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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 

МАТЕРІАЛИ ДОРОЖНІ, ВИГОТОВЛЕНІ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ 
ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛІНГУ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ 

 
ROADS MATERIALS PRODUCED BY COLD RECYCLING TECHNOLOGY. 

SPECIFICATIONS 
____________________________________________________________ 

Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до асфальтобетонних сумішей 

та асфальтобетону на основі нафтових дорожніх бітумів, модифікованих 

полімерами, призначених для будівництва, реконструкції та ремонту 

верхніх шарів дорожнього одягу автомобільних доріг загального 

користування. 

1.2 Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон на основі бітумів 

модифікованих полімерами застосовуються для будівництва верхніх шарів 

дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування в усіх 

дорожньо-кліматичних зонах згідно з ДБН В.2.3-4 [1].  

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

здоров’я  та  майна  населення,  охорону довкілля, і викладені в розділах 6 

і 7. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі національні нормативні 

документи: 

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні 

положення та вимоги 

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

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. 

Загальні вимоги та номенклатура видів захисту 
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ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення 

понять 

ДСТУ Б А.3.2-4:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи з 

приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки 

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи 

вентиляційні. Загальні вимог  

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

вимірювання освітленості 

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ) 

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних 

матеріалів, віробів, конструкцій і робіт. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних 

робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення 

залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України 

ДСТУ Б В.2.7-46 Будівельні матеріали. Цементи 

загальнобудівельного призначення. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і 

гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для 

будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань 

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні 

природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт.  

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт 

із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних 

комбінатів України. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

дорожній та аеродромний. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних 

сумішей. Технічні умови 
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ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. 

Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок з відсівів 

дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні 

умови 

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних 

робіт. Методи випробовувань 

ДСТУ Б В.2.7-247:2010. Порошок мінеральний для сумішей 

асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань 

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

дорожній та аеродромний. Методи випробувань 

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартов безопасности труда. 

Вибрационная безопасность. Общие требования 

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 Система стандартів безпеки праці. 

Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів 

(ГОСТ 12.1.038-82, IDT)   

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности к 

робочим местам (ГОСТ 12.2.061-81, IDT) 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з 

офіційними виданнями національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних 

документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.                     

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба 

застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 

 

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

3.1 Терміни та визначення понять 

У цьому стандарті використано терміни та визначення, наведені в: 

Законі України «Про автомобільні дороги» [2] – автомобільна  дорога, 

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

емульсія, бітум дорожній, дорожній одяг. 
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Асфальтобетонна суміш на основі бітуму модифікованого 

полімерами (АБСБМП). Суміш мінеральних матеріалів (щебеню, піску і 

мінерального порошку) та БМП, віддозованих в заданих співвідношеннях і 

перемішаних в нагрітому стані. 

Асфальтобетон на основі бітуму модифікованого полімерами 

(АББМП). Монолітний матеріал, що утворюється після ущільнення та 

вистигання АБСБМП до температури довкілля. 

 

4 КЛАСИФІКАЦІЯ 

4.1 За найбільшою крупністю мінеральних зерен гарячі та холодні 

суміші та асфальтобетони поділяються на види:  

- крупнозернисті – з розміром зерен до 40 мм (Кр); 

- дрібнозернисті - з розміром зерен до 20 мм (Др). 

4.2 За вмістом щебеню і різновидом піску АБСБМП і АББМП, по аналогії 

з сумішами асфальтобетонними і асфальтобетонами дорожніми та 

аеродромними, поділяються на гранулометричні (А, А1, Б, Б1, В, та А-Б) 

типи з непереривчастим (НП) та переривчастим (ПР) складом згідно ДСТУ 

Б В.2.7-119. 

4.3 За показником залишкової пористості асфальтобетон на бітумах 

модифікованих полімерами поділяються на групи: 

- щільний - із залишковою пористістю від 2 % до 5 % (Щ); 

- пористий - із залишковою пористістю від 5 % до 10 % (П); 

- високопористий - із залишковою пористістю від 10 % до 15 % (ВП). 

4.4 Умовна познака асфальтобетону на основі модифікованого 

полімерами бітуму складається з його виду за крупністю зерен, типу за 

вмістом щебеню, різновиду гранулометрії, марки бітуму модифікованого 

полімером та реєстраційного номеру цього стандарту. Приклад умовної 

познаки асфальтобетонів із гарячих асфальтобетонних сумішей на основі 

модифікованих полімерами бітумів: АББМП.Др.А.НП.БМПА 40/60-57 ДСТУ 

ХХХХ:201Х.  
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5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  

5.1 Вимоги до матеріалів 

5.1.1 Вимоги до бітумів модифікованих полімерами. 

5.1.1.1 Для виробництва асфальтобетонної суміші на основі бітумів 

модифікованих полімерами необхідно використовувати в'яжучі марок 

БМПА 40/60-57, БМПА 60/90-53, БМПА 90/130-50, БМПА 130/200-48 та 

БМПП 60/90-64 згідно з ДСТУ Б В.2.7-135. 

