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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

НАСТАНОВА З ВЛАШТУВАННЯ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ З 

УКРІПЛЕНИХ ҐРУНТІВ 

  
GUIDELINES ON PAVEMENT CONSTRUCTION USING STABILIZED 

SOILS 

________________________________________________________________ 
Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт поширюється на влаштування шарів дорожніх одягів з 

укріплених грунтів при будівництві автомобільних доріг загального 

користування в усіх дорожно-кліматичних зонах України згідно з вимогами 

ДБН В.2.3-4. 

1.2 Цей стандарт встановлює вимоги до технологічних процесів 

застосування укріплених грунтів при будівництві та ремонті дорожніх одягів 

жорсткого та нежорсткого типу, а також контролю якості їх виконання. 

1.3 Вимоги цього стандарту розповсюджуються на суб’єктів 

господарювання, незалежно від форми власності і підпорядкування, які 

застосовують укріплені грунти  при будівництві та ремонті дорожніх одягів 

автомобільних доріг загального користування. 

1.4 Цей стандарт містить вимоги, які забезпечують безпеку для життя, 

здоров’я та майна населення, охорону довкілля, і викладені в розділі 9. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, 

нормативні акти та нормативні документи: 

Закон України “Про автомобільні дороги” від 08.09.2005 р. № 2862-IV 

НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників 

асфальтобетонних заводів 

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, 

ремонту та утримання автомобільних доріг 

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні 
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НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне 

навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в 

установах та організаціях України 

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи 

зобов’язані проводити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та 

порядок їх організації 

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво 

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів 

будівництва 

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

Проектування. Частина ІІ. Будівництво 

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 

штучне освітлення 

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку 

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації 

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных 

вод от загрязнения (Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від 

забруднення) 

ДСТУ Б EN 197-1:2008 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та 

критерії відповідності для звичайних цементів 

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

понять  

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків 

та споруд. Ґрунти. Класифікація  

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Ґрунти. Методи лабораторного визначення 

фізичних властивостей 

ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Ґрунти. Методи лабораторного визначення 

гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу 



пр ДСТУ ХХХХ:201Х 

  3 

 ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи 

вимірювання освітленості 

ДСТУ Б В.2.7-44-96 Цементи. Відбір і підготовка проб 

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи 

загальнобудівельного призначення. Технічні умови  

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) Цементи сульфатостійкі. Технічні 

умови 

ДСТУ Б В.2.7-90-99 Вапно будівельне. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-185-2009 Цементи. Методи визначення нормальної гістоти, 

строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму 

ДСТУ Б В.2.7-187-2009 Цементи. Методи визначення міцності на згин і 

стиск 

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і гравій із щільних 

гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. 

Методи фізико-механічних випробувань   

ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Золи-виносу теплових електростанцій для 

бетонів. Технічні умови 

 ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови 

(ГОСТ 23732-79, MOD) 

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 (ГОСТ 23732-79, MOD) Вода для бетонів і 

розчинів. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Пісок для будівельних робіт. Методи 

випробовувань 

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні 

положення та вимоги 

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Порядок здійснення операцій 
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ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. 

Загальні технічні та організаційні вимоги 

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-30-95 Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для 

щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні 

умови  

ДСТУ Б В.2.7-35-95 Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-

піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних 

робіт. Загальні технічні умови  

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані 

суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови 

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартів безпеки праці. Вібраційна 

безпека. Загальні вимоги  

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 Система стандартів безпеки праці. 

Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць 

(ГОСТ 12.2.061-81, IDT) 

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных 

вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від 

забруднення) 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна 

безпека. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система 

стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря 

робочої зони) 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности (Система 
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стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги 

безпеки) 

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. 

Взрывобезопасность. Общие требования. (Система стандартів безпеки праці. 

Вибухобезпечність. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух 

рабочей зоны. Метод измерения концетраций вредных веществ индикаторными 

трубками (Система стандартів безпеки праці. Повітря робочої зони. Метод 

визначення концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками) 

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух 

рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных 

веществ (Система стандартів безпеки праці. Повітря робочої зони. Вимоги до 

методик визначення концентрацій шкідливих речовин) 

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования 

(Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека статичної електрики. 

Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности 

труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. 

Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів. Номенклатура показників і 

методи їх визначення) 

ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартов безопасности труда. Методы 

измерения шума на рабочих местах (Система стандартів безпеки праці. Методи 

вимірювання шуму на робочих місцях) 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів 

безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки) 
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ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів 

безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание 

(Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка для захисту об’єктів. 

Основні види. Розміщення і обслуговування) 

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты от статического электричества. Общие технические требования 

(Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. 

Загальні технічні вимоги) 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями 

(Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів 

шкідливих речовин промисловими підприємствами). 

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб (Нафта та 

нафтопродукти. Методи відбору проб)  

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур 

вспышки и воспламенения в открытом тигле (Нафтопродукти. Методи 

визначення температур спалаху та запалення у відкритому тиглі)  

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные.Метод определения глубины 

проникания иглы (Бітуми нафтові. Метод визначення глибини проникнення 

голки)  

ГОСТ 11503  Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

(Бітуми нафтові. Метод визначення умовної в'язкості)  

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

(Бітуми нафтові. Метод визначення розтяжності)  

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры 

размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначення 

температури розм'якшення за кільцем та кулею)  
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ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры 

хрупкости по Фраасу (Бітуми нафтові. Метод визначення температури 

крихкості за Фраасом)  

ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания 

парафина (Бітуми нафтові. Метод визначення вмісту парафіну) 

ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения 

массы после прогрева (Бітуми нафтові. Метод визначення зміни маси після 

прогріву) 

ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

(Бітуми нафтові. Метод визначення розчинності)  

ГОСТ 23845-86 Породы горные скальные для производства щебня для 

строительных работ. Технические требования и методы испытаний (Породи 

гірські скельні для виробництва щебенів для будівельних робіт. Технічні 

вимоги та методи випробувань) 

ДСТУ Б В.2.7-302:2014 Шлак доменний гранульований для цементів, 

бетонів і будівельних розчинів. Технічні умови та оцінка відповідності (ЕN 

15167-1:2006, NEQ) 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА 

СКОРОЧЕННЯ 

 

3.1 Терміни та визначення понять 

У цьому стандарті використано терміни, установлені згідно з Законом 

України “Про автомобільні дороги”: автомобільна дорога, земляне полотно; 

ДБН A.2.2-3: будівництво; ДБН В.2.3-4: укріплені смуги; ДСТУ Б А.1.1-100: 

жорсткий дорожній одяг, дорожнє покриття, основа дорожня, проїзна частина; 

шар основи додатковий. 

Нижче подані терміни, додатково використані у цьому стандарті та 

визначення позначених ними понять: 
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3.1.1 хімічна добавка іонного типу 

Хімічна речовина, що сприяє процесу іонного обміну та поляризації 

глинистих часток 

3.1.2 ґрунт укріплений комплексним в’яжучим  

Грунт, укріплений одночасно неорганічним (цемент, вапно тощо) і 

органічним (бітумна емульсія, спінений бітум тощо) в’яжучими з додаванням 

або без додавання гранулометричних добавок 

3.1.2 гранульований доменний шлак 

Дрібнозернистий пористий склоподібний матеріал, одержаний при 

різкому охолодженні металургійного шлаку.  

3.1.3 ґрунтозмішувач   

Механізм, що одночасно фрезерує ґрунтову масу та змішує її з в’яжучим  

3.1.4 гранулометрична добавка 

Мынеральний матеріал (природного або штучного походження), що 

додається для оптимізації зернового складу грунту  

3.1.5 стабілізатор ґрунту  

Модифікатор поверхні ґрунтових частинок, що впливає на значення 

водневого показника середовища, в якому формується структура ґрунту.  

  

3.2 Познаки та скорочення  

ГДВ – гранично-допустимі викиди; 

Wт – границя текучості грунту. 

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 Для укріплення грунтів використовують мінеральні, органічні та 

комплексні в’яжучі.  

4.1.1 Як самостійні мінеральні в’яжучі для укріплення ґрунтів 

використовують: портландцемент, шлакопортландцемент, сульфатостійкий 

цемент, вапно, мелені доменні шлаки (далі активні шлаки), золи-виносу сухого 

уловлювання теплових електростанцій (далі зола-виносу) згідно з ДСТУ Б 



пр ДСТУ ХХХХ:201Х 

  9 

В.2.7-46, ДСТУ Б EN 197-1, ДСТУ Б В.2.7-85 (ГОСТ 22266), ДСТУ Б В.2.7-302, 

ДСТУ Б В.2.7-205, ДСТУ Б В.2.7-90. Цемент, вапно, активний шлак або зола-

виносу можуть використовуватись для укріплення грунту одночасно, у 

співвідношенні, що забезпечує необхідні властивості укріпленому матеріалу. 

