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ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕФЕКТИВНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ОБРОБКИ ПОКРИТТЯ. ВІДПОВІДНІСТЬ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНЕВОЇ ОБРОБКИ ТЕХНІЧНИМ УМОВАМ 
ДСТУ EN 12271:2021 (EN 12271:2006, IDT)

Анотація 
Вступ. Шар зносу покриття дорожнього одягу перебуває у складних експлуатаційних 

умовах у поєднанні з несприятливими погодно-кліматичними чинниками, що характерні для країни 
протягом більшої частини року. Ці чинники висувають високі вимоги до шару зносу, зокрема 
влаштованого способом поверхневої обробки. Європейська практика вирішення зазначених 
проблем ґрунтується на положеннях цілого комплексу стандартів, що можуть слугувати вирішенню 
завдань ефективного функціонування поверхневої обробки покриття автомобільних доріг України. 

Проблематика. Впровадження в дорожнє господарство вимог Угоди про Асоціацію між 
Україною та ЄС [1] щодо нового сприятливого режиму для економічних відносин, налагодження 
торгівлі та інвестицій є ключовими принципами економічної модернізації та сталого розвитку 
країни. Європейські реалії свідчать, що однією з передумов ефективного функціонування мережі 
автомобільних доріг є, насамперед, впровадження сучасних стандартів. На цей час у нашій країні 
виникла нагальна потреба щодо їх актуалізації і, зокрема, стосовно сучасної практики вирішення 
проблем проєктування, влаштування поверхневої обробки покриття та контролювання якості 
виконання робіт. Для впровадження в життя вимог зазначеної Угоди Угоди [1] у ДП «ДерждорНДІ» 
з цього напрямку підготовлено цілісний комплекс національних стандартів з ідентичним ступенем 
відповідності до європейських вимог. 

Мета. Метою роботи є сприяння впровадженню національних стандартів з ідентичним 
ступенем відповідності до європейських вимог щодо ефективного функціонування шарів зносу, 
влаштованих способом поверхневої обробки покриття автомобільних доріг України. У статті 
розглянуто тільки ті вимоги, які викладені у ДСТУ EN 12271:2021 (EN 12271:2006, IDT) «Поверхнева 
обробка. Технічні умови», що перебуває на стадії підготування до видання Національним органом 
стандартизації України та набере чинності з 01.07.2022 року. Взаємопов’язані з ним стандарти, які 
застосовуються цілісним комплексом, будуть актуалізовані та наведені у наступних частинах статті 
для ознайомлення дорожньої спільноти. Цими стандартами є: 

 – ДСТУ EN 12272-1:2021 (EN 12272-1:2002, IDT) Поверхнева обробка. Методи 
випробувань. Частина 1. Норми і точність розподілення в’яжучого та щебеню [2];

 – ДСТУ EN 12272-2:2020 (EN 12272-2:2003, IDT) Поверхнева обробка. Методи 
випробувань. Частина 2. Візуальна оцінка дефектів [3];

 – ДСТУ EN 12272-3:2020 (EN 12272-3:2003, IDT) Поверхнева обробка. Методи 
випробувань. Частина 3. Визначання зчеплюваності в’яжучого із заповнювачем ударним методом 
із застосуванням плити Vialit [4].

Матеріали та методи. Аналізування національного стандарту ДСТУ EN 12271:2021 
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(EN 12271:2006, IDT) «Поверхнева обробка. Технічні умови» з ідентичним ступенем відповідності 
до EN 12271:2006 (версія en) «Surface dressing — Requirements» [5].

Результати. Розглянуто вимоги та положення національного стандарту щодо ефективного 
функціонування поверхневої обробки покриття, подальше використання яких надає можливість 
вдосконалити виконання робіт з її влаштування на автомобільних дорогах України.

Висновки. Введення стандарту сприятиме впровадженню науково-обґрунтованих 
нормативів та вимог щодо влаштування поверхневої обробки. Запропоновані в ньому пріоритетні 
підходи стосовно технічних вимог, проєктних дій та контролювання якості можна схвалити як 
сучасні, що потребують застосування в дорожньому господарстві. Зокрема, доречно впровадити 
вимоги щодо обов’язкового влаштування дослідної ділянки для підтвердження характеристик 
поверхневої обробки (TAIT) або заходи з урахуванням особливостей Заводського виробничого 
контролю (FPC). 

Використанню вимог та положень стандарту сприятиме розроблення національних 
нормативних документів або практичних рекомендацій на основі регіональних місцевих умов та їх 
впровадження з метою створення найбільш актуальних напрямків дієвих форм підвищення якості 
поверхневої обробки.

Ключові слова: автомобільна дорога, дорожньо-будівельні матеріали, поверхнева обробка, 
покриття, способи контролювання, технічні вимоги.

Вступ

Практика влаштування та вимоги до функціонування поверхневої обробки покриття 
автомобільних доріг на цей час в Україні наведена у відповідних документах національної 
стандартизації. Головним чином це стосується національного стандарту [6], а також стандарту 
[7] із Зміною № 1, в основу якого покладені удосконалені та уніфіковані вимоги до процесів 
улаштування шарів дорожнього одягу з кам’яних матеріалів. Необхідні вимоги також викладено у 
Технічних правилах [8], що є практичним посібником з ремонтів та утримання автомобільних доріг 
загального користування України.

Але з розглянутого напрямку в національній стандартизації відсутній цілісний підхід щодо 
вирішення всіх питань. Виходячи з цього, є корисним ознайомлення із засадами технічних вимог 
стандарту ДСТУ EN 12271:2021. 

