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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ  

 
Автомобільні дороги  

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ДЕФЕКТНОСТІ  
ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ 

 
Motor roads 

Evaluation of level of imperfectness of travelling clothing 
_______________________________________________________________ 

Чинний від 201_-__-__     
 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ   

 Цей стандарт установлює вимоги до методів оцінювання наявності 

руйнувань і деформацій з визначенням рівня дефектності дорожнього одягу 

під час оцінювання  транспортно-експлуатаційного стану автомобільних 

доріг та визначені об’ємів ремонтно-відновлювальних робіт. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти: 

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. 

Технические условия 

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

понять 

ДСТУ ISO/IES 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IES 17025:2005, 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. 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 
У цьому стандарті вжито терміни, наведені в ДСТУ Б А.1.1-100: одяг 

дорожній, покриття дорожнє, проїзна частина, діагностика дороги, 

руйнування, деформації, пошкодження дорожнього одягу. 

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять. 

3.1  дефектності дорожнього одягу 

Характеристика стану поверхні дорожнього одягу що визначає 

відношення розрахункової площі ділянки дороги яка пошкоджена 

руйнуваннями та деформаціями різних типів до загальній площі дорожнього 

покриття. 

3.2  рівень дефектності 

Показник який залежить від наявності та щільності пошкоджень 

дорожнього одягу та розповсюдженістю їх на дослідній ділянці дороги. 

Визначається у відсотках сумарної площі (протяжності) ділянки дороги яка 

пошкоджена руйнуваннями та деформаціями різних типів від площі 

(довжини) ділянки дороги що оцінюється. 

3.3  руйнування дорожнього одягу 

         Порушення  суцільності  дорожнього  одягу (покриття)   з  видаленням 

(винесенням) матеріалу. 

3.4  деформації дорожнього одягу 

         Зміна форми поверхні дорожнього одягу (покриття) без винесення або 

з частковим винесенням матеріалу без порушення її суцільності. 

3.5 система відеодіагностики дорожніх покриттів  
Спеціалізоване обладнання та програмне забезпечення для 

отримання фото або відео зображення стану  поверхні дорожніх покриттів з 

метою його подальшої комп’ютерної обробки для визначення типу та 

геометричних розмірів дефектів з складанням електронного абрису стану 

дорожніх покриттів 
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         3.6  електронний абрис стану дорожніх покриттів 

Абрис наявності пошкоджень на дорожньому покритті, складений за 

допомогою програмного забезпечення системи відеодіагностики дорожніх 

покриттів 

3.7 програмне забезпечення  системи відеодіагностики  
Спеціалізований програмний продукт, призначений для роботи  з 

системами відеодіагностики дорожніх покриттів, за допомогою якого 

виконується реєстрація зображень дорожньої поверхні  з подальшою 

обробкою отриманих даних щодо наявності пошкоджень поверхні та 

визначенням геометричних розмірів виявлених дефектів.   

3.8 рейка 

Пристосування у вигляді жорсткого прямолінійного стрижня, який 

прикладають дорожньої поверхні з метою виявлення просвітів між стрижнем 

і поверхнею  

3.9 глобальна позиціонуюча система (далі – ГПС)  
Навігаційне позиціонування рухомого радіоприймача супутникових 

сигналів 

4  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4.1 Дані про наявність та оцінювання пошкоджень дорожнього 

покриття з подальшим визначення рівня дефектності дорожнього одягу 

отримують шляхом використання наступних методів оцінювання 

дефектності дорожніх одягів таких як: експертно-візуального,   візуально-

інструментального та автоматизованого методу.  

4.2 Експертно-візуальний метод використовується  для оперативної і 

попередньої оцінки стану дорожнього одягу за його дефектністю та при 

обстежені автомобільних доріг з визначенням транспортно-

експлуатаційного показників в тому числі за дефектністю, при формуванні 

галузевої бази даних про стан доріг для реалізації Системи управління 

станом покриттів (СУСП).  При цьому не встановлюються числові значення 
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об'ємів дефектів, але встановлюється дефектності за трьома рівнями у 

відсотках.   

4.3 Візуально-інструментальний метод використовується при 

детальному обстежені та оцінюванні  стану дорожніх одягів за його 

дефектністю з використанням лінійних засобів вимірювань та визначенням 

фактичних геометричних розмірів виявлених пошкоджень для встановлення 

видів ремонтних робіт та їх об’ємів. Як правило роботи виконують пішки із 

застосуванням дорожнього курвіметра 

4.4 Автоматизований метод використовується при всіх видах 

обстежень з оцінюванням стану дорожніх одягів за його дефектністю, 

системами відеодіагностики і сканування дорожніх покриттів або іншими  

установками та приладами, які встановлені на ходових лабораторіях. 

4.6 Роботи з визначення типів та обсягів руйнувань і деформацій 

проїзної частини виконують на кожному кілометру автомобільної дороги. 

Результати визначень прив’язують до дорожніх кілометрових знаків або за 

даними ГПС. 

5 КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕФЕКТІВ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ 
5.1 Розрізняють дефекти цементобетонного і асфальтобетонного 

покриттів, які в свою чергу розділяються на лінійного (тріщини, руйнування 

країв дорожнього одягу, руйнування деформаційних швів, колійність, 

зміщення) і площадного (сітка тріщин, вибоїни, викришування, лущення, 

просідання, проломи) характеру.  

5.2 Ідентифікацію основних типів руйнувань та деформацій проїзної 

частини та встановлення їх машинних кодів (для використання програмним 

комплексом СУСП) здійснюють у відповідності з «Класифікатором основних 

типів руйнувань та деформацій дорожнього одягу», що наведений у 

додатку А.  