4.1.2 Як самостійні органічні в’яжучі для укріплення ґрунтів 

використовують: бітуми нафтові дорожні, бітумні емульсії згідно з ДСТУ 4044, 

ДСТУ Б В.2.7-129, [1]. 

4.1.3 Як комплексні в’яжучі,  для укріплення ґрунтів, використовують 

одночасно мінеральні та органічні в’яжучі в різних співвідношеннях, що 

забезпечують необхідні властивості укріпленому матеріалу. 

4.1.4 Для оптимізації процесу структуроутворення та забезпечення вимог 

до фізико-механічних властивостей ґрунтів, укріплених в’яжучими, 

застосовують добавки різного функціонального призначення. Перелік  добавок 

та їх функціональне призначння наведено в додатку А. Всі добавки, які 

застосовують для укріплення грунтів, повинні задовольняти вимоги 

відповідних нормативних документів.  

4.2 Влаштування шару дорожнього одягу з укріпленого грунту 

здійснюють за двома технологіями: безпосередньо на дорозі з використанням 

самохідних грунтозмішуючих машин; з використанням стаціонарних 

грунтозмішуючих установок для приготування суміші грунту з в’яжучим та  

подальшим її транспортуванням, укладанням, профілюванням та ущільненням.   

 

5 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ШАРІВ 

ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ З УКРІПЛЕНИХ ГРУНТІВ 

            

  5.1 Вимоги до грунтів 

5.1.1 Для влаштування шарів дорожніх одягів з укріплених ґрунтів 

використовують природні ґрунти згідно з ДСТУ Б В.2.1-2  (ГОСТ 25100). 

5.1.2 При визначенні придатності ґрунтів для укріплення в’яжучими 

необхідно враховувати вимоги цього стандарту до походження (генезису), 



пр ДСТУ ХХХХ:201Х 

зернового складу, ступеню засоленості  та кислотності середовища,  вмісту 

органічної речовини (гумусу) та вологості. 

5.1.3 Для укріплення в’яжучими придатні ґрунти наступних генетичних 

типів: покривні глини, суглинки і супіски; лесовидні суглинки; морені глини, 

суглинки і супіски, сірі лісові ґрунти. Для укріплення в’яжучими перевагу 

потрібно надавати карбонатним ґрунтам, яким після укріплення властива 

більша міцність порівняно з некарбонатними. Для укріплення в’яжучими не 

придатні глини з числом пластичності понад 22, гумусові горизонти 

чорноземів, дерново-підзолисті і напівболотні ґрунти.  

 5.1.4 Ґрунти, призначені для укріплення в’яжучими, повинні мати 

зерновий склад, який відповідає вимогам таблиці 1.  

 

Таблиця 1 –  Вимоги до зернового складу ґрунтів, призначених для 

укріплення в’яжучими 

Найбільший 

розмір 

зерен, мм 

Повний залишок у %, на ситі з розміром отворів, мм 

40 20 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071 

40 0-10 10-40 35-65 50-80 60-85 70-90 75-95 80-97 85-98 87-99 

20 – 0-10 20-40 35-65 50-80 60-85 70-90 75-95 80-97 85-98 

10 – – 0-10 25-40 45-65 60-80 70-85 75-90 75-95 85-98 

5 – – – 0-10 30-40 50-65 65-80 75-85 80-90 95-97 

2,5 – – – – 0-10 30-40 55-65 70-80 80-90 82-92 

1,25 – – – – – 0-10 35-45 60-70 75-85 82-91 

0,63 – – – – – – 0-10 60-70 70-80 80-90 

  

5.1.5 Допускається застосовувати суміші ґрунтів складу, близького до 

оптимального, якщо відхилення у кількості окремих фракцій від нормованого в 

таблиці 1 становить не більше ніж 10 % при дотриманні норм вмісту 

найбільших і найменших зерен. Придатні для укріплення в’яжучими 

великоуламкові ґрунти переривчастого зернового складу, якщо вміст окремих 

фракцій у них не виходить за межі вимог, наведених у таблиці 1.  

5.1.6 Великоуламкові ґрунти оптимального або близького до 

оптимального зернового складу, неоднорідні піски (гравелисті, крупні, 
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середньої крупності), супіски з числом пластичності понад 3 (переважно 

супіски легкі крупні, легкі пилуваті), а також легкі суглинки найбільш придатні 

для укріплення в’яжучими, що не вимагають введення гранулометричних 

добавок.  

5.1.7 Великоуламкові ґрунти неоптимального складу, однорідні піски й 

супіски з числом пластичності менше ніж 3 доцільно укріплювати в’яжучими 

після поліпшення їх зернового складу добавками дрібнодисперсних матеріалів: 

зол-виносу, золошлакових сумішей, висівок, мелених вапняків, опок тощо, а 

також легких суглинків. Кількість добавок дрібнодисперсних матеріалів 

визначається при підборі зернового складу грунту в лабораторії і може 

становити (10 – 30) % від маси ґрунту.  

5.1.8 Дрібні піски укріплюють цементом без додавання 

гранулометричних добавок у випадку, коли земляне полотно споруджене з 

піщаних ґрунтів.  

5.1.9 Піщані та супіщані ґрунти з числом пластичності менше ніж 3 

дозволяється укріплювати вапном після додавання до їх складу суглинистих 

ґрунтів або введення добавок згідно з 5.1.9.  

5.1.10 Супіски важкі пилуваті, суглинки легкі і легкі пилуваті з числом 

пластичності до 12 дозволяється укріплювати мінеральними в’яжучими без 

додавання гранулометричних добавок. 

5.1.11 Перед укріпленням цементом глини з числом пластичності до 17 

потребують оптимізації зернового складу і доведення числа пластичності до 12. 

В глини з числом пластичності від 17 до 22 належить додатково вводити вапно, 

або вапно разом з добавкою хлористого кальцію. Глинисті ґрунти необхідно 

попередньо подрібнювати, вміст грудок крупніше ніж 5 мм не повинен 

перевищувати 25 %, у тому числі, крупніших за 10 мм – 10 %. Відносна 

вологість глинистих ґрунтів при цьому повинна знаходитись в межах від 0,3 WТ 

до 0,4 WТ. 

5.1.12 Не придатні для укріплення цементом ґрунти: 
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-     що містять більше ніж 2 % від маси гумусових речовин, для 

влаштування шарів дорожнього одягу у дорожньо-кліматичній зоні У-І; 

-     що містять більше ніж 4 % від маси гумусових речовин для 

влаштування шарів дорожнього одягу у дорожньо-кліматичних зонах У-ІІ,  У-

ІІІ, У-IV.  

5.1.13 Ґрунти, яким властива кисла реакція водного середовища 

(рН менше ніж 7), придатні для укріплення цементом лише після їх 

нейтралізації вапном, каустичною содою або іншими лужними сполуками.  

5.1.14 Грунти з вмістом солі менше 4 % від маси грунту при хлоридному, 

сульфатно-хлоридному і хлоридно-сульфатному засоленні придатні для 

укріплення цементом. При наявності в ґрунті Грунти з вмістом солі від 4 % до 6 

% (за винятком сульфатного засолення) придатні для укріплення цементом 

одночасно з добавкою вапна, хлористого кальцію, хлористого або 

сірчанокислого заліза. Не придатні для укріплення цементом грунти з вмістом 

солі більшим ніж 2 % при їх сульфатному засоленні. 

5.1.15 Ґрунти не придатні для укріплення цементом, якщо вміщують в 

своєму складі  більше ніж 5 % домішок гіпсу при використанні їх в У-І, У-ІІ, У-

ІV дорожньо-кліматичних зонах, та більше ніж 20 %  в У-ІІІ.  

5.1.16 Для укріплення органічними в’яжучими використовують 

великоуламкові, піщані та глинисті грунти з числом пластичності не більше ніж 

22 згідно з ДСТУ Б В.2.1-2 (ГОСТ 25100) у тому числі супісків і суглинків з 

числом пластичності: 

-   до 12 при умові введення гранулометричних добавок і вапна від 1 % до 

2 % або цементу  від 2 % до 3 % за масою суміші; 

-   від 12 до 17 і глини з числом пластичності до 22 при введенні 

гранулометричних добавок і вапна в кількості від 3 % до 5 % за масою суміші.  

5.1.17 Укріплення глин бітумними емульсіями не дозволяється.  
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5.2 Вимоги до мінеральних в’яжучих 

5.2.1  Цементи, що використовують для укріплення грунтів, повинні 

відповідати вимогам згідно з ДСТУ Б В.2.7-46, ДСТУ Б EN 197-1, ДСТУ Б 

В.2.7-112.  

5.2.2 Тужавлення цементу повинно починатися не раніше ніж через 2 

години після його замішування з водою. При початку тужавлення цементу 

раніше 2 годин в суміш необхідно вводити добавки, що сповільнюють 

тужавлення. Для підвищення міцності укріплених грунтів і зменшення витрат 

цементу доцільно використовувати тонкомолоті, в тому числі пластифіковані і 

гідрофобні цементи, при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні. 