Цей національний стандарт призначений для поверхневої обробки ділянок покриття площею 
більше ніж 500 м2, але його не застосовують для ділянок, які перебувають у незадовільному стані 
(особливо під час ліквідації вибоїн чи виконання робіт вручну) та для потреб авіації. Зазначений 
стандарт характеризує також комплекс вимог до способів контролювання після влаштування 
поверхневої обробки покриття автомобільних доріг, інших ділянок, які використовують для потреб 
автомобільного транспорту.

Країни Європи керуються єдиними принципами щодо поверхневої обробки як до продукції. 
Головні вимоги до продукції викладені у стандарті. Характерною їх ознакою є описовий спосіб 
подання або відсутність конкретних показників. Варто зауважити, що на базі технічних умов 
далі розробляють та деталізують конкретні показники в інших нормативних документах з їх 
використання відповідно до регіональних умов окремої країни. 

Згідно зі стандартом не передбачено застосування поверхневої обробки покриття залежно 
від категорії дороги. Стосовно цього важливо зауважити, що в Україні діють сучасніші вимоги 
ДБН В.2.3-4:2015 [9], які адаптовані до специфіки шару зносу, влаштованого способом поверхневої 
обробки на автомобільних дорогах ІІІ-V категорій. 
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Основна частина

Використання національного стандарту ДСТУ EN 12271:2021 на базі європейських 
вимог сприятиме вирішенню проблем ефективного функціонування шарів зносу, влаштованих 
розподіленням в’яжучого та щебеню одним шаром і більше –– способом поверхневої обробки 
покриття автомобільних доріг України.

Шар зносу, влаштований способом поверхневої обробки має:
 – забезпечувати захист розташованих нижче шарів дорожнього покриття від пошкоджень 

транспортними засобами;
 – сприяти розподіленню вертикальних навантажень від транспортних засобів на покриття, 

підвищенню його зносостійкості;
 – покращувати зчіпні властивості та опір ковзанню незалежно від типу шин транспорту 

та забезпечувати належну безпеку дорожнього руху.
Враховуючи вказані вагомі принципи влаштування поверхневої обробки, виникає потреба                       

у встановленні цілісного комплексу пов’язаних між собою вимог. 
Цьому слугують засади, наведені у стандарті, що розглядається. 
За вимогами національної стандартизації України цей нормативний документ відповідає 

змісту стандарту «Технічні умови» а саме: наведено класифікацію, технічні вимоги, яким повинна 
відповідати поверхнева обробка, визначено процедури, за допомогою яких встановлюють,                               
чи дотримують ці вимоги на засадах проєктування, контролювання чи оцінювання відповідності, 
приймання, маркування, транспортування, зберігання. Є пропозиції, які стосуються застереження 
щодо небезпечних речовин.

У рамках огляду вимог стандарту установлено, що основні його положення із застосуванням 
найбільш об’єктивного сучасного комплексу характеристик поверхневої обробки розкриваються                         
як у розділах, так і у додатках. 

Структура стандарту наведена на рис. 1.
Розділ 3 «Терміни та визначення понять»
Необхідним елементом під час упровадження положень стандарту є вимоги до термінів 

та визначення їх понять, які вживають виробники та споживачі під час робіт та у документах 
оцінювання продукції з назвою «Європейський технічний сертифікат» (European Technical 
Approval)», а також у стандарті ДСТУ EN 12272-2:2020 [3] тощо. 

Доцільно зауважити, що уживані терміни та відповідні визначення їх понять мають 
великий інформаційний потенціал. Серед них загально прийняті як в Україні, так і у світовій 
практиці терміни підрозділів: 3.1 «поверхнева обробка (surface dressing)», 3.2 «в’яжуче (binder)», 
3.3 «щебінь (chippings)», 3.4  «попередньо оброблений щебінь (pre-coated chippings)».

Наявні вимоги щодо взаємопов’язаних між собою термінів відомі у дорожньому 
господарстві Європи, але не чітко структуровані або окреслені в Україні. Виходячи з цього, треба 
наголосити важливість вживання вимог  3.5 «мозаїка (мosaic)».  Початкова стабільність поверхневої 
обробки та подальша довговічність залежить від утворення суцільної мозаїчності.

Окремим вимогам, що діють у дорожній практиці Європи, треба приділити особливу увагу. 
Це терміни та поняття, відсутні в дорожньому господарстві нашої країни, що характеризують 
комплекс обов’язкових принципів стосовно проєктування та встановлення відповідності 
поверхневої обробки та її складників, а саме: 3.10 «дослідна ділянка для підтвердження 
характеристик (TAIT) (type approval installation trial (TAIT))». 

Термін являє собою синонім щодо початкового типового випробування (ITT) ділянки, 
якість якої встановлюють у рамках Заводського виробничого контролю (factory production control). 

Вимоги за підрозділом 3.18 «поверхнева обробка типу поглинальної напруження мембрани 
(stress absorbing membrane (SAM) dressing)» наведені щодо технології, яка надає можливість досягти 
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високої стійкості до деформацій поверхневої обробки (зазвичай використовують попередньо 
оброблений щебінь). Ці позитивні характеристики характеризуються підвищенням норм 
розподілення бітумного в’яжучого (як правило від 2 кг/м2 до 4 кг/м2). З огляду на вказане, потрібно 
застосовувати техніко-економічне обґрунтування доцільності впровадження цієї технології на 
дорогах V категорії України.

Рисунок 1 –– Структура стандарту 

Загально прийняті у світовій практиці, а також в Україні типи поверхневої обробки наведені 
у вигляді схематичного зображення на рис. 2. 

