об’єктивної оцінки якості бітумних 

в’яжучих, в якій показники взаємопов’язані між собою теоретично 

встановленими та експериментально перевіреними закономірностями.

4.3 Робота виконується на основі аналізу вітчизняного та світового 

досвіду щодо визначення показників температурної чутливості бітумних 

в’яжучих, а також на основі аналізу результатів наукових досліджень, набутих 

під час експериментальних досліджень бітумів та бітумів, модифікованих 

різними модифікаторами.

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».

Розроблення проекту національного НД на метод визначення 

еквіпенетраційної температури та індексу пенетрації бітумних в’яжучих 

виконується вперше. Після прийняття проекту національного НД необхідно 

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

6 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні джерела інформації, використані під час розроблення 

ДСТУ ХХХХ:201Х:

- Закон України «Про автомобільні дороги» 
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- Закон України «Про стандартизацію»

- 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 14023 Bitumen and bituminous binders. Specification framework for 

polymer modified bitumens

– EN 12591:2009  Bitumen and bituminous binders. Specifications for paving 

grade bitumens

– СТБ EN 1426-2009 Метод определения глубины проникания иглы

- Золотарев В.А. Технические, реологические и поверхностные свойства 

битумов / В.А. Золотарев. – Избранные труды, том 1. – Санкт-Петербург: 

Славутич, 2012. – 147 с. 

- Золотарев В.А. Битумы, модифицированные полимерами и добавками. 

Избранные труды. Том 2. – Санкт-Петербург. Славутич, 2013. 

- Золотарев В.А. Дорожные битумные вяжущие и асфальтобетоны: в 2 ч. 

Ч.1: Дорожные битумные вяжущие: учебник / В.А.Золотарев. – Харьков: 

ХНАДУ, 2014. – 180 с.

- Золотарьов В.О. Методи визначення показників якості дорожніх бітумів/ 

В.О. Золотарьов, Я.І. Пиріг. - Навчально-методичний посібник. – Харків.: 

ХНАДУ, 2013 – 60 с.

- Золотарьов В.О. Глибина проникнення голки як характеристика опору 

бітуму зсуву / В.О. Золотарьов // Автошляховик України. – 2012. – № 1 – С.25–

29

- Золотарев В.А. Об информативности показателей качества битумов// 

В.А. Золотарев, А.В.Галкин  / Наука и техника в дорожной отрасли. № 2. –

2005. – С.38-42

- Золотарьов В.О. Пиріг Я.І. Галкін А.В. Порівняльне дослідження 

технічних властивостей окислених та залишкових бітумів // В.О. Золотарьов, 

Я.І. Пиріг, А.В.Галкін / Автошляховик України. № 4. – 2010. – С. 32-37

- Пыриг Я.И. Эквипенетрационная температура как температура 
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постоянных значений когезии и растяжимости компаундированных битумов // 

Я.И.Пыриг / Вісник ДДАБА “Композиційні матеріали для будівництва” № 1 

(43). – 2004. – С.78-83

- Золотарев В.А. Эквипенетрационная температура как альтернатива 

температуре размягчения битума // В.А. Золотарев, А.В. Галкин, Я.И.Пыриг / 

Наука и техника в дорожной отрасли. – 2007. - №2. – С. 36-39

- Zolotaryov V. Quantative interrelation of softening point and britleness

temperature and penetration of road bitumens // V.Zolotaryov, V.Zinchenko, Y. Pyrig

/ Proceeding of the 3rd Eurasphalt and Eurobitume congress, 12-14 May 2004, 

Vienna. – Vienna, 2004 – Р. 1652-1658

- Zolotaryov V. Evaluation of bitumens consistence modified by polymers at 

equipenetrating temperature // V. Zolotaryov, A. Galkin, Y. Pyrig, S.Kishchynskyi /  

6th Eurasphalt & Eurobitume Congress. - 1-3 June 2016.  Prague

- Zolotarev V. Comparative study of the properties of oxidizen and distilled

road bitumens and polymer bitumens based on them // V. Zolotarev, Y.Pirig, A. 

Galkin, S. Kudriavtseva Valdes / The 5-th Eurasphalt & Eurobitume Congress, 13-15 

June 2012, Istanbul. – Istanbul, 2012. – Р.1021–1027

- Золотарев В.А. Связь эквипенетрационной температуры с 

прочностными свойствами асфальтобетона // В.А. Золотарев, Я.И.Пыриг/ 

Коммунальное хозяйство городов. Киев: Техника, 2002. – Вып. 39 – С. 291-296

- Пыриг Я.И. О показатели температурной чувствительности битумов // 

Я.И.Пыриг / Вестник ХНАДУ. – Вып. 69. – 2015. – С. 128-133

7 ДОДАТКОВІ ДАНІ

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

в’яжучі. Метод визначення еквіпенетраційної температури та індексу 

пенетрації» 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 01.06.2018.

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