5.2.3 Вапно, що використовують для укріплення грунтів, повинне 

відповідати вимогам згідно з ДСТУ Б В.2.7-90. Активність вапна, виражена 

сумарним вмістомвільних оксидів кальцію і магнію, повинна бути не менше              

55 %. 

5.2.4 Золи-виносу сухого уловлювання теплових електростанцій, що 

використовують для укріплення грунтів, повинні відповідати вимогам згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-205. 

5.2.5 Мелені гранульвані доменні шлаки, що використовують для 

укріплення грунтів, повинні відповідати вимогам згідно з ДСТУ Б В.2.7-302. 

5.2.6  Вапно, золи-виносу та активні шлаки відносяться до 

повільнотвердіючих неорганічних в’яжучих. Міцність зразків з грунтів, 

укріплених повільнотвердіючими неорганічними в’яжучими, визначають після 

90 діб твердіння. 

5.2.7 Ефективність золи-виносу, як мінерального в’яжучого, залежить від 

типу вугілля, з якого її отримують. Зола-винову, що отримана при згорянні 

бурого вугілля відноситься до  висококальцієвої золи і є «самореактивною» або 

«цементуючою» у присутності води. Зола-виносу, що отримана при згорянні 

антрацитового вугілля відноситься до низькокальцієвої золи і вимагає 

додавання вапна для підвищення інтенсивності тверднення у присутності води.  
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 5.2.8 Найбільше поширення для укріплення грунтів знаходить гашене 

вапно з високим вмістом кальцію, оскільки воно менш лужне ніж негашене 

вапно. Однак, негашене вапно є більш ефективним в’яжучим при укріпленні 

перезволожених грунтів. Введення вапна в грунт забезпечує зниження його 

числа пластичності, набрякання та збільшення міцності.  

5.3 Вимоги до органічних в’яжучих  

5.3.1 Органічні в’яжучі, що використовують для укріплення грунтів, 

повинні відповідати вимогам згідно з ДСТУ 4044, ДСТУ Б В.2.7-129, [1].  

5.3.2 Для укріплення грунтів дозволяється використовувати  емульсії 

бітумні катіонні марок ЕП-50, ЕС-50, бітуми нафтові дорожні рідкі марок                

БСГР 40/70;  БСГР 70/130; БПГР 40/70; БПГР 70/130, БПГЗ 40/70 та                       

БПГЗ 70/130, бітуми нафтовы в’язкі марок БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130 

та БНД 130/200. Рідкі бітуми вказаних марок та в’язкі бітуми використовують 

для укріплення грунтів  у спіненому стані.  

 5.4 Вимоги до комплексних в’яжучих 

5.4.1 Окремі складові комплексних в’яжучих повинні відповідати 

вимогам згідно з 5.2 та 5.3. 

5.5 Вимоги до добавок  

5.5.1 Для покращення зернового складу ґрунтів, що підлягають 

укріпленню, застосовують щебінь з природного каменю, щебінь з гравію, 

гравій, щебенево-піщані суміші, які відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-30. 

Дозволяється використовувати щебінь, пісок та щебенево-піщані суміші з 

доменних та сталеплавильних шлаків, які відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-

35, ДСТУ Б В.2.7-149, золошлакові суміші теплових електростанцій згідно з [2], 

горілі породи вугільних шахт, піски з відпрацьованих формувальних сумішей 

ливарного виробництва. 

5.5.2  При укріпленні глинистих ґрунтів вапном для прискорення процесів 

твердіння, підвищення міцності та водостійкості, повинні застосовуватися 

добавки згідно з додатком А, а саме: силікату натрію (рідке скло), хлористого 

кальцію, хлорного або сірчанокислого заліза, сірчанокислого натрію, 
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каустичної соди. Зазначені добавки застосовують в кількості (1 – 2) % від маси 

ґрунту.   

5.5.3 При укріпленні великоуламкових, піщаних і супіщаних ґрунтів 

разом з вапном слід застосовувати золи-виносу сухого відбору в кількості від 

15 % до 25 % від маси ґрунту. Доцільність використання зол-виносу, як 

покращуючих властивості добавок, продиктована їх здатністю вступати в 

реакцію хімічної взаємодії з вапном з утворенням гідросилікатів кальцію, які 

цементують мінеральні частинки і агрегати грунту в єдиний структурний 

комплекс.   

В глини піщанисті  і пилуваті з числом пластичності від 17 до 20 

належить додатково вводити вапно, або вапно разом з добавками хлористого 

кальцію.   

Використання хлористого кальцію при укріпленні піщаних і супіщаних 

грунтів вапном є обовязковим, а при укріплення суглинистих і глинистих 

грунтів – доцільним.  

5.5.4 Цемент, вапно, хлористий кальцій, вуглекислий натрій 

рекомендується використовувати для прискорення процесу твердіння суміші 

грунту з меленим активним шлаком або золою-виносу. Вказані матеріали, як 

добавки, забезпечують підвищення міцності, водо – та морозостійкості 

укріпленого грунту. Найбільш ефективним способом введення цементу та 

вапна, як добавок, є використання готового цементо-шлакового, цементо-

зольного, вапняно-шлакового та вапняно-зольного в’яжучих. Співвідношення 

між компонентами таких в’яжучих визначається лабораторним підбором складу 

сумішей. Водорозчинні добавки (хлористий кальцій, сода тощо) вводяться в 

суміш грунту з неорганічним в’яжучим разом з водою, загальна кількість якої 

визначається оптимальною вологістю. 

5.5.5 Інноваційними добавками для укріплених мінеральними вяжучими 

грунтів є рідкі полімерні емульсії на акриловій або вініл-ацетатній основі, а 

також хімічні добавки іонного типу.  Полімерні емульсії надають укріпленому 

цементогрунту підвищену деформативність,водо- і морозостійкість. Водний 
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розчин хімічної добавки іонного типу змінює заряд на поверхні глинистих 

часток за рахунок енергетичного обміну електричними зарядами між 

іонізованою водою і мінеральними частинками грунту. Добавка іонного типу 

дозволяє при меншій оптимальній вологості досягти більшої щільності 

укріпленого грунту і підвищеної водостійкості.  

5.5.6 Оптимальний вміст хімічних добавок визначають при підборі складу 

укріпленого грунту з урахуванням властивостей конкретних грунтів і прийнятої 

технології виконання робіт та забезпечення необхідних властивостей. 

5.6 Вимоги до води  

 5.6.1 Вода для приготування грунтів, укріплених в’яжучими, має 

відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-273. 

5.7 Вимоги до матеріалів для догляду за влаштованим шаром з 

укріпленого грунту 

5.7.1 Плівкоутворюючі матеріали для догляду за свіжовлаштованим 

шаром з укріпленого мінеральним або композиційним в’яжучим грунту повинні 

задовольняти такі вимоги: 

 добре розподілятись по поверхні влаштованого шару та утворювати 

суцільну плівку з достатньою вологоутримуючою здатністю і зчепленням з 

поверхнею протягом не менше ніж 28 діб; 

 бути безпечним для здоров’я працюючих при умові дотримання правил 

техніки безпеки; 

 не погіршувати процеси твердіння і довговічність укріпленого грунту; 

 період формування водонепроникної плівки при температурі повітря 

менше ніж 20 С повинен бути не більше ніж 1 година. 

Всі матеріали, які застосовуються для догляду за влаштованим шаром з 

укріпленого грунту, повинні задовольняти вимоги відповідних нормативних 

документів.  
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5.8 Вимоги до укріплених грунтів 

 5.8.1 Суміш ґрунту з в’яжучими повинна мати оптимальну вологість, яка 

після ущільнення забезпечує максимальну щільність укріпленого матеріалу 

згідно з ДСТУ Б В.2.1-12. 

5.8.2  Оптимальну кількість в’яжучого визначають шляхом підбору 

складу суміші грунту з в’яжучими та добавками за необхідності. Методика 

приготовлення та випробування зразків з грунту укріпленого в’яжучими 

наведена в додатку Б.  

5.8.3 Вимоги до фізико-механічних показників ґрунтів, укріплених 

неорганічними в’яжучими, наведені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Фізико-механічні показники ґрунту, укріпленого 

неорганічними в’яжучими  

Показники фізико-механічних 

властивостей укріпленого ґрунту 

Значення для марок 

М40 М20 М10 

Границя міцності при стиску 

водонасичених зразків, МПа, не 

менше ніж 

від 4,0 до 6,0 

включно 

від 2,0 до 3,9 

включно  

від 1,0 до 1,9 

включно 

Коефіцієнт морозостійкості, не 

менше ніж    0,75 0,70 0,65 

Примітка 1. Показники фізико-механічних властивостей ґрунтів, укріплених 

цементом, визначають для зразків у віці 28 діб.  

