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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 
 

МАТЕРІАЛИ ДОРОЖНІ, ВИГОТОВЛЕНІ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ХОЛОДНОГО 
РЕСАЙКЛІНГУ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ 

 

MATERIALS ROAD, PREPARED BY COLD RESCYCLING TECHNOLOGY. 
TEST METHODS 

 

Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 

 

1 CФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1 Цей стандарт встановлює методи випробувань матеріалів 

дорожніх, виготовлених за технологією холодного ресайклінгу при новому 

будівництві, реконструкції та капітальному ремонті дорожнього одягу 

автомобільних доріг, вулиць населених пунктів, площ, проїздів, доріг і 

майданчиків промислових та сільськогосподарських підприємств при 

новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті.  

1.2 Методи випробувань використовують: при проектуванні складів 

сумішей, виготовлених за технологією холодного ресайклінгу (далі 

сумішей); контролі якості сумішей, виготовлених у виробничих умовах; 

контролі якості укладання та ущільнення сумішей; контролі якості МТХР, 

відібраних з дорожніх шарів у вигляді вирубок чи кернів шляхом 

випробування спеціально підготовлених або виготовлених з них зразків.  

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

здоров’я  та  майна  населення,  охорону довкілля, і викладені в розділі 8. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти: 
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ДСТУ 2272:2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних 

понять 

ДСТУ 3013-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього 

середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. 

Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з 

територій міст і промислових підприємств 

ДСТУ 3273-95. Безпечність промислових підприємств 

ДСТУ 3583:2015 Сіль кухонна харчова. Загальні технічні умови 

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні 

технічні вимоги та методи випробувань. Зі зміною № 1 

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

поправкою і змінами № 1, 2, 3 

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування 

вогнегасників. Загальні технічні вимоги 

ДСТУ 4462.3.01:2006. Охорона природи. Поводження з відходами. 

Порядок здійснення операцій 

ДСТУ 4462.3.02:2006. Охорона природи поводження з відходами. 

Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення 

відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги 

ДСТУ 8691:2016 Стічні води. Настанови щодо встановлення 

технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об`єкти 

ДСТУ ХХХХ:201Х1 Матеріали дорожні, виготовлені за технологією 

холодного ресайклінгу. Технічні умови 

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

ДСТУ Б А.3.2-12:2009. Системи вентиляційні. Загальні вимоги 

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Цементи загальнобудівельного призначення. 

Технічні умови 

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

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

розчинів. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-309:2016 Ґрунти, укріплені в’яжучим. Методи 

випробувань   

ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

дорожній та аеродромний. Методи випробувань 

ДСТУ EN 45501:2007 ( EN 45501:1992, IDT) Прилади неавтоматичні 

зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань 

ДСТУ OIML D 20:2008 (OІML D 20:1988, ІDT) Метрологія. Первинна та 

періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів 

вимірювання 

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 Система стандартів безпеки праці. 

Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць 

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT) 

Штангенциркулі. Технічні умови 

ГОСТ 400-80. Термометри скляні для випробувань нафтопродуктів. 

Технічні умови 

ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, 

сжатие и изгиб. Общие технические требования (Машини для 

випробування матеріалів на розтяг, стиск і вигин. Загальні технічні вимоги) 

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода 

дистильована. Технічні умови) 

ГОСТ 7338-90 Пластини гумові і гумотканинні. Технічні умови. Зі 

зміною № 1 

ГОСТ 9347-74 Картон прокладковий і ущільнювальні прокладки з 

нього. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3, 4 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны 



пр ДСТУ ХХХХ:201Х 
 

4 

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности 

ГОСТ 12.1.014-84. Метод вимірювання концентрацій шкідливих 

речовин індикаторними трубками 

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Повітря робочої зони. Вимоги до методик 

вимірювання концентрацій шкідливих речовин 

ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартів безпеки праці. Методи 

вимірювання шуму на робочих місцях 

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю 

якості повітря населених пунктів 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила 

встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими 

підприємствами 

 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, 
перевіряють згідно з офіційними  виданнями національного органу стандартизації – 
каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними 
покажчиками національних стандартів. 

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, 
треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 

 
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 
  

У цьому стандарті використано терміни та визначення, наведені в: 

Законі України «Про   автомобільні   дороги» [1] – автомобільна  дорога, 

дорожнє покриття; ДСТУ Б А.1.1-100 – асфальтобетон, бітумна дорожня 

емульсія, бітум дорожній, дорожній одяг, фрезерування. 

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять. 

3.1 матеріал дорожній, виготовлений за технологією холодного 

ресайклінгу (road material, made by cold recycling technology)  

Монолітний матеріал, що утворився після формування структури 

ущільненої суміші, виготовленої за технологією холодного ресайклінгу 
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3.2 суміш, виготовлена за технологією холодного ресайклінгу 

(mixture made by cold recycling technology) 

Оброблена в’яжучим матеріалом суміш, яка складається з 

фрезерованого матеріалу та нового мінерального матеріалу або 

гранулометричних добавок (за необхідності). 

 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

У цьому стандарті вжито такі скорочення: 

МТХР – матеріали дорожні, виготовлені за технологією холодного 

ресайклінгу; 

ГДК – гранично допустима концентрація. 

 

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1 Засоби контролю та допоміжні пристрої, які використовують, 

повинні пройти повірку і атестацію за встановленим порядком відповідно 

до вимог ДСТУ OMIL D 20. 

5.2 Мікроклімат приміщення, у якому проводять випробування, 

повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042 [17]. 

5.3 Відібрані проби матеріалів, а також виготовлені з них зразки слід 

зберігати на повітрі при температурі (20 ± 5) °С, якщо у методі 

випробування не встановлені інші вимоги. 

