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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 

АСФАЛЬТОБЕТОННІ СУМІШІ ТА АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНІ 
ДЛЯ МОСТОВОГО ПОЛОТНА  

Технічні умови 
 

ASPHALT CONCRETE MIXTURES AND ASPHALT CONCRETE 
ROADS BASED FOR BRIDGE POLISH 

Specifications 
_______________________________________________________ 

Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1 Цей стандарт поширюється на асфальтобетонні суміші та 

асфальтобетон, а саме: асфальтобетонні суміші дрібнозернисті та 

асфальтобетон дрібнозернистий; щебенево-мастикові асфальтобетонні 

суміші та щебенево-мастиковий асфальтобетон; литі асфальтобетонні 

суміші та литий асфальтобетон (Гусасфальт); епоксиасфальтобетонні 

суміші та епоксиасфальтобетон, мастикові асфальтобетонні суміші та 

мастиковий асфальтобетон для влаштування верхніх та нижніх шарів 

покриття на металевих та залізобетонних плитах мостового полотна 

транспортних споруд ДСТУ 8814 та (або) інженерних споруд [1]. 

1.2 Цей стандарт установлює вимоги до асфальтобетонних 

сумішей та асфальтобетону, на основі бітумів дорожніх, модифікованих 

полімерами, що використовують для влаштування шарів покриття 

мостового полотна під час нового будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту відповідно до ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-22, і видів та 

переліків робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних 

доріг відповідно до ДСТУ 8747. 
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1.3 Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон дорожній для 

мостового полотна застосовується у всіх дорожньо-кліматичних зонах 

згідно ДБН В.2.3-4. 

1.4 Вимоги щодо безпечності продукції, які спрямовано на безпеку 

життя, здоров’я громадян, охорону довкілля викладено в розділах 6 та 7. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та 

нормативні документи: 

ДБН А.3.1-5:2009 Управління, організація і технологія. Організація 

будівельного виробництва 

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів  

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня 

іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. 

Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні 

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня 

іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. 

Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва 

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. 

Частина II. Будівництво 

ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування 

ДСТУ 3437-96 Нафтопродукти. Терміни та визначення 

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

ДСТУ 4044-201X Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови 

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, паркування, 

транспортування та зберігання 

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб 

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби 

колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація 
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ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби 

індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація 

ДСТУ 8747:2017 Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з 

ремонтів та експлуатаційного утримання 

ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та 

організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт 

ДСТУ 8787:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення 

зчеплюваності зі щебенем 

ДСТУ–Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних 

процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна 

кліматологія 

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний 

для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-33-95 Будівельні матеріали. Пісок кварцево-

залізистий і тонкодисперсна фракція з відходів гірничо-збагачувальних 

комбінатів України. 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.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загально-

будівельного 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.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) Будівельні матеріали. Щебінь 

і гравій із щільних гірських  порід і відходів промислового виробництва 

для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу 
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ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні 

природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. 

Технічні умови 

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

робіт з відсіву дроблення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних 

комбінатів України. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні 

в’язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та 

кам’яних матеріалів 

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 

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

щебенево-мастикові. Технічні умови 

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

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 Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи виносу теплових 

електростанцій для бетонів. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Пісок із відсівів дроблення вивержених 

гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови 

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

робіт. Методи випробувань 

ДСТУ Б В.2.7-247:2010 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний 

для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи 

випробувань 

ДСТУ Б В.2.7-313:2016 Бітуми дорожні, модифіковані комплексами 

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

дорожній та аеродромний. Методи випробувань 

ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при 

будівництві мостів та труб 

ДСТУ-Н Б В.2.7-254:2012 Приготування та застосування дорожніх 

бітумів, модифікованих адгезійними добавками на основі катіонних 

поверхнево-активних речовин 

ДСТУ EN ISO 2592:2017 (EN ISO 2592:2001, IDT; ISO 2592:2000, 

ITD) Визначення температури спалаху і займання. Метод із 

застосуванням приладу Клівленда з відкритим тиглем 

ДСТУ EN 58:2018 (EN 58:2012, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. 

