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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 
 
 

ПОВЕРХНЕВА ОБРОБКА. ТЕХНІЧНІ УМОВИ 

SURFACE DRESSING. REQUIREMENTS 

 

 
Чинний від 201_—ХХ—ХХ 

 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт установлює технічні вимоги та способи 

контролювання влаштування поверхневої обробки як матеріалу для 

обробки поверхні автомобільних доріг та інших ділянок                                   

для автомобільного транспорту. 

Цей стандарт не застосовують для поверхневої обробки,                       

що запроектована замовником. 

Цей стандарт не придатний для влаштування поверхневої обробки 

в тунелях і в місцях, які обмежені правилами пожежної безпеки. 

Цей стандарт не застосовують на невеликих ділянках поверхневої 

обробки доріг, що становлять менше ніж 500 м2, та перебувають                           

у незадовільному стані (наприклад, під час ліквідації вибоїн, особливо 

під час виконання робіт вручну). 

Цей стандарт не застосовують для поверхневої обробки покриттів 

для потреб авіації, що охоплюються міжнародними правилами, 

наприклад, положеннями Міжнародної організації цивільної авіації 

(ICAO) (аеродромні покриття). 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи необхідні для 

застосування цього стандарту. Для датованих посилань застосовують 

тільки наведені видання. Для недатованих посилань застосовують 

останнє видання документів (разом зі змінами).  

EN 12272-1 Surface dressing — Test methods — Part 1: Rate of 

spread and accuracy of spread of binder and chippings 

EN 12272-2:2003 Surface dressing — Test methods — Part 2: Visual 

assessment of defects 

EN 12272-3 Surface dressing — Test methods — Part 3: 

Determination of binder aggregate adhesivity by the Vialit plate shock test 

method 

EN 12591 Bitumen and bituminous binders — Specifications for 

paving grade bitumens 

EN 13036-1 Road and airfield surface characteristics —                                

Test methods — Part 1: Measurement of pavement surface macrotexture 

depth using a volumetric technique 

EN 13043 Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments 

for roads, airfields and other trafficked areas 

EN 13588 Bitumen and bituminous binders — Determination                 

of cohesion of bituminous binders with pendulum test 

EN 13808:2005 Bitumen and bituminous binders — Framework                      

for specifying cationic bituminous emulsions 

EN  14023 Bitumen and bituminous binders — Framework 

specification for polymer modified bitumens 

prEN 15322:2005 Bitumen and bituminous binders — Framework                

for specifying cut-back and fluxed bituminous binders 

EN ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements                          

(ISO 9001:2000)
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НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 12272-1 Поверхнева обробка. Методи випробувань.             

Частина 1. Норми і точність розподілення в’яжучого та щебеню  

EN 12272-2:2003 Поверхнева обробка. Методи випробувань.                   

Частина 2. Візуальна оцінка дефектів 

EN 12272-3 Поверхнева обробка. Методи випробувань.                

Частина 3. Визначання зчеплюваності в’яжучого з заповнювачем 

ударним методом з застосуванням плити Vialit  

EN 12591 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до                                                  

дорожніх бітумів 

EN 13036-1 Характеристики дорожнього та аеродромного 

покриття. Методи випробування. Частина 1. Вимірювання глибини 

макроструктури з використанням методики об’ємних порожнин  

EN 13043 Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і 

поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для 

автомобільного транспорту  

EN 13588 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання когезії в’яжучих                

з використанням методу маятника 

EN 13808:2005 Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних вимог 

до катіонних бітумних емульсій 

EN 14023 Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних вимог до 

бітумів, модифікованих полімером 

prEN 15322:2005 Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних 

вимог до бітумів, розріджених нелетким розріджувачем та бітумів, 

розріджених летким розчинником 

EN ISO 9001:2000 Системи управління якістю. Вимоги                         

(ISO 9001:2000) 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в EN 12272-2:2003. 

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті,                          

та визначення позначених ними понять 

3.1 поверхнева обробка (surface dressing) 

Шар зносу, який влаштовують не менше ніж одним розподіленням 

в’яжучого та розподіленням не менше ніж одного шару щебеню  

3.2 в’яжуче (binder) 

Складова поверхневої обробки у вигляді бітумного матеріалу,                  

а саме: бітумна емульсія; бітум, розріджений нелетким розріджувачем; 

бітум, розріджений летким розчинником; дорожній бітум; будь-який                     

з вищенаведених матеріалів може бути модифікований полімером 

3.3  щебінь (chippings) 

Матеріал для розподілення у вигляді крупного заповнювача                       

вузьких фракцій, що майже не містить тонкої фракції  

3.4  попередньо оброблений щебінь (pre-coated chippings) 

Щебінь, оброблений бітумним в’яжучим перед застосуванням  

3.5 мозаїка (mosaic) 

Розташування щебінок таким чином, що вони знаходяться                     

у контакті між собою та з’єднуються з боків.  

Примітка. Початкова стабільність поверхневої обробки залежить від 
утворення суцільної мозаїчності, а також від характеристик когезії та адгезії 
в’яжучого. Подальша довговічність поверхневої обробки набувається шляхом 
переорієнтації щебінок під дією транспорту з утворенням щільної мозаїчності при 
достатній кількості в’яжучого, що закріплює щебінки на існуючій дорожній поверхні  

 
3.6 заглиблювання щебінок (embedment)  

Процес, за якого щебінки примусово вдавлюються в існуючу 

дорожню поверхню під дією руху автотранспорту. 
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Примітка 1. Чинники, які впливають на заглиблювання щебінок:  

– щільний рух великовагових транспортних засобів у літні місяці; 

– середня температура та твердість дороги. Наприклад, покриття з 
цементного бетону,  не дозволяє заглиблюватись щебінкам; 

– розмір щебінок. Щебінки більшого розміру характеризуються меншою 
величиною заглиблювання;  

– швидкість дорожнього руху. Повільний рух транспорту, що спостерігається 
на підйомах і на перехрестях, збільшує заглиблювання щебінок. І навпаки, більш 
швидкий рух в смузі обгону проїзної частини з двома смугами руху призводить до 
меншого впливу на заглиблювання щебінок; 

– затінені ділянки. Зменшення середньої температури дороги зменшує 
заглиблювання щебінок. 

Примітка 2. Заглиблювання щебінок з часом призводить до зменшення 
макротекстури дорожньої поверхні (макротекстуру визначають згідно з EN 13036-1 
або EN ISO 13473-1) 

 

3.7 заводський контроль виробництва (factory production control) 

Постійний внутрішній контроль виробництва, який виконує  

виробник, при якому всі елементи, вимоги та положення, прийняті 

виробником, систематично реєструють у формі письмових правил та 

процедур. 

Примітка. Ця документація системи заводського виробничого контролю 
повинна забезпечити загальне розуміння якості та дозволяє перевіряння досягнення 
необхідних характеристик продукції та ефективну роботу системи контролю 
виробництва 

 

3.8 проектна пропозиція (design proposal) 

Запропонована пропозиція (складові та виклад методу), що 

забезпечує проектні вимоги згідно з експлуатаційними характеристиками 

3.9 перевіряння властивостей з використанням органів чуття 

(perceptible properties check) 

Оцінку якості виконують, використовуючи органи чуття: зір, дотик, 

нюх, слух тощо. Це більш широке поняття, ніж термін «візуальний 

огляд». 

Примітка 1. Наприклад, перевірка доставленого для контролювання 
в’яжучого може включати в себе візуальний контроль (колір, утворення пари, 
консистенція та однорідність), запах та дотик (оцінювання в'язкості шляхом 
перемішування і клейкості при нагріванні та за температури навколишнього 
середовища). Це дозволяє виявляти, чи відповідає в’яжуче очікуванням лаборанта, і 
буде найшвидшим способом виявлення браку. Подібні принципи поширюють також 
на заповнювачі, особливо на перевірку штабелів, де при їх використанні швидко  
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виявляють проблеми з їх чистотою, зерновим складом чи наявністю зерен 
пластинчастої форми. 

Примітка 2. У всіх випадках перевірку властивостей, які встановлюють              
з використанням органів чуття, потрібно продовжувати наскільки це дозволяють 
правила охорони здоров'я та техніки безпеки. 

 

3.10 дослідна ділянка для підтвердження характеристик (TAIT) 

(type approval snstallation trial (TAIT)) 

Синонім щодо початкового типового випробування (ITT), яке 

підтверджує відповідність характеристик поверхневої обробки вимогам 

цього стандарту. Дані ТАІТ складають для зазначеної ділянки дороги, де 

після влаштування поверхневої обробки було встановлено якість, 

використовуючи систему заводського контролю виробництва (FPC), і яку 

після закінчення періоду в один рік піддають експлуатаційним 

випробуванням. Докладну інформацію реєструють для чіткого 

визначення продукції, її характеристик та використання за призначенням                 

(див. додаток C). 

Примітка. Виробник використовує дані ТАІТ для забезпечення впевненості                
у якості власної продукції та для можливості її проектування і встановлення 
відповідності. 

 

3.11 клас дороги (road grade) 

Умови використання за призначенням, застосовуючи які можна 

встановлювати періодичність випробувань та/або категорії за 

експлуатаційною характеристикою (див. додаток C) 

3.12  рід поверхневої обробки (product family) 

Заявлена підгрупа, де вказують умови використання за 

призначенням та/або взаємопов’язані параметри продукції, які 

відображають відповідним класом дороги (див. додаток C). 