Примітка 2. Показники фізико-механічних властивостей ґрунтів,  

укріплених неорганічними  повільнотвердіючими в’яжучими, визначають 

для зразків у віці 90 діб.  
 

5.8.4 Вибір неорганічного в’яжучого та необхідних добавок визначають в 

залежності від властивостей вихідного ґрунту, а також умов роботи 

укріпленого ґрунту в шарах дорожніх одягів відповідно до ДБН В.2.3-4. 

 5.8.5 При підборі складів сумішей з ґрунтів, укріплених цементом або 

вапном,  орієнтовні значення кількості в’яжучих, оптимальної вологості як 

ґрунтів, так і сумішей ґрунтів з в’яжучими та гранулометричними добавками 

встановлюють згідно з таблицею 3. 
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Таблиця 3 – Орієнтовні значення вмісту неорганічних в’яжучих в 

укріплених грунтах та їх оптимальної вологості 

Найменування 

ґрунтів 

Орієнтовна кількість, 

% за масою 

Оптимальна вологість, 

% за масою 

цемент вапно грунт 
ґрунтова 

суміш 

Великоуламкові:         

щебенистий 3-5 - 3-5 3-5 

жорствяний 5-7 - 5-7 5-7 

Пісок 5-9 - 6-8 6-10 

Супісок 6-9 2-3 9-15 8-13 

Суглинок легкий 8-10 5-7 12-18 11-15 

Суглинок важкий 8-11 6-8 14-20 12-16 

Глина 10-14 7-9 16-26 14-18 

Примітка 1 Більший вміст цементу та вапна використовують для 

влаштування верхніх шарів основ, менші – для нижніх шарів. 
  

  

5.8.6 Вимоги до фізико-механічних показників ґрунтів, укріплених 

органічними в’яжучими, наведені в таблиці 4. 

  

Таблиця 4 – Фізико-механічні показники ґрунту, укріпленого 

органічними в’яжучими  

Показники фізико-механічних властивостей 

укріпленого ґрунту 
Величина 

Границя міцності при стиску неводонасичених 

зразків за температури:             20 ºС, МПа 1,2,   не менше 

                                                     50 ºС, МПа 0,7,   не менше 

Границя міцності при стиску водонасичених 

зразків за температури 20 ºС, МПа  0,6,   не менше  

Набухання, % за об’ємом 5,      не більше 

Коефіцієнт морозостійкості 0,6,   не менше 

Примітка 1. Показники фізико-механічних властивостей ґрунтів,  

укріплених органічними в’яжучими, визначають для зразків у віці 7 діб.  
  

5.8.7 При підборі складів сумішей з ґрунтів, укріплених органічними 

в’яжучими,  орієнтовні значення вмісту в’яжучих та оптимальної вологості 

встановлюють згідно з таблицею 5. 
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 Таблиця 5  - Орієнтовні значення вмісту органічних в’яжучих в 

укріплених грунтах та їх оптимальної вологості 

Найменування 

ґрунтів 

Орієнтовна кількість 

в’яжучих, % за масою Оптимальна 

вологість,   % за масою 

 

бітуму 
бітумної 

емульсії  

 

Ґрунту 
Ґрунтової 

суміші 

 

 

Великоуламковий 

щебенистий 
3-5 3-5 3-5 2-4   

Великоуламковий 

жорствяний 
4-6 4-6 5-7 4-5   

Пісок 4-6 4-6 6-8 4-8   

Супісок 5-8 5-7 9-15 6-11   

Суглинок легкий 6-8 5-7 12-18 8-12   

Суглинок важкий 8-10 6-8 14-20 9-12   

Глина 8-10 6-8 16-26 11-15   

Примітка 1.   Наведена кількість бітумної емульсії за вмістом бітуму   

  

5.8.8 Вимоги до фізико-механічних показників ґрунтів, укріплених 

комплексними в’яжучими, наведені в таблиці 6. 

 

Таблиця 6 – Фізико-механічні показники ґрунту, укріпленого 

комплексними в’яжучими  

Показники фізико-механічних 

властивостей укріпленого ґрунту 

Значення для марок 

М45 М25 М15 

Границя міцності при стиску 

водонасичених зразків, за 

температури 20 ºС, МПа 

від 4,5 до 6,5 

включно  

від 2,5 до 4,5 

включно 

від 1,5 до 2,4 

включно 

Коефіцієнт морозостійкості, не 

менше 0,75 0,75 0,65 

Примітка 1.  Показники фізико-механічних властивостей ґрунтів, 

укріплених комплексними в’яжучими, визначають для зразків у віці 28 діб.   
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5.8.9 При підборі складів сумішей з ґрунтів, укріплених комплексними 

в’яжучими,  орієнтовні значення вмісту в’яжучих та оптимальної вологості 

встановлюють згідно з таблицею 7. 

 

Таблиця 7 - Орієнтовні значення вмісту основних компонентів 

комплексних в’яжучих в укріплених грунтах та їх оптимальної вологості 

Найменування 

ґрунтів 

Орієнтовний вміст 

в’яжучих, 

% за масою 

Оптимальна вологість, 

% за масою 
 

Ґрунту Ґрунтової сумішей 
 

бітум цемент вапно  

Великоуламкові:             

щебенистий 2 3-4 - 3-5 2-4   

жорствяний 2 4-6   5-7 4-5   

Пісок 2 5-7 - 6-8 4-8   

Супісок 2,5 5-8 2-3 9-15 6-11   

Суглинок 

легкий 
2,5 6-8 4-7 12-18 8-12   

Суглинок  

важкий 
3,0 6-9 5-8 14-20 9-12   

Глина 3,0 8-12 7-9 16-26 11-15   

Примітка 1.  Кількість бітумної  емульсії визначається у перерахунку на 

вміст у її складі бітуму.  

Примітка 1.  Кількість вапна (В) в таблиці надана з розрахунку на вміст 

активних СаО+MgO.  Перерахунок на товарне вапно (ВТ ) з урахуванням 

його активності “а” виконують за формулою   

  

  

 

6 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ 

 

6.1 Загальні положення 

6.1.1 Виконання робіт з влаштування шарів дорожнього одягу з 

укріплених грунтів необхідно виконувати при температурі повітря не нижче 

ніж 5 °С і закінчуватися не менше ніж за 28 діб до початку періоду осінніх 

дощів або стійкої температури повітря восени нижче ніж 5 °С. 
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6.1.2 Роботи з влаштування шарів дорожнього одягу автомобільних доріг 

з укріплених грунтів виконують згідно з розробленими проектом виконання 

робіт та  технологічним регламентом (за необхідності). 

6.1.3 До початку будівництва шару дорожнього одягу з укріплених 

грунтів влаштовують під’їзди для транспортування грунту, в’яжучих, води та 

добавок до місця виконання робіт. 

6.1.4 Для укріплення грунтів всі мінеральні в’яжучі можуть 

використовуватись як у сухому (сипучому) стані, так і у вигляді суспензії. 

Перевагу слід надавати застосуванню мінеральних в’яжучих у вигляді 

суспензії, порівняно з дисперсним станом, для уникнення їх втрати при 

наявності вітру  та забезпечення більш рівномірного розподілу. 

6.1.5 Як органічні в’яжучі при укріпленні грунтів використовують бітумні 

емульсії повільнорозпадні та бітуми у спіненому стані. 

6.2 Влаштування шару дорожнього одягу з ґрунту, укріпленого  

мінеральними в’яжучими,  безпосередньо на дорозі  

6.2.1 Перед влаштуванням шару основи дорожнього одягу з укріпленого 

грунту необхідно виконати наступні підготовчі роботи: 

- забезпечити готовність земляного полотна згідно з ДБН В.2.3-4; 

- підготувати тимчасові під’їзні шляхи для подачі грунту та матеріалів до 

місця виконання робіт; 

- виконати геодезичні розбивочні роботи, для забезпеченння дотримання 

проектної товщини, ширини шару основи з укріпленого грунту з увахуванням 

того, що його належить влаштовувати ширшим за шар покриття не менше ніж 

на 0,3 м з кожного боку, та поперечних похилів; 

- забезпечити водовідвід; 

- облаштувати узбіччя для створення бічних упорів для ущільнення 

укріпленого грунту. 

6.2.2 Роботи з влаштування шару дорожнього одягу з укріпленого грунту 

виконують поточним методом на двох захватках. На першій захватці 

виконують наступні технологічні операції: 
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- транспортування та вивантаження грунту на готове земляне полотно; 

- розрівнювання грунту та профілювання поверхні шару; 

- зволоження грунту водою (за необхідності); 

- попереднє ущільнення грунту в шарі самохідниим котком. 

6.2.2.1 Транспортування грунту виконують за допомогою автомобілів-

самоскидів або скреперів. 