Відбирання проб бітумних в’яжучих. 

ДСТУ EN 1426:2018 (EN 1426:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. 

Визначення глибини проникності голки (пенетрації)  

ДСТУ EN 1427:2018 (EN 1427:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. 

Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі  

ДСТУ EN 12592:2018 (EN 12592:2014, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. 

Визначення розчинності  

ДСТУ EN 12593:2018 (EN 12593:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. 

Визначення температури крихкості за методом Фрааса 

ДСТУ EN 12594:2018 (EN 12594:2014, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. 

Підготування проб для випробування  

ДСТУ EN 12597:2019 (EN 12597:2014, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. 

Термінологія  

ДСТУ Б EN 12607-1:2015 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору 

до твердіння під впливом теплоти та повітря. Частина 1. Метод RTFOT 

(EN 12607-1:2014, IDT) 

ДСТУ EN 12607-2:201X Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору 

до твердіння під впливом теплоти та повітря. Частина 2. Метод TFOT 
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ДСТУ EN 13302:201X (EN 13302:2010, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. 

Визначення динамічної в’язкості бітумного в’яжучого з використанням 

ротаційного віскозиметра 

ДСТУ EN 13108-6:2018  (EN 13108-6:2016, IDT) Бітумомінеральні 

суміші. Технічні умови. Частина 6. Литий асфальтобетон 

ДСТУ ХХХХ:201Х Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення розтяжності 

ДСТУ ХХХХ:201Х Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення 

показника когезії 

ДСТУ ХХХХ:201Х Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури 

спалаху та займання 

ДСТУ ХХХХ:201Х Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення 

еквіпенетраційної температури та індексу пенетрації 

ДСТУ ХХХХ:201Х Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення 

еквів’язкої температури 

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур 

вспышки и воспламенения в открытом тигле 

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения 

растяжимости 

ГОСТ 18180-72 (СТ СЭВ 4543-84) Битумы нефтяные. Метод 

определения изменения массы после прогрева 

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря 

робочої зони 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі 

речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности 

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности 
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ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера правила 

установления допустимих выбросов вредных веществ промышленными 

предприятиями 

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, ПОЗНАКИ ТА 

СКОРОЧЕННЯ 

 

3.1 Терміни та визначення понять 

У цьому стандарті використано терміни та визначення, наведені в: 

Законі України «Про автомобільні дороги» [1] – штучна споруда;                    

ДБН В.2.3-22 – міст; ДСТУ 8814 – транспортна споруда, мостове 

полотно; ДСТУ Б А.1.1-100 – асфальтобетон; бітум дорожній; бітум 

дорожній, модифікований полімером; бітумно-полімерне в’яжуче; 

дорожній одяг; ДСТУ Б В.2.7-127 – щебенево-мастиковий 

асфальтобетон. 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті та визначення 

позначених ними понять: 

3.1.1 асфальтобетонна суміш дрібнозерниста на основі бітуму, 

модифікованого добавками (АБСДрБМД)  

Суміш, що отримана змішуванням у нагрітому стані взятих у 

відповідних (раціональних) співвідношеннях компонентів щебеню чи 

гравію (або без них), природного і (або) штучного подрібненого піску, 

мінерального порошку та бітуму, модифікованого добавками (БМД) 

3.1.2 асфальтобетон дрібнозернистий на основі бітуму, 

модифікованого добавками (АБДрБМД) 

Монолітний матеріал, що утворюється після ущільнення та 

вистигання асфальтобетонної суміші дрібнозернистої на основі бітуму, 

модифікованого добавками (АБСДрБМД) до температури довкілля 
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3.1.3 щебенево-мастикова асфальтобетонна суміш на основі 

бітуму, модифікованого добавками (ЩМАСБМД)  

