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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до першої редакції проекту 

ДСТУ «Автомобільні дороги. Методи вимірювань 

 зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриття» 

 

 

1 ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО 

НД 

Підставою для розроблення проекту ДСТУ «Автомобільні дороги. Методи 

вимірювань зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриття» є: 

- тематичний план науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт  

Державного агентства автомобільних доріг України на 2016 рік (п. пл. № 78); 

- договір № 34-16 від 19 вересня 2016 року «Провести дослідження та 

розробити національний стандарт на методи вимірювань зчіпних властивостей 

поверхні дорожнього покриття» між Національним транспортним університетом 

та Державним агентством автомобільних доріг України. 

Законодавчою підставою для розроблення проекту ДСТУ є: Закон України 

«Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, стаття 44 Закону України «Про 

автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-ІV, стаття 9 Закону України «Про 

дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-ХІІ, тема № 811.2.1.1-2017 Програми робіт з 

національної стандартизації на 2017 рік. 

 

2 ТЕРМІН ВИКОНАННЯ 

Початок виконання роботи – вересень 2016 

Закінчення – вересень 2017 

 

3 ПРИЗНАЧЕНІСТЬ І ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО НД 

Розроблюваний національний стандарт призначений для підвищення якості 

автомобільних доріг за рахунок удосконалення оцінки зчіпних властивостей 
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дорожніх покриттів під час  приймального контролю та при визначенні 

транспортно - експлуатаційних показників існуючих автомобільних доріг. 

Завдання, які повинен розв’язати розроблюваний національний стандарт – 

забезпечити можливість застосування на виробництві сучасних засобів і методів 

оцінки зчіпних властивостей, які відповідають міжнародному рівню оцінки якості 

доріг. 

Пріоритетні питання, вирішенню яких сприятиме розроблюваний документ: 

- підвищення точності вимірювань та підвищення об’єктивності оцінки 

зчіпних властивостей дорожніх покриттів, а з тим – підвищення безпеки 

дорожнього руху;  

- підвищення продуктивності та зменшення трудомісткості вимірювань. 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Об’єктом стандартизації є методи вимірювань зчіпних властивостей 

поверхні дорожнього покриття. 

Чинний нормативний документ ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96) 

Споруди транспорту. Дороги автомобільні. Метод визначення коефіцієнта 

зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям передбачає використання 

приладу ПКРС-2, остання модифікація якого була розроблена у 1971 році, і на цей 

час фізично і морально застаріла. Нормативний документ ДСТУ Б В.2.3-8-2003 

Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей та 

окремі розділи СОУ 45.2-00018112-042:2009 Автомобільні дороги. Визначення 

транспортно-експлуатаційних показників дорожніх одягів, що стосуються зчіпних 

властивостей дорожніх покриттів, також потребують оновлення на основі 

сучасного підходу до оцінки зчіпних властивостей дорожніх покриттів на основі 

теоретико-ймовірнісного підходу, вирішення питання про можливість і 

доцільність використання міжнародного індексу тертя IRFI, вирішення питання 

про можливість і доцільність використання режиму проковзування 

вимірювального колеса, використання новітніх засобів вимірювання коефіцієнта 

зчеплення. 
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Застосування розроблюваного документа згідно з ДК 009:2010 

«Класифікація видів економічної діяльності» впливатиме на такі сфери діяльності 

як будівництво (код КВЕД F 42, 42.11), транспорт (код КВЕД Н49, 49.3, 49.4). 

Згідно з ДК 015-97 «Класифікація видів науково-технічної діяльності» 

застосування проекту ДСТУ впливатиме на такі сфери діяльності, як будівельні 

конструкції, будівлі та споруди (код КВНТД 1.2.19.23.01), а також згідно з 

ДК 016:2010 «Державний класифікатор продукції та послуг» впливатиме на такі 

сфери діяльності, як об’єкти цивільного будівництва та будування цих об’єктів 

(код ДКПП  42.11– дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи 

доріг); як послуги щодо наукового досліджування та експериментального 

розробляння (код ДКПП 72.19.2 – послуги щодо наукового досліджування та 

експериментального розробляння у сфері техніки та технологій). 

Згідно з ДК 004:2008 «Український класифікатор нормативних документів» 

проект ДСТУ відноситься до класифікаційного угрупування 91.200 «Технологія 

будівництва» (охоплює також методи контролювання). 

 

5 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ НД 

Проект ДСТУ Автомобільні дороги. Методи вимірювань зчіпних 

властивостей поверхні дорожнього покриття взаємопов’язаний з такими 

нормативно-правовими актами, будівельними нормами та нормативними 

документами, до яких необхідно внести зміни після прийняття НД: 

1. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. 

Частина 2. Будівництво 

2. ДСТУ 3587:97  Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та 

залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану (переглядається). 

Проект ДСТУ Автомобільні дороги. Методи вимірювань зчіпних 

властивостей поверхні дорожнього покриття взаємопов’язаний з такими 

нормативно-правовими актами, будівельними нормами та нормативними 

документами, які потрібно скасувати після прийняття НД: 

1. ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96) Споруди транспорту. Дороги 



4 

 

автомобільні. Метод визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з 

дорожнім покриттям; 

2. ДСТУ Б В.2.3-8-2003 Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи 

вимірювання зчіпних якостей. 

 

6 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

До основних джерел інформації, які будуть використані при розробленні 

проекту ДСТУ, відносяться: 

ДБН В.2.3-4:2015  Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина 

ІІ. Будівництво 

ДСТУ Б.А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення 

основних понять 

ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96) Споруди транспорту. Автомобільні 

дороги. Методи визначення коефіцієнту зчеплення колеса автомобіля з дорожнім 

покриттям  

ДСТУ Б В.2.3-8-2003 Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи 

вимірювання зчіпних якостей 

СОУ 45.2-00018112-042:2009 Автомобільні дороги. Визначення 

транспортно-експлуатаційних показників дорожніх одягів 

М 218-02071168-698:2011. Методика виконання випробувань та обробки 

отриманих даних для визначення і оцінки шорсткості дорожніх покриттів  

Р В.2.3-218-02071168-386-2004 Рекомендації щодо оцінки зчіпних якостей 

дорожніх покриттів з урахуванням неоднорідності по площі проїзної частини 

Р В.2.3-02071168-866:2016 Рекомендації щодо оцінки зчіпних властивостей 

дорожніх покриттів за Міжнародним Індексом Зчеплення (IFI). 

 

7 ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ 

ДСТУ:201_ передбачено ввести в дію через 2 місяці від дати прийняття.  
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8 ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМЕНТАРІ 

Згідно з календарним планом на виконання науково-дослідної роботи та 

технічного завдання на розроблення, проект ДСТУ «Автомобільні дороги. 

Методи вимірювань зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриття» було 

передано Технічному комітету ТК 307 для розміщення на сайті згідно з вимогами 

ДСТУ 1.2:2015 та розіслано для надання коментарів в наступні організації: 

ДП «Дорцентр», ДП «ДерждорНДІ», ДП «Укрдіпродор», Служба автомобільних 

доріг в Київській області, Служба автомобільних доріг в Хмельницькій області, 

Служба автомобільних доріг у Миколаївській  області. 

 

Науковий керівник розробки, 

завідувач кафедри проектування доріг, 

геодезії та землеустрою, 

д.т.н., професор Д.О. Павлюк 

  

Відповідальний виконавець, 

мол. науковий співробітник  

кафедри проектування доріг,  

геодезії та землеустрою І.С. Шуляк 

 