3.13 одношарова поверхнева обробка (single surface dressing) 

Послідовне розподілення в’яжучого і одного шару щебеню                  

(див. рисунок 1а) 
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3.14 поверхнева обробка каркасного типу (racked-in surface 

dressing)  

Послідовне розподілення в’яжучого та двох шарів щебеню. Для 

другого шару застосовують щебінь меншого розміру (див. рисунок 1b) 

3.15 двошарова поверхнева обробка (double dressing)  

Послідовне розподілення в’яжучого і першого шару щебеню, по 

якому вдруге послідовно розподіляють в’яжуче і другий шар щебеню. 

Для другого шару застосовують щебінь меншого розміру                                   

(див. рисунок 1с). 

Примітка. Якщо поверхневу обробку не влаштовують одночасно в два шари 
(тобто послідовно один за одним), то цю конструкцію вважають двома 
одношаровими поверхневими обробками 

 
3.16 двошарова зворотна поверхнева обробка (inverted              

double dressing)  

Послідовне розподілення в’яжучого і першого шару щебеню,                    

по якому вдруге послідовно розподіляють в’яжуче і другий шар щебеню. 

Для другого шару застосовують щебінь більшого розміру                       

(див. рисунок 1d).   

Примітка. Якщо поверхневу обробку не влаштовують одночасно в два шари 
(тобто послідовно один за одним), то цю конструкцію вважають двома 
одношаровими поверхневими обробками. 

 

3.17 поверхнева обробка з попереднім розподіленням щебеню 

(pre-chipping dressing) 

Розподілення одного шару щебеню (попереднє розподілення) з 

подальшим влаштуванням поверхневої обробки, як частини всієї 

конструкції.  

Примітка. Термін щодо поверхневої обробки типу сендвіч використовують 
для конструкції з попереднім розподіленням щебеню та подальшим влаштуванням 
одношарової поверхневої обробки (див. рисунок 1е)    
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3.18 поверхнева обробка типу поглинаючої напруження 

мембрани (SAM)  (stress absorbing membrane (SAM) dressing) 

Одношарова поверхнева обробка, для якої застосовують 

підвищені норми розподілення бітумного в’яжучого (як правило                        

від 2 кг/м2 до 4 кг/м2) з високою стійкістю до деформації (зазвичай 

використовують попередньо оброблений щебінь див. 3.4) 

3.19 довговічність продукції (durability of a product) 

Здатність продукції зберігати необхідні характеристики під впливом 

передбачуваних дій для обґрунтованого економічного функціонування 

цього процесу 

3.20 дефект (defect) 

Стан поверхневої обробки за наявності порушень, що оцінюють 

візуально згідно з вимогами Р1, P2, P3, P4.  

Примітка 1. Подальші уточнення щодо класифікації дефектів виконують 

згідно з EN 12272-2. 
Примітка 2. Дефект може виникнути через незадовільні технічні прийоми 

будівництва. 
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1а) – Одношарова поверхнева обробка 

 

 
1b) – Поверхнева обробка каркасного типу 

 

 
1c) – Двошарова поверхнева обробка 

 

 
 

    
1d) – Двошарова зворотна поверхнева обробка 

 

 
                                  1e) – Поверхнева обробка типу сандвіч  

 (приклад поверхнева обробка з попереднім розподіленням щебеню) 
 

      Рисунок 1 — Типи поверхневої обробки (схематичне зображення) 
 
 
 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

У цьому стандарті вжито такі познаки та скорочення: 

S — площа досліджуваної ділянки поверхневої обробки у метрах 

квадратних (м2), яку має сторону довжиною 100 м вздовж дороги; 

P1 —  візуальна оцінка появи надлишку в’яжучого на поверхні шару 

мозаїки внаслідок: тотального заглиблювання щебінок, заглиблювання 
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щебінок на смугах накату транспорту та прояви в’яжучого з основи 

поверхневої обробки, у відсотках (%) від площі ділянки S;  

Р2 — візуальна оцінка відшарування в’яжучого та щебеню, 

концентрована втрата щебеню у відсотках (%) від площі ділянки S;  

Р3 — візуальна оцінка випадкової втрати щебеню, у відсотках (%); 

Р4 — візуальна оцінка втрати щебеню у вигляді смуги накату                     

на поверхні дороги, яку оцінюють лінійним вимірюванням у метрах (м). 

Примітка. Вказані параметри визначають випробуваннями згідно                                    

з EN 12272-2. 

FPС — заводський контроль виробництва; 

TAIT — дослідна ділянка для підтвердження характеристик;  

PSV — показник полірування; 

NPD — значення не встановлюється. 

 

5 ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ 

 

5.1 Складові матеріали 

5.1.1 Загальні положення 

Використовують лише ті складові матеріали, які мають встановлені 

характеристики щодо придатності. 

Встановлення придатності здійснюють за результатами 

застосування одного чи кількох нормативних документів, а саме: 

1) національний стандарт: 

2) технічний дозвіл; 

3) технічні умови до матеріалів, що базуються на встановленій 

відповідності цьому стандарту в минулому. Придатність матеріалів 

потребує підтвердження, яке може ґрунтуватись на базі результатів 

досліджень та поєднуватись з наявною практикою. 
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5.1.2 В’яжучі  

В’яжуче повинно бути бітумним матеріалом, а саме:  

— бітумна емульсія;  

— бітум, розріджений нелетким розріджувачем; 

— бітум, розріджений летким розчинником  

— дорожній бітум відповідно до марок; 

— будь-яке з вищенаведених в’яжучих, модифіковане полімерами.  

Посилання на відповідні стандарти щодо в'яжучих наведені                     

у таблиці 1. 

Таблиця 1 — Стандарти щодо в’яжучих  
 

Тип в’яжучого Стандарти 

Бітумна емульсія та бітумна емульсія, 
модифікована полімером 
 

EN 13808:2005 

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

prEN 15322:2005 

Дорожній бітум  
 

EN 12591 

Дорожній бітум, модифікований 
полімером 

EN 14023 

 

Когезія бітумного в’яжучого повинна відповідати класам, 

зазначеним у таблиці 4 EN 13808, або таблиці 4 prEN 15322                          

(див. таблицю 2). 

Використання летких розчинників у бітумах може бути зменшено 

для зниження негативного впливу на довкілля. 
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5.1.3 Щебінь 

Вимоги до заповнювачів у вигляді щебеню встановлюють згідно              

з EN 13043 відповідно до використання за призначенням згідно                        

з необхідними характеристиками. Наприклад, щодо стійкості                    

до полірування PSV та інші (див. таблицю 2). 

Для зерен заповнювача, які пройшли крізь сито 0,5 мм, виконують 

додаткові випробування. 

5.2 Поверхнева обробка 

5.2.1 Тип поверхневої обробки 

Тип поверхневої обробки повинен відображатись як опис частини 

продукції.  Найпоширеніші типи поверхневої обробки наведені                          

на рисунку 1. 

Примітка. Запропонована конструкція може передбачати різні способи 
влаштування поверхневої обробки для різних частин дороги. Наприклад, колійність 
ліквідують застосуванням щебеню, який попередньо оброблений в’яжучим з 
наступним влаштуванням одношарової поверхневої обробки по всій                  
проїзної частині. 

 

5.2.2 Застосування в'яжучого  

Допуски щодо норм розподілення в’яжучого, яке застосовують для 

влаштування поверхневої обробки, та категорії коефіцієнтів варіації 

щодо точності поперечного розподілення в’яжучого вказують згідно                  

з таблицею 2. 

5.2.3 Застосування щебеню  

Допуски щодо норм розподілення щебеню, який застосовують                    

для влаштування поверхневої обробки,  та категорії коефіцієнтів варіації 

щодо точності поперечного розподілення щебеню вказують згідно                                   

з таблицею 2. 

5.2.4 Дефекти, які визначають візуальною оцінкою  

Дефекти можуть бути відремонтовані в будь-який час після 

влаштування поверхневої обробки; однак у склад даних ТАІТ не 

включають довжину будь-яких ділянок відновленої поверхневої обробки. 
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Візуальну оцінку дефектів відповідно до категорій таблиці 2 

вказують за період не раніше ніж одинадцять місяців та не пізніше ніж 

тринадцять місяців експлуатації. 

Примітка 1. Як правило, більшість дефектів виникають вздовж перших 
дванадцяти місяців експлуатації поверхневої обробки. 

Примітка 2. Здійснення  візуальної оцінки через рік свідчить про довговічність 
поверхневої обробки. 

 

5.2.5 Макротекстура 

Макротекстуру вказують згідно з категоріями відповідно                          

до таблиці 2 EN 13036-1 за період не раніше ніж одинадцять місяців та                 

не пізніше ніж тринадцять місяців з початку експлуатації. 

Випробування з використанням методики об’ємних порожнин 

згідно з EN 13036-1 має бути еталонним. Виняток становить 

вимірювання макротекстури, яку ідентифікують уздовж смуги накату 

(ділянка проїзної частини, де найчастіше здійснюється рух транспорту –  

слід від коліс, що розташований ближче до крайки дороги), а не по 

діагоналі через проїзну частину. Можуть бути використані інші методи 

випробувань (наприклад, лазерні текстурні лічильники — див.                                 

EN ISO 13473-1) за умови, що вони корелюються з еталонним 

випробуванням згідно з EN 13036-1. 

5.2.6 Зчеплюваність в’яжучого з заповнювачем  

Показники повідомляють згідно з EN 12272-3 та вказують згідно              

з таблицею 2. 