5.4 Результати випробувань розраховують з точністю до другого 

десяткового знака методом округлення, якщо не дані інші вказівки відносно 

точності обчислень. У разі проведення паралельних випробувань 

розбіжність, що допускається між результатами, вказана у відповідному 

методі випробування. 

5.5 Зразки зважують на лабораторних вагах загального призначення 

4-го класу точності згідно з ДСТУ ЕN 45501, якщо в описі методу не надано 
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інші вимоги. Масу зразків визначають у грамах з точністю до другого 

десяткового знака. 

5.6 Вода для проведення випробувань повинна відповідати 

ДСТУ Б В.2.7-273, дистильована вода – ГОСТ 6709. 

 

6 ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ 

 

6.1 Форми і розміри зразків 

6.1.1 Фізико-механічні властивості МТХР визначають на зразках, що 

отримані ущільненням сумішей в сталевих формах. 

6.1.2 Форми для виготовлення зразків-циліндрів представляють 

собою сталеві порожнисті циліндри відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-319, 

які можуть виготовлятися у вигляді одиночних звичайних (рисунок 2     

ДСТУ Б В.2.7-319) та полегшених (рисунок 3 ДСТУ Б В.2.7-319) форм. 

Розміри форм вибирають за таблицею 3 ДСТУ Б В.2.7-319 в залежності від 

максимальної крупності зерен в суміші. 

6.1.3 Для виготовлення зразків-балочок у вигляді прямокутного 

паралелепіпеда використовують сталеві порожнисті форми (рисунок 5   

ДСТУ Б В.2.7-319) з розмірами, що наведені в таблиці 4 ДСТУ Б В.2.7-319. 

При наявності в складі суміші зерен з максимальною крупністю до 15 мм 

використовують форми розміром 40×40×160 мм, при більшій крупності –  

100×100×400 мм. 

6.2 Вимоги до форм 

Всі вимоги до форм згідно з п. 6.2 ДСТУ Б В.2.7-319. 

6.3 Відбирання проб 

6.3.1 Відбирання проб при приготуванні сумішей у виробничих 

змішувальних установках починають не раніше ніж через 15 хв. після 

початку випуску суміші. Для випробувань необхідно відібрати об’єднану 
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пробу, складену з чотирьох ретельно перемішаних між собою точкових 

проб. 

6.3.2 Відбирання точкових проб сумішей виконують з інтервалом від  

5 хв. до 15 хв. Точкові проби відбирають безпосередньо з кузова 

автомобіля самоскида після вивантаження суміші із змішувача або 

накопичувального бункера. 

6.3.3 Маса об’єднаної проби сумішей, залежно від розміру зерен 

мінерального матеріалу, повинна бути не менше вказаної у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Маса об’єднаної проби сумішей залежно від розміру 

зерен мінерального матеріалу 

Найбільша крупність 
зерен мінерального 

матеріалу, мм 

Маса об’єднаної проби, кг 

для приймально-
здавальних випробувань 

для періодичних 
випробувань 

10 7 10 

20 10 15 

40 25 40 
 
 

6.3.4 При виконанні робіт змішуванням на дорозі точкові проби 

відбирають після проходження ресайклеру через 50 - 100 м. 

6.3.5 Для визначення якості ущільнення шару дорожнього одягу 

відбирають керни або вирубки на відстані не менше ніж 1,0 м від крайки 

проїзної частини. Циліндричні керни висвердлюють на всю товщину за 

допомогою керновідбірника. Вирубки прямокутної форми розміром не 

менше ніж 0,25 м × 0,25 м та не більше ніж 0,5 м × 0,5 м вирізають за 

допомогою наріжчика швів або мотоблоків з алмазним кругом. 

6.3.6 Розміри і кількість кернів чи вирубок, які висвердлюють або 

вирізають з одного місця, встановлюють за максимальним розміром зерен 

і виходячи з кількості зразків, які потрібні для випробувань. При цьому 

діаметр кернів повинен бути не менше ніж: 

- 70 мм – для проб з дрібнозернистих сумішей; 
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- 100 мм – для проб з крупнозернистих сумішей. 

Для проведення випробувань кернів в лабораторних умовах розміри 

зразків по діаметру та висоті повинні бути однаковими з розходженням      

± (1,5 - 2,0) мм. 

6.3.7 Перед випробуванням зразки, за необхідності, миють та 

висушують до постійної маси при температурі не більше ніж 50 °С. Кожне 

наступне зважування проводять після висушування протягом не менше ніж 

1 год. і охолодження при кімнатній температурі не менше ніж 30 хв. 

6.4 Приготування суміші та виготовлення з неї зразків 

6.4.1 При приготуванні сумішей попередньо висушені матеріали у 

кількостях, заданих за рецептом, відважують у ємкість, додають потрібну 

кількість води, мінерального, органічного або комплексного в'яжучого і 

ретельно перемішують. 

6.4.2 Суміші мінеральних матеріалів з мінеральним, органічним чи 

комплексним в’яжучим, остаточно перемішують при температурі (20 ± 2) °С 

у лабораторному змішувачі до повного і рівномірного об’єднання всіх 

компонентів. За відсутності змішувача допускається проводити змішування 

вручну. Час, необхідний для перемішування, встановлюють дослідним 

шляхом. Перемішування вважають закінченим, якщо за візуальним 

спостереженням всі мінеральні зерна рівномірно вкриті в’яжучим. 

6.4.3 Зразки циліндричної форми для визначення фізико-механічних 

властивостей МТХР виготовляють ущільненням сумішей. 

6.4.4 Ущільнення зразків виконують пресуванням під тиском                   

(15,0 ± 0,2) МПа. Під час ущільнення повинно бути забезпечено двобічне 

прикладення навантаження, що досягається передаванням тиску на суміш, 

що ущільнюють, через два вкладиші, які вільно переміщуються у формі 

назустріч один одному. 