5.1.1.2 У випадку незадовільного зчеплення бітуму модифікованого 

полімерами з поверхнею мінеральних матеріалів (не забезпечується 

необхідне значення коефіцієнта довготривалої водостійкості 

асфальтобетону) потрібно використовувати адгезійні добавки - катіонні 

поверхнево-активні речовини (ПАР) та (або) інші технологічні заходи, що 

підвищують зчеплюваність в'яжучого з поверхнею мінеральних матеріалів. 

5.1.2 Вимоги до крупного заповнювача (щебеню) 

5.1.2.1 Для приготування суміші необхідно використовувати щебінь із 

природного каменю, що отримують дробленням гірських порід (ДСТУ Б 

В.2.7-75), щебінь із гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення 

залізистих кварцитів (ДСТУ Б В.2.7-34). 

5.1.2.2 Для приготування суміші необхідно використовувати щебінь 

таких фракцій: від 5 (3) мм до 10 мм, від 10 мм до 15 мм, від 10 мм до 20 

мм, від 15 мм до 20 мм, від 20 мм до 40 мм. 

5.1.2.3 Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми у 

щебені не повинен перевищувати для сумішей: типу А1, А - 15 %, Б1, Б – 

20 %, В - 30 % за масою. 

5.1.2.4 Марка щебеню за дробильністю та інші показники його 

властивостей у залежності від марки, типу і виду асфальтобетонної суміші і 

асфальтобетону повинні відповідати вимогам таблиці 1. 

5.1.2.5 Допускається для виготовлення асфальтобетонної суміші 

використання щебенево-піщаної суміші, якщо її гранулометричний склад 

відповідає вимогам 5.2.2, а складові цієї суміші - вимогам 5.1.3-5.1.4. 
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Показники фізико-механічних властивостей асфальтобетонної суміші і 

асфальтобетону із застосуванням щебенево-піщаної суміші повинні 

відповідати вимогам цього стандарту. 

 

Таблиця 1 - Показники властивостей щебеню 
  

Назва показників 

Норми для суміші та асфальтобетону 
груп, типів 

Щільна  
 

Пориста і 
високопориста  

А1, А Б1, Б В А-Б 

1. Марка щебеню 
за дробильністю при 
стисканні у циліндрі, 
не нижче: 

 
1200 

 
1200 

 
1000 

 
800 

- із вивержених і 
метаморфічних 
гірських порід 

- із осадових 
гірських порід 

1200 1000 800 600 

- із металургійних 
шлаків, не нижче 

1200 1000 800 800 

2. Марка щебеню 
за зносом у 
поличному барабані, 
не нижче: 

 
СТ-І 

 
СТ-І 

 
СТ-ІІ 

  
Не нормують 

- із вивержених і 
метаморфічних 
гірських порід 

- із осадових 
гірських порід 

СТ-І СТ-ІІ СТ-ІІІ 

- із металургійних 
шлаків 

СТ-І СТ-І СТ-ІІ 

3. Марка за 
морозостійкістю для 
всіх видів щебеню, 
не нижче: 

 
F 50 

 
F 50 

 
F 50 

 
F 25 

а) у районах А-1, 
А-2, А-3, А-6 та у 
Кримських горах 

б) у районах А-4, 
А-5, А-7 

F 25 F 25 F 25 F 25 
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5.1.3 Вимоги до дрібних заповнювачів (піску) 

5.1.3.1 Для виробництва суміші необхідно використовувати щільні 

природні та (або) штучні дроблені піски, які відповідають вимогам ДСТУ Б 

В.2.7-32 та (або) ДСТУ Б В.2.7-76, ДСТУ Б В.2.7-210 (крім вимог до вмісту 

фракцій менше ніж 0,071 мм), а також вимогам таблиці 2.  

5.1.3.2 Допускається в асфальтобетонній суміші використання зерен 

дрібніше 0,071 мм, що містяться у відсівах дроблення вивержених гірських 

порід в кількості не більше ніж 50 % від необхідного загального вмісту цієї 

фракції у суміші. Решта цієї фракції повинна бути представлена зернами 

мінерального порошку, який відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-121. 

5.1.4 Вимоги до мінерального порошку 

5.1.4.1 Мінеральний порошок із гірських порід, який використовують 

для виробництва суміші, повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-121. 

5.1.4.2 Як мінеральний порошок допускається використовувати 

молоті основні металургійні шлаки і (або) цементи згідно з ДСТУ Б В.2.7-46 

за відповідності вимогам ДСТУ Б В.2.7-121. 

 
Таблиця 2 - Показники властивостей дроблених пісків 

 Назва показників 

Норми для суміші  

Суміші типів 
А1, А, Б1, Б, В  

Суміші для 
пористого і 

високопористого 
асфальтобетону  

А-Б 

Марка вихідної гірської породи за 
дробильністю, не нижче 

1000 600 

Вміст глинистих домішок, % за 
масою, не більше 

0,5 0,5 

Примітка Вміст глинистих домішок у піску слід визначати методом 
набрякання згідно з ДСТУ Б В.2.7-210. 