6.2.2.2 Попереднє розрівнювання грунту виконують автонгрейдером на 

всю ширину шару. За необхідноз воложують грунт поливально-мийною 

машиною для забезпечення його оптимальної вологості. Остаточне 

розрівнювання грунту та профілювання шару виконують автогрейдером. У 

випадку недостатньої ширини для розвороту автогредера на кінці захваток 

влаштовують тимчасові з’їзди. 

6.2.2.3 Попереднє ущільнення грунту виконують самохідним котком 

масою 12 – 14 т за 4 проходи по одному сліду. Рух котка при ущільнення 

виконують від узбіччя до вісі з перекриттям сліду на 1/3 ширини вальця. 

6.2.3 На другій захватці виконують наступні технологічні операції: 

- за необхідності на поверхню шару з грунту розподіляють 

гранулометричні добавки для забезпечення необхідних властивостей вихідного 

грунту; 

- завантаження цементорозподілюювача дисперсним мінеральним 

в’яжучим або його суспензією та розподілення по поверхні розпушеного шару 

грунту (у разі використання ресайклера, як грунтозмішувальної машини, 

мінеральні в’яжучі або їх суміш можна подавати в робочу камеру у вигляді 

суспензії за допомогою механізму, зчепленого з ним, який входить в його 

комплектацію, а також можна вводити різні водорозчинні добавки через 

систему автоматизованого дозування води, або інші рідкі не водорозчинні 

добавки через систему дозування органічного в’яжучого); 

- перемішування грунтозмішуючою машиною грунту з мінеральним 

в’яжучим із додаванням води до оптимального вмісту; 
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- попереднє ущільнення суміші грунту з мінеральним в’яжучим 

самохідним вібраційним кулачковим котком; 

- планування суміші та профілювання поверхні шару; 

- остаточне ущільнення укріпленого грунту самохідним гладковальцевим 

котком; 

-  догляд за влаштованим шаром. 

6.2.3.1 Розподілення мінерального в’яжучого у дисперсному стані по 

поверхні шару грунту необхідно здійснювати цементорозподілювачем з 

автоматичним контролем його витрати. За відсутності вказаного  

цементорозподілювача можливо використовувати розподілювач, який 

рухається зі схваленою швидкістю, яка забезпечує проектну витрату 

мінерального в’яжучого. Для мінімізації пилоутворення та втрат мінерального 

в’яжучого розподільчий механізм повинен бути закритим брезентовим рукавом, 

який простягається до поверхні шару грунту. Необхідно уникати розподілення 

дисперсного мінерального в’яжучого у вітряну погоду.    

6.2.3.2 Швидкість руху грунтозмішувальної машини, частота обертання 

подрібнюючого барабана залежать від товщини шару грунту, що укріплюється, 

і повинні бути призначені таким чином, щоб отримана суміш відповідала 

вимогам щодо агрегатного стану згідно з 5.1.11. Якщо після одного проходу 

грунтозмішувальної машини суміш за агрегатним станом не відповідає вимогам 

5.1.11, здійснюють повторне перемішування. Довжину захваток необхідно 

вибирати таким чином, що мінімізувати утворення поздовжніх та поперечних 

стиків із затверділим матеріалом.  

6.2.3.3 Однорідність змішування грунту з мінеральним в’яжучим по всій 

ширині зебезпечується перекриттям попереднього проходу грунтозмішувальної 

машини по всій довжині на ширину, що відповідає товщині укріплюваного 

шару грунту але не менше 15 см. У разі використання ресайклера, як 

грунтозмішувальної машини, в’яжуче в зону перекриття смуг повторно не 

подається. 
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6.2.3.4 Відразу після закінчення перемішування грунту з мінеральним 

в’яжучим виконують попереднє ущільнення суміші самохідним вібраційним 

кулачковим котком, починаючи від кромки шару, з наступним зміщенням котка 

до вісі проїзної частини. Перекриття попереднього слуду котка наступним 

повинне біти не менше 1/3 ширини сліду, а швидкість руху котка (1,5 – 2,0) 

км/год. Вологість суміші при ущільненні повинна бути на (2 – 3) % більшою від 

оптимальної. 

6.2.3.5 Планування і профілювання поверхні шару з укріпленого грунту 

виконують круговими проходами автогрейдера, починаючи від краю, з 

наступним зміщенням до вісі проїзної частини. Кут нахилу ножа автогрейдера 

встановлюють залежно від проектного поперечного профілю. 

6.2.3.6 Після профілювання поверхні шару з укріпленого грунту 

виконують остаточне ущільнення самохідним гладковальцевим котком. При 

остаточному ущільненні забороняється робота котка в режимі вібрації.  

6.2.3.7 Кількість проходів котків, яку приймають за результатами 

ущільнення суміші на пробній захватці, повинна забезпечити щільність, яка 

становить не менше 98 % від максимальної сухої щільності. 

6.2.3.8 Після завершення ущільнення виконують розподілення 

плівкоутворюючого матеріалу по поверхні влаштованого шару. Якщо до 

розподілення плівкоутворюючого матеріалу поверхня шару  починає висихати, 

про що свідчить її побіління, слід виконати зрошування поверхні водою та 

виконати нанесення плівкоутворюючого матеріалу. Для цього можливо 

використовувати швидкорозпадну бітумну емульсію у кількості (0,8 – 1,2) л/м2.  

6.2.3.9 Рух технологічного транспорту по влаштованому шару з 

укріпленого мінеральним в’яжучим грунту дозволяється не раніше ніж через 7 

діб. 

6.2.3.10 Послідовність влаштування шару дорожнього одягу з грунту, 

укріпленого вапном, має свої особливості і включає, порівняно з цементом, 

золою-виносу та активним шлаком, наступні додаткові технологічні операції: 
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- початкове перемішування грунту з вапном грунтозмішувальною 

машиною до отримання рівномірного кольору суміші з максимальним розміром 

агрегатів 50 мм; 

- ущільнення суміші грунту з вапном за допомогою гладковальцевого або 

пневматичного котка до щільності, яка становить не менше 65 % від 

максимальної сухої щільності, щоб запобігти надмірному її висиханню; 

- витримка суміші грунту з вапном для її дозрівання не менше ніж  1 добу 

та не більше ніж 7 діб; 

- кінцеве перемішування суміші грунту з вапном грунтозмішувальною 

машиною (за необхідності, на етапі кінцевого перемішування вводять добавки, 

що активізують процес твердіння) до отримання однорідної суміші, яка за 

агрегатним станом відповідає вимогам згідно з 5.1.11. 

6.2.3.11  Орієнтовний перелік машин і механізмів для виконання робіт з 

влаштування шару дорожнього одягу з ґрунту, укріпленого  мінеральними 

в’яжучими,  безпосередньо на дорозі, наведено в таблиці 8.   

  

 Таблиця 8 – Орієнтовний склад ланки машин і механізмів для 

влаштування шару дорожнього одягу безпосередньо на дорозі з грунту, 

укріпленого мінеральним  в’яжучим  

Ч.ч. Найменування машин і механізмів 
Кількість, 

шт. 

1 Ґрунтозмішувальна машина 1 

2 Установка для приготування та розподілення або введення 

суспензії або цементорозподілювач 1 

3 Щебенерозподілювач 1 

4 Цементовоз  2 

5 Поливомийна машина 2 

6 Автогрейдер середнього типу 1 

7 Коток вібраційний кулачковий 1 

8 Коток гладковальцевий 2 

Примітк Примітка 1. При використанні причіпного цементорозподілювача у склад 

ланки машин необхідно  вводити трактор. 
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6.3 Влаштування шару дорожнього одягу з ґрунту, укріпленого  

органічними в’яжучими,  безпосередньо на дорозі  

6.3.1 Перед влаштуванням шару основи дорожнього одягу з укріпленого 

грунту необхідно виконати підготовчі роботи згідно з 6.2.1. 

6.3.2 При влаштування шару дорожнього одягу з грунту, укріпленого 

органічними в’яжучими, на першій захватці виконують технологічні операції, 

аналогічні при роботах з влаштування шару з грунту, укріпленого 

мінеральними в’яжучими згідно з 6.2.2. 

6.3.3 На другій захватці при використанні повільнорозпадних бітумних 

емульсій виконують наступні технологічні операції: 

- за необхідності на поверхню шару з грунту розподіляють 

гранулометричні добавки для забезпечення необхідних властивостей вихідного 

грунту; 

- завантаження автогудронатора бітумною емульсією та її розподілення 

по поверхні розпушеного шару грунту (у разі використання ресайклера, як 

грунтозмішувальної машини, емульсію подають в робочу камеру з бітумовоза, 

зчепленого з ним, через автоматизовану систему дозування органічного 

в’яжучого); 

- перемішування грунтозмішуючою машиною грунту з бітумною 

емульсією із додаванням води до оптимального вмісту, за необхідності; 

- попереднє ущільнення суміші грунту з бітумною емульсією самохідним 

вібраційним кулачковим котком; 

- планування суміші та профілювання поверхні шару; 

- остаточне ущільнення укріпленого грунту самохідним гладковальцевим 

котком. 