6.4.5 Для виготовлення пробного зразка використовують форму з 

вставленим нижнім вкладишем, яку наповнюють орієнтовною кількістю 
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суміші у відповідності з таблицею 2. Форма з вставленим нижнім 

вкладишем повинна розташовуватись на спеціальній підставці, щоб 

уникнути просування нижнього вкладиша в форму на всю його  висоту з 

забезпеченням виступу з форми на 1,5 - 2,0 см. 

6.4.6 Суміш рівномірно розподіляють у формі штикуванням 

металевою шпичкою; вставляють верхній вкладиш і притискають ним 

суміш за допомогою верхньої плити преса, попередньо встановивши 

форму з сумішшю і підставкою в центрі нижньої плити преса. Після 

короткочасного притиснення (5-10 с) піднімають верхню плиту преса і 

витягають спеціальну підставку. Форму центрують по нижній плиті преса, 

доводять до повного контакту верхню площину вкладиша і верхню плиту 

преса. 

 

Таблиця 2 – Орієнтовна кількість суміші на зразок 

Розміри зразка, мм Маса наважки, г 

діаметр висота 

71,4 71,4 ± 1,5 640-680 

101,0 101,0 ± 2,0 1800-2000 

 

6.4.7 Вмикають електродвигун преса. Тиск на суміш, що 

ущільнюється, доводять до 15 МПа з швидкістю пересування плити преса 

від 4 мм/хв до 6 мм/хв. Через (3,0 ± 0,1) хв навантаження знімають, а 

зразок витискають з форми витискним пристроєм, переносять на 

горизонтальну площину і заміряють його висоту штангенциркулем згідно з 

ДСТУ ГОСТ 166 або лінійкою з точністю до 1 мм. 

6.4.8 Якщо висота зразка не відповідає наведеній у таблиці 2, то 

необхідну масу суміші для формування наступних зразків збільшують або 

зменшують пропорційно відношенню необхідної висоти зразка до висоти 

пробного зразка. Зразки з дефектами, руйнуваннями або непаралельністю 

торцевих частин розминають шпателем перемішують з залишком суміші і 

переформовують. 
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6.5 Зберігання зразків 

6.5.1 Зразки з сумішей з органічними в’яжучими зберігають на повітрі 

при температурі (20 ± 5) °С. Зразки з сумішей, які мають у своєму складі 

мінеральні в’яжучі, зберігають при температурі (20 ± 5 ) ° С  у ванні з 

гідравлічним затвором або ексикаторі. 

6.5.2 Зразки з сумішей випробовують через, діб: 

- 7 – суміші, оброблені органічними в’яжучими; 

- 28 – суміші, оброблені мінеральними або комплексними в’яжучими; 

- 90 – суміші, оброблені повільно твердіючими мінеральними 

в’яжучими (вапно, мелений гранульований доменний шлак, зола-виносу 

сухого уловлювання теплових електростанцій). 

 

7 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

 

7.1 Визначення середньої щільності МТХР 

Суть методу полягає у визначенні гідростатичним зважуванням 

середньої щільності зразків, що виготовлені в лабораторії або відібрані із 

конструктивних шарів дорожніх одягів з урахуванням пор, які вони мають. 

7.1.1 Випробувальне обладнання, засоби вимірювальної техніки, 

допоміжні пристрої та матеріали 

Ваги лабораторні згідно з ДСТУ EN 45501 4-го класу точності з 

пристроєм для гідростатичного зважування. 

Термометр хімічний ртутний скляний з ціною поділки шкали не більше 

1 °С згідно з ГОСТ 400. 

Посудина місткістю не менше ніж 3,0 л. 

Вода згідно з ДСТУ Б В.2.7-273 або згідно з ДСанПіН 2.2.4-171 [14]. 

Зразки або керни для випробувань в кількості не менше ніж 3 шт. 

7.1.2 Порядок проведення випробування 

Зразки зважують на повітрі з точністю до 0,01 г. Потім зразки 

занурюють на (30 ± 2) хв у посудину з водою, яка має температуру           
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(20 ± 2) °С, таким чином, щоб рівень води у посудині був вище зразків не 

менше ніж 3 см, після чого зразки зважують у воді. Після зважування у воді 

зразки обтирають м’якою тканиною і повторно зважують на повітрі. 

7.1.3 Обробка результатів випробування 

Середню щільність зразка МТХР ср, г/см3, обчислюють за   

формулою: 

 

12

в

ср
mm

ρm
ρ




 ,                                                      (1) 

 

де: m – маса сухого зразка, який зважений на повітрі, г;  

      в – густина води, яку приймають 1 г/см3; 

                       m2
 – маса зразка, який витриманий 30 хв. у воді і вдруге зважений 

на повітрі, г; 

                         m1 – маса зразка, який зважений у воді, г. 

За результат визначення середньої щільності приймають округлене 

до другого десяткового знаку середньоарифметичне значення результатів 

визначення трьох зразків. Якщо розходження між найбільшим і найменшим 

результатами паралельних визначень перевищує 0,03 г/см3, то проводять 

повторні випробування і обчислюють середньоарифметичне із шести 

значень. 

7.2 Визначення водонасичення МТХР 

Суть методу полягає у визначенні кількості води, якою насичується 

зразок при заданому режимі випробування. Водонасичення визначають на 

зразках, виготовлених у лабораторії з суміші або на кернах (вирубках).  

7.2.1 Випробувальне обладнання, засоби вимірювальної техніки, 

допоміжні пристрої та матеріали 

Ваги лабораторні згідно з ДСТУ EN 45501 4-го класу точності з 

пристроєм для гідростатичного зважування. 
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Установка вакуумна, що забезпечує досягнення та підтримання тиску 

не менше 2000 Па (15 мм рт.ст.).  

Термометр хімічний ртутний скляний з ціною поділки шкали не більше 

1 °С згідно з ГОСТ 400. 