 

5.1.4.3 До складу асфальтобетонної суміші і асфальтобетону, що 

містять відсіви дроблення карбонатних гірських порід, допускається не 

вносити мінеральний порошок. При цьому відсіви карбонатних гірських 
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порід повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-32 та (або) ДСТУ Б В.2.7-

76, а також вимогам таблиці 2 цього стандарту. Дрібнозерниста складова 

відсівів дроблення карбонатних гірських порід з розмірами зерен менше 

ніж 0,071 мм повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-121, а 

гранулометричний склад та показники властивостей асфальтобетонної 

суміші і асфальтобетону повинні відповідати вимогам цього стандарту. 

5.2 Вимоги до складу суміші 

5.2.1 Зерновий склад мінеральної частини асфальтобетонної суміші 

повинен відповідати вимогам таблиці 3. 

5.2.2 Розмір зерен, який виходить за межі крупності суміші, що 

нормується в таблиці 3, не може перевищувати розміру максимального 

нормованого зерна більше ніж на 5 мм, а маса таких зерен не повинна 

перевищувати 5 % від загальної маси мінеральної частини суміші. 

5.2.3 Показник однорідності асфальтобетонних сумішей на бітмах 

модифікованих полімером, який оцінюють за коефіцієнтом варіації границі 

міцності при стисканні за температури 50 °С (згідно п.32 ДСТУ Б В.2.7-319), 

повинен бути не більший ніж 0,18. 

5.3 Вимоги до властивостей асфальтобетонної суміші та 

асфальтобетону, модифікованих полімерами 

5.3.1 Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетону 

встановлюють в залежності від районування території України за 

кліматичними умовами роботи асфальтобетонного покриття відповідно до 

виду, групи, типу асфальтобетону і місця його застосування у конструкції 

дорожнього одягу. 

Районування території України за кліматичними умовами роботи 

асфальтобетонного покриття наведено у ДБН В.2.3-4 [1] додатку Д. 

Показники фізико-механічних властивостей щільних асфальтобетонних 

сумішей і асфальтобетону повинні відповідати вимогам таблиць 4. 

Показники фізико-механічних властивостей пористих і високопористих 

сумішей і асфальтобетону повинні відповідати вимогам таблиці 5. 
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Таблиця 3 - Зернові склади мінеральної частини суміші 

 Група 
асфальтобетону 

Різновид 
гранулометрії 

Тип 
гранулометрії 

Вид 
Вміст за масою, % мінеральних зерен, менших даного розміру, мм 

40 25 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071 

Щільний 

Непереривчастий 

А1 Кр 100-95 87-75 80-65 73-55 65-45 55-35 42-24 30-17 22-12 16-9 12-6 10-4 

А Др 

  100 100-95 92-83 81-67 55-45 42-27 33-18 26-12 20-9 14-6 11-5 

    100 100-95 78-67 55-45 41-28 34-20 27-12 20-9 14-6 11-5 

      100 100-90 55-45 43-29 35-21 27-13 20-9 15-7 12-6 

Б1 Кр 100-95 — 86-78 80-70 74-62 65-50 52-38 39-28 29-20 22-14 16-9 12-6 

Б Др 

  100 100-95 93-84 82-69 65-55 53-41 42-31 33-23 25-16 18-11 14-8 

    100 100-95 85-75 65-55 53-42 43-32 33-23 25-16 18-11 14-8 

      100 100-90 65-55 53-43 43-33 33-23 25-16 18-11 14-8 

В Др 

  100 100-95 100-88 90-80 75-65 64-51 52-37 40-25 27-16 20-11 16-9 

    100 100-95 90-82 75-65 64-51 52-37 40-25 29-16 20-11 16-9 

      100 100-90 75-65 64-51 52-37 40-25 29-16 20-11 16-9 

Переривчастий 

А1 Кр 100-95 — 80-65 70-55 62-45 50-35 50-28 50-22 50-18 28-14 15-8 10-4 

А Др   100 100-95 88-80 73-65 55-45 55-35 55-25 55-20 29-12 17-8 11-5 

Б1 Кр 100-95 — 86-78 80-70 74-62 65-50 65-40 65-34 65-27 40-20 23-14 12-6 

Б Др     100-95 100-85 100-70 65-55 65-40 65-34 65-27 40-20 23-14 12-6 

Пористий 

Непереривчастий 
А-Б Кр 100-95 99-97 97-70 94-57 76-45 65-27 50-18 38-10 28-7 22-4 15-3 8-2 

А-Б Др     100-70 95-57 76-45 65-27 50-18 38-10 28-7 22-4 15-3 8-2 

Переривчастий 
А-Б Кр 100-95 99-96 96-65 92-54 88-42 65-30 65-25 65-18 65-12 40-8 22-5 8-2 

А-Б Др     100-65 100-54 88-42 65-30 65-25 65-18 65-12 40-8 22-5 8-2 

Високопористий 

Непереривчастий 
А-Б Кр 100-95 99-97 97-70 94-57 76-45 65-27 50-18 38-10 28-7 22-4 15-3 8-2 