6 ЕКСПЕРТНО-ВІЗУАЛЬНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ДЕФЕКТНОСТІ 
ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ   
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6.1 Засоби та допоміжні пристрої  
6.1.1 При візуально-інструментальному обстеженні стану ділянок 

автомобільних доріг на наявність дефектів дорожніх покриттів 

використовують журнали обліку отриманої інформації, планшети або 

комп’ютери. 

6.1.2 Для зменшення часу проведення польових вимірювань можуть 

використовуватися засоби відеодіагностики, для отримання відео або фото 

зображення поверхні проїзної частини дороги з мінімальним розміром відео 

зображення 1280×1024  точок. 

6.1.3 Засоби відеодіагностики повинні пройти метрологічну атестацію 

та повірку (калібрування). 
6.2 Правила готування до вимірювань 
6.2.1 Обстеження стану дорожніх одягів на наявність дефектів 

виконують за температури повітря не нижче ніж 5°С. Покриття 

автомобільної дороги повинне бути чистим і сухим. Вимірювання під час 

дощу або туману забороняється. 

6.2.2 Роботи з визначення наявності руйнувань та деформацій 

дорожнього одягу проводять для  доріг II категорії і нижче  одночасно для 

двох смуг руху, для доріг I категорії – окремо по кожному напрямку руху.  

6.3 Методика та правила проведення вимірювань 
6.3.1 Роботи з визначення типів та обсягів руйнувань і деформацій 

проїзної частини виконує група експертів на кожній кілометровій ділянці 

дороги.  

        6.3.2 При візуально-інструментальному методі проводиться збір даних 

щодо наявності дефектів та встановлення їх обсягів, експертом з 

автомобіля що рухається із швидкістю 10-20 км/год, яка дозволяє фіксувати 

дефекти на покритті.  

6.3.3 Визначені данні щодо наявності дефектів та їх обсягів заносяться 

експертом в журнал, планшет або бортовий комп'ютер. 
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6.3.4 За наявності устаткування для відеозйомки швидкість руху 

автомобіля може бути підвищена до 40-50 км/год при цьому експерт 

складає абрис руйнувань та деформацій дорожнього одягу, приклад якого 

наведено в додатку И. Після закінчення польових робіт заповнюється 

журнал  дефектів при камеральній обробці результатів обстеження. 

6.3.5 В ході обстеження встановлюють наявні на покритті дефектів 

згідно з класифікатором, який наведений в додатку А та каталогом дефектів 

дорожнього покриття додаток К. 

6.4 Правила опрацювання результатів 
Оцінка  рівня  дефектності  дорожнього одягу здійснюється за 

критеріями, які наведені в додатку Ж. 

6.5 Правила оформлення результатів 

Оформлення результатів вимірювання здійснюється у формі відомості, 

приклад оформлення якої наведений в додатку Б.  

6.6 Прийнятна похибка  

Прийнятна похибка вимірювання геометричних параметрів 

пошкоджень дорожніх одягів повинна бути не більше  ніж 7 %.   

7 ВІЗУАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ 
ДЕФЕКТНОСТІ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ  
7.1 Засоби та допоміжні пристрої 
7.1.1 Натурні візуально-інструментальні обстеження стану ділянок 

автомобільних доріг виконують з використанням засобів лінійних 

вимірювань (рулеток, лінійок), дорожнього курвіметра, двометрової рейки 

для вимірювання деформацій дорожнього одягу (глибина колії, зміщення, 

гребінка тощо) або колієміра. 

7.1.2 Рейка повинна мати свідоцтво про калібрування відповідно до 

ДСТУ ISO/IES 17025. 

7.2 Правила готування до вимірювань 
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7.2.1 Перед вимірюванням потрібно здійснити технічний огляд лінійних 

засобів вимірювання, курвіметра, рейки або колієміра підтягнути всі 

кріплення та слідкувати за їх станом у процесі роботи. 

7.2.2 Вимірювання виконують за температури повітря не нижче ніж 

5°С. Покриття автомобільної дороги повинне бути чистим і сухим. 

Вимірювання під час дощу або туману забороняється. 

7.2.3 Вимірювання виконують по кожній смузі руху.  

7.3 Методика та правила проведення вимірювань 
7.3.1 Роботи з визначення типів та обсягів руйнувань і деформацій 

проїзної частини виконують група експертів на кожній стометровій ділянці 

дороги.  

7.3.2 Обстеження дороги виконують пішки із застосуванням 

дорожнього курвіметра і записом пройденої відстані та наявності дефектів в 

журналі обстеження. 

7.3.3 В ході обстеження встановлюють наявні на покритті дефектів 

згідно з класифікатором, який наведений в додатку А та каталогом дефектів 

дорожнього покриття додаток К. По кожному дефекту визначається його 

точкове або лінійне розташування на дорозі і його обсяг.  

7.3.4 При вимірювані геометричних параметрів руйнувань дорожніх 

одягів використовують рулетки та лінійки з визначенням їх даних з точністю, 

які заносяться в журнал обстеження.  

7.3.5  Місце розташування виявлених дефектів на дорожньому 

покритті фіксується в абрисі. 

7.3.6 Методика проведення вимірювань параметрів колії наведена в 

розділі 11 та 12 [1]. 

7.3.7 Вимірювання додаткових параметрів   дефектів при візуально-

інструментальному обстеженні   виконують за схемами що наведені в   

додатку Г. 

7.4 Правила опрацювання результатів 
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Обробку отриманих даних виконують за методикою яка наведена в 

додатку З.  

7.5 Правила оформлення результатів 
Оформлення результатів вимірювання здійснюється у формі відомості, 

приклад оформлення якої наведений в додатку В.  

7.6 Прийнятна похибка 
Прийнятна похибка вимірювання геометричних параметрів 

пошкоджень дорожніх одягів повинна бути не більше  ніж 2 %.   

8 АВТОМАТИЗОВАНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ДЕФЕКТНОСТІ 
ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ  
8.1 Засоби та допоміжні пристрої 
8.1.1 Системи відеодіагностики дорожніх покриттів повинні 

забезпечувати: високу якість зображення поверхні покриття, достатню для 

візуальної ідентифікації типу та меж руйнувань покриття автомобільної 

дороги; розподільчу здатність відеокамери не менш ніж 2048 точок на 

ширину смуги руху, виконувати запис зображення поверхні покриття від 

початку руху до швидкості руху ходової лабораторії 60 км/год. 

8.1.2 Для забезпечення високої якості зображення поверхні покриття 

автомобільних доріг та зменшення впливу тіні від інших транспортних 

засобів та облаштування автомобільних доріг, системи відеодіагностики 

додатково обладнують штучним освітленням покриття. Якщо воно відсутнє, 

обирають оптимальний напрямок руху (звичайно, за напрямом – від сонця). 

8.1.3 Системи відеодіагностики та сканування дорожніх покриттів 

повинні мати пристрій реєстрації пройденої відстані з дискретністю меншою 

ніж 5 см і похибкою вимірювань меншою ніж 1 %. 

8.1.4 Визначення типів і геометричних розмірів руйнувань та 

деформацій проїзної частини виконують на кожному кілометрі дороги. 

Система відеодіагностики та сканування дорожнього покриття повинна мати 

засоби автоматичної прив’язки отриманих зображень покриттів до опорних 
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точок (наприклад, до кілометрових знаків) та географічних координат, 

визначених за  ГПС. 

8.1.5 Системи відеодіагностики та сканування дорожнього покриття 

оснащуються комп’ютером для можливість запису, зберігання і 

контролювання отриманих даних та відповідне програмне забезпечення. 

8.1.6 Системи відеодіагностики та сканування дорожнього покриття 

повинні пройти метрологічну атестацію та повірку (калібрування). 
8.2 Правила готування до вимірювань 
8.2.1 Перед виконанням випробувань виконується підготовка 

вимірювального обладнання відповідно до технічного регламенту і 

керівництва з експлуатації. 

8.2.2 Перевіряється готовність програмного забезпечення до роботи. 

Програмне забезпечення систем відеодіагностики та сканування дорожніх 

покриттів повинно забезпечувати: реєстрацію зображень та перевищення 

дорожньої поверхні з прив’язкою отриманих даних до опорних точок та 

географічних координат, визначених за ГПС; 

8.2.3 Вимірювання виконують за температури повітря не нижче ніж 5°С 

,виключно вдень (забороняється виконувати відеодіагностику вночі та 

сутінках). Покриття автомобільної дороги повинне бути чистим і сухим, 

вимірювання під час дощу або туману забороняється. 

8.2.4 На автомобільних дорогах усіх категорій відеодіагностику та 

сканування дорожнього покриття виконують окремо по кожної смузі руху. 

Результати прив’язують до дорожніх кілометрових знаків та географічних 

координат, визначених за ГПС. 

8.3 Методика та правила проведення вимірювань 
8.3.1 Ходова лабораторію встановлюють на початку  ділянки для 

вимірювань. 

8.3.2 Виконується активація програмного забезпечення. 
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8.3.3 Задається ім’я файлу (назва вимірюваної ділянки), виконується 

налаштування параметрів запису, параметрів відображення інформації 

тощо. 

8.3.4 Вмикають потрібні панелі для запису даних за допомогою 

відповідного пункту меню. 

8.3.5 Ходова лабораторія починає рух. Система відеодіагностики 

покриттів повинна забезпечувати запис зображення у повному 

автоматичному режимі (частота зйомки автоматично регулюється в 

залежності від швидкості руху) або у напівавтоматичному режимі, в 

залежності від типу системи відеодіагностики. Під час руху не 

рекомендується різко змінювати напрямок та режими руху. 

8.3.6 У разі необхідності тимчасового або повного припинення запису 

даних користуються відповідними підпунктами меню. 

8.3.7  Отримані зображення треба зберігати на диску у файлі 

спеціального формату.  

8.3.8 Для вимірювання додаткових параметрів деформацій дорожніх 

одягів (колійність, гребінка, зміщення) застосовується системи сканування 

дорожніх покриттів (профілометри). Методика проведення вимірювань с 

використанням даних систем наведена в розділі 13 [1]. 

8.3.9 Рекомендована швидкість руху ходової лабораторія – від 

40 км/год до 60 км/год. 

8.4 Правила опрацювання результатів 
8.4.1 Активують програмне забезпечення відповідної системи 

відеодіагностики та завантажують необхідний файл з даними. 

8.4.2 За допомогою відповідних пунктів меню програмного 

забезпечення  обирають необхідну панель інструментів, в залежності від 

типу покриття. Перелік руйнувань та деформацій дорожніх покриттів, які 

визначають за допомогою систем відеодіагностики та сканування дорожніх 

покриттів повинен співпадати з додатком А.  
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8.4.3 З переліку руйнувань та деформацій обирають необхідний тип та 

окреслюють його межі на зображенні поверхні покриття автомобільної 

дороги. Програмне забезпечення повинне автоматично розрахувати площу 

або довжину пошкодження та занести інформацію до бази даних. 

8.4.4 Після окреслення всіх дефектів в межах ділянки що 

обстежується, інформація щодо наявності та площі дефектів повинна 

автоматично формуватися програмним забезпеченням. 

8.4.5  Оцінка  рівня  дефектності  дорожнього одягу здійснюється за 

критеріями, які наведені в додатку Ж або за методикою що наведена в 

додатку З. 

8.5 Правила оформлення результатів 

Оформлення результатів вимірювання здійснюється у вигляді 

підсумкової відомості (приклад форми відомості нведений у додатку Д) та 

абрису стану дорожніх покриттів (приклад абрису наведений у додатку Е). 