Посудина місткістю не менше ніж 3,0 л. 

Вода згідно з ДСТУ Б В.2.7-273 або згідно з ДСанПіН 2.2.4-171 [14]. 

Зразки або керни для випробувань в кількості не менше ніж 3 шт. 

7.2.2 Порядок проведення випробувань 

Водонасичення визначають на зразках циліндричної форми або на 

кернах (вирубках). Зразки, зважені на повітрі і у воді згідно з 7.1, 

розміщують у посудині з водою за температури (20 ± 2) °С. Рівень води над 

зразками повинен бути не менше ніж 3 см. Посудину із зразками 

встановлюють у вакуумній установці, де створюють і підтримують тиск 

2000 Па (15 мм рт.ст.) протягом 30 хв. Потім тиск доводять до 

атмосферного і зразки витримують у тій самій посудині з водою з 

температурою (20±2) °С впродовж 30 хв. Після цього зразки обтирають 

м’якою тканиною і зважують на повітрі. 

7.2.3 Обробка результатів випробування 

Водонасичення зразка Wн, %, обчислюють за формулою: 

 

100
mm

mm
W

12

3
н




 ,               (3) 

 

де m3 – маса насиченого водою зразка після вакуумування та 

зваженого на повітрі, г; 

 

За остаточний результат приймають округлене до першого 

десяткового знаку середньоарифметичне значення трьох випробувань. 
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7.3 Визначення водопоглинання МТХР 

Суть методу полягає у визначенні кількості води, яку поглинає зразок 

при витримуванні у воді за нормальних умов (атмосферний тиск, 

температура 20  2 С).  

7.3.1 Випробувальне обладнання, засоби вимірювальної техніки, 

допоміжні пристрої та матеріали 

Ваги лабораторні згідно з ДСТУ EN 45501 4-го класу точності з 

пристроєм для гідростатичного зважування. 

Термометр хімічний ртутний скляний з ціною поділки шкали не більше 

1 °С згідно з ГОСТ 400. 

Посудина місткістю не менше ніж 3,0 л. 

Вода згідно з ДСТУ Б В.2.7-273 або згідно з ДСанПіН 2.2.4-171 [14]. 

Зразки або керни для випробувань в кількості не менше ніж 3 шт. 

7.3.2 Порядок проведення випробувань 

Водопоглинання визначають на зразках циліндричної форми або на 

кернах (вирубках). Зразки, зважені на повітрі і у воді згідно з 7.1, 

розміщують у посудині з водою, яка має температуру (20 ± 2) °С. Рівень 

води над зразками повинен бути не менше ніж 3 см. Зразки у воді 

витримують впродовж 72 годин. Після цього зразки обтирають вологою 

м’якою тканиною і зважують на повітрі. Масу води, що витекла з пор зразка 

на чашу ваг, слід долучати до маси насиченого зразка. 

7.3.3 Обробка результатів випробування 

Водопоглинання зразка Wп, %, обчислюють за формулою: 

 

100

1
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2
m

m
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 ,                      (2) 

 

де m4 – маса зразка після витримування у воді впродовж 72 годин та 

зваженого на повітрі, г.      
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За остаточний результат приймають округлене до першого 

десяткового знаку середньоарифметичне значення трьох випробувань. 

7.4 Визначення границі міцності при стиску МТХР 

Суть методу полягає у визначенні максимального напруження стиску 

необхідного для руйнування зразка при заданих умовах. 

7.4.1 Випробувальне обладнання, засоби вимірювальної техніки, 

допоміжні пристрої та матеріали  

Випробувальна машина або прес згідно ГОСТ 28840, що дозволяють 

проводити випробування в необхідному діапазоні навантажень, з 

силовимірювачами, що забезпечують похибку не більше ніж 2 % від 

вимірюваного навантаження, з нормованою швидкістю руху плити або 

захватів преса (3,0 ± 0,1) мм/хв. 

Водяна баня з автоматичним регулюванням нагріву, що забезпечує 

підтримання температури (50±1) °С, (20±1) °С або посудина для 

термостатування місткістю не менше 5 л (залежно від розміру і кількості 

зразків) за умови, що об’єм зразків не перевищує 2/3 об’єму посудини. 

Термометр хімічний ртутний скляний згідно ГОСТ 400 з ціною поділки 

шкали 1 °С. 

Шарнірний пристрій для рівномірного розподілу навантаження по 

поверхні зразка та підвищення точності визначення показника міцності. 

Вода згідно з ДСТУ Б В.2.7-273 або згідно з ДСанПіН 2.2.4-171 [14]. 

Картон згідно з ГОСТ 9347. 

Гумові підкладки згідно з ГОСТ 7338 товщиною 1-2 мм. 

Зразки або керни для випробувань в необхідній кількості, але не 

менше ніж 3  штуки для випробування при одній температурі. 

7.4.2 Порядок підготовки до проведення випробування 

Перед випробуванням зразки: витримують у ємності з водою 

впродовж (60 ± 5) хв при заданій температурі (50 ± 1) °С чи (20 ± 1) °С 

http://www.leonorm.com/Default.php?Page=stfull&ObjId=3333
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(0 ± 1) °С. Зразки, що витримують у воді розміщують один від одного на 

відстані не менше ніж (10 ± 1) мм. 

7.4.3 Порядок проведення випробування 

Границю міцності при стиску зразків визначають на пресі або 

випробувальній машині при швидкості руху плити преса (3,0 ± 0,3) мм/хв. 

При використанні гідравлічного преса цю швидкість перед 

проведенням випробування слід установити при холостому ході поршня. 