Розділ 5 «Технічні вимоги»
У розділі надано цілісний комплекс пов’язаних між собою вимог у вигляді ієрархії 

підпорядкованих між собою принципів, а саме: 
–– загальні положення з проєктування;
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–– встановлення характеристик складників матеріалів;
–– характеристики якості;
–– перспективи довговічності. 

Рисунок 2 — Типи поверхневої обробки (схематичне зображення за рисунком 1 стандарту)

Виходячи з цього, корисно розвинути та впровадити вимоги згідно з наведеною ієрархію 
принципів у дорожньому господарстві України, які в першу чергу надають можливість запровадити 
сучасні засади проєктування поверхневої обробки.

Проєктні дії 
Установлюють придатність складників, що визначають за результатами застосування 

комплексу вимог одного чи кількох нормативних документів. Ці засади мають метою вирішення 
проблем складників, які стосуються ефективного функціонування поверхневої обробки покриття 
на базі нормативних документів, серед яких:

1) Національний стандарт. Треба зауважити щодо цього контексту, який наведено відповідно 
до вітчизняної системи стандартизації. За оригіналом постає Європейський стандарт («European 
Standard»);

2) Чинний нормативний документ. За оригіналом постає сертифікат щодо оцінювання 
продукції («European Technical Approval»); 

3) Технічні умови до матеріалів (в’яжуче, щебінь), придатність яких потребує підтвердження 
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у рамках проєктних рішень та може ґрунтуватись на базі результатів досліджень з урахуванням 
місцевих умов, поєднуватись з наявною практикою. 

Обов’язкові характеристики якості
Технічні вимоги надають характеристики якості, однією з важливих засад якої є дані переліків 

стосовно складників для влаштування поверхневої обробки та її експлуатаційних характеристик.
Розглянемо обов’язкові характеристики якості.
Складники матеріалів, що застосовують для влаштування поверхневої обробки
1. Характеристики щебеню надають згідно з EN 13043:2002/АС:2004 [10]. Варто нагадати, 

що в Україні чинний також ДСТУ Б EN 13043:2013 [11]. 
Щебінь передає навантаження від транспортних засобів на покриття –– є головним 

складником шару зносу, а також підвищує шорсткість поверхневої обробки. Внаслідок тертя зерен 
шинами під час руху транспорту може виникати руйнування щебеню. 

Виходячи з цього явища, щебінь має бути довговічним щодо спроможності забезпечити 
мікро-шорсткість, тобто, стійким до полірування (категорія PSV згідно з [11]), а також щодо зносу.                     
У стандарті ДСТУ EN 12271:2021 цю вимогу встановлено згідно з [11], де наведена класифікація 
показників, а саме: стійкість до поверхневої стираності (категорія ААV), до зносу (коефіцієнт 
мікро-Деваль, категорія МDE ) або до стираності шипованими шинами (категорія AN).

Характеристики щебеню у складі поверхневої обробки мають забезпечувати хорошу 
взаємодію з бітумним в’яжучим.

2. Властивості бітумного в’яжучого в значній мірі визначають якість шару зносу.
Можна зауважити, що питання стосовно характеристик бітумних в’яжучих вітчизняні 

науковці ефективно вирішують з урахуванням місцевих умов, як приклад, згідно з [12–16]. 
Нагадаємо вагомі результати цього досвіду. 

Установлено, що якісне бітумне в’яжуче має рівномірно розподілятися тонкою плівкою по 
поверхні всіх зерен щебеню. У процесі експлуатації шару плівка бітуму повинна бути міцною, 
забезпечувати міцний контакт з поверхнею зерен, протистояти відшаруванню її від поверхні 
кам’яних матеріалів під дією води і механічних зусиль; якомога повільніше змінювати властивості 
зі зміною температури та з часом. 

В Україні бітум, на жаль, розглядається як побічний продукт. Під час підбору сировини 
за мету ставиться не якість окисленого бітуму, а утилізація відходів нафтопереробки, тому такий 
бітум для дорожнього господарства потребує покращення своїх властивостей. Розглядаючи 
характеристики інших типів, треба зауважити, що в країнах ЄС отримують переважно дистиляційні 
(залишкові) бітуми. Різна сировина та різні технології виробництва обумовлюють відмінність 
властивостей типів бітумів. Дистиляційні бітуми порівняно з окисленими бітумами однакової 
в’язкості, є більш клейкими та пластичними. Їх перевагами є підвищена когезійна міцність та 
менша «зістареність» і, як наслідок, більша довговічність. 

Окиснені бітуми менш чутливі до змін температури. У разі однакової із залишковими 
бітумами в’язкості вони мають вищу теплостійкість, тобто більший температурний інтервал 
працездатності. 

Вимоги до бітумів систематизовано у вигляді посилань на цілий ряд відповідних стандартів, 
які наведені у табл. 1.

Негативні чинники, за яких поверхнева обробка перебуває у складних погодно-кліматичних 
та експлуатаційних умовах, призводять до зменшення міцності і довговічності, її руйнування, яке 
відбувається або по шару в’яжучого (причиною цього є низька когезійна міцність), або по контакту 
в’яжучого із зернами щебеню (незадовільна адгезійна міцність). 
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Таблиця 1 
Інформація складена на основі вимог таблиці 1 стандарту

Бітумне в’яжуче Стандарти, які діють
в країнах ЄС або в Україні

Бітумна емульсія та бітумна емульсія, модифікована 
полімером EN 13808 [17]

Бітум, розріджений летким розчинником; бітум, 
розріджений летким розчинником, модифікований 
полімером;
бітум, розріджений нелетким розріджувачем;
бітум, розріджений нелетким розріджувачем, 
модифікований полімером

prEN 15322 [18]
(в Україні діє ДСТУ EN 15322:2019

(EN 15322:2013, IDT) [19] )