Суміш мінеральних матеріалів (щебеню, піску і мінерального 

порошку), стабілізуючої добавки та бітуму, модифікованого добавками 

(БМД), віддозованих в заданих співвідношеннях і перемішаних у 

нагрітому стані 

3.1.4 щебенево-мастиковий асфальтобетон на основі бітуму, 

модифікованого добавками (ЩМАБМД)  

Монолітний матеріал, що утворюється після ущільнення та 

остигання до температури довкілля щебенево-мастикової 

асфальтобетонної суміші на основі бітуму, модифікованого добавками 

(ЩМАСБМД) 

3.1.5 лита асфальтобетонна суміш на основі бітуму, 

модифікованого добавками: (ЛАБСБМД) та (або) (ЛАБСГБМД)  

Суміш, що отримана змішуванням у нагрітому стані взятих у 

відповідних (раціональних) співвідношеннях щебеню (або без нього), 

штучного дробленого піску, мінерального порошку, модифікуючих 

добавок (або без них) і бітуму, модифікованого добавками (БМД) 

3.1.6 литий асфальтобетон на основі бітуму, модифікованого 

добавками: (ЛАББМД) та (або) (ЛАБГБМД)  

Монолітний матеріал, що утворюється в результаті переходу 

укладеної механізованим способом або вручну литої асфальтобетонної 

суміші на основі бітуму, модифікованого добавками (ЛАБСБМД) та (або) 

(ЛАБСГБМД) до стану щільного тіла без ущільнення після остигання до 

температури довкілля 

3.1.7 епоксиасфальтобетонна суміш (ЕПАСБМД)  

Суміш, отримана змішуванням у нагрітому стані взятих у 

відповідних співвідношеннях щебеню, штучного дробленого піску, 

мінерального порошку та епоксив’яжучого  
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3.1.8 епоксиасфальтобетон (ЕПАБМД)  

Монолітний матеріал, який утворюється після остигання до 

температури довкілля та ущільнення епоксиасфальтобетонної суміші 

(ЕПАСБМД) 

3.1.9 суміш асфальтобетонна гаряча мастикова щільна на 

основі бітуму, модифікованого добавками (САГМЩБМД)  

Суміш, яка отримана змішуванням у нагрітому стані до 

температури від 170 до 200 °С взятих у відповідних оптимально-

раціональних співвідношеннях щебеню, піску із відсівів дроблення 

вивержених гірських порід для будівельних робіт розміром зерен 0…5 

мм, мінерального вапнякового порошку, бітуму нафтового дорожнього 

в’язкого, модифікованого синтетичними амідними восками, добавками 

(БМД) та (за необхідністю) адгезійними добавками, піску природного 

річкового (можливе застосування також дробленого піску) з розміром 

частинок від 0 мм до 2 мм, добавки природного асфальту, та яка після 

розподілу асфальтоукладачем за температури від 150 до 175 °С 

рівномірно осідає у влаштований шар покриття без ущільнення з 

можливим прикочуванням (вирівнюванням) його поверхні легким та 

середнім котком 

3.1.10 пористий мастиковий асфальтобетон на основі бітуму, 

модифікованого добавками (ПMAБМД) 

Монолітний матеріал з регульованими відкритими порами на 

поверхні верхнього шару покриття, що утворюється за температури 

довкілля після самоущільнення, остигання суміші асфальтобетонної 

гарячої мастикової щільної на основі бітуму, модифікованого добавками 

(САГМЩБМД) та можливого прокочування (вирівнювання) легким та 

середнім котком її поверхні при укладанні 
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3.1.11 асфальтобетонна суміш дрібнозерниста 

водонепроникна на основі бітуму, модифікованого добавками 

(АБСДрВДБМД)  

Суміш, що отримана змішуванням у нагрітому стані взятих у 

відповідних (раціональних) співвідношеннях компонентів щебеню чи 

гравію (або без них), природного і (або) штучного подрібненого піску, 

мінерального порошку та бітуму модифікованого добавками 

3.1.12 асфальтобетон дрібнозернистий водонепроникний на 

основі бітуму, модифікованого добавками (АБДрВДБМД)  