Зразок, видалений з посудини після термостатування, обтирають 

м’якою вологою тканиною та підкладають до його верхнього і нижнього 

торців картонні або гумові підкладки. Зразок з підкладками встановлюють у 

центрі нижньої плити преса, потім опускають верхню плиту і зупиняють її 

вище рівня поверхні зразка від 2 мм до 3 мм. Це може бути досягнуто й 

аналогічним підніманням нижньої плити преса. Встановлюють швидкість 

руху плити преса (3,0 ± 0,3) мм/хв і починають навантажувати зразок. Для 

підвищення точності визначення границі міцності при стиску 

рекомендується використовувати шарнірний пристрій (рис.1). 

Шарнірний пристрій забезпечує рівномірний розподіл навантаження 

по всій площі торця зразка у випадку їх непаралельності. 

Максимальне показання силовимірювача приймають за руйнівне 

навантаження.  

 

1 – металеві пластини; 2 – металева кулька; 3 – зразок; 4 – прокладки 

з картону або гуми; d – діаметр зразка. 

Рисунок 1 – Шарнірний пристрій 
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7.4.4 Обробка результатів випробування  

Границю міцності при стиску Rст, МПа, обчислюють за формулою: 

 

210
F

P
R  ст

ст
, (4) 

 

де Рст – руйнівне навантаження, Н; 

     F – початкова площа поперечного перетину (торця) зразка, см2; 

    10-2 – коефіцієнт перерахунку у МПа. 

За результат визначення приймають округлене до першого 

десяткового знака середньоарифметичне значення випробувань трьох 

зразків. 

7.5 Визначення границі міцності на розтяг при розколі МТХР 

Суть методу полягає у визначенні навантаження, необхідного для 

розколювання зразка за твірною при заданих умовах.  

7.5.1 Випробувальне обладнання, засоби вимірювальної техніки, 

допоміжні пристрої та матеріали відповідно до п. 7.4.1. 

7.5.2 Порядок підготовки до проведення випробування 

Перед випробуванням зразки термостатують при температурі            

(0 ± 2) °С протягом не менше ніж 1 год. Температуру (0 ± 2) °С створюють 

змішуванням води з подрібненим льодом. 

7.5.3 Порядок проведення випробування 

Границю міцності на розтяг при розколі зразків визначають на пресах 

при заданій постійній швидкості руху плити преса (3 ± 0,3) мм/хв. 

При використанні гідравлічного пресу потрібну швидкість перед 

проведенням випробування слід установити при холостому ході поршня. 

Зразок, видалений з посудини для термостатування, обтирають 

м’якою тканиною, встановлюють в центрі нижньої плити на бокову 

поверхню попередньо підклавши картонні або гумові підкладки з низу та з 

верху зразка (рисунок 2). Потім за допомогою опускання верхньої або 
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піднімання нижньої плити преса чи випробувальної машини доводять 

зазор від 2 мм до 3 мм між верхньою плитою і поверхнею зразка. Після 

цього починають навантажувати зразок з постійною швидкістю руху плити 

преса. Максимальне показання силовимірювача приймають за руйнівне 

навантаження.  

7.5.4 Обробка результатів вимірювання 

Границю  міцності на розтяг при розколі RР, МПа, обчислюють за 

формулою: 

 

2
р 10




dh

P
R

р ,                                                (5) 

 

де Рр – руйнівне навантаження, Н; 

 h – висота зразка, см; 

 d – діаметр зразка, см; 

         10-2 – коефіцієнт перерахунку у МПа.  

За результат визначення приймають округлене до першого 

десяткового знака середньоарифметичне значення випробувань трьох 

зразків. Різниця між найбільшим і найменшим показниками не повинна 

перевищувати 10 %. 

 

Рисунок 2 – Схема випробування зразків на розтяг при розколі 
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7.6 Визначення границі міцності на розтяг при згині та показників 

деформативності МТХР  

Границю міцності на розтяг при згині та показники деформативності 

(відносна деформація розтягування при згині εгр  та модуль деформації Е) 

визначають згідно з розділом 13 ДСТУ Б В.2.7-309 за винятком обчислення 

модуля деформації.  

Модуль деформації Е, МПа, обчислюють за формулою: 

 

2

3

3

10
4







hbf

lP
Е

гр

р
,                                          (6) 

де l – відстань між опорами, см; 

     fгр – максимальна величина прогину зразка у момент      

руйнування, см; 

      b – ширина зразка, см. 

7.7 Визначення водостійкості МТХР 

Суть методу полягає в оцінюванні ступеня падіння границі міцності 

при стиску зразків після проведення випробовування на водопоглинання 

згідно з 7.3. Границю міцності при стиску зразків визначають згідно з 7.4. 

7.7.1 Випробувальне обладнання, засоби вимірювальної техніки, 

допоміжні пристрої та матеріали згідно з 7.3.1 та 7.4.1. 

7.7.2 Порядок підготовки до проведення випробування  

Для проведення випробувань, попередньо відповідно до вимог 

розділу 6 виготовляють не менше ніж шість зразків, з яких три зразки – 

контрольні. Зразки поглинають воду відповідно до 7.3. 

7.7.3 Порядок проведення випробування 

Дослідні (після водопоглинання) і контрольні (ненасичені) зразки 

випробовують відповідно до вимог підрозділу 7.4. Всі випробувані зразки 

повинні бути одного віку. 
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Зразки після водопоглинання обов’язково знову розміщують у воді з 

температурою (20 ± 1) ºС на (60 ± 2)  хв. Зразки, що витримують у воді 

розміщують один від одного на відстані не менше ніж (10 ± 1) мм. 

7.7.4 Обробка результатів випробувань 

Водостійкість Кв обчислюють з точністю до другого десяткового знака 

за формулою: 

 

20
ст

в
ст

в
R

R
К  , (7) 

де в
стR  – границя міцності при стиску за температури (20 ± 2) °С після 

водопоглинання зразків, МПа; 

      20
стR  – границя міцності при стиску за температури (20 ± 2) °С    

контрольних зразків, МПа. 