5.2.7 Характеристика генерації шуму 

У випадку, коли генерацію шуму характеризують за 

макротекстурою, вимірювання виконують згідно з EN 13036-1. Якщо 

конфігурація ділянки дороги дозволяє, то вимірювання можна 

виконувати згідно з EN ISO11819-1. 
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Таблиця 2 — Експлуатаційні категорії 
 

Обов’язкові характеристики 
згідно з мандатом 

 

Категорія 
 

 

Технічні вимоги 
Посилання 
 

О
д

и
н
и

ц
я
 

в
и

м
ір

ю
в
а

н
н
я
 

0 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Візуальна оцінка дефектів 
(див. розділ 4) 

       

P1 EN 12272-2  % NPD < 2,5 < 1,0 < 0,5   

P2 EN 12272-2  % NPD < 1,0 < 0,5 < 0,20   

P3 EN 12272-2  % NPD < 10 < 6 < 3   

P4 EN 12272-2  м NPD < 90 < 30 < 10 < 2  

Характеристика 
поверхні 
Макротекстура 

EN 13036-1 мм NPD > 0,5 > 0,7 > 1,0 > 1,5 > 2,0 

Генерація шуму 
Характеристика 

EN 13036-1 мм 
вказують максимальне значення 
макротекстури 

Когезія в’яжучого  
Визначання, 
використовуючи 
метод маятника 
(згідно з EN 13588) – 
бітумна емульсія 
 

EN 13808 Дж/cм2 
вибирають з рівнів згідно 
з таблицею  4 EN 13808 

Когезія в’яжучого 
(згідно з EN 13588) – 
в’яжучі, розріджені 
нелетким  
розріджувачем та 
летким розчинником 

prEN 15322 Дж/cм2 
вибирають з рівнів згідно 
з таблицею 4 prEN 15322 

Когезія в’яжучого 
(згідно з EN 13588) – 
інших в’яжучі (згідно з 
EN 12591, EN 14023 
тощо) 
 

 
 

 —  
Дж/cм2 

вибирають з рівнів згідно 
з таблицею 4 EN 13808 
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Кінець таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Щебінь – показник 
полірування (PSV) 

EN 13043 
 

 —  
вибирають з категорій 

згідно з EN 13043 

Щебінь – стійкість до 
зносу, а саме: 
до поверхневої 
стираності; 
до зносу (коефіцієнт 
мікро-Деваль);  
або до стираності 
шипованими шинами 
 

EN 13043 

 
 
 
 

 —  
вибирають з категорій  

згідно з EN 13043 

Інші характеристики 

Тип поверхневої 
обробки 

вибирають тип (див. 5.2.1) 

Норми розподілення 
в’яжучого – допуски 

EN 12272-1 % NPD ± 15 ± 10 ± 5   

Точність розподілення 
в’яжучого 
 

EN 12272-1 СV, % 
 

NPD < 15 < 10 < 5   

Норми розподілення 
щебеню – допуски 

EN 12272-1 % NPD ± 15 ± 10 ± 5   

Точність розподілення 
щебеню 

EN 12272-1  СV, % 
 

NPD < 15 < 10 < 5 
 

 

Визначання зчеплюваності в’яжучого з заповнювачем  
ударним методом із застосуванням плити Vialit 

 Механічна 
зчеплюваність 
 

EN 12272-3 % NPD > 90   
 

 

 

Дійсна зчеплюваність 
 

EN 12272-3 % NPD > 60 > 90  
 

 

Інші характеристики складових матеріалів 

В’яжучі – за необхідності встановлюють також  інші характеристики в’яжучих згідно
з EN 12591, EN 13808, EN 14023 або згідно з проектом EN 15322. 
 Заповнювачі – за необхідності встановлюють також інші характеристики 
заповнювачів згідно з EN 13043. 
 
Для кожної технічної категорії можуть бути обрані різні вимоги,
але у обраній комбінації вимоги не повинні суперечити експлуатаційним умовам.  
Наприклад, високий рівень макротекстури відповідно до категорії 5 суперечить 
дозволеному високому показнику дефектів за вимогами Р1 щодо категорії 1. 
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5.3 Довговічність 

5.3.1 Загальні вимоги 

Поверхневу обробку згідно з цим стандартом вважають 

довговічною при економічно обґрунтованих строках експлуатації. 

Примітка. Ефект змінювання інтенсивності дорожнього руху, кліматичних 
умов, змінювання в основі (покритті дороги) поверхневої обробки тощо перешкоджає 
точному прогнозуванню тривалості строку експлуатації. 

 

5.3.2 Опір тертю 

5.3.2.1 Загальні положення 

Довговічність опору тертю виявляють за допомогою вимірювання 

показників відповідно до категорії PSV згідно з EN 13043 разом із 

вимірюванням макротекстури (див. 5.2.5). 

Примітка. Різні категорії дозволено використовувати для різних призначень. 
 

5.3.2.2 Показник полірування (PSV) 

Показник полірування вказують згідно з EN 13043. 

Примітка. Різні категорії дозволено використовувати для різних призначень. 

 

5.3.2.3 Макротекстура  

Макротекстуру вказують згідно з 5.2.5 

 

6  ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ 

 

Оцінку відповідності вказують згідно з системами: 

– початкового типового випробування (дослідна ділянка для 

підтвердження характеристик) згідно з додатком С; 

– заводського контролю виробництва згідно з додатком А. 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

ЗАВОДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА 

 

А.1 Загальні положення  

Виробник встановлює, документує та підтримує систему 

управління заводським контролем виробництва (FPC) задля 

гарантування відповідності зазначеним експлуатаційним 

характеристикам представлену на ринок поверхневу обробку. Система 

FPC складається з процедур щодо виробничого процесу, регулярних 

перевірок і випробувань та/або оцінок з використанням результатів 

контролювання вхідних матеріалів, обладнання, внутрішніх процесів та 

продукції. Для здійснення системи заводського контролю виробництва 

можна використовувати альтернативні випробування, разом                               

з встановленими у цьому у стандарті: наприклад, випробування щодо 

тиску у розпилювачі в’яжучого. 

Результати FPC постачальника або субпідрядника можуть бути 

враховані, якщо виробник закуповує складові матеріали, чи шляхом 

субпідряду виконуються роботи з влаштування поверхневої обробки, її 

частини або здійснюються випробування. 

Однак, у цьому випадку виробник зберігає загальний контроль за 

влаштуванням поверхневої обробки та забезпечує отримання всієї 

інформації, необхідної для виконання своїх обов'язків відповідно до 

цього стандарту. 

Виробник, який укладає субпідряд щодо всієї своєї діяльності, ні               

в якому разі не може відмовлятись від своєї відповідальності перед 

субпідрядником. 
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Усі елементи, технічні вимоги та завдання, застосовані 

виробником, систематично реєструють у формі письмових записів                    

та процедур. Ця документація виробничого контролю повинна 

забезпечити загальне розуміння системи відповідності оцінки якості та                  

сприяти досягненню необхідних характеристик компонентів та перевірку 

ефективної роботи системи контролю виробництва. 

Система заводського контролю виробництва об'єднує оперативні 

методи та всі заходи, які дозволяють підтримувати та контролювати 

відповідність влаштування поверхневої обробки технічним вимогам.                 

ЇЇ реалізація може бути забезпечена, з використанням отриманих 

результатів, шляхом контролю та випробувань вимірювального 

обладнання, складових, процесів, машин та виробничого обладнання,                  

а також готових шарів поверхневої обробки, включаючи властивості 

матеріалу компонентів. 

Систему заводського контролю виробника, яка відповідає вимогам 

згідно з EN ISO 9001 та технічними вимогами цього стандарту, вважають 

такою, що задовольняє вимогам цього додатка. 

А.2 Загальні технічні вимоги 

Система FPC, щонайменше, повинна відповідати вимогам або 

інформації, які вказані у цьому стандарті та структурних елементах 

згідно з EN ISO 9001, які наведено у Таблиці A.1 
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Таблиця А.1 —  Структурні елементи, які стосуються вимог згідно                 

з EN ISO 9001, що використовують при здійсненні системи FPC 

Ч.ч. 

Структурні 
елементи, 

    які стосуються 
вимог згідно 

з EN ISO 9001 

Об’єкт 

Структурні елементи, 
які стосуються  вимог 

або інформації 
 цього стандарту 

1 
           4.2 
(за винятком 4.2.1 a) 

Необхідна документація та 
контроль документів 

A.3.2 

2 5.1 e) 
Управління щодо 
забезпечення наявності 
ресурсів 

A.3.3 

3 5.5.1 
Відповідальність і 
повноваження 

A.3.4 

4 5.5.2 
Уповноважений представник 
керівництва із забезпечення 
підтримки системи якості 

 
 

 —  

5 6 

Управління ресурсами для 
системи FPC, включаючи 
підготовку, персонал, 
інфраструктуру 
та робоче середовище 

 
 

 —  

6 
7.1 за винятком 
7.1 a) 

Планування щодо  
реалізації продукції 
 

 —  

7 7.2.3 c) 
Зворотній зв'язок з 
замовником 

 —  

8 7.3 Проектування  та розробка A.3.5 

9 7.4 
Закупівля (процес, 
інформація та перевіряння) 
 

 

10 7.5 
Виробництво та надання 
послуг 

A.3.6 

11 7.6 
Перевіряння контрольно-
вимірювальних приладів 
 

A.3.7 

12 8.2.4 
Моніторинг виробничих 
процесів та продукції 

A.3.8 

13 8.3 
Контролювання 
невідповідності продукції 

A.3.9 

14 8.5.2 Коригувальні дії A.3.10 

 

Система FPC може бути частиною системи управління якістю, 

наприклад, системи згідно з EN ISO 9001. 
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A.3 Особливі вимоги щодо продукції 

A.3.1 Загальні положення 

Вимоги, викладені в цьому підрозділі, містять особливі дані                       

щодо продукції 

A.3.2 Записи 

Документацію зберігають таким чином, щоби вона була доступна 

та підтримувалась впродовж не менше ніж 5 років від дати виготовлення 

продукції.  