А-Б Др     100-70 95-57 76-45 65-27 50-18 38-10 28-7 22-4 15-3 8-2 

Переривчастий 
А-Б Кр 100-95 99-96 96-65 92-54 88-42 65-30 65-25 65-18 65-12 40-8 22-5 8-2 

А-Б Др     100-65 100-54 88-42 65-30 65-25 65-18 65-12 40-8 22-5 8-2 
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Таблиця 4 - Вимоги до фізико-механічних властивостей щільних 

асфальтобетонів на бітумах модифікованих полімерами для кліматичних 

районів А-1 - А-7 

Назва показників Норма для асфальтобетону у залежності від районів 

А-1; А-2 А-3; А-4 А-5; А-6 А-7 

1. Пористість мінерального 
кістяка, % за об’ємом, для 
асфальтобетону типів: 
А1, А і Б1, Б 
В  

 
 
 

15-19 
18-22 

 
 
 

15-19 
18-22 

 
 
 

15-19 
18-22 

 
 
 

15-19 
18-22 

2. Залишкова пористість, % за 
об’ємом 2-5 2-5 2-5 2-5 

3 Водонасичення, % за 
об’ємом, не більше:  
А; А1 
Б; Б1; В 

 
 

3,5 
3,0 

 
 

3,5 
3,0 

 
 

4,0 
3,5 

 
 

4,5 
3,5 

4. Границя міцності при 
стиску, МПа, за температури: 
20 °С для асфальтобетону 
всіх типів, не менше 
50 °С для асфальтобетону 
типів: 
А1, А, не менше 
Б1, Б і В, не менше 

 
 
 

3,0 
 
 

1,6 
1,8 

 
 
 

3,3 
 
 

1,7 
1,9 

 
 
 

3,7 
 
 

1,8 
2,0 

 
 
 

4,0 
 
 

1,9 
2,1 

5 Границя міцності на 
розтягування при 
розколюванні за 
температури 0 °С і швидкості 
деформування 50 мм/хв, МПа: 2,0-5,0 2,2-5,5 2,0-6,0 3,0-6,5 

6 Коефіцієнт довготривалої 
водостійкості, не менше 0,9 0,9 0,88 0,86 

7 Коефіцієнт морозостійкості, 
не менше 0,85 0,78 0,73 0,7 

Примітка 1. Для граничних зон районування слід приймати показники району з 
підвищеними вимогами. 
Примітка 2. Для гірських умов Карпат показники слід приймати як для району А-2 
Примітка 3. Для гірських умов Криму показники слід приймати як для району А-7  

 

5.3.2 На стадії проектування складу асфальтобетонної суміші 

перевірку якості асфальтобетону здійснюють у повній відповідності з усіма 

вимогами до фізико-механічних властивостей, наведеними у таблицях 4-5. 
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Таблиця 5 - Вимоги до фізико-механічних властивостей пористого і 

високопористого асфальтобетону на бітумах модифікованих полімерами 

 Назва показників 
Норма для 

асфальтобетону  
 

1 Пористість мінерального кістяка, % за об’ємом, для 
асфальтобетону: 
пористого щебеневого і піщаного, не більше 
високопористого щебеневого, не більше 
високопористого піщаного, не більше 

 
23 
24 
- 

2 Залишкова пористість, % за об'ємом, для асфальтобетону: 
пористого, не більше 
високопористого, не більше 

 
10 
15 

3 Границя міцності при стиску, МПа, за температури 20 °С: 
пористого, не менше 
високопористого, не менше 

  
2,4 
2,0 

4 Коефіцієнт довготривалої водостійкості, не менше 0,85 

 

5.4  Вимоги до виробництва, укладання та ущільнення 

асфальтобетонної суміші 

5.4.1 Асфальтобетонну суміш на бітумі модифікованому полімером 

виробляють, зберігають, укладають та ущільнюють відповідно до вимог 

ДБН В.2.3-4 [1] та цього стандарту за технологічною документацією, що 

розроблена згідно з ДБН А.3.1-5 [3] та затверджена в установленому 

порядку. 

5.4.2 Температура нагрівання в'яжучого та мінеральних матеріалів 

при виробництві асфальтобетонної суміші і температура суміші на виході із 

змішувача для різних марок в'яжучого наведені у таблиці 6. 

Вказані температури уточнюють експериментально для кожного 

запроектованого складу асфальтобетонної суміші в конкретних умовах 

виробництва. 