Бітум дорожній EN 12591 [20]
(в Україні діє ДСТУ EN 12591:2017 

(EN 12591:2009, IDT) [21])

Бітум дорожній, модифікований полімером В Україні діє ДСТУ EN 14023:2019 
(EN 14023:2010, IDT) [22])

Характеристику щодо міцності бітуму наведено у монографії [12], де вказано: «Когезія –– це 
зв’язок між молекулами (атомами, іонами) всередині тіла в межах однієї фази. Когезія характеризує 
міцність тіла і його здатність протистояти зовнішньому впливу, що кількісно визначається 
роботою когезії, яка представляє собою вільну енергію розділення тіла на частини і віддалення 
їх на відстань, коли порушується цілісність тіла». Огляд бітумних в’яжучих, наведених у табл. 1, 
показав, що бітумні емульсії та бітуми пропоновано модифікувати полімером, що, у першу чергу, 
сприяє підвищенню когезійної міцності. 

У монографії [12] також зауважено, що: «адгезія – прилипання в`яжучого до поверхні 
матеріалу; зчеплюваність – якісна або кількісна оцінка адгезії та опір відшаровуючої дії води – 
здатність зберігати зчеплюваність під дією води». У зв’язку з цим явищем потрібно уточнити, що 
бітуми містять переважно аніонні поверхнево-активні речовини. Це обумовлює погану адгезію 
(прилипання) в’яжучого до кам’яних матеріалів кислих порід (гранітів, кварцитів, діоритів тощо), 
які складають більше ніж 90 % кам’яних матеріалів, що використовують як складники поверхневої 
обробки. У разі недостатньої адгезії вода відшаровує плівку бітуму від мінеральної поверхні, в 
наслідок цього незв’язаний щебінь викришується і на шарі зносу з’являється викришування тощо.

Розглянуті властивості бітумних в’яжучих ураховано у стандарті, завдяки чому передбачені 
випробування та визначення головних характеристик, які залежать від застосованого бітумного 
в’яжучого: когезійні властивості визначають згідно з [20], [22], [24], адгезійні властивості                                     
(як міцність зв’язку бітуму з поверхнею кам’яних матеріалів) визначають із застосуванням плити 
Vialit згідно з [27]. 

Візуальна оцінка дефектів
Візуальну оцінку дефектів установлюють за результатами оцінювання наявних дефектів 

поверхневої обробки P1, P2, P3, P4 з посиланнями згідно з EN 12272-2 [23].
Макротекстура 
Макротекстура характеризує особливості структури шару зносу, що головним чином, 

залежить від взаємного розташування зерен щебеню. 
Показники макротекстури влаштованої поверхневої обробки покриття визначають з 

використанням методики об’ємних порожнин, що має бути еталонною, або характеризують 
генерацією шуму, та вказують за період не раніше ніж одинадцять місяців та не пізніше ніж 
тринадцять місяців з початку експлуатації поверхневої обробки згідно з EN 13036-1 [25] або                          
EN ISO 13473-1 [30]. 
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Під час руху коліс транспортних засобів виникає взаємодія шин з поверхнею шару 
зносу, влаштованого способом поверхневої обробки. Як правило, у цих випадках генерується 
високий рівень шуму, показники якого визначають у країнах ЄС згідно з [25]. Цією сучасною 
формою контролювання якості поверхневої обробки доцільно доповнити вимоги національної 
стандартизації, де можуть бути корисні засади щодо практики, результати якої досягаються доволі 
простими діями з визначення показника макротекстури за генерацією шуму. 

Враховуючи тенденції до впровадження у життя засад екології з обмеженням генерації 
шуму на дорогах України, набувається можливість встановлення значень його величин під час 
проєктування, влаштування та випробування дослідної ділянки (ТАІТ). 

Норми та точність розподілення в’яжучого та щебеню 
Норми та точність розподілення в’яжучого та щебеню є одними з важливих характеристик, 

які установлюють згідно з EN 12272-1 [26].
Перелік характеристик
У стандарті запропоновано деталізований перелік характеристик, які мають відповідати 

експлуатаційним категоріям (позначені від 0 до 5). Вагомість кожної характеристики категорії 
щодо візуальної оцінки дефектів разом з проєктними показниками наведено у табл. 2.

Таблиця 2 
Інформація складена на основі вимог таблиці 2 стандарту

Обов’язкові характеристики
згідно з мандатом відповідно до стандартів

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
рю

ва
нн

я Категорія
щодо візуальної оцінки дефектів

Технічні вимоги
Посилання
відповідно

до стандартів
0 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Візуальна оцінка дефектів

P1 –– виступання в’яжучого
з заглиблюванням щебінок, 
колійність, ексудація 
в’яжучого

EN 12272-2 [23]
(в Україні

діє [3])
% NPD* ≤ 2,5 ≤ 1,0 < 0,5

P2 –– відшарування щебеню 
та в’яжучого, онцентрована 
втрата щебеню

EN 12272-2 [23] % NPD ≤1,0 ≤ 0,5 ≤ 0,20

P3 –– викришування щебеню EN 12272-2 [23] % NPD ≤ 10 ≤ 6 ≤ 3

P4  –– наявність смуг EN 12272-2 [23] м NPD ≤ 90 ≤ 30 ≤ 10 ≤ 2

Характеристика поверхні 
покриття –– макротекстура EN 13036-1 [25] мм NPD ≥ 0,5 ≥ 0,7 ≥ 1,0 ≥ 1,5 ≥ 2,0

Генерація шуму ––
характеристика EN 13036-1 [25] мм вказують максимальне значення величини 