7.8 Визначення водостійкості при тривалому водонасиченні 

МТХР 

Суть методу полягає в оцінюванні ступеня падіння границі міцності 

при стиску зразків після водопоглинання протягом 15 діб, які попередньо 

були водонасичені згідно з 7.2. 

7.8.1 Випробувальне обладнання, засоби вимірювальної техніки, 

допоміжні пристрої та матеріали згідно з 7.2.1 та 7.4.1. 

7.8.2 Порядок підготовки до проведення випробування  

Для проведення випробувань, попередньо відповідно до вимог 

розділу 6 виготовляють не менше ніж шість зразків, з яких три зразки – 

контрольні. Не менше ніж 3 зразки насичуються водою відповідно до 7.2. 

7.8.3 Порядок проведення випробування 

Зразки, насичені у вакуумній установці, витримують у посудині з 

водою протягом 15 діб. Температура води підтримується в межах             

(20 ± 2)° С. Висота шару води над зразками, що витримують у водному 

середовищі, повинна бути не менше ніж (30 ± 1) мм протягом всього часу 

витримування. Зразки, які не піддавались водонасиченню (контрольні) 
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зберігають в приміщенні протягом 15 діб за температури (20 ± 1) °С. Зразки 

на 15 добу випробовують при стиску відповідно до 7.4. Всі зразки повинні 

бути одного віку. 

Зразки після водонасичення обов’язково знову розміщують у воді з 

температурою (20 ± 1) ºС на (60 ± 2)  хв. Зразки, що витримують у воді 

розміщують один від одного на відстані не менше ніж (10 ± 1) мм. 

7.8.4 Обробка результатів випробування 

За результатами випробувань з точністю до другого десяткового 

знака обчислюють водостійкість Квд після тривалого водонасичення за 

формулою: 

20
ст

вд
ст

вд
R

R
К  , (8) 

де вд
стR  – границя міцності при стиску за температури (20 ± 2) °С після 

водопоглинання зразків протягом 15 діб, які попередньо 

були водонасичені, МПа; 

20
cтR  – границя міцності при стиску за температури (20 ± 2) °С 

контрольних зразків, МПа. 

7.9 Визначення морозостійкості МТХР 

Суть методу полягає в оцінюванні показника морозостійкості 

матеріалу за втратою міцності зразків після впливу на них встановленої 

кількості циклів заморожування та відтавання. За критерій показника 

морозостійкості матеріалу приймають коефіцієнт морозостійкості. 

7.9.1 Випробувальне обладнання, засоби вимірювальної техніки, 

допоміжні пристрої та матеріали  

Прес механічний, гідравлічний або випробувальна машина відповідно 

до 7.4.1. 

Морозильна камера, що забезпечує   температуру  заморожування 

мінус   (18 ± 2) °С. 

Ваги лабораторні 4-го класу точності відповідно до ДСТУ EN 45501. 



пр ДСТУ ХХХХ:201Х 
 

21 

Установка вакуумна відповідно до 7.2.1. 

Термометр хімічний ртутний скляний відповідно до 7.2.1. 

Посудини місткістю не менше ніж 5,0 л для водопоглинання та 

відтавання зразків. 

Кам’яна сіль кухонна  згідно з ДСТУ 3583. 

Вода згідно з ДСТУ Б В.2.7-273 або згідно з ДСанПіН 2.2.4-171 [14]. 

Зразки для випробувань в кількості не менше ніж 6 шт. 

7.9.2 Порядок підготовки до проведення випробування 

Перед випробуванням на морозостійкість три зразки піддаються 

водонасиченню 5 % водним розчином кухонної солі відповідно до 7.2 або 

7.3. Розчин хлористого натрію концентрації 5 % виготовляють змішуванням 

води згідно з ДСТУ Б В.2.7-273 та хлористого натрію згідно з ДСТУ 3583 у 

співвідношенні 20:1 за масою за температури (20 ± 2) °С до повного 

розчинення солі і утворення однорідного розчину.  Три  зразки  вважають   

контрольними  і  зберігають   за  температури (20 ±2) °С. 

7.9.3 Порядок проведення випробування 

Зразки після водонасичення завантажують у морозильну камеру так, 

щоб відстань між зразками була не менше ніж 10 мм. Початком 

заморожування вважають момент, коли температура у морозильній камері 

становить мінус (18 ± 2) °С. 

 Тривалість одного заморожування повинна бути не менше ніж 4 год. 

Відтавання зразків після їх видалення з морозильної камери проводять 

протягом 4 годин у ємності з водою при температурі (18 ± 2) °С. 

Число циклів заморожування-відтавання протягом доби повинно бути 

не менше одного. При вимушених або технічно обґрунтованих перервах 

при випробуванні на морозостійкість зразки повинні бути у замороженому 

стані. 

Після встановленої кількості циклів заморожування-відтавання (10, 

15, 20) зразки виймають з морозильної камери та термостатують у 5 % 

водному розчині хлористого натрію за температури 20 °С протягом 4 год. 
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Після цього зразки витримують у 5 % водному розчині хлористого натрію 

за температури 0 °С протягом 2 год та визначають границю міцності при 

розколі основних зразків за температури 0 °С та швидкості прикладання 

навантаження (3,0±0,3) мм/хв згідно з 7.5. Одночасно визначають границю 

міцності при розколі контрольних зразків за температури 0 °С згідно з 7.5.  

7.9.4 Обробка результатів випробування 

За результатами випробування визначають середньоарифметичне 

значення границі міцності при розколі для контрольних та основних зразків. 