Монолітний матеріал високощільний, що утворюється після 

ущільнення та вистигання асфальтобетонної суміші дрібнозернистої 

водонепроникної на основі бітуму, модифікованого добавками 

(АБСДрВДБМД) до температури довкілля 

3.1.13 епоксив’яжуче  

В’яжуче, отримане на основі розрідженого бітуму, модифікованого 

добавками (БМД) та термоактивних модифікаторів (епоксидної смоли та 

затверджувача) 

3.1.14 епоксидна смола  

Термоактивний полімер низької молекулярної маси (олігомер), який 

містить в макромолекулі епоксидні групи 

3.1.15 затверджувач  

Речовина, яка зумовлює затвердіння епоксидної смоли 

3.1.16 модифікуюча добавка (МД) 

Добавка (полімерна, адгезійна, добавка на основі синтетичних 

восків, хімічні реагенти, інгібітори старіння, енергозберігаючі добавки), 

що поліпшує властивості бітумного в’яжучого, асфальтобетонних 

сумішей та асфальтобетону та (або) литих сумішей, з метою зниження їх 

в’язкості, що надають властивості термостійкості, морозостійкості, 

стійкості до утворення колії та інших деформацій 
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3.1.17 асфальтобетон водонепроникний (АБВД)  

Монолітний матеріал високощільний, що утворився після остигання 

до температури довкілля після ущільнення асфальтобетонної суміші 

дрібнозернистої (АБСДрВДБМД, САГМЩБМД, ЕПАСБМД), та (або) без 

ущільнення асфальтобетонної суміші (ЛАБСБМД, ЛАБСГБМД) з показником 

водонепроникності не більше 1,0 %. 

 

3.2 Познаки та скорочення  

АБСДрБМД ― асфальтобетонна суміш дрібнозерниста на основі 

бітуму, модифікованого добавками 

АБДрБМД ― асфальтобетон дрібнозернистий на основі бітуму, 

модифікованого добавками 

ЩМАСБМД ― щебенево-мастикова асфальтобетонна суміш на 

основі бітуму, модифікованого добавками 

ЩМАБМД ― щебенево-мастиковий асфальтобетон на основі бітуму, 

модифікованого добавками 

ЛАБСБМД ― лита асфальтобетонна суміш на основі бітуму, 

модифікованого добавками 

ЛАББМД ― литий асфальтобетон на основі бітуму, модифікованого 

добавками 

ЛАБСГБМД ― лита асфальтобетонна суміш Гусасфальт на основі 

бітуму, модифікованого добавками 

ЛАБГБМД ― литий асфальтобетон Гусасфальт на основі бітуму, 

модифікованого добавками 

ЕПАСБМД ― епоксиасфальтобетонна суміш на основі бітуму, 

модифікованого добавками 

ЕПАБМД ― епоксиасфальтобетон на основі бітуму, модифікованого 

добавками 

САГМЩБМД ― суміш асфальтобетонна гаряча мастикова щільна на 

основі бітуму, модифікованого добавками 
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ПМАБМД ―  пористий мастиковий асфальтобетон на основі 

бітуму, модифікованого добавками 

АБСДрВДБМД ― асфальтобетонна суміш дрібнозерниста 

водонепроникна на основі бітуму, модифікованого добавками 

АБДрВДБМД ― асфальтобетон дрібнозернистий водонепроникний 

на основі бітуму, модифікованого добавками 

АБВД  ― асфальтобетон водонепроникний 

БМД ― бітуми дорожні, модифіковані добавками (БА, БДА, БМВА, 

БМСА, БМПА, БМПП, БМК, БМК-М, БМП, БНР, БПР) 