8.6 Прийнятна похибка 
Прийнятна похибка вимірювання геометричних параметрів 

пошкоджень дорожніх одягів повинна бути не більше  ніж 3 %.   

9 ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ  ДЕФЕКТНОСТІ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ   
9.1 Пошкодження дорожнього одягу характеризують рівням 

дефектності, який залежить від наявності тих чи інших типів руйнувань або 

деформацій та розповсюдженістю їх на кілометровій або стометровій 

ділянці дороги (в відсотках сумарної протяжності ділянок з даним типом 

руйнувань або деформацій від  довжини ділянки дороги що оцінюється). 

9.2. Рівень дефектності дорожнього одягу кожним з типів руйнувань та 

деформацій диференційовано  за трьома рівнями – перший, другий і третій. 

Третій рівень означає критичний стан дорожньої конструкції за руйнуванням 

чи деформацією того чи іншого типу.   
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9.3 Рівень дефектності при використані експертно-візуального методу 

оцінювання дефектності дорожніх одягів, визначають за критеріями які 

наведені в додатку Ж. 

9.4 При використані візуально-інструментального або 

автоматизованого методу оцінювання дефектності дорожніх одягів, рівень 

дефектності визначають за розрахунком. Розрахунок дефектності 

дорожнього покриття проводиться для ділянки протяжністю не більше 100 м 

для асфальтобетонного або цементобетонного покриттів та виконується за 

методикою яка наведена в додатку З.   
10 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ  
10.1 Під час виконання вимірювань на дорозі порядок установлення 

огороджувальних засобів повинен відповідати вимогам, наведеним у  [5]. 

10.2 Під час роботи з приладами та пристроями  треба виконувати 

вимоги, наведені в експлуатаційній документації. 

10.3 Ходові лабораторії повинні оснащуватися проблисковим маячком 

помаранчевого кольору. 

10.4 Роботи з вимірювання пошкоджень дорожнього одягу необхідно 

проводити лише у світлу пору доби за відсутності опадів.  
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ДОДАТОК А 
(обов’язковий) 

 
КЛАСИФІКАТОР ОСНОВНИХ ТИПІВ РУЙНУВАНЬ ТА ДЕФОРМАЦІЙ 

ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ  
 

Таблиця А1 – Класифікатор основних типів пошкоджень 
 
Машинний 
код типу 

руйнувань 
та 

деформаці
й 

Тип руйнувань та 
деформацій Ідентифікаційна характеристика типу руйнувань 

1 2 3 
1 Лущення Руйнування поверхні дорожнього покриття у вигляді 

відшарувань тонких плівок та лущинок матеріалу 
покриття 

2 Викришування Руйнування дорожнього покриття за рахунок втрати ним 
дрібних зерен мінерального матеріалу 

3 Вибоїни Локальні руйнування шару дорожнього покриття у 
вигляді заглиблень з різко вираженими крутими 
рваними кромками 

4 Гребінка Хвильоподібні в поздовжньому напрямку формозміни 
дорожнього покриття у вигляді  досить правильних 
поперечних виступів що повторюються на покритті з 
поперечними заглибленнями, як правило, без втрати 
покриттям суцільності 

5 Зміщення Деформації асфальтобетонного покриття у формі 
переміщень шару по основі шару або по нижньому шару 
покриття внаслідок недостатності зв’язків зчеплення в 
основі шару  

6 Колійність Деформації нежорстких дорожніх одягів у вигляді 
поздовжніх борозен різної глибини по лініях накату з 
причин або недостатньої міцності одягу (пологі краї 
понижень), або недостатньої структурної міцності 
матеріалу покриття (обрамлення борозен валиками 
переміщеного матеріалу покриття) 

7 Просідання Локальні деформації нежорстких одягів у вигляді впадин 
з пологими схилами різного розміру у плані, глибиною 
(50 – 350) мм 

8 Проломи Руйнування дорожнього одягу у вигляді глибоких (аж до 
наскрізних) та значних за площею та довжиною прорізів 
по смугах накату від дії коліс транспортних засобів, 
особливо в періоди весняного зниження міцності 
дорожньої конструкції 
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Кінець таблиці А1  
 

1 2 3 
9 Руйнування країв 

дорожнього одягу 
Окремі тріщини і сітки тріщин уздовж кромок проїзної 
частини, відколювання, відламування, викривлення 
поперечного профілю в зоні прикромочних смуг 

10 Руйнування 
деформаційних 
швів 

Обламування кромок плит цементобетонних покриттів 
та (чи) вибивання з  шва мастичного матеріалу який 
його заповнював. 

11 Тріщини загальні 
поперечні 

Руйнування дорожнього покриття удосконаленого типу 
внаслідок різких перепадів температури  повітря у 
вигляді наскрізних близьких до поперечних 
(температурних) тріщин, розташовуваних на певній 
відстані одна від одної (від 5 і більше метрів). 

12 Сітка тріщин Руйнування дорожнього покриття удосконаленого типу 
у вигляді розділення його сіткою тріщин різної 
розгалуженості при умовній стороні окремого вічка 
менше 1,5 м, що виникає при недостатній міцності 
дорожнього одягу або при високій жорсткості 
матеріалу покриття внаслідок його старіння. 

13 Тріщини 
поздовжні 

Руйнування дорожнього одягу внаслідок інтенсивних 
втомних процесів. На початковій стадії мають вигляд 
малопримітних волосяних тріщин, які часто 
супроводжують процес коліїутворення та проходять по 
смугах накату.  

14 Косі тріщини Руйнування дорожнього одягу тріщинами, що 
розташовані під кутом (30 - 60)º до осі проїзної 
частини.  