5.4.3 Допустима похибка дозування компонентів при приготуванні 

суміші не повинна перевищувати для щебеню і піску ± 3 %, мінерального 

порошку і бітуму — ±1,5 % від маси відповідних компонентів. 
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Таблиця 6 - Температура нагрівання складових при виробництві та 

ущільненні асфальтобетонної суміші 

 Марка бітуму 

Температура, °С 

бітумного 
в’яжучого, що 
подається у 

змішувач 

мінеральних 
матеріалів на 

виході із 
сушильного 
барабана 

асфальтобетонної 
суміші на виході зі 

змішувача 

асфальтобетонної 
суміші на початку 

ущільнення 

БМПА 40/60-57 165-180 185-195 165-175 155-165 

БМПА 60/90-53 160-175 185-195 160-170 150-160 

БМПА 90/130-50 155-165 175-185 155-165 145-155 

БМПА 130/200-48  140-150 165-175 150-160 140-150 

БМПП 60/90-64 170-185 185-195 170-180 160-170 

Примітка 1. У випадку використання катіонних поверхнево-активних речовин (ПАР) 
температура суміші і температура нагрівання кам'яних матеріалів та в'яжучого може бути 
зменшена на (10-15) °С. 

  

5.4.4 Допускається виготовляти асфальтобетонні суміші модифіковані 

полімером шляхом введення полімеру безпосередньо у 

асфальтозмішувач. У цьому випадку використовують бітуми згідно з ДСТУ 

4044, а фізико-механічні властивості асфальтобетонних сумішей мають 

відповідати вимогам таблиць 4 та 5. 

5.4.5 Температура початку ущільнення асфальтобетонної суміші на 

бітумі модифікованому полімерами у залежності від марки в'яжучого 

наведена в таблиці 6 і повинна уточнюватись експериментально для 

кожного запроектованого складу асфальтобетонної суміші в конкретних 

умовах будівництва. Крім того експериментально визначають температуру 

закінчення ущільнення асфальтобетонного шару. 

5.4.6 Товщина ущільненого верхнього шару із асфальтобетону 

повинна бути не меншою двох з половиною діаметрів максимального 

розміру щебню. 

 

6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 

6.1 При приготуванні і використанні асфальтобетонних сумішей, 

виготовлених з використанням бітуму модифікованого полімерами, 
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необхідно дотримуватись вимог безпеки згідно з НПАОП 63.21-1.01 [4], 

НПАОП 26.30-1.04 [5] та ДБН В.1.1-7 [6]. 

6.2 При нагріванні асфальтобетонних сумішей до технологічної 

температури понад 140 оС у складі летких виділень можуть бути присутні 

насичені і ненасичені вуглеводні, ароматичні вуглеводні, алкіл-бензол та 

аліфатичні аміни. 

При тривалій дії парів ЩМАС у працюючих із ними може виникнути 

подразнення верхніх дихальних шляхів, зниження артеріального тиску. При 

тривалому виробничому контакті можливі алергійні реакції. У випадку 

інгаляційного отруєння (нудота, головний біль) потерпілого необхідно 

вивести на відкрите повітря і викликати лікаря. При попаданні ЩМАС в очі 

– промити великою кількістю води; за необхідності – звернутися до лікаря. 

6.3 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 чинними нормативними документами та [7], [8] та [9]. Періодичність 

контролю шкідливих речовин у повітрі робочої  зони необхідно здійснювати 

згідно з чинними нормативними документами. 

6.4 Подавати полімерні компоненти до апаратів приготування, тари 

тощо необхідно таким чином, щоб не допускати їх розпилення. 

6.5 Мікроклімат виробничих приміщень, в яких готуються 

асфальтобетонні суміші на бітумах модифікованих полімерами, повинен 

відповідати вимогам санітарних норм ДСН 3.3.6.042 [10]. 

6.6 Рівень шумового навантаження на працюючих при приготуванні 

асфальтобетонних сумішей на бітумах модифікованих полімерами не 

повинен перевищувати 80,0 дБ “А” екв. згідно з ДСН 3.3.6.037 [11]. 

6.7 Згідно з ДСН 3.3.6.039 [12] та ДСТУ ГОСТ 12.1.012 еквівалентні 

рівні загальної вібрації на робочих місцях не повинні перевищувати 92 дБ. 
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6.8 Виробничі приміщення повинні відповідати СНиП 2.09.02* [13] та 

бути забезпечені внутрішнім водогоном і каналізацією згідно з ДБН В.2.5-64 

[14], питною водою згідно з ДСанПіН 2.2.4-171 [15], санітарно-побутовими 

приміщеннями згідно з ДБН В 2.2-28 [16] та аптечкою з медикаментами для 

першої медичної допомоги. 

6.9 Закриті приміщення, де проводяться роботи з 

асфальтобетонними сумішами на бітумах модифікованих полімерами або 

їх компонентами, повинні бути обладнані припливно-витяжною 

вентиляцією згідно з ДСТУ Б А.3.2-12, ДБН В.2.5-67 [17], мікроклімат 

повинен відповідати ДСН 3.3.6.042 [10]. 

6.10 Відповідно до 6.4.8 НАПБ А.01.001 [18] та НАПБ В.01.048 [19] 

виробничі приміщення повинні бути обладнані первинними засобами 

пожежогасіння. Оснащення приміщень первинними засобами 

пожежогасіння слід здійснювати керуючись вимогами НАПБ А.01.001 [18], 

НАПБ Б.03.001 [20] та чинними нормативними документами, а 

експлуатація вогнегасників має відбуватися згідно з НАПБ Б.01.008 [21]. 