Для прискорення формування структури в грунт рекомендується 

додавати 1 % цементу. Рух технологічного транспорту дозволяється не раніше 

ніж через 10 діб. 
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6.3.4 Укріплення грунтів спіненими бітумами безпосередньо на дорозі 

необхідно виконувати з використанням ресайклерів. При цьому  виконують 

наступні технологічні операції: 

- за необхідності на поверхню шару з грунту розподіляють 

гранулометричні добавки для забезпечення необхідних властивостей вихідного 

грунту; 

- завантаження бітумовоза гарячим бітумом та приєднання його до 

ресайклера; 

- перемішування грунту ресайклером з подачею через автоматизовану 

систему дозування спіненого бітуму в робочу камеру із додаванням води до 

оптимального вмісту, за необхідності; 

- попереднє ущільнення суміші грунту зі спіненим бітумом самохідним 

вібраційним кулачковим котком; 

- планування суміші та профілювання поверхні шару; 

- остаточне ущільнення укріпленого грунту самохідним гладковальцевим 

котком. 

Для прискорення формування структури в грунт рекомендується 

додавати  1  % цементу. Рух технологічного транспорту дозволяється не раніше 

ніж через 10 діб. 

6.3.5  Орієнтовний перелік машин і механізмів для виконання робіт з 

влаштування шару дорожнього одягу з ґрунту, укріпленого  органічними 

в’яжучими,  безпосередньо на дорозі, наведено в таблиці 9.   
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Таблиця 9 – Орієнтовний склад ланки машин і механізмів для 

влаштування шару дорожнього одягу безпосередньо на дорозі з грунту, 

укріпленого органічними  в’яжучими  

Ч.ч. Найменування машин і механізмів 
Кількість, 

шт. 

1 Ґрунтозмішувач, ресайклер  1 

2 Щебенерозподілювач 1 

3 
Бітумовоз для бітуму або автогудронатор для бітумної 

емульсії 
2 

4 Поливомийна машина  2 

5 Автогрейдер середнього типу 1 

6 Коток вібраційний кулачковий 1 

6 Коток гладковальцевий 2 
  

6.4 Влаштування шару дорожнього одягу з ґрунту, укріпленого  

комплексними в’яжучими,  безпосередньо на дорозі  

6.4.1 Перед влаштуванням шару основи дорожнього одягу з укріпленого 

грунту необхідно виконати підготовчі роботи згідно з 6.2.1. 

6.4.2 При влаштування шару дорожнього одягу з грунту, укріпленого 

комплексними в’яжучими, на першій захватці виконують технологічні операції, 

аналогічні при роботах з влаштування шару з грунту, укріпленого 

мінеральними в’яжучими згідно з 6.2.2. 

6.4.3 На другій захватці при використанні мінеральних в’яжучих і 

повільнорозпадних бітумних емульсій виконують наступні технологічні 

операції: 

- за необхідності на поверхню шару з грунту розподіляють 

гранулометричні добавки для забезпечення необхідних властивостей вихідного 

грунту; 

- завантаження цементорозподілюювача дисперсним мінеральним 

в’яжучим або його суспензією та розподілення по поверхні розпушеного шару 

грунту  

- перемішування грунтозмішуючою машиною грунту з мінеральним 

в’яжучим; 
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- завантаження автогудронатора бітумною емульсією та її розподілення 

по поверхні розпушеного шару суміші грунту з мінеральним в’яжучим; 

- перемішування грунтозмішуючою машиною грунту з бітумною 

емульсією із додаванням води до оптимального вмісту, за необхідності; 

 - попереднє ущільнення суміші грунту з комплексним в’яжучим 

самохідним вібраційним кулачковим котком; 

- планування суміші та профілювання поверхні шару; 

- остаточне ущільнення укріпленого грунту самохідним гладковальцевим 

котком; 

-  догляд за влаштованим шаром. 

6.4.4 При  використанні ресайклера, як грунтозмішувальної машини, 

бітумну емульсію, суспензію мінерального в’яжучого та воду подають в робочу 

камеру одночасно через автоматизовану систему дозування води, органічного 

та мінерального в’яжучих). 

6.4.5 Укріплення грунтів одночасно  мінеральними в’яжучими і 

спіненими бітумами безпосередньо на дорозі необхідно виконувати з 

використанням ресайклерів. При цьому виконують наступні технологічні 

операції: 

- за необхідності на поверхню шару з грунту розподіляють 

гранулометричні добавки для забезпечення необхідних властивостей вихідного 

грунту; 

- завантаження бітумовоза гарячим бітумом та приєднання його до 

ресайклера; 

- приготування суспензії мінерального в’яжучого у причіпному блоці до 

ресайклера; 

Завантаження поливально-мийної машини водою та приєднання її до 

ресайклера; 

- перемішування грунту ресайклером з подачею через автоматизовану 

систему дозування спіненого бітуму та суспензії мінерального в’яжучого в 

робочу камеру із додаванням води до оптимального вмісту, за необхідності; 
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- попереднє ущільнення суміші грунту з комплексним в’яжучим 

самохідним вібраційним кулачковим котком; 

- планування суміші та профілювання поверхні шару; 

- остаточне ущільнення укріпленого грунту самохідним гладковальцевим 

котком; 

-  догляд за влаштованим шаром. 

6.4.6  Орієнтовний перелік машин і механізмів для виконання робіт з 

влаштування шару дорожнього одягу з ґрунту, укріпленого  комплексними 

в’яжучими,  безпосередньо на дорозі, наведено в таблиці 10.   

  

 Таблиця 10 – Орієнтовний склад ланки машин і механізмів для 

влаштування шару дорожнього одягу безпосередньо на дорозі з грунту, 

укріпленого комплексними  в’яжучими  

Ч.ч. Найменування машин і механізмів 
Кількість, 

шт. 

1 Ґрунтозмішувач, ресайклер 1 

2 Щебенерозподілювач 1 

3 Установка для приготування суспензії мінерального 

в’яжучого або цементорозподілювач  1 

4 Цементовоз  2 

5 Бітумовоз з підігрівом  2 

6 Поливомийна машина  2 

7 Автогрейдер середнього типу 1 

8 Коток вібраційний кулачковий 1 

9 Коток гладковальцевий  2 

Примітка 1. При використанні причіпного цементорозподілювача в склад 

машин необхідно вводити трактор. 

 

6.5 Влаштування шару дорожнього одягу з укріпленого ґрунту, 

приготовленого в стаціонарній грунтозмішувальній установці 

6.5.1 Процес приготування укріплених грунтів в стаціонарних 

грунтозмішувальних установках примусової дії складається з дозування та 

подачі в змішувач грунту, в’яжучого, води, за необхідності добавок різного 
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функціонального призначення, їх перемішування до досягнення однорідного 

стану.  

6.5.2 Постійні або тимчасові бази з приготування укріплених грунтів в 

стаціонарних грунтозмішувальних установках повинні бути облаштовані 

майданчиками для зберігання грунту, складами для зберігання в’яжучих та 

добавок, а також механізованими вузлами їх подавання в накопичуючі бункери 

і дозатори.  

6.5.3 Влаштування шару дорожнього одягу з укріплених грунтів, 

приготовлених в стаціонарних грунтозмішувальних установках, необхідно 

виконувати за допомогою самохідного укладача або автогрейдера з 

забезпеченням необхідної товщини шару. Укладання укріпленого грунту 

необхідно виконувати на грунту земляного полотна при його оптимальній 

вологості.  

6.5.4 Ущільнення укріпленого грунту в шарі виконують відповідно до 

вимог 6.2.3.4, 6.2.3.6, 6.2.3.7.  

6.5.5 Догляд за шаром з укріпленого ґрунту, що містить мінеральне  або 

комплексне в’яжуче, повинен виконуватись згідно з 6.2.3.8.  

6.5.6  Орієнтовний перелік машин і механізмів для виконання робіт з 

влаштування шару дорожнього одягу з укріпленого ґрунту,  приготовленого в 

стаціонарній грунтозмішувальній установці, наведено в таблиці 11.   

  

 Таблиця 11 – Орієнтовний склад ланки машин і механізмів для 

влаштування шару дорожнього одягу з укріпленого ґрунту,  приготовленого в 

стаціонарній грунтозмішувальній установці 

Ч.ч. Найменування машин і механізмів 
Кількість, 

шт. 

1 Агрегат  з дозатором для подачі ґрунту  1 

2 Навантажувач або бульдозер  1 

3 
Грунтозмішувальна установка з бункером для готової 

суміші  1 

4 Цементовоз  2 

5 Поливомийна машина   2 
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 Продовження таблиці 11 

 

7 ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ 

7.1 Загальні положення 

7.1.1 При влаштуванні шару дорожнього одягу з укріплених грунтів 

здійснюють контроль за дотриманням вимог будівельних норм та нормативних 

документів.  