показника макротекстури
Когезія в’яжучого, 
яку визначають методом 
маятника (Vialit метод 
згідно з EN 13588 [19]) –– 
бітумна емульсія

EN 13808 [17] Дж/cм2 вибирають з вимог згідно
з таблицею 4 EN 13808:2005 [17]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Когезія в’яжучого (згідно з 
EN 13588 [24]) –– в’яжучі, 
розріджені нелетким 
розріджувачем та летким 
розчинником

 prEN 15322 [18] Дж/cм2 вибирають з вимог згідно
з таблицею 4 prEN 15322 [18]

Когезія в’яжучого
(згідно з EN 13588 [24]) ––
інші в’яжучі відповідно 
до EN 12591 [21], EN 14023 
[22] тощо)

Дж/cм2 вибирають з вимог згідно
з таблицею 4 EN 13808 [17]

Щебінь –– показник 
полірування PSV EN 13043 [10] вибирають категорії

згідно з EN 13043 [10]
Щебінь –– стійкість 
до зносу, а саме: до 
поверхневої стиранності;
до зносу (коефіцієнт 
мікро-Деваль) або 
до стираності шипованими 
шинами

EN 13043 [10] вибирають категорії
згідно з EN 13043 [10]

Інші характеристики
Тип поверхневої обробки вибирають тип

Норми розподілення 
в’яжучого 
та щебеню,  допуски

EN 12272-1 [26]
(в Україні

діє [2])
% NPD ± 15 ± 10 ± 5

Точність розподілення 
в’яжучого та щебеню EN 12272-1 [26] % NPD ≤ 15 ≤ 10 ≤ 5

Визначення зчеплюваності в’яжучого зі щебенем ударним методом із застосуванням плити Vialit 

Механічна адгезія EN 12272-3 [27]
(в Україні діє [4]) % NPD ≥ 90

 —  —  —  — 

Дійсна зчеплюваність EN 12272-3 [27] % NPD ≥ 60 ≥ 90 — — —

Інші характеристики складників матеріалів

В’яжучі –– за необхідності встановлюють також інші характеристики в’яжучих згідно зі стандартами, що 
наведені у табл. 1.

Щебінь –– Вимоги до щебеню наведено посиланням, а за необхідності встановлюють також інші 
характеристики щебеню згідно з EN 13043 [11].

Для кожних технічних вимог окремої країни можуть бути обрані різні категорії щодо візуальної оцінки 
дефектів, але у цій комбінації вимоги не повинні суперечити експлуатаційним умовам.
 *За певних умов не визначають та не вказують NPD.

Процедуру проєктування за вказаними у табл. 2 категоріями у стандарті не наведено.
Довговічність
Окремими умовами ефективного функціонування поверхневої обробки є її довговічність. 

Кінець таблиці 2
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Довговічність поверхневої обробки у стандарті запропоновано розглядати як процес 
прогнозування економічно обґрунтованого строку її експлуатації. За цих вимог сталість 
характеристик має гарантувати безпеку руху транспортних засобів незалежно від типу шин та часу 
доби за будь-якої погоди, особливо на мокрому покритті. 

З цього приводу призначають процедуру, яка базується на вимогах до:
–– підбирання властивостей щебеню –– складника поверхневої обробки за показником 

полірування (PSV) згідно з класифікацією стандарту [11];
–– підтвердження характеристик стану поверхні після влаштування поверхневої обробки 

вимірюванням макротекстури  (див. табл. 2).
З огляду на вагомість впровадження у дорожньому господарстві України конструкцій 

поверхневої обробки з довговічними характеристиками, в першу чергу, потрібно розвинути 
практику перевіряння сукупних властивостей, що мають забезпечувати стійкий рух транспортних 
засобів без ковзання коліс.

Розділ 6 «Оцінювання відповідності»
Оцінювання відповідності поверхневої обробки встановлюють за процедурами,                                           

після влаштування ділянки (ТАІТ) та впровадження Заводського виробничого контролю (FPC).
Додаток А (обов’язковий) «Заводський виробничий контроль» 
Загальні положення щодо FPC 
Система Заводського виробничого контролю (FPC) є сталою практикою дорожнього 

будівництва Європи. Систему складають з процедур щодо виробничого процесу, регулярних 
перевірок і випробувань та/або оцінок з використанням результатів контролювання чи 
випробування вхідних складових матеріалів та їх компонентів, процесів, машин та виробничого 
устаткування, внутрішніх процесів та влаштованих шарів поверхневої обробки. Система FPC 
стандарту складається також зі структурних елементів згідно з EN ISO 9001 [28] (в Україні діє 
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) [29]. 

Можна зауважити, що вимоги у деяких випадках указані загальними не визначеними 
засадами або мають досить декларативний характер. Виходячи з цього, у разі впровадження системи 
FPC, з’явиться можливість її розвинути та доповнити вимогами, набутими досвідом дорожнього 
господарства України.

Відповідальність і повноваження. Персонал
На відміну від вимог національної стандартизації, у стандарті наведено напрямки реалізації 

точного професійного виконання персоналом вимог системи FPC. Це логічна послідовність дій, 
яка сприяє чіткому професійному виконанню системи контролювання. У разі застосування у нашій 
країні головних засад стандарту та дозволить ефективно впроваджувати проєктні показники у 
процесі роботи та підвищити соціальну активність і професійну спроможність персоналу щодо 
находження та реалізації інноваційних рішень. 