15 Відшарування 
захисного шару 
дорожнього 
покриття 

Втрата матеріалу тонкошарового захисного шару 
дорожнього одягу з оголенням поверхні  шару покриття 
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ДОДАТОК Б 
(обов’язковий) 

 
ФОРМА ВІДОМОСТІ ДЕФЕКТНОСТІ ПРИ ЕКСПЕРТНО-ВІЗУАЛЬНОМУ 

ОБСТЕЖЕННІ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ   
 
Код дороги (міжнародний або місцевий)  __________________________  
Назва дороги ________________________________________________  
Сторона руху ________________________________________(права, ліва) 
 Господарство_________________________________________________ 

 

 
 
Вимірювання провів: 
_________________                                                                                           _________________ 
                   (посада)                                                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові)                    

  

Від До 

Код 
руйнування  

або деформації 
дорожнього 

одягу за 
класифікатор-

ром 

Рівень дефектності 
ділянки(протяжність в % від 

довжини ділянки) 
Дата 

отримання 
даних 

км +(м) км +(м) Рівень 
1 

Рівень 
2 

Рівень 
3 

A B C D E F G H I 
154 0 155 0 6 10 0 5 20.05.2018 

    12 20 10 0 20.05.2018 

    2 10 0 0 20.05.2018 

155 0 156 0 4 0 15 0 20.05.2018 

    9 4 20 10 20.05.2018 

156 0 156 800 7 0 30 0 20.05.2018 
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ДОДАТОК В 
 (обов’язковий) 

 

ФОРМА ВІДОМОСТІ ДЕФЕКТНОСТІ  ПРИ  ВІЗУАЛЬНО-
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ОБСТЕЖЕННІ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ   

 
 

_________________________________________________________________________ 
                                                                     (назва об’єкту) 

_____________________ проведені випробування  на __________________________  
      (назва установи чи організації)                                                                             (назва об’єкту) 

Обладнання, що використовувалось _________________________________________ 
                                                                                                          (найменування  обладнання) 

Результати випробувань наведені в таблиці В.1 
 
Таблиця В.1 

       
 

 
 
Випробування провели: 
_________________                                                                                           _________________ 
                   (посада)                                                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові)                    

_________________                                                                                           _________________ 
                   (посада)                                                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові 

 
 
 

Адреса місця 
знаходження дефекту 

М
ат
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іа

л 
по
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ит

тя
 

О
дн

. в
им

ір
у 

Ти
п 

де
ф

ек
ту

 
 

  
Ге

ом
ет

ри
чн

і 
па

ра
м

ет
ри

 
де

ф
ек

ту
 т

а 
йо

го
 

об
'є

м
 

Рі
ве

нь
 

де
ф

ек
тн

ос
ті 

 

Д
ат

а 
от

ри
м

ан
ня

 
да

ни
х 

км +(м) км +(м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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ДОДАТОК Г 
(довідковий) 

 
СХЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ДОДАТКОВИХ ПАРАМЕТРІВ ДЕФЕКТІВ  

ПРИ ВІЗУАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ОБСТЕЖЕННІ ДОРОЖНІХ 
ОДЯГІВ 

 
Таблиця Г.1 – Графічні схеми вимірювання додаткових параметрів дефектів 

 
Назва дефекту  Вимірювані обсяги і 

(або) параметри   
Графічна схема вимірювання 

додаткових параметрів дефектів  
1 Зміщення на 

асфальтобетонному 
покритті 

Глибина 
нерівності h, см  

До вершин нерівностей 
прикладається   рейка. На ділянках 
дороги зі зрушеннями на покритті за 
фактичну глибину нерівності  h 
приймають її максимальне значення 

 
2 Колія на 

асфальтобетонному 
покритті і покриттях 
дорожніх одягів пере-
перехідного і нижчого типу 

Глибина колії h, 
см  

 До 
вершини колії прикладається 
двометрова рейка  

3 Гребінка на 
асфальтобетонному 
покритті та на покриттях 
дорожніх одягів 
перехідного і нижчого типів   

Глибина 
нерівностей h, см  

  
До вершин нерівностей 

прикладиється  рейка 
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Кінець таблиці Г.1 
 

Назва дефекту  Вимірювані 
обсяги і (або) 
параметри   

Графічна схема вимірювання 
додаткових параметрів дефектів  

4  Вибоїни на всіх типах 
покриттів проїзної частини 

Площа вибоїни S, 
м2, максимальна 
глибина вибоїни h, 
см  

 

  
S = a × b,  

де a і b – максимальні розміри 
вибоїни,  виміряні паралельно   

5  Вертикальне зміщення 
плит цементобетонного 
покриття 

Величина 
зміщення відносно 
один одного  h, см 

 
)                    
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ДОДАТОК Д 
(обов’язковий) 

  

ФОРМА ВІДОМОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ РУЙНУВАНЬ ТА  
ДЕФОРМАЦІЙ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ 

 
        
Код дороги (міжнародний);   Е 40   
Код дороги (місцевий);   М 04   
Назва дороги Київ – Харків – Довжанський     
Сторона руху ліва (права;ліва)      
Власник:  Служба автомобільних доріг в Київській області  
Дата 01.03.2018       
        

 
Таблиця Д.1 – Відомість руйнувань та деформацій дорожнього одягу 

 
Від До 

М
ат

ер
іа

л 
по

кр
ит

тя
 

Найменування руйнування 
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+ 
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ні
 

ко
ор

ди
на

ти
 

Тр
іщ

ин
и 

по
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 т
рі

щ
ин

и,
 м

 

Тр
іщ

ин
и 

по
пе

ре
чн

і, 
м 

С
іт

ка
 т

рі
щ

ин
, м
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бо
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, м
2  

П
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сі
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 м
2  

П
ро
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м
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 м

2  

Ко
лі
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, м
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їв

 д
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нь
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о 
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яг

у,
 м

 

25
6 

00
0 

П
Ш

 2
9,

22
22

 
С

Д
 5

5,
89

65
 

25
7 

00
0 

П
Ш

 2
9,

35
22

 
С

Д
 5

5,
87

35
 

А/Б 
(Ц/Б

) 
25,3 2,0 1,2 1,5 1,5 2,5 1,3 0,0 

 
 