Коефіцієнт морозостійкості (Кмрз) визначають як відношення 

середньоарифметичного значення границі міцності при розколі зразків, які 

піддавали встановленій кількості циклів заморожування-відтавання ( ср
рцR ), 

до середньоарифметичного значення границі міцності при розколі 

контрольних зразків, які не піддавали  заморожуванню та відтаванню 

( ср
рR ), за формулою: 

ср
р

ср
рц

мрз
R

R
K  ,                                                   (9) 

 

де 
ср
рцR  – середньоарифметичне значення границі міцності при 

розколі зразків, які піддавали певній кількості циклів 

заморожування та відтавання; 

      
ср
рR  – середньоарифметичне значення границі міцності при 

розколі контрольних зразків, які не піддавали  

заморожуванню та відтаванню. 

Розходження між результатами випробування окремих зразків не 

повинно перевищувати ± 8 %. У випадку більшого розходження між 

результатами, випробування повторюють збільшуючи кількість основних та 

контрольних зразків на один. 
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7.10 Визначення складу суміші 

Склад суміші матеріалу, що передбачає визначення вмісту в’яжучого і 

зернового складу мінеральної частини, визначають згідно з пунктом 31.4 

ДСТУ Б В.2.7-319. Склад суміші матеріалу визначається при наявності 

тільки органічного в’яжучого. При наявності мінерального в’яжучого в 

складі матеріалу вміст в’яжучого і зерновий склад не визначають. 

7.11  Визначення ступеня ущільнення сумішей  

Ступінь ущільнення укладеної суміші контролюють за показником 

водопоглинання або водонасичення зразків-кернів, які відбирають не 

раніше терміну наведеного в пункті 6.5.2. Водопоглинання зразків-кернів 

визначають згідно з підрозділом 7.3. Водонасичення зразків-кернів 

визначають згідно з підрозділом 7.2. 

7.12 Визначення однорідності суміші  

Суть методу полягає в статистичній обробці вибіркових значень 

показника границі міцності при стиску зразків МТХР за температури 20 °С 

та оцінюванні його однорідності за коефіцієнтом варіації цього показника.  

7.12.1 Випробувальне обладнання, засоби вимірювальної техніки, 

допоміжні пристрої та матеріали  

Випробувальна машина, прес механічний або гідравлічний відповідно 

до 7.4.1. 

Водяна баня або посудина для термостатування зразків відповідно 

до 7.4.1. 

Термометр хімічний ртутний скляний відповідно до 7.4.1. 

Вода згідно з ДСТУ Б В.2.7-273 або згідно з ДСанПіН 2.2.4-171 [14]. 

Зразки для випробувань в необхідній кількості. 

7.12.2  Порядок підготовки до проведення випробування 

Показники границі міцності при стиску зразків МТХР за  температури  

20 оС в кожній з партій, виготовлених впродовж періоду, що аналізується, 

визначають відповідно до 7.4. 

7.12.3 Порядок проведення випробування 
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Розраховують характеристики однорідності границі міцності МТХР 

при стиску для кожної партії та щоденно за аналізований період в порядку 

накопичення.  

Вибірка для кожної партії повинна становити не менше трьох 

визначень і призначатись за числом випробувань проб суміші впродовж 

однієї зміни.  Вибірка за аналізований період повинна складати не менше 

дев’яти визначень і призначатись за числом випробуваних проб сумішей 

МТХР за період між періодичними випробуваннями. 

Впродовж аналізованого періоду для кожної партії матеріалу та для 

всієї вибірки щоденно розраховують середнє квадратичне відхилення Sn і 

коефіцієнт варіації Cv. 

7.12.4 Обробка результатів випробування 

Коефіцієнт варіації Сv, виражений в частинах одиниці або відсотках, є 

мірою відхилення дослідних даних від середнього вибіркового значення і 

обчислюється за формулою: 

 

Сv= Sn/X,                                                       (10) 

 

де Sn – середньоквадратичне відхилення показника границі міцності; 

     Х – середнє значення показника границі міцності. 

Середнє значення показників границі міцності при стиску за 

температури  20 оС визначають як середнє арифметичне значень в вибірці 

за формулою: 

 

n

x

X

n

i
i

 1 ,                                                             (11) 

 

де хi – значення границі міцності в i-тій пробі; 

               n – кількість випробуваних зразків (вибірка). 
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Середнє квадратичне відхилення Sn при числі одиночних вимірювань 

в партії n більше шести розраховують за формулою: 

 

n

xX

S

n

i
i

n






 1

2

.                                                             (12) 

 

Якщо число одиничних вимірювань МТХР в партії від трьох до шести, 

то значення Sn розраховують за формулою: 

 

α

W
S n

n  ,                                                             (13) 

 

де Wn – різниця між максимальним і мінімальним значенням 

показника границі міцності МТХР в партії, що контролюється; 

        – коефіцієнт, що залежить від числа одиночних значень n 

приймають за таблицею 3 

 

Таблиця 3 – Визначення значень коефіцієнта  

Число одиночних значень 

n 

3 4 5 6 

Значення коефіцієнта  1,69 2,06 2,33 2,5 

 

8 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

 

8.1 Вимоги щодо безпеки 

8.1.1 При приготуванні сумішей МТХР та при визначенні фізико-

механічних властивостей МТХР необхідно вжити заходів щодо 

забезпечення умов охорони праці робітників, а також охорони 

навколишнього природного середовища згідно вимог: НПАОП 63.21-1.01 

[7], НАПБ А.01.001 [9], ДБН В.1-1-7 [10], ДСТУ 4044, ДСТУ Б В.2.7-46, ДСТУ 

Б В.2.7-129, ГОСТ 12.1.005. 
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8.1.2 Матеріали для приготування сумішей МТХР (фрезерований 

матеріал, щебінь, пісок, щебенево-піщана суміш, інші мінеральні 

матеріали, цемент, вапно, бітум, бітумна емульсія), за ступенем шкідливої 

дії на організм людини відносяться до помірно небезпечних та мало 

небезпечних речовин (ІІ-ІV) класів небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007. Під 

час роботи з ними необхідно керуватись загальними правилами техніки 

безпеки при роботі з нетоксичними та малотоксичними речовинами. 