6.11 У разі займання в’язких нафтових дорожніх бітумів засобами 

гасіння мають бути: піни, пісок, вогнегасний порошок. Для гасіння 

невеликих осередків пожежі можна використовувати вуглекислий газ. 

6.12 Виробничі споруди та зовнішні установки необхідно захистити від 

прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог 

ДСТУ Б В.2.5-38. 

6.13 Все технологічне обладнання повинно бути надійно заземлене 

згідно з чинними нормативними документами, незалежно від того, чи 

використовуються інші засоби захисту від статичної електрики. 

6.14 Виробничі процеси виготовлення асфальтобетонних сумішей на 

бітумах модифікованих полімерами повинні проводитись з урахуванням 

вимог пожежної безпеки, електростатичної іскробезпеки та виробничої 

безпеки відповідно до ДСТУ 3273, НАПБ А.01.001 [18] та інших чинних 
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нормативних документів. Робочі місця повинні бути організовані згідно з 

ДСТУ ГОСТ 12.2.061. 

6.15 Не допускається виконувати виробничі операції на несправному 

обладнанні та при відключених контрольно-вимірювальних приладах, за 

якими визначаються технологічні параметри: температура, концентрація 

парів, тиск тощо. 

6.16 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. 

6.17 Виробничі та складські приміщення обладнують системами 

протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56 [22],                       

СНиП 2.09.02* [13], СНиП 2.11.01* [23]. 

6.18 Категорія виробничих приміщень за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою визначається згідно з НАПБ Б.03.002 [24].  

6.19 Електробезпечність баз для приготування асфальтобетонних 

сумішей на бітумах модифікованих полімерами повинна відповідати 

вимогам ДСТУ ГОСТ 12.1.038, ДСТУ 7237. 

6.20 У виробничих приміщеннях, де використовуються горючі 

речовини, необхідно застосовувати механічний інструмент з матеріалу, що 

не утворює іскор у разі удару (алюміній, латунь, бронза та їх сплави) згідно 

з НАПБ А.01.001 [18]. 

6.21 Клас зони виробничих приміщень  з вибухонебезпеки, 

пожежонебезпеки та електронебезпеки визначається згідно з                

НПАОП 40.1-1.32 [25]. 

6.22 Рівень шумового навантаження на робочих місцях вимірюється 

згідно з чинними нормативними документами. 

6.23 Освітленість робочих місць контролюють згідно із ДСТУ Б В.2.2-6 

та ДБН В.2.5-28 [26]. 
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6.24 Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях  

контролюють згідно з ДСН 3.3.6.039 [27]. 

6.25  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. 

6.26 Матеріали для асфальтобетонних сумішей на бітумах 

модифікованих полімерами – щебінь, пісок, мінеральний порошок, бітум 

модифікований полімерами – за характером шкідливості і ступенем впливу 

на організм людини відносяться до малонебезпечних речовин (ІV клас 

небезпеки згідно з чинними нормативними документами). 

6.27 Згідно з ДСТУ Б В.2.7-135, ДСТУ Б В.2.7-313 група горючості 

бітумів – горючі речовини, температура займання – від 300 °С до 351 °С. 

6.28 До робіт, пов’язаних з приготуванням і використанням 

асфальтобетонних сумішей на бітумі модифікованому полімером, 

допускаються особи, які пройшли інструктаж з техніки безпеки і перевірку 

знань з питань пожежної безпеки відповідно до вимог НАПБ А.01.001 [18],  

НАПБ Б.02.005 [28], НАПБ Б.06.001 [29] та НПАОП 63.21-1.01 [4]. 

6.29 Робітники, які займаються приготуванням та використанням 

асфальтобетонних сумішей на бітумі модифікованому полімером повинні 

дотримуватись вимог безпеки згідно з ДСТУ Б А.3.2-4, НПАОП 63.21-3.03 

[30] та повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з 

НПАОП 0.00-4.01 [31]. 

6.29 Руки, забруднені асфальтобетонною сумішшю на бітумі 

модифікованому полімером, слід протерти технічною ватою, змоченою 

соляровою оливою, а потім вимити теплою водою з милом. 



пр ДСТУ ХХХХ:201Х 

18 
 

6.30 Персонал, який займається приготуванням і використанням 

асфальтобетонних сумішей на бітумі модифікованому полімерами, 

повинен проходити попередні і періодичні медичні огляди в установленому 

порядку [32]. 

 

7 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

7.1 При приготуванні, транспортуванні та використанні 

асфальтобетонних сумішей на бітумах модифікованих полімерами, 

необхідно дотримувати вимог  ДСанПіН 2.2.7.029  [33] щодо недопущення 

забруднення ґрунтів і водоймищ. 

7.2 Викиди в атмосферу шкідливих речовин не повинні перевищувати 

гранично допустимих викидів (ГДВ), що встановлені вимогами чинних 

нормативних документів та відповідно до вимог санітарного законодавства.  