6,0 
15,0 

 

  
Вимірювання провів: 
_________________                                                                                           _________________ 
                   (посада)                                                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові)                    
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ДОДАТОК Ж 

(обов’язковий) 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ДЕФЕКТНОСТІ ДОРОЖНЬОГОЬ ОДЯГУ 
 

Таблиця Ж.1 – Критерії оцінки рівня  дефектності  дорожнього   одягу 
руйнуваннями та деформаціями різних типів 

 
Коди типів 

руйнувань та 
деформацій 

Типи 
руйнувань та 
деформацій 

Рівні дефектності та критерії віднесення 
 до них 

Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 
1 2 3 4 5 
1 Лущення Локалізоване; 

нетипове 
руйнування для 
ділянки 

Ділянками          
(10 – 20) пог. м. 

Суцільне, на 
ділянках більше 
ніж    20 пог. м. 

2 Викришуванн
я 

Локально; 
нетипове 
руйнування 

Ділянками до      
20 пог. м, але 
матеріалу 
нижнього шару 
не видно 

Суцільне, 
ділянками більше 
ніж    20 пог. м., 
місцями видно 
матеріал нижнього 
шару 

3 Вибоїни  Окремі вибоїни 
діаметром 
менше ніж 
30 см, до 10 на 
100 пог. м. 
дороги 

10 - 20 вибоїн на 
100 пог. м 
діаметром до 
30 см, можна 
ліквідувати 
звичайним 
поточним 
ремонтом 

Більше ніж 20 
вибоїн середнім 
діаметром 30 см і 
більше на 100 пог. 
м, або дрібна сітка 
тріщин з місцями 
висмикування 
рухом окремих 
блоків 

4 Гребінка Без наявності 
видимих 
пластичних 
деформацій 
(напливів) 
матеріалу 
покриття, 
ділянками до 
5 пог. м. 

3 наявністю 
пластичних 
деформацій 
матеріалу 
покриття, 
локальними 
ділянками до       
10 пог.м. 

3 наявністю 
пластичних 
деформацій 
матеріалу 
покриття, суцільно 
або ділянками 
більше ніж 
10 пог.м. через  
(30-40) м. 

5 Зміщення Без видимих 
пластичних 
формозмін 
покриття; 
локально, 
нетипове для 
ділянки 

3 пластичними 
деформаціями 
матеріалу 
покриття, з 
повтореннями 
місць в межах 
ділянки 

- 
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Продовження  таблиці Ж.1  
 

1 2 3 4 5 
6 Колійність Непластичні 

пониження по 
лініях накату від 
5 мм до 20 мм, 
помітні для 
водіїв 

Пониження 
(борозни) по 
лініях накату до   
40 мм з наявністю 
пластичних 
деформацій 

Борозни глибше 
ніж  40 мм з 
суцільними 
пластичними 
деформаціями, що 
суттєво впливають 
на безпеку руху 

7 Просідання Помітні для 
водіїв, невеликі 
за площею, при 
глибині не 
більше ніж 2см 
(випадкові) 

Місцеві 
деформації 
глибиною (2-
4) см, незначні за 
площею, але такі, 
що впливають на 
плавність руху і є 
результатом 
недостатньої 
міцності 
дорожньої 
конструкції 

Значні за площею 
або тиражовані на 
ділянці просідання 
глибиною більше 
ніж 5 см, які 
займають значну 
частину ділянки 
дороги і суттєво 
впливають на 
безпеку руху 

8 Проломи Епізодичні 
випадки, що не 
свідчать про 
недостатню 
міцність одягу 
на ділянці 

Руйнування в 
локальних місцях 
внаслідок 
виникнення 
місцевої 
невідповідності 
міцності одягу 

Значні за площею 
і довжиною 
руйнування у 
вигляді прорізів по 
смугах накату або 
суцільні 
руйнування одягу 
колесами 
транспорту, 
зумовлені 
недостатньою 
міцністю одягу  

9 Руйнування 
країв 
дорожнього 
покриття 

Початок 
утворення 
нерівних країв 
(утворення 
мережкової 
кромки) 

Мережковоподібні 
руйнування 
кромок, які 
заходять більше 
ніж 100 мм в 
дорожній одяг 

Обширна ерозія і 
загрожуюче 
руйнування 
дорожнього одягу 
по напрямку до осі 
дороги 

10 Руйнування 
деформаційних 
швів (бетонні 
покриття) 

Незначні 
тріщини з 
втратою 
матеріалу 
(бетону і 
герметика) на 
стику 

Тріщини з 
втратою 
матеріалу на 
довжині більше 
половини 
довжини шва 

Тріщини з втратою 
матеріалу на 
довжині більше 
ніж 50 % довжини 
шва і розривом 
плит в місці стику 
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Кінець таблиці Ж.1  
 

1 2 3 4 5 
11 Тріщини 

загальні 
поперечні 

Поперечні 
тріщини 
шириною до 
3 мм 

Чітко виражені 
поперечні 
тріщини шириною 
більше ніж 3 мм 
без утрати 
матеріалу 
покриття 

Широкі (більше 
ніж  5 мм) і часті (з 
кроком менше ніж 
10 м) поперечні 
тріщини з утратою 
матеріалу 
покриття 

12 Сітка тріщин Сітка волосяних 
тріщин з 
середньою 
стороною 
чарунків більше 
ніж 2 м, без 
утрати 
матеріалу 

Розгалужена сітка 
різноманітних за 
шириною тріщин з 
середньою 
стороною 
чарунків в межах 
1-2 м, без 
інтенсивної 
утрати матеріалу 

Розгалужена сітка 
тріщин з 
середньою 
стороною 
чарунків, менше 
ніж 1 м, з втратою 
матеріалу; 
відсутність 
окремих блоків  