БА ― бітуми дорожні, модифіковані адгезійними добавками 

БДА ― бітуми нафтові дорожні в’язкі дистиляційні, модифіковані 

адгезійними добавками 

БМВА ― бітуми нафтові дорожні, модифіковані добавками на 

основі синтетичних восків та адгезійними добавками 

БМСА ― бітуми нафтові дорожні, модифіковані структуруючими та 

адгезійними добавками 

БМПА ― бітуми нафтові дорожні в'язкі, модифіковані полімерами, 

що призначені для приготування асфальтобетонних сумішей 

БМПП ― бітуми нафтові дорожні в'язкі, модифіковані полімерами з 

підвищеними фізико-механічними характеристиками (в т.ч. бітуми зі 

збільшеним вмістом полімерів) 

БМК ― бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок 

БМК-М ― бітуми нафтові дорожні в'язкі, модифіковані комплексами 

добавок для асфальтобетонного покриття, що влаштовується на мостах 

БМП ― бітум нафтові дорожні в'язкі модифікований полімерами 

БНР ― суміш органічних сполук нафтового походження до складу 

якої входять леткі низькомолекулярні нафтопродукти 

БПР ― бітуми з поліпшеними властивостями до складу яких 

входять розріджувачі, полімери та бітуми нафтові дорожні в’язкі 
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4 КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

4.1 За температурою улаштування та маркою бітуму, 

модифікованого полімерами асфальтобетонні суміші поділяються на 

клас – гарячі – виготовлені з використанням бітуму, модифікованого 

добавками (АСГ). 

4.2 За найбільшою крупністю мінеральних зерен АБСДрБМД, 

АБДрБМД, ЩМАСБМД, ЩМАБМД, ЛАБСБМД, ЛАББМД, ЛАБСГБМД, ЛАБГБМД, 

ЕПАСБМД,ЕПАБМД, САГМЩБМД, ПМАБМД, АБДрВДБМД та АБСДрВДБМД 

поділяються на види: 

― дрібнозернисті – з розміром зерен до 20 мм. 

4.3 За видом ущільнення асфальтобетонні суміші поділяються: 

― ущільнювальні – АБСДрБМД, ЩМАСБМД, ЕПАСБМД, САГМЩБМД, 

АБСДрВДБМД, ПМАБМД; 

― без ущільнення – ЛАБСБМД, ЛАБСГБМД. 

4.4 За показником залишкової пористості асфальтобетони 

поділяються на групи: 

― щільний: 

― АБДрБМД – із залишковою пористістю від 1,5 % до 3,5 % (Щ); 

― ЩМАБМД – із залишковою пористістю від 1,0 % до 2,5 % (Щ); 

― водонепроникний (високощільний): 

― ЛАББМД – із залишковою пористістю не більше 2,0 % (ВН); 

― ЛАБГБМД – із залишковою пористістю не більше 2,0 % (ВН); 

― ПМАБМД – із залишковою пористістю не більше 2,5 % (ВН); 

― АБДрВДБМД – із залишковою пористістю від 1,0 % до 2,0 % (ВН); 

― ЕПАБМД – із залишковою пористістю від 1,0 % до 3,5 % (ВН). 

4.5 За гранулометричним складом мінеральної частини 

асфальтобетонні суміші та асфальтобетони поділяються на два 

різновиди: з неперивчастим (НП) та переривчаснтим(ПH) складом: 
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― неперивчастий (НП) склад – АБДрБМД, ЩМАБМД, ЕПАБМД, ЛАББМД, 

ЛАБГБМД, ПМАБМД; 

― переривчастий (ПH) склад – АБДрБМД, АБДрВДБМД. 

4.6 За якістю використаних складових і за значеннями показників 

фізико-механічних властивостей асфальтобетонні суміші АБСДрБМД, 

АБДрВДБМД, ЩМАСБМД, ЕПАСБМД,САГМЩБМД, ЛАБСБМД, ЛАБСГБМД,та 

асфальтобетони АБДрБМД, АБДрВДБМД, ЩМАБМД, ЕПАБМД, ПМАБМД, 

ЛАББМД, ЛАБГБМД, відносяться до марки – І. Марки асфальтобетонних 

сумішей та асфальтобетону для різних класів, груп і типів наведено в 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 ― Марки асфальтобетонних сумішей та 