7.1.2 Перед початком робіт з влаштування шару дорожнього одягу з 

укріплених грунтів перевіряють: 

 готовність під’їздів для подачі грунту, в’яжучих, добавок, води та 

укріпленого грунту до місця укладання; 

 готовність грунтозмішуючої установки, грунтозмішувача і комплекту 

машин до роботи; 

 наявність основних матеріалів для приготування суміші та допоміжних 

для захисту шару з укріпленого грунту від атмосферного впливу. 

7.1.3 При приготуванні суміші та влаштуванні шару дорожнього одягу з 

укріплених грунтів здійснюють контроль відповідно до розробленого проекту 

виконання робіт на даному об’єкті та технологічного регламенту (за 

необхідності): 

 якість вихідних матеріалів; 

− склад укріпленого грунту і призначене дозування матеріалів; 

− режими приготування суміші, її однорідність; 

− опітимальну вологість укріпленого грунту перед ущільненням; 

− відповідність міцності та морозостійкості укріпленого грунту заданій 

марці шляхом виготовлення і випробування контрольних зразків; 

− тривалість транспортування, технологічні режими укладання та 

ущільнення укріпленого грунту; 

− умови тужавіння і набору міцності укріпленого грунту у задані строки; 

6 Самохідний укладач або автогрейдер  1 

7 Коток вібраційний кулачковий 1 

8 Коток гладковальцевий  2 
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− здійснювати ведення технічної звітності з контролю якості матеріалів, 

приготування суміші, визначення міцності і морозостійкості. 

  7.2 Вхідний контроль  

  7.2.1 Всі матеріали: ґрунти, мінеральні та органічні в’яжучі, кам'яні 

матеріали (щебінь, гравій, жорства пісок, відсів), вода, поверхнево-активні 

речовини та добавки, які доставляються для влаштування шарів дорожніх 

одягів з укріпленого грунту  необхідно перевіряти на відповідність їх 

властивостей чинним нормативним документам. 

7.2.2 Для цементу необхідно виконувати перевірку показників нормальної 

густоти, строків тужавлення згідно з ДСТУ Б В.2.7-185, стандартної міцності 

згідно з ДСТУ Б В.2.7-187. Відбір проб цементу необхідно здійснювати згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-44. 

7.2.3 Перевірку відповідності фізико-механічних показників щебеню, 

гравію, жорстви, супутніх продуктів виробництва необхідно проводити згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-71, ГОСТ 23845відсіву згідно з ДСТУ Б В.2.7-232. Фізико-

механічні показники ґрунтів визначають згідно з ДСТУ Б В.2.1-17, зерновий 

склад згідно з ДСТУ Б В.2.1-19. Відбір проб проводять з кожних 2000 м3 

матеріалу. 

7.2.4 Контроль якості води для виготовлення укріплених грунтів 

необхідно здійснювати згідно з ДСТУ Б В.2.7-273 (ГОСТ 23732), вапна згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-90, золи-виносу згідно з ДСТУ Б В.2.7-205, активних шлаків з 

ДСТУ Б В.2.7-302. 

7.2.5 Контроль властивостей бітуму необхідно виконувати згідно з 

ДСТУ 4044, ГОСТ 4333, ГОСТ 11501, ГОСТ 11503, ГОСТ 11505,                   

ГОСТ 11506, ГОСТ 11507, ГОСТ 17789, ГОСТ 18180, ГОСТ 20739. Відбір 

проб проводять згідно з ГОСТ 2517.  

7.2.6 Перевірку відповідності фізико-механічних показників емульсії 

бітумної дорожньої необхідно виконувати згідно з ДСТУ Б В.2.7-129. Відбір 

проб проводять згідно з ГОСТ 2517.  

7.3 Операційний контроль 
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7.3.1 При операційному контролі якості робіт з влаштування шарів 

дорожніх одягів з укріплених грунтів не рідше ніж через кожні 50 м 

здійснюють контроль параметрів згідно з ДБН В.2.3-4. Контроль включає: 

дотримання проектних показників розміщення осьової лінії в плані, висотних 

відміток, поперечних похилів, товщини, ширини та щільність матеріалу шару. 

7.3.2 Операційний контроль якості укріпленого грунту потрібно 

здійснювати шляхом лабораторних випробувань проб та за зовнішніми 

ознаками. Якісно перемішана суміш з оптимальною кількістю  не повинна мати 

необроблених частинок. Вологість суміші грунту з в’яжучим необхідно 

перевіряти періодично в процесі перемішування і перед ущільненням. 

Оптимально зволожена ґрунтова суміш повинна утворювати в руці 

контролюючого грудку без виділення води. 

7.3.3 Якщо відповідно до положень 7.2.2 цього стандарту буде виявлено, 

що суміш грунту з в’яжучим недостатньо перемішана, влаштування шару з неї 

не дозволяється. При влаштуванні шару з укріпленого грунту безпосередньо на 

дорозі неоднорідну суміш піддають додатковому перемішуванню.  

7.4.4 Перед профілюванням суміші на кожній ділянці не рідше, ніж через 

(250 ± 50) м належить відбирати проби готової суміші для визначення її фізико-

механічних властивостей. Товщину шару в ущільненому стані необхідно 

контролювати промірами щупом в (4 ± 1) точках поперечника з кроком                 

(15±5) м. 

8 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 

Приймання закінчених та прихованих робіт здійснюється згідно з 

розділом 21 ДБН В.2.3-4.  

9 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 

 9.1 При влаштуванні шарів дорожніх одягів з укріплених грунтів 

необхідно дотримуватись вимог безпеки згідно з НПАОП 63.21-1.01,                

НПАОП 26.30-1.04 та ДБН В.1.1-7. 
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 9.2 Концентрація шкідливих та небезпечних речовин у повітрі робочої 

зони не повинна перевищувати гранично допустимі концентрації для: 

аліфатичних амінів – 1 мг/м3; суми насичених, ненасичених та ароматичних 

вуглеводнів – 300 мг/м3; парів ксилолу – 50 мг/м3; парів бензолу – 15/5 мг/м3; 

парів толуолу – 50 мг/м3; парів фенолу – 0,3 мг/м3; пилу  - 6 мг/м3 згідно з  

ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.014, ГОСТ 12.1.016, [3], [4] та [5]. Періодичність 

контролю шкідливих речовин у повітрі робочої зони необхідно здійснювати 

згідно з ГОСТ 12.1.005. 

9.3 Рівень шумового навантаження на працюючих при застосуванні 

грунтових сумішей не повинен перевищувати 80,0 дБ “А” екв. згідно з  

ДСН 3.3.6.037. 

9.4 Згідно з ДСН 3.3.6.039 та ДСТУ ГОСТ 12.1.012 еквівалентні рівні 

загальної вібрації на робочих місцях не повинні перевищувати 92 дБ. 

9.5 У разі займання органічного в’яжучого засобами гасіння мають бути: 

піни, пісок, вогнегасний порошок. Для гасіння не великих осередків пожежі 

можна використовувати вуглекислий газ. 

9.6 Виробничі процеси повинні проводитись з урахуванням вимог 

пожежної безпеки, електростатичної іскробезпеки та виробничої безпеки 

відповідно до ДСТУ 3273, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.044 (ИСО 

4589-84), ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.4.124, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002,  

НАПБ А.01.001. Робочі місця повинні бути організовані згідно з  

ДСТУ ГОСТ 12.2.061. 

9.7 Не допускається виконувати виробничі операції на несправному 

обладнанні та при відключених контрольно-вимірювальних приладах, за якими 

визначаються технологічні параметри: температура, концентрація парів, тиск 

тощо. 

9.8 Технологічне обладнання за нормальних режимів роботи повинно 

бути пожежобезпечним, а у разі небезпечних несправностей та аварій 

необхідно передбачати захисні заходи, що обмежують масштаб і наслідки 

пожежі. 
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9.9 Рівень шумового навантаження на робочих місцях вимірюється згідно 

з ГОСТ 12.1.050. 

9.10 Освітленість робочих місць контролюють згідно з ДСТУ Б В.2.2-6 та 

ДБН В.2.5-28. 

9.11 Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях  

контролюють згідно з ДСН 3.3.6.039. 

9.12 Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів 

сировинних матеріалів, які використовуються для всіх видів будівництва без 

обмежень (І клас), не повинна перевищувати 370 Бк∙кг-1 . 

Сировинні матеріали, у яких ефективна сумарна питома активність 

природних радіонуклідів знаходиться у межах (370-740) Бк∙кг-1 (ІІ клас), не 

можна використовувати для дорожнього і промислового будівництва у межах 

території населених пунктів і зон перспективної забудови. 

9.13 Грунти та пісок за характером шкідливості і ступенем впливу на 

організм людини відносяться до малонебезпечних речовин (ІV клас небезпеки 

згідно з ГОСТ 12.1.007). 