A.3.3 Система FPC  

Система FPC повинна: 

— забезпечити відповідність вимогам цього стандарту; 

— гарантувати відповідність зазначеним експлуатаційним 

характеристикам представленої на ринок поверхневої обробки; 

— забезпечити дотримання положень EN ISO 9001, згідно                             

з таблицею А.1. Документувати та наводити режими періодичності 

випробувань (див. додаток B). 

А.3.4 Відповідальність і повноваження 

Відповідальність і повноваження визначають для персоналу, який 

має повноваження для: 

—  узгодження модифікації проекту, задля пристосування до 

місцевих дорожніх та екологічних умов, 

— визначення відповідності поверхневої обробки вимогам цього 

стандарту. Особа може здійснювати такий нагляд за декількома 

виробничими об’єктами. 

А.3.5 Процес проектування 

Проект влаштування поверхневої обробки потрібно 

задокументувати. 
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Використання стандартної процедури потребує посилань. 

Замовник може надати інформацію щодо категорії навантаження 

руху автотранспорту та якості існуючої автомобільної дороги. 

A.3.6 Процес контролювання 

Поверхнева обробка — це виробничий процес, який здійснюють               

на ділянці робіт, а також її характеристики, що залежать від стану 

основи для її влаштування та інших зовнішніх факторів. Тому процедури 

контролювання повинні включати критерії контролю та моніторингу, які 

зазвичай пов'язані з роботами. 

Виробник складає методичний документ для кожного об’єкту або 

групи об'єктів щодо влаштування поверхневої обробки. Керівник 

виробника повинен мати робочі практичні знання та доступ до всієї 

відповідної документації, включаючи договір та відповідні стандарти. 

Перед початком роботи на об’єкті виробник надає обладнання, 

необхідне для роботи, задокументований спосіб роботи з метою 

виконання проекту та вимог контракту, а також забезпечує та видає 

відповідному персоналу, компетентному у питаннях виробництва, 

задокументовані дані, а саме: 

— проект поверхневої обробки на місці робіт; 

— усі спеціальні вказівки виробничому персоналу на об’єкті щодо 

програми роботи; 

— усі додаткові інструкції, включаючи вимоги щодо застосування. 

Підлягають контролюванню: 

— чистота основи для влаштування поверхневої обробки; 

— підготовчі роботи  з урахуванням погодних умов; 

— відповідність придбаних матеріалів технічним вимогам; 

— ідентифікація матеріалів; 
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— експлуатація застосованого обладнання в межах 

задокументованих допусків; 

— залучення кваліфікованого персоналу для влаштування 

поверхневої обробки; 

— система щодо застосування та врахування будь-яких змін, 

впорядкування яких вимагають уповноважені органи; 

— реєстрація стану поверхні дороги перед влаштуванням 

поверхневої обробки та будь-яких місцевих варіантів щодо проектної 

пропозиції; 

— порядок та строки щодо повідомлення замовника про будь-які 

проблеми, які можуть вплинути на роботу (питання, які можуть вимагати 

відхилення від початкових вимог); 

— діяльність щодо введення продукції в експлуатацію, доки об’єкт 

не буде переданий покупцеві. 

Примітка. Необхідно зберегти документацію щодо робіт на об'єкті, які можуть 
вплинути на характеристики поверхневої обробки, за період, що охоплює час 
незадовго до початку робіт аж до введення необмеженого дорожнього руху.                 
Ця документація повинна містити: 

— відхилення від оригінальної проектної пропозиції, включаючи ті, що 
обумовлені місцевими умовами; 

— непередбачені проблеми (погодні умови, аварійне пошкодження 
автомобілів тощо); 

— інформація про погоду; 
— уся інша інформація, яку вважають актуальною для характеристики 

продукції; 
— заходи з контролювання дорожнього руху; 
— властивості, які розрізняють за допомогою органів чуття;  
— скарги від громадськості. 

A.3.7 Контролювання обладнання і засобів моніторингу                                  

та вимірювання 

Потрібно документувати процедури для забезпечення 

нормального функціонування випробувального, контрольного та 

вимірювального обладнання в межах допусків, зазначених                                                   

у задокументованих процедурах виробника. 
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Все обладнання, яке застосовують у виробничому процесі, 

повинно бути регулярно перевірено та технічно обслуговуватись для 

забезпечення його використання. Знос або несправність не повинні 

викликати невідповідність у виробничому процесі. 

Можуть бути використані швидкі перевірки придатності обладнання 

для здійснення випробувань, наприклад, перевірка вагових приладів 

стандартною масою. 

Примітка. Інформацію щодо калібрування та точності роботи 
випробувального обладнання надають згідно з EN 12697-38. 

 

A.3.8 Моніторинг та вимірювання характеристик продукції 

Виробник повинен встановити процедури, для забезпечення 

допустимих відхилів характеристик, які дозволяють продукції відповідати 

значенням, отриманим в результаті випробувань за даними ТАІТ. 

Характеристики продукції та засоби верифікації для їх оцінки 

наведено в таблиці А.2. 

Таблиця А.2 — Оцінка експлуатаційних характеристик 
 

Ч.ч. Характеристики 

Процедура  
контролювання 
 та мінімальна 
періодичність 

 
 

Примітки 

1 2 3 4 

1 
Зчеплюваність в’яжучого  
з заповнювачем 

Таблиця B.3 
Таблиця B.6 

Оцінка властивостей з 
використанням органів 
чуття. 
Норми розподілення 
в’яжучого. 
Норми розподілення 
щебеню 
 

2 

Стійкість до 
текучості/деформування 
(включаючи температурну 
залежність) 
 

Таблиця B.4 

 
Перевіряння властивостей 
з використанням органів 
чуття. 
Перевіряння документації 
постачальника 
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Кінець таблиці А.2 

1 2 3 4 

3 
Здатність до 
затвердівання або 
відшарування 

Таблиця B.4 
та дані 

 щодо погоди 
 

Перевіряння властивостей 
 з використанням органів 
чуття 
та дані щодо погоди 

4 Когезія Таблиця B.4 
Контроль документації 
постачальника 
 

5 Опір тертю Таблиця B.3 
Контроль документації 
постачальника 
 

6 
Стійкість до поверхневої 
стираності 
 

Таблиця B.3 
Контроль документації 
постачальника 

7 
Адгезія до основи 
поверхневої обробки 
 

Таблиця B.1 
Візуальний контроль 
чистоти дороги  

8 Генерація шуму Таблиця B.3 Тип поверхневої обробки 

9 
Довговічність 
зчеплюваності в’яжучого              
із заповнювачем 

Таблиця B.6 

 
Норми та допуск 
розподілення 
 

10 
Довговічність стійкості до 
текучості/деформування 
 

Таблиця B.4 
Контроль документації 
постачальника 
 

11 
Довговічність когезійних 
властивостей 

Таблиця B.4 
Контроль документації 
постачальника 
 

12 Довговічність опору тертя Таблиця B.3 
Контроль документації 
постачальника 
 

13 
Довговічність стійкості до 
поверхневої стираності 
 

Таблиця B.3 
Контроль документації 
постачальника 
 

14 
Довговічність адгезії до 
основи поверхневої 
обробки 

Таблиця B.4 
Таблиця B.1 

 
Контроль документації 
постачальника. 
Візуальний контроль 
чистоти дороги 

15 
 

Довговічність щодо 
спроможності генерації 
шуму 
 

 
Tаблиця B.6 

 
 

Тип поверхневої обробки 
 

 

16 
 

 

Небезпечні речовини 
 

      
     Вхідні матеріали 
 

Додаток ZA, розділ ZA.1, 
примітка 2 
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A.3.9 Невідповідність продукції 

Виробник повинен мати  письмові вказівки щодо виробничого 

процесу, в яких зазначено дії щодо управління невідповідною 

продукцією. Будь-які подібні події реєструють у той час, в якому вони 

відбуваються. Ці записи зберігають впродовж періоду, визначеному в 

письмових вказівках виробника. 

A.3.10 Коригувальні та виправні дії 

Виробник повинен мати задокументовані процедури, які 

спрямовані на усунення причин невідповідностей продукції, задля 

запобігання їх повторювання. Усунення невідповідності характеристик 

поверхневої обробки повинне включати одну або декілька дій: 

—  ремонт та/або коригування для приведення продукції до 

необхідної характеристики; 

— прийняття невідповідної продукції, яке підтверджене у письмовій 

формі за погодженням з замовником; 

— бракування та утилізація продукції. 
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ДОДАТОК В 

(обов’язковий) 

МІНІМАЛЬНА ПЕРІОДИЧНІСТЬ 

КОНТРОЛЮВАННЯ/ВИПРОБУВАННЯ ЗА СИСТЕМОЮ FPC 

 

Таблиця В.1 — Режим процесів контролювання  

Ч.ч. 
 