асфальтобетону для різних класів, груп і типів 

Клас  Група, тип  Марка 

АСГ 

Щільні: 
А,  Б ,  Щ МА,  ЕПА,П МА  
Водонепроникні: 
А, Б, ВД ,  ЕП А,П МА  

І 

Л 
Водонепроникні: 
ЛАБ ,  Л АБГ  

І 

 

4.7 За вмістом щебеню і різновидом піску асфальтобетонні суміші 

та асфальтобетони поділяються на типи А, Б, ЩМА, ЛАБ, ЛАБГ, ПМА, ВД 

згідно з таблицею 2. 

 

Таблиця 2 ― Типи асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів 

Тип  Група Різновид 

асфальтобетону 

Кількість зерен 

більше ніж 5 мм, % 

за масою  

Різновид піску 

А 

 

Щільний АБДрБМД 

ЕПАБМД 

від 45 до 55 те саме 

Б Щільний АБДрБМД 

ЕПАБМД 

від 35 до 45 те саме 

ЩМА Щільний ЩМАБМД від 65 до 75 те саме 

ЛАБ Водонепроникний ЛАББМД від 45 до 65 те саме 
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Кінець таблиці 2 

ЛАБГ Водонепроникний ЛАБГБМД від 45 до 65 те саме 

ПМА Водонепроникний ПМАБМД від 50 до 65 те саме 

ВД Водонепроникний АБДрВДБМД від 50 до 70 те саме 

Примітка 1. Вміст природного не дробленого піску в сумішах типу А, Б, ВД не повинен 

перевищувати 20 % за масою, ЩМА, ЛАБ, ЛАБГ не повинен перевищувати 5 % 

 

4.8 Асфальтобетонні суміші на бітумах, модифікованих добавками, 

в залежності від максимального розміру щебеню, поділяють на такі види: 

― АБДрБМДА-20 (АБСДрБМДА-20) – з максимальним розміром зерен 

20 мм; 

― АБДрБМДА-15 (АБСДрБМДА-15) – з максимальним розміром зерен 

15 мм; 

― АБДрБМДА-10 (АБСДрБМДА-10) – з максимальним розміром зерен 

10 мм; 

― АБДрБМДБ-20 (АБСДрБМДБ-20) – з максимальним розміром зерен 

20 мм; 

― АБДрБМДБ-15 (АБСДрБМДБ-15) – з максимальним розміром зерен 

15 мм; 

― АБДрБМДБ-10 (АБСДрБМДБ-10) – з максимальним розміром зерен 

10 мм; 

― АБДрАВДБМДВД-20 (АБДрАВДБМДВД-20) – з максимальним 

розміром зерен 20 мм; 

― ЩМАБМД-20 (ЩМАСБМД-20) – з максимальним розміром зерен               

20 мм; 

― ЩМАБМД-15 (ЩМАСБМД-15) – з максимальним розміром зерен             

15 мм; 

― ЩМАБМД-10 (ЩМАСБМД-10)–  з максимальним розміром зерен              

10 мм; 

― ЛАББМД-15 (ЛАБСБМД-15) – з максимальним розміром зерен                    

15 мм; 
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― ЛАББМД-10 (ЛАБСБМД-10) – з максимальним розміром зерен              

10 мм; 

― ЛАБГБМД-15 (ЛАБСГБМД-15) – з максимальним розміром зерен                

15 мм; 

― ЛАБГБМД-10 (ЛАБСГБМД-10) – з максимальним розміром зерен               

10 мм; 

― ПМАБМД-20 (САГМЩБМД-20) – з максимальним розміром зерен             

20 мм; 

― ПМАБМД-15 (САГМЩБМД-15) – з максимальним розміром зерен             

15 мм; 

― ПМАБМД-10 (САГМЩБМД-10) – з максимальним розміром зерен             

10 мм; 

― ЕПАБМД-20 (ЕПАСБМД-20) – з максимальним розміром зерен                  

20 мм; 

― ЕПАБМД-15 (ЕПАСБМД-15) – з максимальним розміром зерен                 

15 мм; 

― ЕПАБМД-10 (ЕПАСБМД-10) – з максимальним розміром зерен                 

10 мм;. 