13 Тріщини 
поздовжні 

Малопомітні 
волосяні 
тріщини різної 
довжини, що ще 
не об'єднались в 
сітку; свідчать 
про інтенсивний 
втомлювальний 
процес в несучій 
системі одягу 

Явно виражені 
безперервні 
тріщини, з 
розгалуженнями і 
змінною 
щільністю, без 
видимої втрати 
матеріалу 
покриття 

Численні 
розгалужені 
тріщини з 
ознаками 
переходу в сітку; 
широко відкриті 
тріщини з втратою 
матеріалу 
покриття 

14 Косі тріщини Малопомітні для 
водіїв, без 
суттєвого 
впливу на 
плавність руху 

Тріщини шириною 
більше ніж 3 мм, 
супроводжувані 
ознаками 
вертикальних 
зміщень поверхні 
покриття, але без 
суттєвого вплив 
на безпеку руху 

Тріщини шириною 
більше ніж 5 мм і 
часті (з кроком 
менше ніж 15 м), з 
втратою 
матеріалу 
покриття, з 
наявністю 
вертикальних 
зміщень більше 
ніж 5 мм;  
впливають на 
безпеку руху 

15 Відшарування 
захисного 
шару 
дорожнього 
покриття 

Площа 
руйнування до 
3 % від площі 
проїзної частини 

Площа 
руйнування          
(3-5) % від площі 
проїзної частини 

Площа 
руйнування 
більше ніж 5 % від 
площі проїзної 
частини 
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ДОДАТОК З 
(обов’язковий) 

 
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПЛОЩІ ДЕФЕКТНОСТІ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ 

 
 

З.1 Дефектність дорожнього одягу (ДП) визначається  відсотком  

дефектності від загальної площі оцінюваної ділянки покриття по формулі: 

 

                                ДП = 100  ,                                                     (З.1) 

 

де  S  – розрахункова площа дефектності ділянки, м2;          

S1 – площа оцінюваної ділянки, м2. 

 
З.2 Площа ділянки (S1) визначається по формулі: 

 

                                 푆 = 퐵 ∙ 퐿 ,                                               (З.2) 

  

де   В – ширина ділянки асфальтобетонного або цементобетонного   

покриття що зайнята дефектом, м;  

L – довжина ділянки, м.  

З.3 Розрізняють дефекти лінійного і площадного характеру. Лінійні 

дефекти фіксують в метрах і приводять до площі із застосуванням 

коефіцієнтів приведення (КS). Для кожного дефекту встановлений 

коефіцієнт вагомості (КV), що встановлює вплив дефекту на стан 

дорожнього одягу.   

З.4 Площа дефектності дорожнього одягу визначається по формулі: 

 

                               푆 =
∑ ∙ ∙ ∑ ∙

 ,                                      (З.3) 

 

де  Li  – протяжність лінійного i-го дефекту,  
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Кsi  – коефіцієнт приведення до площі для i-го лінійного дефекту за    

таблицею З.1; 

Кvi – коефіцієнт ваговитості i-го лінійного дефекту за таблицею З.1; 

Sj – площа дефекту, м2;  

Кvi – коефіцієнт ваговитості j-го площадного дефекту за таблицею З.1;  

КvСv – значення середньозваженого коефіцієнта ваговитості  з 

наявністю дефектів на оцінюваній ділянці асфальтобетонного або 

цементобетонного покриття;  

m, n – кількість  лінійних  і  площадкових  дефектів, зафіксованих на 

покритті. 

 
Таблиця З.1 – Класифікатор дефектності дорожнього покриття 

 
Назва дефекту Характеристика дефекту Kv Ks 

1 2 3 4 
2.Нежорсткий дорожні одяг капітального та полегшеного типу 

Тріщини загальні 
поперечні 

(рідкі) 

Руйнування дорожнього покриття, що виражається в 
порушенні його цілісності, що виникає від дії погодно-
кліматичних факторів або в результаті порушення 
технології виробництва робіт при влаштуванні 
дорожнього одягу. Періодичністю від 10 і більше 
метрів. Лінійний дефект, м 

0,06 0,1 

Тріщини загальні 
поперечні (часті) 

Теж саме що і в коді 1.1. Періодичністю від 10 та 
меньше метрів. Лінійний дефект, м 

0,08 0,15 

Косі тріщини Пересічні між собою тріщини різного напрямку, що 
розташовані під кутом до осі проїзної частини.. 
Лінійний дефект, м 

0,10 0,2 

Сітка тріщин  Тріщини, що утворюють замкнуті осередки явної 
вираженої форми сітки з переважаючими розмірами 
сторін менше 50 см. Площадний дефект, м 

0,10 - 

Вибоїни Руйнування покриття, які мають поглиблення (ями) 
більше розміру мінерального заповнювача. 
Площадний дефект, м 

0,08 - 

Колія до 20 мм 
включно 

Поглиблення повздовжнього напрямку в смузі накату 
проїзної частини глибиною 20 мм, що утворилися під 
дією транспортних засобів та погодно-кліматичних 
умов. Лінійний дефект, м 

0,05 0,5 

Колія більше 20 
мм до 40 мм 

включно 

Поглиблення повздовжнього напрямку в смузі накату 
проїзної частини глибиною від 20 мм до 40 мм, що 
утворилися під дією транспортних засобів та погодно-
кліматичних умов. Лінійний дефект, м 

0,07 0,6 
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Кінець таблиці З.1 
1 2 3 4 

Колія більше 
40 мм  

Поглиблення повздовжнього напрямку в смузі накату 
проїзної частини глибиною більше 40 мм, що 
утворилися під дією транспортних засобів та погодно-
кліматичних умов. Лінійний дефект, м 

0,10 0,8 

Просідання Спотворення профілю що має вигляд западин з 
округлими краями на невеликій площі покриття. 
базарною дефект, м2 

0,06 - 

Викришування 
і лущення 

Поверхневе руйнування покриття і відшаровування 
в’яжучої речовини від мінерального матеріалу. 
Площадний дефект, м 

0,04 - 

Руйнування 
країв 

дорожнього 
одягу 

Руйнування кромки асфальтобетону під дією 
транспорту та погодно-кліматичних факторів. Лінійний 
дефект, м 

0,06 0,25 

2.Жорсткий дорожні одяг капітального типу 
Тріщини Втрата цілісності цементобетонної плити. лінійний 

дефект. 
0,10 0,1 

Тріщіни з 
руйнованими 
краями 

Наявність відколів і викришування по краях тріщин в 
результаті експлуатації покриття без ремонту. лінійний 
дефект. 