Процес контролювання
Поверхневу обробку розглядають як виробничий процес на ділянці робіт, включаючи 

характеристики, що залежать від стану покриття як основи для її влаштування та інших зовнішніх 
чинників. З цього напрямку концептуальні принципи щодо процедур виробника, практики пов’язані 
з виконанням робіт, здійснення виробничого процесу, включаючи її контролювання та моніторинг,                   
у цілому характеризують вимоги країн ЄС, які подібні чинним засадам України.

Але відмінності стосовно процесу контролювання потрібно навести. Серед них важливими 
є обов’язковий перелік процесу контролювання виконання робіт персоналом та окремі вимоги                               
до Виробника.

Додаток В (обов’язковий) «Мінімальна періодичність контролювання або 
випробування за системою FPC»

У стандарті наведені вимоги з мінімальної періодичності контролювання або випробування 
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складників поверхневої обробки, виконання робіт з її влаштування та деяких експлуатаційних 
характеристик.

Важливо зауважити, що ці вимоги у деяких випадках мають досить декларативний 
характер. Із введенням системи FPC в Україні стане можливим удосконалити зазначені вимоги з 
урахуванням вітчизняного досвіду з цього напрямку, який наразі частково розпорошений у різних 
нормативних документах і зробити їх більш практичними та конкретними для використання, 
наприклад, як у [9], де чітко наведені параметри приймального контрою згідно з чинними 
будівельними нормами. 

Додаток С (обов’язковий) «Дослідна ділянка для підтвердження характеристик (TAIT)
Сучасна дорожня наука у деяких випадках оперує гіпотезами чи теоріями. Сукупність 

понять, викладених у них, часто замикається на питаннях відносно логічних послідовностей, що 
надає перспективу для досліджень та подальше їх упровадження в життя на дослідних ділянках. Але 
на сьогодні вирішення зазначених дуже важливих питань наразі практично відсутнє у національній 
стандартизації.

Стосовно цього, корисно розвинути та впровадити у дорожньому господарстві України 
досвід європейської практики проєктування та влаштування поверхневої обробки, де задіяні 
вимоги щодо дослідної ділянки для підтвердження характеристик (TAIT). На дослідній ділянці 
можна перевірити кожний тип та вид поверхневої обробки, який планується запроєктувати та 
розмістити на ринку для подальшого її влаштування та продажу.

Вимоги до дослідної ділянки
Виробник зобов’язаний виконати проєкт дослідної ділянки, влаштувати поверхневу обробку 

відповідно до його затвердженої системи FPC, де документація щодо TAIT є типовим розділом 
у рамках типового договору щодо влаштування поверхневої обробки. Мінімальна довжина цієї 
ділянки повинна складати 200 м, її ширина –– це загальна ширина смуги на дорозі з однією смугою 
руху або одна ширина смуги руху проїзної частини чи автомобільної дороги з двома смугами руху. 

Особливості влаштування ТАІТ, яка має бути репрезентативною дослідною ділянкою, 
можна окреслити за двома напрямками: 

–– виконують роботи на окремій ділянці;
–– впроваджують на визначеній частині дороги. 
Задля врахування особливості місцевих умов окремої країни дозволено вирішувати 

питання, які надають можливість зміни показників у документації проєктних даних щодо виду 
поверхневої обробки. Такі змінені вимоги набувають значення типових у цих особливих умовах 
використання поверхневої обробки за призначенням. 

Запис даних 
Реєструють всі дані за системою FРС та інші додаткові дані згідно з цим стандартом, а 

також після закінчення одного року з моменту завершення робіт з влаштування дослідної ділянки, 
які отримують проведенням експлуатаційних випробувань. Ці особливості реєстрації можна 
окреслити як обов’язкові записи, складені після одного року експлуатації ділянки ТАІТ. Записи 
за результатами експлуатаційних випробувань мають підтвердити ефективність впроваджених 
проєктних рішень. Перевіряють згідно з табл. 2: візуальну оцінку поверхневої обробки відповідно 
до вимог [23], макротексту поверхні покриття згідно з [25] або [30]. 

Вид поверхневої обробки та градація доріг за класами
У процесі проєктування властивостей поверхневої обробки, де також задіяні вимоги 

стосовно дослідної ділянки для підтвердження характеристик (TAIT), постає нагальна потреба 
отримання даних для розроблення проєктних пропозицій. Виходячи з цього чинника, у стандарті 
зауважено, що дороги у різних регіонах країн Європи використовують по різному. 

Тому зрозуміло, що комплекс вимог до класифікаційних ознак поверхневої обробки 
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не однаковий для всіх територій. Важливо зауважити, що у практику розроблення пропозицій 
закладено визначення градації доріг за видами (позначеними від 1 до 12), класами (позначеними 
від R1 до R7) та типами, які стосуються виключно поверхневої обробки в цілому та ділянки TAIT. 

У разі розроблення пропозицій щодо влаштування поверхневої обробки, вітчизняним 
фахівцям можуть бути корисними особливості цих дій. З цього приводу доцільно розглянути 
приклад складання пропозиції щодо кількості влаштування ділянок ТАІТ та характеристики видів 
поверхневої обробки (табл. 3).

Таблиця 3 
Згідно з вимогами таблиці C.5.2  стандарту

Ч.ч. Параметри, 
що обмежують 

кількість
 ділянок TAIT

Градація доріг за класами (R) та запропоновані параметри категорій

1 R1 R2 R3

2
Інтенсивність 
дорожнього руху
(тип руху)

Низька інтенсивність 
дорожнього руху ––

загальна ширина
смуги на проїзній 
частині з однією 

смугою руху

Середня інтенсивність 
дорожнього руху ––

одна смуга на проїзній 
частині  з двома

смугами руху

Висока інтенсивність 
дорожнього руху ––

одна смуга на проїзній 
частині  з двома

смугами руху

3 Вид в’яжучого a) E Fx E Fx E Fx

4 Тип поверхневої 
обробки b) T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2

5 Вид поверхневої 
обробки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

а) Е вказує на бітумні емульсії, Fx — вказує на бітуми розріджені леткими розчинниками або бітуми, 
розріджені нелеткими розріджувачами.
b) Тип T1 вказує на одношарову поверхневу обробку, тип T2 — вказує на подвійну, каркасного типу, 
зворотну поверхневу обробку чи поверхневу обробку з попереднім розподіленням щебеню.