8.1.3 Застосування в якості реактивів або рідких середовищ 

небезпечних (їдких, токсичних, займистих) речовин здійснюють з 

дотриманням вимог безпеки, викладених у нормативних документах на ці 

речовини. 

8.1.4 Цемент необхідно зберігати в закритих ємкостях. При цьому 

необхідно вживати заходи проти його розпорошення. Концентрацію 

цементного пилу у повітрі робочої зони визначають згідно з [21]. 

8.1.5 Вапняний пил створює фіброгенну і шкіроподразливу дію. 

Робота з вапном потребує спеціального захисту шкіри та очей. ГДК 

вапняного пилу в повітрі робочої зони не повинна перевищувати для вапна 

гашеного – 2 мг/м3, вапна негашеного – 1 мг/м3. Загальний вміст пилу у 

повітрі робочої зони при роботі з вапном не повинен перевищувати                  

10 мг/м3 при визначенні згідно з [21]. 

8.1.6 При приготуванні та застосуванні сумішей з використанням 

органічних в’яжучих необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки 

відповідно до ГОСТ 12.1.004 та НАПБ А.01.001 [9]. 

8.1.7 Кам’яні матеріали (щебінь, пісок, щебенево-піщана суміш) 

природного та штучного походження згідно з ДСТУ 2272 відносяться до 

групи негорючих речовин (нетоксичні пожежевибухобезпечні). 

8.1.8 Відповідно до НРБУ-97/Д-2000 [19] при застосуванні щебеню 

(гравію), піску, щебенево-піщаної суміші повинна проводитись радіаційно-

гігієнічна оцінка, за результатами якої сумарна питома активність 

природних радіонуклідів має відповідати І - II класу. 
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8.1.9 Контроль за станом повітря робочої зони при приготуванні, 

транспортуванні та укладанні сумішей МТХР здійснюють відповідно до: 

ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.014, ГОСТ 12.1.016. Концентрація пилу у повітрі 

робочої зони визначається згідно з МУ № 4436 [21]. 

8.1.10 Приміщення, де проводяться роботи з сумішами та МТХР 

мають: відповідати вимогам ДСТУ 3273, ГОСТ 12.1.004, СНиП 2.09.02 [18]; 

бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією згідно з ДСТУ Б А.3.2-12,           

ДБН В.2.5-67 [13]; бути забезпечені питною водою, водопровідною та 

каналізаційною системами згідно з ДСанПІН 2.2.4-171 [14] та ДБН В.2.5-64 

[12]; мати освітлення з урахуванням вимог ДБН В.2.5-28 [11], робочі місця 

організовані у відповідності з ДСТУ ГОСТ 12.2.061 і бути забезпечені 

первинними засобами пожежогасіння згідно з додатком № 3 відповідно до   

НАПБ А.01.001 [9]. 

8.1.11 Контроль показників мікроклімату (температура, відносна 

вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплового 

випромінювання) при приготуванні органічних в’яжучих і сумішей МТХР 

здійснюють згідно з ДСН 3.3.6.042 [17]. 

8.1.12 Робочі місця організовуються згідно з ДСТУ ГОСТ 12.2.061. 

8.1.13 Всі працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та іншими 

засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 63.21-3.03 [8]. Особи, які 

працюють з сумішами та МТХР мають бути забезпечені засобами 

індивідуального захисту згідно з НПАОП 63.21-1.01 [7] та                   

НПАОП 45.2-3.01 [6]. 

8.1.14 При проведені робіт, пов’язаних з приготуванням МТХР 

необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, а саме: приймати їжу в 

спеціальних приміщеннях, користуватись санітарно-побутовими 

кабінетами. 

8.1.15 До робіт, пов’язаних з приготування сумішей МТХР 

допускаються особи, які пройшли медичний огляд [3], інструктаж з техніки 

безпеки і перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки 
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відповідно до вимог НАПБ А.01.001 [9], НПАОП 0.00-4.12-05 [5] та НПАОП 

63.21-1.01 [7]. 

8.1.16 Рівень шумового навантаження на працюючих при 

приготуванні і використанні матеріалів для МХТР має відповідати вимогам 

ДСН 3.3.6.037 [15]. Контроль еквівалентних рівнів шуму на робочих місцях 

здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.050. 

8.1.17 Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях мають 

відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039 [16]. 

8.1.18 Виробничі приміщення мають бути обладнані первинними 

засобами пожежогасіння відповідно до НАПБ А.01.001 [9], ДСТУ 4297 та 

Правил пожежної безпеки в Україні [4]. 

8.1.19 Засобами гасіння, у разі займання органічних в’яжучих, мають 

бути пісок, протипожежна кошма, вогнегасний порошок, піни, пінний 

вогнегасник згідно з ДСТУ 3675. 

8.1.20 Відведення стічних вод при виробництві сумішей МТХР 

здійснюють згідно з ГСТУ 218-02071168-096 [22]. 

8.2 Вимоги щодо охорони довкілля 

8.2.1 Порядок накопичення, транспортування, знешкодження, 

утилізування та поховання розливів бітумів (бітумних емульсій), 

розсипаних органо-мінеральних сумішей, цементу, некондиції та інших 

відходів, що утворюються в процесі приготування і використання МТХР 

повинен відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 1360 

[2], ДСТУ 4462.3.01 та ДСТУ 4462.3.02. 

8.2.2 Викиди в атмосферу шкідливих речовин не повинні 

перевищувати ГДВ відповідно до вимог ГОСТ 17.2.3.02 та  ГСТУ 218-

02071168-096. Контроль ГДВ виконують згідно з  ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 

17.2.3.02 та РД 52.04-186 [20]. 

8.2.3 У процесі приготування сумішей МТХР при дотриманні 

технологічних параметрів і вимог охорони праці, небезпека додаткових 

викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище відсутня. 
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