Область 
контролювання 

Контролювання/ 
випробування 

Призначення 
Мінімальна 

періодичність 

1 2 3 4 5 

1 
Складування 
щебеню 

Візуальний контроль 
Перевіряння 
щодо 
забруднення 

Перед першим 
використанням 

2a 

Резервуар для 
зберігання 
в’яжучого 
(статичний) 

Температура у 
резервуарі 
 

Перевіряння 
умов зберігання 

Кожний 
виробничий 
день  

2b 

Ступінь в’язкості 
(наприклад 
пенетрація; 
випробування з 
використанням 
віскозиметрів типу 
STV або типу Engler) 
згідно з 
системою FPC 

Перевіряння 
щодо змін 
властивостей 
в’яжучого 

Через 1 
тиждень після 
останньої 
поставки у 
резервуара) 

3a 

Резервуар для 
розподілення 
в’яжучого 

Температура у 
резервуарі 

Перевіряння 
температури,  
яка повинна 
перебувати у 
межах 
температури 
розподілення  

Перед початком 
розподі- 
лення b) 

 
 

3b 

Тиск у важелі 
обладнання для 
розподілення 
в’яжучого або 
дозуюче обладнання 

Перевіряння 
тиску або 
контроль 
об’єму щодо 
відповідності  
робочому 
діапазону  

На початку 
розподілення 
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Продовження таблиці В.1 

1 2 3 4 5 

4 Чистота дороги 
Візуальний 
контроль 

Забезпечення 
придатного стану 
існуючої поверхні 
дороги – основи для 
влаштування 
поверхневої обробки 

Постійно 

5 

Висота 
обладнання для 
розподілення 
в’яжучого 

Вимірювання 
висоти 

Забезпечення 
коректного  
перекриття  
сусідніх струменів 
розпилювача при 
розподіленні 
вяжучого 

Перед 
початком 
розподілення 
 
 

6 

Форсунки 
розпилювача  
різної 
модифікації 
(без перекриття 
струменів) 

Відповідно до 
вказаного  
у системі FPC 

Перевіряння 
струменів форсунок 
на наявність 
блокування та інших 
несправностей щодо 
окремих струменів 
(правильний кут, 
пошкодження) 
 

З початком 
розподілення 

7 

Втрати щебеню 
у вигляді смуги 
на поверхні 
дороги 
 

Перевіряння 
властивостей  
з 
використанням 
органів чуття 
 

Перевіряння 
наявності 
несправностей 
важеля  
обладнання для 
розподілення 
 в’яжучого  
(див. також  3a та 3b) 
 

Постійно 

8 

Щебінь, що 
доставлений до 
щебенерозподі-
лювача 

Перевіряння 
властивостей з 
використанням 
органів чуття 
 

 
Перевіряння щодо  
наявності 
забруднення 

Кожна 
доставка 

9 
Розподілення 
щебеню 

Перевіряння 
властивостей  
за допомогою 
органів чуття 
 

Перевіряння 
наявності 
несправностей  
обладнання 
щебенерозподі-
лювача 
 

Постійно 

 



прДСТУ EN 12271:201_ 

28 

Кінець таблиці В.1 

a) Бітуми, розріджені нелеткими розріджувачами та бітумні в’яжучі, які класифікують за 
пенетрацією, можуть затвердівати, і, таким чином набувати більшої в'язкості під час 
зберігання. В’язкість бітумних емульсій може зменшитись або збільшитись під час 
зберігання. У системі FPC має бути вказано «безпечний» термін зберігання у резервуарі з 
відповідним складом в’яжучого та передбачено випробування, якщо цей термін 
перевищено без нових поставок. За відсутності іншої інформації для немодифікованих 
в’яжучих приймають термін один тиждень. 
b) Важливо, щоби таке в’яжуче розподілялось при належної в'язкості, яку регулюють 
температурою. У більшості резервуарів для розподілення в’яжучого існує рівень в’яжучого 
нижче якого неможливо використовувати нагрівачі. Всі ці обмеження викладають                             
у системі FPC. 

 
 

Таблиця B.2 — Вимоги до калібрування обладнання та 

устаткування 

 
 

 
 
 
 
 

Ч.ч. 

 
Тип 

обладнання/ 
устаткування 

 
 

Контролювання/ 
випробування 

Призначення 
Мінімальна 

періодичність 

1 2 3 4 5 

1a 

Прилад для 
вимірювання 
та реєстру-
вання 
температури 

 

Візуальний  
контроль 

Переконатись, 
що прилад 
функціонує 
правильно 
 
 

Кожного  
виробничого дня 

1b 
Випробування  
щодо точності 

Забезпечення 
правильного 
проведення 
вимірювання 
та/або 
реєстрування 
температури  
 

Здійснюють: 
1) при влаштуванні; 
2) після значного 
ремонту;  
3) щорічно; 
4) за умови, що 
прилад не працює 
належним чином 
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Продовження таблиці В.2  

1 2 3 4 5 

2a 

 
Обладнання 
для  
вимірювання та 
реєстрування 
тиску  
(у випадку 
застосування 
витратоміра 
тиск не 
вимірюють) 
 
 
 
 

Візуальний 
контроль 

Переконатись, 
що обладнання 
функціонує 
належним 
чином 
 

Кожного 
виробничого дня 

2b 
Випробування  
щодо точності 

Забезпечення 
правильного 
проведення 
вимірювання 
та/або 
реєстрування 
тиску 
 

Здійснюють: 
1) при 
влаштуванні; 
2) після значного 
ремонту;  
3) щорічно; 
4) за умови, що 
прилад не працює 
належним чином 
 

3а 

Прилад для 
контролювання 
швидкості 

Візуальний 
контроль 

Переконатись, 
що прилад 
функціонує  
належним 
чином 
 

Кожного 
виробничого дня  
 

3b 
Випробування 
щодо точності 

 
Забезпечення  
правильного            
проведення 
вимірювання 
та/або 
реєстрування 
швидкості 
 
 

Здійснюють: 
1) при 
влаштуванні; 
2) після значного 
ремонту;  
3) щорічно; 
4) за умови, що 
прилад не працює 
належним чином 
 

4 

Витратомір 
(механічне 
вимірювання) 
 
 
 

Порівняння 
фактичної 
кількості  
з дозованою 
кількістю 

Забезпечення 
точності згідно  
з вимогами 
системи FPC 

 

Те саме 

 

5 

Вимірювальний 
стержень або 
інший пристрій 
для індикації 
обсягу або  
маси в’яжучого у 
резервуарі 
 
 

Порівняння 
результату 
вимірювання 
з дозованою 
кількістю 

Забезпечення 
можливості 
вимірювання 
загальної 
кількості  
в’яжучого для 
розподілення на 
ділянці в межах 
даних системи 
FPC 
 

 
– » – 
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Продовження таблиці В.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

6a 

Обладнання, 
(розпилювач) 
для 
розподілення 
в’яжучого 
 

Норми 
розподілення 
в’яжучого 
 

 
Забезпечення 
кількості 
розподілення 
в'яжучого 
обладнанням 
відповідно до 
технічних вимог 
 
 

 
Здійснюють: 
1) при 
влаштуванні; 
2) після значного 
ремонту;  
3) щорічно; 
4) за умови, що 
прилад не працює 
належним чином 
 

6b 
Точність 
розподілення 
в’яжучого 

 
Забезпечення 
точності 
розподілення 
в'яжучого 
обладнанням 
відповідно до 
технічних вимог 
 

 

Те саме 

 

7a 

Щебенероз-
поділювач 

Норми 
розподілення 
щебеню 
 

 
Забезпечення 
кількості 
розподілення 
щебеню 
устаткуванням 
відповідно до 
технічних вимог 
 

– » – 

7b 
Точність 
розподілення 
щебеню 

Забезпечення 
точності 
розподілення 
щебеню  
устаткуванням 
відповідно до 
технічних вимог 
 

– » – 
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Кінець таблиці В.2  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 

8a 

Вагове  
обладнання 

Візуальний  
контроль 

Переконатись, 
що прилад 
функціонує  
належним 
чином 
 

 
Кожного 
виробничого дня 
 
 
 

8b 
Випробування 
 щодо точності 

 
Забезпечення 
правильного 
проведення 
вимірювання 

та/або 
реєстрування  
маси 
 
 

 
Здійснюють: 
1) при влаштуванні; 
2) після значного 
ремонту;  
3) щорічно; 
4) за умови, що 
прилад не працює 
належним чином 
  

9 

 

Устаткування 
для 
зрошення та 
каток 
 

Візуальний огляд 
водяної форсунки 

 
Забезпечення 
постійного 
зволоження 
вальців за 
теплої погоди 
 

 
За теплої погоди 
один раз на  
виробничий день і 
на виробничій 
ділянці 
 

10 

Машина 
для 
підмітання 
доріг 

Перевіряння щіток,  
устаткування для  
зрошення та 
всмоктування 

Підтримка 
ефективності 
процесу 
підмітання 

Один раз на  
виробничий день 

Примітка. Не все обладнання та устаткування для влаштування поверхневої обробки 

потрібне. Методи калібрування можуть змінюватися залежно від видів обладнання та  

устаткування та доступних об'єктів. 
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Таблиця В.3 — Мінімальна періодичність контролювання та 

випробування заповнювачів 

Ч.ч. 