9.14 Бітуми є горючими речовинами з температурою спалаху вище ніж 

220 °С. При роботі з ними необхідно дотримуватись вимог НАПБ А.01.001, а 

також ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.4.009. 

9.15 До робіт, пов’язаних з будівництвом шарів дорожніх одягів, з 

укріплених грунтів допускаються особи, які пройшли інструктаж з техніки 

безпеки і перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідно до вимог 

НАПБ А.01.001, НАПБ Б.02.005, НАПБ Б.06.001 та НПАОП 63.21-1.01. 

 

10 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

10.1 При приготуванні, транспортуванні та використанні грунтів, 

укріплених в’яжучими, необхідно дотримуватись вимог ДСТУ 4462.3.01,          

ДСТУ 4462.3.02 щодо недопущення забруднення ґрунтів і водоймищ. 
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10.2 Викиди в атмосферу шкідливих речовин не повинні перевищувати 

гранично допустимих викидів (ГДВ), що встановлені вимогами ГОСТ 17.2.3.02 

та відповідно до вимог санітарного законодавства.  

10.3 Порядок накопичення, транспортування, знешкодження та 

захоронення некондиції та інших відходів, що утворилися у процесі 

будівництва шарів дорожніх одягів, повинен відповідати вимогам  

ДСТУ 4462.3.02.  

10.4 Обладнання і комунікації повинні бути герметизовані, викиди в 

атмосферу (вентвикиди) не повинні перевищувати норм, встановлених               

ГОСТ 17.2.3.02. 

10.5 Умови відведення стічних вод при приготуванні та застосуванні 

укріплених грунтів повинні відповідати СанПиН 4630. 

10.6 При технологічній температурі (160-170) °С нагрівання бітумів не 

відбувається надходження канцерогенних та мутагенних речовин у навколишнє 

середовище. 

10.7 Контроль за вмістом летких речовин, що викидаються в атмосферне 

повітря в процесах використання гарячих герметизуючих матеріалів, повинен 

здійснюватись згідно з вимогами [3] та [6]. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

  

ПЕРЕЛІК ДОБАВОК ДЛЯ УКРІПЛЕНИХ ГРУНТІВ ТА ЇХ 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Таблиця А.1 – Перелік добавок для регулювання процесу 

структуроутворення укріплених грунтів  

  

Призначення Назва добавки 

Підвищення водо- і 

морозостійкості 

ґрунтів, укріплених 

цементом  

Лігносульфонат технічний  

Кубовий залишок виробництва синтетичних 

жирних кислот  

Рідина гідрофобізуюча ГЖ 136-41 

Етилсиліконат натрію ГКЖ-10 

Wacker BS Powder A 

Підвищення 

деформативності, 

міцності, водо- і 

морозостійкості 

ґрунтів, укріплених 

цементом  

Дивінілстирольний латекс СКС-65 ГП 

Катіонний латекс Butonal NS 198   

Полидор 

LDC+12 

Enviro Solution JS 

M10+50  

AggreBind 

Прискорення процесів 

твердіння, 

підвищення міцності, 

водо- і 

морозостійкості 

ґрунтів  укріплених 

цементом або вапном 

Хлорид кальцію 

Сульфат заліза 

Сульфат натрію  

Їдкий натр (каустична сода) 

Вуглекислий натрій  

Двовуглекислий натрій  

Силікат натрію (рідке скло) 

Сірчанокислий амоній  

Прискорення процесів 

твердіння ґрунтів, 

укріплених повільно-

твердіючими 

в'яжучими з відходів 

промисловості  

Силікат натрію або калію (рідке скло)  

Хлорид  кальцію  

Гідроксид натрію (каустична сода) 

Нітрат кальцію  

Хлорид натрію  

Хлорид залізу 

Сірчанокисле залізо 
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Продовження таблиці А1 

Протиморозні добавки 

при зміцненні ґрунтів 

цементом  

Хлорид кальцію  

Хлорид натрію  

Нітрат кальцію 

Нітрит-нітрат-хлорид кальцію  

Лігносульфонат технічний  

Стабілізатори та 

гідрофобізатори  грунтів 

ГРБ-1, ГРБ-2, ГРБ-3, ГРБ-4, ГРБ-5 

ГКЖ-12 

Дорзин 

Geosta - K1 

Perma – Zyme 11x 

Road boand EN-1 

Road boand SPP  

SoilBind SBT11-W  

 ECOroads 

 

Nanostab 

SoilGrip 

Stabibud-1 

Полибонд 

RRP-235 Special 
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ДОДАТОК Б 
(довідковий) 

  
МЕТОДИКА ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ЗРАЗКІВ 
З ГРУНТУ УКРІПЛЕНОГО В’ЯЖУЧИМ 

  
Б.1 Готують суміші укріпленого грунту, які відрізняються вмістом 

в’яжучого на 1 %. Кількість суміші із глинистих або піщаних ґрунтів 

становить 3 кг, із великоуламкових з найбільшою крупністю зерен 25 мм – 

12 кг, а при крупності зерен 40 мм –  30 кг. 

Суміш ґрунтів з комплексними в’яжучими (бітумною емульсією і 

цементом, або спіненим бітумом і цементом) готують наступним чином. 

Повітряно сухий грунт змішують з гранулометричною добавкою і 

цементом, зволожують суміш. В суміш добавляють бітумну емульсію або 

спінений бітум і змішують їх з ґрунтом до отримання однорідної по 

кольору маси в лабораторних змішувачах без підігріву.  Вміст води в 

суміші грунту з в’яжучими повинен відповідати оптимальній вологості 

суміші з врахуванням води, що є в бітумній емульсії.   

Для однорідних пісків, які не мають явно вираженого максимуму на 

кривій залежності щільності сухого грунту від вологості, оптимальну 

вологість встановлюють шляхом приготування декількох складів сумішей 

із грунту з бітумним в’яжучим і добавкою цементу, кількість якого 

близька до оптимальної норми.  

При використанні бітумної емульсії разом із цементом установлену 

кількість води необхідно зменшити на її кількість, що вміщує бітумна 

емульсія, а при використанні спіненого бітуму – на кількість спіненого 

бітуму в суміші. За оптимальну приймають вологість,  при якій щільність 

скелета суміші для зразків ущільнених під навантаженням 15 МПа, 

максимальна.  

Б.2 З ґрунтових сумішей ущільненням в стальних циліндричних 

формах з двохсторонніми вкладишами виготовляють по 6 зразків 
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діаметром і висотою 5 см, 10 см і 15 см відповідно крупності найбільших 

зерен.  

Б.3 Зразки балочки з ґрунтів укріплених цементом готують 

пресуванням в стальних формах з двохсторонніми вкладишами. Розмір 

балочок для глинистих і піщаних ґрунтів складає 160 мм х 40 мм х 40 мм, а 

для великоуламкових 400 мм х 100 мм х 100 мм  відповідно згідно 

з  ДСТУ  Б В.2.7-89.   

Б.4 Навантаження при ущільненні приймають таким, щоб щільність 

зразків відповідала максимальній за стандартним ущільненням.  

Б.5 Виготовлені зразки зберігають у ванні з гідравлічним засувом, 

або в ексикаторах над водою.  

Б.6 Показники властивостей зразків із ґрунтів, укріплених 

портландцементом або шлакопортландцементом, визначають у віці 28 діб. 

Для отримання орієнтовних значень границі міцності при стиску в більш 

раніші терміни твердіння зразки випробовують через 7 діб зберігання. При 

цьому показники міцності повинні становити не менше ніж 80 % від 

значень, нормованих в таблиці 2.  

Б.7 Показники властивостей зразків із ґрунтів, укріплених вапном, 

визначають у віці 90 діб. Для отримання орієнтовних значень границі 

міцності при стиску в більш раніші терміни твердіння зразки 

випробовують через 28 діб зберігання. При цьому показники міцності 

повинні становити не менше ніж 50 % від значень, нормованих в таблиці 2.  

Б.8  Границю міцності при стиску визначають на механічних або 

гідравлічних пресах з точністю силового вимірювання ± 2 %. Швидкість 

навантаження при холостому ході повинна становити 3 мм/хв. Значення 

міцності при стиску визначають за результатами випробування трьох 

зразків з точністю ± 0,05 МПа за формулою: 

,                                                         (Б.1) 

де Р – руйнівне навантаження, Н; 
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      F – площа поперечного перетину зразка, см2; 

     10 –2 – коефіцієнт перерахунку в МПа. 

Б.9 Морозостійкість оцінюють за величиною коефіцієнта 

морозостійкості Кмрз , який розраховують за формулою: 

,                                                          (Б.3) 

де  – границя міцності при стиску зразків після випробування на 

заморожування-відтаювання. 

 – границя міцності при стиску контрольних зразків, що визначена 

згідно з Б.8. 
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