7.3 Бази з приготування асфальтобетонних сумішей на бітумі 

модифікованому полімером повинні бути оснащені відповідно до вимог 

чинних нормативних документів. 

7.4 Порядок накопичення, транспортування, знешкодження та 

захоронення некондиції та інших відходів, що утворилися у процесі 

приготування і використання асфальтобетонних сумішей та 

асфальтобетону, повинен відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.7.029 [33].  

7.5 Обладнання і комунікації повинні бути герметизовані, викиди в 

атмосферу (вентвикиди) не повинні перевищувати норм, встановлених  

чинними нормативними документами. 

7.6 Умови відведення стічних вод у процесі виробництва 

асфальтобетону повинні відповідати СанПиН 4630 [34]. 

7.7 При технологічних температурах приготування асфальтобетонних 

сумішей не відбувається надходження канцерогенних та мутагенних 

речовин у навколишнє середовище. 

7.8 Контроль за вмістом летких речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря в процесах приготування і використання 
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асфальтобетонних сумішей, повинен здійснюватись згідно з вимогами [7] 

та [35]. 

 

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

8.1 Кузови транспортних засобів повинні бути добре очищені перед 

завантаженням асфальтобетонних сумішей та вкриті при їх 

транспортуванні. 

8.2 Термін зберігання асфальтобетонних сумішей на бітумах 

модифікованих полімерам у накопичувачах не повинен перевищувати 

2 годин. 

 

9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 

9.1 Контроль якості асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів 

на бітумах модифікованих полімерами здійснюють згідно з ДСТУ Б В.2.7-

319.  

9.2 Зразки виготовляють у стандартних циліндричних формах. 

Формування зразків у лабораторних умовах із суміші з вмістом щебеню, 

більшим або що дорівнює 35 %, виконують при тиску 30 МПа, а з меншим 

вмістом - при 40 МПа протягом 3 хв. Температура асфальтобетонної 

суміші при виготовленні зразків повинна відповідати вимогам 5.4.4 для 

випадку початку ущільнення. 

9.3 Випробування асфальтобетонних сумішей на бітумах 

модифікованих полімерами, відібраних безпосередньо асфальтозмішувача 

або асфальтоукладача на місці влаштування покриття проводять на 

відповідність вимогам 5.3.1. 

9.4 Відбір зразків з покриття здійснюють згідно з ДБН В.2.3-4 [1] та 

ДСТУ Б В.2.7-319 у вигляді кернів діаметром не менше ніж 100 мм або 

вирубок масою, виходячи з кількості зразків, які потрібні для випробувань, 

не раніше, ніж через добу після влаштування покриття.  
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У процесі випробування визначають: для зразків-кернів або зразків, 

відокремлених від вирубки, - середню густину та водонасичення; для 

зразків, що виготовлені із переформованої суміші у лабораторії згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-319, - водонасичення, границю міцності при стиску при 20 °С 

та 50 °С, коефіцієнт водостійкості. Крім того визначають коефіцієнт 

ущільнення, який має відповідати вимогам ДБН В.2.3-4 [1]. 

Значення показників вказаних властивостей повинні відповідати 

вимогам цього стандарту. Допускається перевищення значення показника 

водонасичення асфальтобетону кернів або вирубок вимоги п.5.3.1 не 

більше ніж на 0,5 %. 

9.5 Пісок із відсівів подрібнення щільних гірських порід випробовують 

згідно з ДСТУ Б В.2.7-232 та ДСТУ Б В.2.7-210; щебінь згідно з ДСТУ Б 

В.2.7-71; бітуми, модифіковані полімерами, згідно з ДСТУ Б В.2.7-135 або 

ДСТУ Б В.2.7-313; мінеральний порошок згідно з ДСТУ Б В.2.7-247. 

 

10 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 

10.1 Асфальтобетонна суміш на бітумі модифікованому полімером 

повинна бути прийнята технічним контролем організації чи підприємства, 

що її виготовляє. 

10.2 Приймання асфальтобетонної суміші на бітумі модифікованому 

полімером здійснюють партіями. За партію приймається кількість 

асфальтобетонної суміші одного виду і складу, що випускається на одному 

змішувачі протягом однієї зміни, але не більше ніж 1200 тонн. Якщо 

протягом однієї зміни проводилося переналагодження обладнання з метою 

ремонту чи випуску асфальтобетонної суміші іншого складу, то за партію 

вважається об’єм асфальтобетонної суміші, що випускається після кожного 

переналагодження. 

10.3 Для перевірки відповідності якості асфальтобетонної суміші на 

бітумі модифікованому полімером вимогам цього стандарту проводять 

приймально-здавальні та періодичні випробування. 
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10.4 Для проведення приймально-здавальних випробувань 

відбирають відповідно до ДСТУ Б В.2.7-319 дві проби від кожної партії, при 

цьому відбір проб здійснюється з розрахунку одержання однієї об’єднаної 

проби не більше ніж на 600 т. У об’єднаній пробі асфальтобетонної суміші 

визначають її температуру, зерновий склад мінеральної частини та вміст 

в’яжучого. 