 
Контролювання/ 
випробування 

 

Призначення 
Мінімальна 
періодичніст 

1 

Випробування 
характерних  
властивостей 
заповнювача 
(міцність, 
показник PSV, 
здатність щодо 
зчеплюваності 
тощо) 
згідно з EN 13043  
EN 12272-3 

Перевіряння властивостей 
відповідно до проектних 
вимог  

Підтвердження джерела 
походження перед 
початком 
використання 

2 

Аналіз 
гранулометричного 
складу та 
коефіцієнт 
пластинчастості 

Оцінка відповідності 
стандарту чи іншій 
узгодженій гранулометрії 
(наприклад щодо зерен, які 
пройшли крізь сито 0,5 мм) 

Відповідно до EN 13043. 
У випадку сумніву – 
перевіряння 
властивостей з 
використанням органів 
чуття 
 
 

3 

Контроль 
документа на 
поставку 
 

Перевіряння замовленої 
партії та відповідність даних 
походженню 

Кожна поставка 

4 

Перевіряння  
запасів з 
використанням 
органів чуття 
 

 

Порівняння зі стандартним 
виглядом по відношенню до 
заповнювача даного 
походження, за 
гранулометрією, за формою 
зерен та наявністю домішок 

Здійснюють у кожний 
день поставки 

Примітка. Результати випробувань та перевірок постачальника, як частина його системи FPC, 

можна використовувати щодо відповідності вимогам цієї таблиці.. 
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Таблиця В.4 — Мінімальна періодичність контролювання та 

випробування в’яжучих 

Ч.ч. 

I 
Контролювання/ 
випробування 

 
 

Призначення 
Мінімальна 
періодичніст 

1 

Випробування  
характерних  
властивостей 
в’яжучого 

Перевіряння 
властивостей 
відповідно до проектних 
вимог 

 
Підтвердження даних 
походження перед початком 
використання. 
Актуалізація відповідно до 
системи  FPC (або відповідно до 
стандартів, за потреби) 
 

2 

Властивості  

відповідно до 

марки 

 

Оцінка відповідності 
стандартам або іншим 
погодженим вимогам  

 
Вимоги до бітумних емульсій та 
бітумів, розріджених нелетким 
розріджувачем або летким 
розчинником, згідно з 
відповідним стандартом. 
Також щорічно та у випадку 

сумнівів — перевіряння 
властивостей з використанням 
органів чуття 
 

3 
Контроль 
документа на 
поставку 
 

Перевірка замовленої 
партії та відповідність 
походженню 

Кожна поставка 

4 Температура 

Перевіряння 
температури у межах 
дозволених граничних 
значень 

Кожна поставка 

5 

 

Перевіряння 
властивостей з 
використанням 
органів чуття 
 

Порівняння зі 
стандартним зовнішнім 
виглядом, запахом, 
липкістю та ін. 

Кожна поставка або кожний 
виробничий  день 

6 
Відбирання 
проб 
(див. EN 58) 

Для перевіряння 
властивостей 
у разі наявності 
дефектів поверхневої 
обробки 
 

Кожна поставка або 
завантаження 
 

Примітка.  Результати випробувань та перевіряння постачальника, як частина його стстеим 

FPC, можна використовувати щодо відповідності вимогам цієї таблиці. 

Усі  проби зберігають у такий спосіб, який зменшує до мінімуму погіршення їх властивостей . 
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Таблиця В.5 — Мінімальна періодичність контролювання та 

випробування для інших складових і добавок 

Ч.ч. 

 
Контролювання/ 
випробування 

 

Призначення 
Мінімальна 
періодичніст 

1 

Випробування 
характерних 
властивостей 
інших складових 
або добавок 

Перевіряння 
властивостей відповідно 
до проектних вимог 

Підтвердження даних 
походження перед 
початком 
використання. 
Актуалізація  
відповідно до  
системи  FPC 

2 
Контроль документа 
на поставку 
 

 
Перевіряння замовленої 
партії та відповідність 
даних походженню 
 
 

Кожна поставка 

3 

Відповідність 
властивостям 
матеріалів їх 
сорту/категорії 

 
Оцінка відповідності 
стандартним або іншим 
узгодженим вимогам 
 
 
 
 

 
1) Перша поставка 
нового походження; 
2) У випадку сумніву – 
перевіряння 
властивостей з 
використанням органів 
чуття 
 
 

4 

 
Перевіряння 
властивостей 
відвантаженого 
матеріалу 
з використанням  
органів чуття 
 

Для порівняння з 
стандартним виглядом 
тощо  
 
 

Кожна поставка 

Примітка. Результати випробувань та перевірок постачальника, як частина його FPC,  

можна використовувати щодо відповідності вимогам цієї таблиці. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 прДСТУ EN 12271:201_ 

 

35 

Таблиця В.6 — Мінімальна періодичність контролювання та 

випробування під час виробництва 

Ч.ч. 

I 
Контролювання/ 
випробування 

 

Призначення 
Мінімальна 
періодичніст 

1 2 3 4 

1 

Норми розподілення 
в’яжучого 
(згідно з EN 12272-1 
або звірка 
використаного 
в’яжучого після 
влаштування 
визначеної площі  
поверхневої 
обробки) 
 

Забезпечення 
відповідності 
кількості 
в’яжучого на 
дорозі 
проектним 
вимогам 

Категорія F4a): кожного разу після 10 
000 м2, а також  при зміні виду 
в’яжучого або його походження  
Категорія F3a): кожного разу після 
25 000 м2, а також при зміні виду 
в’яжучого або його походження  
Категорія F2a): кожного разу після 
100 000 м2, а також  при зміні виду 
в’яжучого або його походження  
Категорія F1: залежно від 
використаного в’яжучого відповідно 
до площі поверхневої обробки для 
кожного робочого місця 
Категорія F0: згідно з планом якості  
 

2 

Точність 
розподілення 
в’яжучого  
(згідно з EN 12272-1) 

Забезпечення  
розподілення 
в’яжучого 
розпилювачем 
у відповідності 
з технічними 
умовами 
 

Категорія F2a): кожного разу після 25 
000 м2, а також  при зміні виду 
в’яжучого або його походження  
Категорія F1a): кожного разу після 
100 000 м2, а також  при зміні виду 
в’яжучого або його походження  
Категорія F0: згідно з планом якості  
 

3 

Норми розподілення 
щебеню 
(згідно з EN 12272-1 
або звірка 
використаного 
щебеню після 
влаштування 
визначеної площі  
поверхневої 
обробки) 
 

Забезпечення 
відповідності 
кількості 
щебеню на 
дорозі 
проектним 
вимогам 

Категорія F4a): кожного разу після 10 
000 м2, а також  при зміні розміру 
щебеню або його походження  
Категорія F3a): кожного разу після 25 
000 м2, а також  при зміні розміру 
щебеню або його походження  
Категорія F2a): кожного разу після 
100 000 м2, а також  при зміні 
розміру щебеню або його 
походження  
Категорія F1: залежно від 
використаного щебеню відповідно 
до площі поверхневої обробки для 
кожного робочого місця 
Категорія F0: згідно з планом якості 
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Кінець таблиці В.2  
 

1 2 3 4 

4 

Точність 
розподілення 
щебеню  
(згідно з EN 12272-1) 

Забезпечення  
розподілення 
щебеню щебене- 
розподілювачем  
відповідно до 
технічних 
умов 
 

Категорія F2a: кожного разу після 
25 000 м2, а також  при зміні 
розміру щебеню або його 
походження  
Категорія F1a: кожного разу після 
100 000 м2, а також  при зміні 
розміру щебеню або його 
походження  
Категорія F0: згідно з планом 
якості  
 

  a)  Перевіряння поверхневої обробки визначеної площі додатково до вимог категорій 
 F2, F3 та F4 повинні включати вимоги до категорії F1. 
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Додаток С 

(обов’язковий) 

ДОСЛІДНА ДІЛЯНКА ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК (TAIT) 

 
С.1 Загальні положення 

Виробник повинен влаштувати дослідні ділянки для підтвердження 

характеристик (TAIT), які охоплюють кожний рід поверхневої обробки, 

яку він буде розміщувати на ринку (див. C.5). 

Примітка 1. Дані щодо TAIT наведено у 3.10. 
Примітка 2. Дані щодо роду поверхневої обробки наведено у 3.12 та C.5. 
 

С.2 Вимоги 

Дані TAIT включають повний набір випробувань, які підтверджують 

експлуатаційні характеристики визначеної ділянки поверхневої обробки, 

побудованої відповідно до вимог цього стандарту. Дані ТАІТ наведені                

у Таблиці 2, 

Мінімальна довжина ділянки повинна складати 200 м, її ширина – 

це загальна ширина дороги з однією смугою руху або одна ширина 

смуги руху. 

ТАІТ виконують у рамках типового договору щодо поверхневої 

обробки. В іншому випадку ТАІТ можна виконати на визначеній ділянці 

поверхневої обробки, яка має бути репрезентативною щодо дослідної 

поверхневої обробки. 

Дані TAIT отримують шляхом проведення експлуатаційних 

випробувань після закінчення одного року з моменту завершення робіт              

з влаштування поверхневої обробки. Випробування складаються                     

з візуальної оцінки наявних дефектів та визначення макротекстури. 

Виробник повинен спроектувати і влаштувати поверхневу обробку 

відповідно до його документально затвердженої системи FPC, де TAIT                

є типовим розділом (див. додаток А). Виробник реєструє всі дані, які  
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вимагаються відповідно до системи FPC, та будь-які додаткові дані 

згідно з цим стандартом. 

Виробник може змінити проект щодо роду поверхневої обробки 

для врахування місцевих умов. 

У цьому випадку дані TAIT є типовими для поверхневої обробки                  

в умовах використання за призначенням. 