0,12 0,2 

Порушення 
гідроізоляції 
плит 

Нездатність швів затримувати проникнення вологи в 
результаті руйнування гідроізоляції або її відсутності. 
лінійний дефект. 

0,08 0,1 

Руйнування 
плит 

Відсутність єдиної поверхні плити з утворенням 
окремих її ділянок і наявністю відколів, вибоїн, тріщин. 
базарною дефект. 

0,30 - 

Викришува-ння 
і лущення 
поверхні плити 

Ділянки, на яких спостерігається відрив щебеню з 
утворенням корозії поверхні плити. базарною дефект 

0,22 - 

 

З.5 Оцінку стану дорожнього покриття здійснюють по дефектній площі 

покриття (ДП). Залежно від відсотка дефектності покриття розрізняють три 

рівні дефектності (таблиця З.2). 

 

Таблиця З.2 – Значення дефектності дорожнього покриття залежно 

від рівня дефектності   

Категорія дороги 
Рівень 1 (ДП 1) Рівень 2 (ДП 2) Рівень 3 (ДП 3) 

Дефектність дорожнього покриття, % 
I-II 5 – 10 більш 10 – 20 більш 20 

III 10 – 15 більш 15 – 25 більш 25 

IV-V  15 – 20 більш 20 – 30 більш 30 
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З.6 При дефектності дорожнього покриття більше 50 відсотків стан 

дорожнього покриття оцінюється як критичне і вимагає проведення 

першочергового ремонту.                                      
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ДОДАТОК И  
(довідковий)  

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ АБРИСУ РУЙНУВАНЬ ТА ДЕФОРМАЦІЙ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ   
(автомобільна дорога ІІІ категорії з нежорстким дорожнім одягом) 

ПК ПК+10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90

0

5

1

2

3

4

1

5

4

3

2

Код дефекту

О
б'

єм
 р

об
іт

Ліквідація ямковості, м2

Заливка тріщин, м

Поверхнева обробка, м2

Усунення колійності, м2

Фрезерування, м2

Σ

Лущення, 
викришування Вибоїни Гребінка Зміщення Колійність Просідання Руйнування 

країв
Руйнування 
деф. швів

Поперечні 
тріщини Сітка тріщин Повздовжні 

тріщини Косі тріщиниПроломи Відшаровування 
замик. шару

1,2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

80 м

70 м

6, 3 11, 6 3, 6, 4 6, 4 6, 4 6, 4, 9 6, 3, 11, 
4, 9 11, 13, 4 12, 13, 4 13, 4

10 10 10 10 10 10 7

2 1,5 6
6 6 12 18 13

20 35 35 35 35 35 35 35

2 8 19,5
55

67
265
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ДОДАТОК К 
(довідковий) 

 
КАТАЛОГ ДЕФЕКТІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ 

 
К.1 Нежорсткий дорожній одяг 

К 1.1 Тріщини загальні поперечні  

    
К.1.2 Косі тріщини
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К.3 Тріщини поздовжні 
 

 
 

К.1.4 Сітка тріщин 
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К.1.5 Вибоїни  

 

 
 

К. 1.6 Колія до 20 мм 
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К.1.7 Колія від 20 мм до 40 мм 

 

 
К.1.8 Колія більше 40 мм 
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К.1.9 Викришування 

 

 
 
К.1.10 Лущення 
 

 
  



прДСТУ:201_ 
 

34 
 

К.1.11 Руйнування країв дорожнього одягу 

 

 
 

К.1.12 Просідання 
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К.2   Жорсткий дорожній одяг 

К.2.1  Тріщини 

 
 
К.2.2  Порушення гідроізоляції 
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К.2.3  Зміщення та руйнування плит 

 
 

К.2.4  Відшарування захисного шару 
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К.2.5  Викришування та лущення поверхні плит 
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ДОДАТОК Л 

(довідковий) 

 

БІБЛІОГРАФІЯ 
 

1 ДСТУ…… Автомобільні    дороги.  Методи   вимірювань   нерівностей 
основи і покриття дорожнього одягу. 

2.  СОУ 45.2-00018112-080:2011 Автомобільні дороги. Оцінка та 
реєстрація стану дорожніх покриттів та технічних засобів автомобільних 
доріг автоматизованими системами відеодіагностики. 

3 Р В.2.3-218-02071168-726:2008 Рекомендації щодо відеодіагностики 
автомобільних доріг. 

4 М 218-02071168-639:2008 Методика оцінки стану поверхні покриттів 
автомобільних доріг з використанням автоматизованої системи 
відеодіагностики «ОКО». 

5 НПАОП 63.21-1.01-09  Правила охорони праці під час будівництва, 
ремонту та утримання автомобільних доріг, затверджені наказом 
Держгірпромнагляду від 28.12.2009 № 216, зареєстровані Міністерством 
юстиції України від 05.03.2015 за № 252/26697 
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Ключові слова: обстеження, рівень дефектності, відеодіагностика, 
руйнування, деформації, дорожній одяг, пошкодження 
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