Згідно з технічним змістом наведеного прикладу табл. 3, в Україні відсутні вимоги щодо 
інтенсивності дорожнього руху у такому вигляді: «низька, середня, висока». 

Тому постає нагальна потреба у наведенні довідок, які необхідні вітчизняному споживачеві 
для розуміння поняття. З цього напрямку у додатку НБ стандарту, розробленого згідно з правилами 
національної стандартизації, наведено довідкові дані щодо:

–– оцінювання дорожнього руху в Європі згідно з [31];
–– класифікації та категорії автомобільних доріг Європи згідно з [32];
–– технічної класифікації автомобільних доріг України за категоріями згідно з [9]. У разі 

влаштування поверхневої обробки рекомендовано приймати інтенсивність дорожнього руху 
як високу для ІІІ категорії, як середню –– для ІV категорії , як низьку –– для V категорії.

Додаток ZA (довідковий) «Положення цього стандарту, які стосуються директиви ЄС 
«Будівельна продукція» 

У додатку стандарту наведені довідкові дані стосовно сфери застосування та відповідні 
характеристики за мандатом M/124 –– «Дорожньо-будівельна продукція», що виданий Європейською 
комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі комітету CEN. 
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Окремим попередженням у стандарті наголошено важливість врахування європейських 
та національних положень стосовно небезпечних речовин, які можуть бути присутні під час 
влаштування поверхневої обробки.

У цьому додатку також наведені умови маркуванням СЕ відповідно до використання за 
призначенням поверхневої обробки, що головним чином базуються на вимогах табл. 2. 

Можна зазначити, що широкий діапазон проведення випробування та записів у 
відповідному переліку документації, обумовлений вимогами процедури з надбання виробником 
права на застосування маркування CE (знак відповідності складається з символу «CE» згідно                                                    
з Директивою 93/68/EEC). 

У першу чергу треба зауважити, що виробник або його представник, у разі наміру здійснити 
торгівельні дії, мають зареєструватись в Європейській економічній зоні (ЕЕА). 

Виконують наступні процедури та вимоги:
1. Системи підтвердження відповідності поверхневої обробки для використання її за 

призначенням (відповідність певних характеристик вимогам, зазначеним у структурних елементах 
цього стандарту). Отримують сертифікат щодо системи  FPC, який надає орган нотифікації.

2. Декларації щодо відповідності. Декларація головним чином має включати:
— назву та адресу виробника або його уповноваженого представника, зареєстрованого в 

ЕЕА, та місце виробництва;
— опис продукції (тип поверхневої обробки, маркування, використання тощо) та копію 

даних, що супроводжують маркування СЕ;
— положення, яким відповідає продукція;
— особливі умови щодо використання (наприклад, положення щодо застосування за 

регіональними вимогами);
— номер супровідного сертифіката щодо системи FPC; 
— прізвище, ім’я та посада особи, яка уповноважена підписати декларацію від імені 

виробника або його уповноваженого представника.
Для дорожньої спільноти України можуть бути корисні особливості торгівельних відносин 

на ринку ЄС, а саме: за відсутності законодавчих національних положень стосовно деяких 
характеристик їх за певних умов не визначають та не вказують у даних для маркування СЕ.

У цих випадках наводять характеристику як опцію NPD. 

Висновки

1. Сучасні характеристики поверхневої обробки викладені у технічних умовах 
національного стандарту ДСТУ EN 12271:2021 (EN 12271:2006, IDT) «Поверхнева обробка. 
Технічні умови» з ідентичним ступенем відповідності до європейських вимог. Особливо актуально, 
що ці питання сприятимуть удосконаленню бази науково-обґрунтованих нормативів дорожнього                                  
господарства України. 

2. Введення у дію засад європейської практики щодо ефективного функціонування 
поверхневої обробки покриття слугуватиме реалізації досягнень науково-технічного прогресу,                            
а також вирішенню ряду важливих питань у сфері впровадження вимог Угоди про Асоціацію між 
Україною та ЄС [1]. Це надає можливість усунути технічні перешкоди у торгівлі на міжнародному 
ринку, підтримати вітчизняних виробників та сприяти конкурентній спроможності їх продукції. 

3. Розширенню перспективи застосування в Україні дієвих форм контролювання якості 
поверхневої обробки слугують всі положення стандарту, але головним чином –– технічні вимоги, 
засади системи Заводського виробничого контролю (FPC), а також деякі окреслені у стандарті 
процедури з надбання права на застосування маркування CE. 
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4. Вимоги стандарту забезпечують раціональні дії з влаштування та підвищення якості 
шарів зносу, влаштованих способом поверхневої обробки покриття автомобільних доріг України. 
Але доволі поширена практика стандартизації у дорожньому господарстві Європи свідчить, що 
реалізація та використання його положень базується на розробленні нормативних документів або 
керівництв, практичних рекомендацій, в яких враховуються умови окремої країни та регіони.