С.3 Запис даних 

Записи для системи TAIT повинні включати такі дані: 

a) виробник (прізвище, адреса, номер телефону тощо); 

b) дата влаштування TAIT; 

c) місцезнаходження TAIT (номер дороги, місце початку та 

закінчення); 

d) призначене використання; 

e) опис типу поверхневої обробки (див.  5.2.1); 

f) процедура влаштування або метод; 

g) проектний офіс (прізвище, адреса, номер телефону тощо 

(важливі для виробника); 

h) відповідні результати випробувань використаних матеріалів; 

документація FPC, яку застосовують для TAIТ,  

i) норми і точність розподілення в’яжучого та щебеню, 

застосованих для влаштування TAIT. 

Примітка. Вказані випробування потрібно проводити переважно під час 
влаштування ТАІТ. 

 
j)  після одного року експлуатації потрібно реєструвати візуальну 

оцінку поверхневої обробки відповідно до EN 12272-2, а також 

макротексту згідно з EN 13036-1 або EN ISO 13473-1; 

k) прізвище представника виробника, відповідального за TAIT. 
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C.4 Доступність інформації 

Інформація щодо даних  ТAIT потрібно надійно зберігати. Після 

втрати інформації, дані TAIT надалі не дійсні. 

C.5 Рід поверхневої обробки та класи доріг 

Дороги в різних регіонах використовують по-різному, тому їх 

класифікація не однакова для всіх територій. 

Цей додаток ідентифікує параметри кожного роду поверхневої 

обробки, які визначають відповідно до класів доріг (див. 3.11 та 

приклади C.5.1, C.5.2). 

Примітка 1. Попередньо класи доріг визначають, використовуючи місцевий 

досвід. 

Класи доріг вказують оптимальним способом для відповідної 

території, використовуючи принаймні один з наступних параметрів: 

— інтенсивність дорожнього руху; 

— періодичність перевірок під час влаштування; 

— рівень допуску щодо норм розподілення    та/або коефіцієнт 

точності (в’яжуче/ щебінь); 

— тип поверхневої обробки 

—  вид в’яжучого 

— інші параметри, пов’язані з використанням за призначенням 

поверхневої обробки. 

Примітка 2. Довідкові дані щодо класів доріг наведено у прикладі                           
(див. таблицю С.5.1).  
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Приклад С.5.1 щодо класів доріг при встановленні періодичності 

випробувань для різного використання за призначенням 

Ч.ч. Метод випробування 

Класи доріг (R) та запропоновані  категорій 
періодичності випробувань 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

1 

Допуск норм 
розподілення 
в’яжучого згідно  
з EN 12272-1 

F1 F2 F2 F3 F3 F4 F4 

2 

Коефіцієнт варіації 
розподілення в’яжучого 
згідно з EN 12272-1 
 

F1 F1 F2 F2 F3 F3 F4 

3 

Допуск норм 
розподілення 
щебеню згідно  
з  EN 12272-1 

F1 F2 F2 F3 F3 F4 F4 

4 
Коефіцієнт варіації 
розподілення щебеню 
згідно з  EN 12272-1 
 

F1 F1 F2 F2 F3 F3 F4 

Примітка. Категорії періодичності випробувань (F) наведені у додатку А, таблиці В.6. 
Класи доріг можуть підрозділятись для різної мети. 

  
Приклад C.5.2 щодо класів доріг, роду поверхневої обробки як 

засіб обмеження кількості влаштування ділянок TAIT  

 

Ч.ч. 
Параметри, 
що обмежують 
TAIT 

Road grades (R) and suggested associated parameter categories 
Класи доріг (R) та запропоновані параметри категорій  

1 R1 R2 R3 

2 
Інтенсивність 
дорожнього 
руху 

Мала інтенсивність 
дорожнього руху –  
загальна ширина  
смуги на дорозі з 
однією смугою руху 

Середня 
інтенсивність 
дорожнього руху –  
смуга на дорозі з 
двома смугами руху 
 

Висока інтенсивність
дорожнього руху –  
смуга на дорозі 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 
Рід 
поверхневої 
обробки 

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

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

(довідковий) 

ПОЛОЖЕННЯ ЦЬОГО СТАНДАРТУ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ 

ДИРЕКТИВИ ЄС «БУДІВЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ» 

 

ZA.1 Сфера застосування та відповідні характеристики 

Цей європейський стандарт підготовлений згідно з мандатом 

M/124 – «Дорожньо-будівельна продукція», виданий Європейською 

комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі комітету CEN. 

Положення, що стосуються вимог, які зазначені у цьому додатку, 

відповідають вимогам мандату, що виданий відповідно до Директиви ЄС 

«Будівельна продукція» (89/106 / EEC). 

Положення додатку ZA співпадають з вказаними вимогами, що дає 

право вважати поверхневу обробку придатною для використання за 

призначенням; також наводять посилання на інформацію, що 

супроводжує маркування СЕ. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Інші вимоги та інші Директиви ЄС, які не 

впливають на придатність щодо використання за призначенням, можуть 

бути застосовані до поверхневої обробки, яка відповідає вимогам сфери 

застосування цього стандарту. 

Примітка 1. Додатково до будь-яких конкретних положень, що стосуються 
небезпечних речовин згідно з сферою застосування цього стандарту, можуть 
існувати інші вимоги, які застосовують до продуктів, що підпадають під його дію 
(наприклад, введені в дію європейське законодавство та національні закони, 
правила та адміністративні положення). Відповідність положенням Директиви ЄС 
«Будівельна продукція» потребує також дотримання цих вимог, у разі                                         
їх застосування. 

Примітка 2. Інформаційна база європейських та національних положень про 
небезпечні речовини доступна на сайті EUROPA (доступна через посилання 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm). 
 

У цьому додатку подані умови маркуванням СЕ відповідно                        

до  використання за призначенням поверхневої обробки, що наведено                   
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у таблиці ZA.1, та відповідні структурні елементи, які стосуються вимог 

цього стандарту. Сфера застосування, наведена у цьому додатку, 

відповідає вимогам розділу 1 (див. Таблицю ZA.1).  

Таблиця ZA.1 — Відповідність характеристик вимогам, 

зазначеним у структурних елементах стандарту 

 

 

 

 

   Продукція: Тип поверхневої обробки 

Використання за призначенням: влаштування та утримання автомобільних доріг та 

інших ділянок  покриттів для транспорту. 

Основні характеристики 

Структурні елементи, 
які стосуються вимог 

стандарту та/або 
іншого стандарту 

(стандартів) 

 
Рівні 

та/або 
класи 

Примітки 

1 2 3 4 

Зчеплюваність в’яжучого з 
заповнювачем  
(дефекти, які визначають 
візуальною оцінкою P3) 
 

5.2.4 

 
 Категорія, % 

Стійкість до текучості/деформації 
(включаючи температурну 
залежність) 
(дефекти, які визначають 
візуальною оцінкою P1, P2) 
 

5.2.4  Категорії, % 

Здатність до затвердіння або до 
відшарування 
(дефекти, які визначають 
візуальною оцінкою  P1, P2, P3) 
 

5.2.4  Категорія, % 

Когезія 
(Визначання, 
використовуючи метод маятника) 
 

5.1.2  
Клас Дж/cм2 

 

Опір тертю 
(макротекстура) 
 

5.2.5  Категорія, мм 

Стійкість до поверхневої 
стираності (стираність 
заповнювача) або   
(мікро-Деваль) чи (стійкість до 
полірування шипованими шинами) 
 

5.1.3  

Категорія AAVN 

Категорія MDEN 
Категорія ANN 
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Кінець таблиці ZA.1 

 

Вимоги щодо певних характеристик не застосовують в тих 

державах-членах (МС), де відсутні законодавчі положення щодо вимог 

до цих характеристик відповідно до використання поверхневої обробки 

за призначенням. У такому випадку виробники, які розміщують свою 

продукцію на ринку цих країн, не зобов'язані вказувати зазначені  

1 2 3 4 

Адгезія до основи поверхневої 
обробки 
(дефекти, які визначають 
візуальною оцінкою P2, P4) 
 

5.2.4  Категорія, %, ь 

Шумова генерація 
(характеристика генерації шуму, 
що викликаний дорожнім рухом) 
 

5.2.7  Категорія, мм 
dB(A) 

Довговічність зчеплюваності 
в’яжучого з крупним 
заповнювачем  
(дефекти, які визначають 
візуальною оцінкою P3   

за даними TAIT) 

5.2.4  Категорія, % 

Довговічність стійкості до 
текучості/деформації 
(дефекти, які визначають 
візуальною оцінкою P1, P2  
за даними TAIT) 
 

5.2.4  Категорії, % 

Довговічність когезійних 
властивостей 
(визначання, використовуючи 
метод маятника) 
 

5.1.2  
Клас, Дж/см2 

 

Довговічність опору тертю 
(показник PSV та макротекстура) 
 

5.3.2 
 Категорія PSVN  

Категорія, мм 
 

Довговічність адгезії до основи 
поверхневої обробки 
(дефекти, які визначають 
візуальною оцінкою Р2, P4  

 за даними TAIT) 
 

5.2.4 

  

Категорії, %, м 

 

 

Небезпечні речовини 
 

 
ZA.1, примітка 2 

(виділене рамкою) 
 
 

  

— 
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характеристики. У даних для маркування СЕ (див. ZA.3) дозволено 

застосовувати опцію NPD. 

Однак рівень/категорію NPD не застосовують, якщо                                     

у характеристиці вказано обов’язкове граничне значення . 