Якщо змінний випуск асфальтобетонної суміші не перевищує 600 т, 

то для відібраної проби додатково визначають, водонасичення і границю 

міцності при стисканні за температури 20 та 50 °С. 

Якщо змінний випуск асфальтобетонної суміші перевищує 600 т, то 

для першої та другої, а потім для кожної другої проби визначають 

водонасичення та границю міцності при стисканні за температури 20 та 

50 °С. 

10.5 Періодичний контроль якості асфальтобетонної суміші на бітумі 

модифікованому полімером здійснюється не рідше одного разу на місяць 

та при кожній зміні сировинних матеріалів, що використовують для її 

приготування. 

10.6 При періодичному контролі якості і підборі складу 

асфальтобетонної суміші на бітумі модифікованому полімером визначають 

пористість мінеральної частини, залишкову пористість, границю міцності 

при стисканні за температури 20 °С та 50 °С, границю міцності на 

розтягування при розколюванні за температури 0 °С, водостійкість при 

тривалому водонасиченні, морозостійкість. При періодичному контролі 

також визначають показник однорідності асфальтобетонної суміші. 

10.7 Ефективну сумарну питому активність природних радіонуклідів 

асфальтобетонної суміші на бітумі модифікованому полімером приймають 

за максимальною величиною ефективної сумарної питомої активності 

природних радіонуклідів мінеральних сировинних матеріалів, які 

застосовують. Ці дані подають в документі про відповідність мінеральних 

матеріалів підприємством-постачальником сировинних матеріалів. 
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10.8 Кожний автомобіль, завантажений асфальтобетонною сумішшю 

на бітумі модифікованому полімером, супроводжується документом про 

відповідність, у якому повинні бути вказані: 

- найменування підприємства-виробника, адреса та номер змішувача; 

- умовна познака асфальтобетонної суміші з позначенням цього 

стандарту; 

- маса асфальтобетонної суміші; 

- температура асфальтобетонної суміші при відвантаженні; 

- дата та час відвантаження асфальтобетонної суміші; 

- номер автомобіля; 

- адреса підприємства-споживача чи об’єкта влаштування покриття. 

10.9 На вимогу споживача, підприємство-виробник супроводжує 

кожну партію асфальтобетонної суміші на бітумі модифікованому 

полімером документом про відповідність, у якому повинні бути вказані 

результати приймально-здавальних та періодичних випробувань, у тому 

числі: 

- номер документа про відповідність і дата його видачі; 

- найменування підприємства-виготовлювача та його адреса; 

- найменування і адреса споживача; 

- умовна познака асфальтобетонної суміші на бітумі модифікованому 

полімером; 

- пористість мінеральної частини; 

- залишкова пористість; 

- водонасичення; 

- границя міцності при стисканні за температури 20 °С та 50 °С; 

- водостійкість при тривалому водонасиченні; 

- границя міцності на розтягування при розколюванні при 0 °С; 

- однорідність асфальтобетонної суміші; 

- ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів; 
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- номер замовлення і маса асфальтобетонної суміші на бітумі 

модифікованому полімером; 

- позначення цього стандарту. 

10.10 Споживач може проводити перевірку відповідності 

асфальтобетонної суміші на бітумі модифікованому полімером, що 

постачається, вимогам цього стандарту, дотримуючись методів відбору 

проб, виготовлення зразків і випробування, передбачених цим стандартом. 

Відбір проб споживачем здійснюється із бункера чи шнекової камери 

асфальтоукладача або із кузова автомобіля-самоскида в об’ємі, 

передбаченому ДСТУ Б В.2.7-319. 

10.11 Якщо хоча б один з показників проведених випробувань 

асфальтобетонної суміші на бітумі модифікованому полімером є 

незадовільним, то проводять повторне випробування проби. Результати 

повторного випробування вважаються остаточними і поширюються на всю 

партію асфальтобетонної суміші. 

 

11 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

11.1 Приготування асфальтобетонних сумішей на бітумах 

модифікованих полімером повинно відбуватись відповідно до 

технологічного регламенту, затвердженого в установленому порядку. 

Влаштування покриття із асфальтобетонних сумішей на бітумах 

модифікованих полімером повинно виконуватись відповідно до 

технологічної карти, затвердженої у встановленому порядку. Для 

підвищення однорідності асфальтобетонних сумішей на бітумах 

модифікованих полімером при укладанні рекомендується застосовувати 

перевантажувачі.  

 

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

12.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність асфальтобетонної 

суміші на бітумі модифікованому полімером, що виробляється, за складом 
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та фізико-механічними властивостями вимогам цього стандарту за умови 

дотримання споживачем правил її транспортування та влаштування 

покриття. 

12.2 При використанні асфальтобетонної суміші на бітумі 

модифікованому полімером для влаштування верхніх шарів покриттів 

дорожніх одягів автомобільних доріг термін експлуатації до капітального 

ремонту визначається згідно з [20]. 
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