5. До першочергових заходів актуалізації вимог стандарту можна віднести пропозиції, які 
дадуть можливість:

 – на основі вітчизняного досвіду та на базі ДСТУ EN 12271:2021 розробити документи та 
удосконалити вимоги у випадках, де наведені елементи деклараційного характеру, уточнюючи їх, 
або де треба задіяти місцеві регіональні умови;

 – розробити вимоги до проєктних пропозицій щодо функціонування поверхневої обробки.                      
З цього напрямку доцільно ознайомитись з принципами, які закладені у документи дорожнього 
господарства ЄС, наприклад:

а) здійснення комплексних проєктних пропозицій. Питання доволі вагомо вирішено                                    
у Великобританії. У період перебування країни у ЄС та на сучасному етапі з цього напрямку                                        
з 2016 року діє керівництво з проєктування поверхневої обробки «Design of road surface dressings 
to Road. Note 39» [33], де ураховані поточні рекомендації Асоціації поверхневої обробки дорожніх 
покриттів (RSTA);

б) окремі проєктні пропозиції щодо характеристик складників вирішені у Німеччині, які 
задіяні у додаткових технічних договірних умовах ZTV BEA-StB 09/13 [34]. 

6. Одним із основних чинників сучасної практики дорожнього будівництва та 
проєктування, що стримують широку реалізацію вимог ДСТУ EN 12271:2021, стосується виконання 
положення щодо обов’язкового влаштування дослідної ділянки для підтвердження характеристик 
поверхневої обробки (TAIT). Політика дорожнього господарства має базуватись на застосуванні 
цього пріоритетного підходу, який набуває великого значення у світлі прогресивного вирішення 
завдань проєктування, влаштування та функціонування шару зносу з урахуванням місцевих                              
регіональних умов. 

7. Аналіз вимог стандарту дозволив підтвердити відповідність характеристик поверхневої 
обробки покриття технічним умовам. Однак, з огляду передумов застосування стандарту, 
у разі проведення робіт на мережі автомобільних доріг України, треба зробити додаткові 
висновки. У якості окремого складника національної стандартизації ці вимоги не у повній мірі 
забезпечують повноцінне впровадження європейської практики вирішення проблем ефективного 
функціонування поверхневої обробки. Для отримання кінцевого позитивного результату треба 
задіяти цілісний комплекс взаємопов’язаних з ним стандартів, а саме: ДСТУ EN 12272-1:2021  [2], 
ДСТУ EN 12272-2:2020 [3] та ДСТУ EN 12272-3:2020 [4]. 
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Abstract 
Introduction. The wearing course of a road pavement is in complicated operational conditions in 

combination with adverse weather and climatic factors that are characteristic of the country for most of the 
year. These factors make high demands on the wearing course, in particular arranged by the method of  a 
surface dressing. European practice of solving these issues is based on the provisions of a set of standards 
that can serve to solve the problems of effective functioning of a surface dressing on roads in Ukraine.

Problem statement. The introduction of the requirements of the Association Agreement between 
Ukraine and the EU [1] into the road sector on a new favorable regime for economic relations, improvement 
of trade and  investment are key factors in economic modernization and sustainable development of the 
country. European realities indicate that one of the prerequisites for the effective functioning of the road 
network is, first of all, implementation of modern standards.  Actually, in our country there is an urgent need 
for their updating, in particular for the modern practice of solving the issues for the arrangement of surface 
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dressing of the pavement, especially its design and quality control of work. Therefore, for implementation 
of the requirements of this Agreement, DerzhdorNDI SE has prepared a comprehensive set of national 
standards in this area with an identical degree of compliance with European requirements.

Purpose. The purpose of the work is to promote the implementation of national standards with an 
identical degree of compliance with European requirements for the efficient operation of layers, arranged 
by the method of surface dressing on the roads in Ukraine. In this regard, at the present stage, only those 
requirements are considered, which are set out in the DSTU EN 12271: 2021 (EN 12271: 2006, IDT) 
«Surface dressing. Specifications» which is being prepared for publication by the National Standardization 
Body of Ukraine. The related standards, which are applied as a whole, will be updated and presented after 
their entry into force in the following parts of the article for the acquaintance of the road community. 
These standards are:

 – DSTU EN 12272-1:2021 (EN 12272-1:2002, IDT) Surface dressing – Test methods – Part 1: 
Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings [2];

 – DSTU EN 12272-2:2020 (EN 12272-2:2003, IDT) Surface dressing – Test methods – Part 2: 
Visual assessment of defects [3];

 – DSTU EN 12272-3:2020 (EN 12272-3:2003, IDT) Surface dressing. – Test method – Part 3: 
Determination of binder aggregate bonding  by Vialit plate shock test method [4].

Materials and methods. Analysis of the national standard DSTU EN 12271:2021_                         
(EN 12271:2006, IDT) Surface dressing – Requirements with identical degree of conformity 
EN 12271:2006 (version en) Surface dressing – Requirements[5].

Results. The requirements of the national standard for the effective functioning of the surface 
dressing of roads in Ukraine are considered, further use of which provides an opportunity to improve the 
performance of works for its arrangement.

Conclusion. The implementation of the requirements of the standard will contribute to the 
establishment of scientifically sound standards for surface dressing. The priority approaches proposed 
in it regarding requirements, design process and quality control can be approved as modern, requiring 
application in the road industry. In particular, it is appropriate to introduce requirements for the mandatory 
arrangement of the test site to confirm surface dressing performance (Type Approval Installation Trial 
(TAIT)), or measures taking into account the specifics of Factory Production Control (FPC).

The use of the requirements of the standard will be facilitated by the development of country 
regulations or practical recommendations based on regional local conditions, and their implementation 
in order to create the most relevant areas of effective forms of improving the quality of surface dressing.

Keywords: road, road construction materials, surface dressing, pavement, control methods, 
technical requirements.
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