ZA.2 Процедури для системи підтвердження відповідності 

поверхневої обробки 

ZA.2.1 Система підтвердження відповідності 

Система підтвердження відповідності щодо поверхневої обробки 

вказана для  використання за призначенням згідно з  таблицею ZA.1 та 

для  відповідних рівнів чи положень згідно з  таблицею ZA.2.  

Вказані вимоги  відповідають рішенню Комісії 89/601/ЄЕС                             

від 1998-10-24, як зазначено у додатку III мандату «Дорожньо-

будівельна продукція»" 

Таблиця ZA.2 — Система підтвердження відповідності 

 

Система підтвердження відповідності поверхневої обробки згідно з 

таблицею ZA.1 при застосуванні вимог цього стандарту повинна 

базуватись на способах оцінки процедур відповідності, які наведено                 

у таблиці ZA.3.  

 

 

 

 

Продукція 

 

 

Використання за 

призначенням 

 

Рівні або класи 

 
Система 

підтвердження 
відповідності 

 

Поверхнева 
обробка 

Обробка поверхні доріг Відсутні 2+ 

Примітка. Система 2+: Див. Директиву 89/106 / ЄЕС (CPD), додаток III.2 (ii) можливість 
1, включаючи сертифікацію  FPC органом нотифікації на підставі первинної перевірки 
підприємства та  FPC виробника а також безперервного нагляду, оцінки та 
затвердження системи  FPC на підприємстві. 
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Таблиця ZA.3 — Співвідношення завдань з оцінкою відповідності 

поверхневої обробки системи 2+ 

Завдання Зміст 
 завдання 

Структурні 
елементи, які 
стосуються 

вимог 
стандарту, що 
застосовують 

для оцінки 
відповідності 

 
 
 
 
 
 
Завдання  
щодо 
вироб-
ника 

Заводський контроль  
виробництва (FPC) 

 

Параметри, які 
відповідають 
усім 
характеристикам 
згідно з 
таблицею ZA.1 
 

 
 
Додатки А  
та В 

Початкове типове 
випробування (дослідна 
ділянка для підтвердження 
характеристик (TAIT)) 

 
Усі 
характеристики 
згідно з 
таблицею ZA.1 
 

 
 
Додаток С 

Випробування проб 

 
Усі 
характеристики 
згідно з 
таблицею ZA.1 
 

 
Згідно з цим 
стандартом 

 
 
 
Завдання 
щодо 
уповноваж-
женої 
особи 

Серти-
фікат 
системи 
FPC, який 
підтвер-
джується: 

Первинною 
перевіркою 
підприємства та 
FPC 

 
 
 

Параметри, які 
відповідають 
усім 
характеристикам 
згідно з 
таблицею ZA.1 
 

 
 
Додатки А  
та В 

 

Безперервним 
наглядом, 
оцінкою та 
затвердженням 
системи FPC  
 

 
 
Додатки А  
та В 

 

 

 

 



прДСТУ EN 12271:201_ 

46 

 

ZA.2.2 Сертифікат ЄС та декларація щодо відповідності 

У разі дотримання умов цього додатка та після того, як орган 

нотифікації видав сертифікат, виробник або його представник, 

зареєстрований у Європейській економічній зоні (ЕЕА), готує і подає 

декларацію щодо відповідності. Це надає виробнику право на 

застосування маркування СЕ.  

Декларація повинна включати: 

— назву та адресу виробника або його уповноваженого 

представника, зареєстрованого в ЕЕА, та місце виробництва; 

— опис продукції (тип, маркування, використання, тощо та копію 

даних, що супроводжують маркування СЕ; 

— положення, яким відповідає продукція (наприклад, додаток ZA); 

—  особливі умови щодо використання (наприклад, положення 

щодо  застосування за певних умов); 

— номер супровідного сертифіката щодо системи FPC;  

— прізвище/ім'я та посада особи, яка уповноважена підписати 

декларацію від імені виробника або його уповноваженого представника. 

Декларацію супроводжують сертифікатом щодо FPC, який наданий 

нотифікованим органом, та додатково до даних декларації щодо 

відповідності вказують:  

— назву та адресу органу нотифікації; 

— номер сертифікату системи FPC виробника; 

— умови та термін дії сертифікату, за необхідності; 

— прізвище та посаду особи, яка уповноважена підписати 

сертифікат. 

Вищезазначена декларація та сертифікат повинні бути 

представлені на офіційній мові або мовах, прийнятних для держави,                  

в якій продукція буде використовуватися. 
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ZA.3 Порядок маркування знаком СЕ та дані етикетки 

Виробник або його уповноважений представник, зареєстрований у 

межах ЕЕА, несе відповідальність за нанесення маркування СЕ. 

Маркування знаком СЕ повинно відповідати Директиві 93/68/ЄС                            

та відображатись у комерційних супровідних документах.  

До маркування СЕ додають: 

— ідентифікаційний код органу сертифікації; 

— назву або ідентифікаційний знак та офіційна адреса виробника; 

— останні дві цифри року, в якому здійснено маркування; 

— номер сертифікату системи FPC виробника; 

— посилання на цей стандарт; 

— опис продукції; 

— інформацію про відповідні основні характеристики, наведені в 

таблиці ZA.1, які повинні бути представлені як:  

— категорія, клас щодо кожної характеристики, зазначеної                         

у «Примітках» таблиці ZA.1; 

— познаку NPD для характеристик, яких це стосується. 

Приклад щодо даних, які зазначають на продукції, етикетці, 

пакуванні та/або у комерційних супровідних документах до поверхневої 

обробки, наведено на рисунку ZA.1. 
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                                         01234 
 

 

 
Маркування знаком відповідності CE,  
що складається з символу «CE» згідно 

з Директивою 93/68 / EEC 
Ідентифікаційний номер органу 

сертифікації 
 

Найменування або ідентифікаційний 
знак та зареєстрована адреса виробника 

Останні дві цифри року, в якому було 
здійснено маркування 

Номер сертифіката (якщо це необхідно) 
 

Номер стандарту 
 
 

Клас(и) використання поверхневої 
обробки за призначенням, наприклад: 

утримання дороги (Rn потрібно 
зазначити разом з описом при 

застосуванні класів доріг). 
Такий приклад ілюструє призначення 

категорій та класів для ділянок  
з великою інтенсивністю руху, ділянок зі 

зменшеною інтенсивністю руху 
(наприклад, сільські дороги) 

Імовірно, що в остатньому випадку 
деяким характеристикам будуть 

відповідати категорії менших 
навантажень або, можливо, NPD, якщо 

вони не врегульовані законодавчо. 
 

Тільки один з трьох результатів 
випробувань стійкості до стираності 

застосовують залежно від використання 
за призначенням. 

Приклад щодо поверхневої обробки Ltd, Європа 
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Використання поверхневої обробки  
за призначенням                                             Клас дороги Rn 
Тип поверхневої обробки                    Двошарова  
Зчеплюваність в’яжучого з заповнювачем       
Візуальна оцінка P3                                                  Категорія 3 
Стійкість до текучості 
Візуальна оцінка P1                                                  Категорія 2 
Візуальна оцінка P2                                                  Категорія 3 
Здатність до затвердівання 

або до відшарування 

Візуальна оцінка P1                                                  Категорія 2 
Візуальна оцінка P2                                                  Категорія 3 
Візуальна оцінка P3                                                  Категорія 3 
Когезія в’яжучого                                                           Клас 5 
Опір тертю 
Макротекстура                                                         Категорія 3 
Стійкість до стираності:   
Показник стираності заповнювача                                 AAV10 
Мікро-Деваль                                                                       NPD 
Полірування шипованими шинами                             NPD 
Адгезія до основи поверхневої обробки 
Візуальна оцінка P2                                                  Категорія 3 
Візуальна оцінка P4                                                  Категорія 3 
Довговічність зчеплюваності в’яжучого 
з крупним заповнювачем  
Візуальна оцінка P3                                                  Категорія 3 
Довговічність стійкості  
до текучості  
Візуальна оцінка P1                                                  Категорія 2 
Візуальна оцінка P2                                                  Категорія 3 
Довговічність когезійних властивостей 

Когезія  в’яжучого                                                            Клас 5 
Довговічність опору тертю 

ПоказникPSV                                                                   PSV62 
Макротекстура                                                         Категорія 3 
Довговічність адгезії  
до основи поверхневої обробки 
Візуальна оцінка P2                                                  Категорія 3 
Візуальна оцінка P4                                                  Категорія 3 

 

Рисунок ZA.1 – Приклад зазначення даних щодо маркування 

знаком СЕ 
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За потреби, до проекту влаштування поверхневої обробки 

додатково до наведених вище даних, щодо будь-якої конкретної 

інформації про небезпечні речовини, надають у відповідній формі 

документацією, що містить будь-які інші законодавчі положення про 

небезпечні речовини та які необхідно дотримуватись, разом з усією 

необхідною інформацією щодо цього  законодавства.. 

Примітка. Європейські законодавчі положення без національних обмежень 
зазначати не потрібно. 
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ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ 

І/АБО МОДИФІКОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ, 

ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ 

 
1 ДСТУ ISO 9001:2015 (EN ISO 9001:2015, IDT) Системи 

управління якістю. Вимоги 

2 ДСТУ EN 12591:2017 (EN 12591:2009, IDT) Бітум та бітумні 

в’яжучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів 

3 ДСТУ Б EN 13043:2013 Заповнювачі для бітумомінеральних 

сумішей  і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок 

для автомобільного транспорту (EN 13043:2002, ІDТ). 
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