 

4.9 Схема класифікації асфальтобетонних сумішей та 

асфальтобетону на бітумах модифікованих добавками наведено в 

таблиці 3. 

 

Таблиця 3 ― Схема класифікації асфальтобетонних сумішей та 

асфальтобетону на бітумах, модифікованих добавками 

Різновиди класифікації Ознаки класифікації 
Абревіатура 
позначень 

1  Клас сумішей 
Гарячі 

Марка бітуму 
модифікованого 

добавками та умови 
укладання 

АСГ 

Литі Л 

2  Вид сумішей та 
асфальтобетону 

Дрібнозернисті Крупність мінеральних зерен Др 
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Кінець таблиці 3 

3  Група 
асфальтобетону 

Щільні Залишкова пористість  
асфальтобетону 

Щ 

Водонепроникні ВД 

4. Вид ущільнення 

З ущільненням Марка бітуму 
модифікованого  

добавками та умови 
укладання 

АСГ 

Без ущільнення Л 

5. Тип 
гранулометрії 
сумішей та 
асфальтобетону 

АБМД Вміст  щебеню та різновид 
піску 

АБМД 

ББМД ББМД 

ЩМАБМД те саме ЩМАБМД 

ЛАББМД те саме ЛАББМД 

ЛАБГБМД те саме ЛАБГБМД 

ПМАБМД те саме ПМАБМД 

ЕПАБМД те саме ЕПАБМД 

ВДБМД те саме ВДБМД 

6.Різновид 
гранулометрії 

Непереривчастий 
Особливості гранулометрії 

НП. 

Переривчастий ПР. 

7.  Марка 
асфальтобетону 

марка І 

Якість компонентів та 
показники фізико-механічних 

властивостей 
асфальтобетонних сумішей 

та асфальтобетону 

І 

 

4.10 Умовна познака АБДрБМД, АБДрВДБМД, ЩМАБМД, ЕПАБМД, 

ПМАБМД, ЛАББМД, ЛАБГБМД, складається з його виду за крупністю зерен, 

типу за вмістом щебеню, групи за показником залишкової пористості, 

різновиду зернового складу, марки бітуму модифікованого добавками та 

позначення цього стандарту.  

4.10.1 Приклад умовної познаки: 

4.10.1.1 Асфальтобетон дрібнозернистий, щільний з вмістом 

щебеню від 45 % до 55 %, непереривчастої гранулометрії на бітумі 

модифікованому добавками марки БМД: 

― АБДрБМД.Щ.А.НП.БМК-М 40/60-75 ДСТУ ХХХХ:201Х; 

― ЕПАБМД.Щ.А.НП.БМК-М 40/60-75 ДСТУ ХХХХ:201Х; 

4.10.1.2 Асфальтобетон дрібнозернистий, щільний з вмістом 

щебеню від 35 % до 45 %, непереривчастої гранулометрії на бітумі 

модифікованому добавками марки БМД: 

― АБДрБМД.Щ.Б.НП.БМК-М 40/60-75 ДСТУ ХХХХ:201Х; 

― ЕПАБМД.Щ.Б.НП. БпПГР 40/70, ДСТУ ХХХХ:201Х; 
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4.10.1.3 Щебенево-мастиковий асфальтобетон, щільний з вмістом 

щебеню від 65 % до 75 %, непереривчастої гранулометрії на бітумі 

модифікованому добавками марки БМД: 

― ЩМАБМД.Щ.ЩМА.НП.БМК-М 40/60-75 ДСТУ ХХХХ:201Х. 

4.10.1.4 Литий асфальтобетон, водонепроникний з вмістом щебеню 

від 45 % до 65 %, непереривчастої гранулометрії на бітумі 

модифікованому добавками марки БМД: 

― ЛАББМД.ЛАБ.В.НП.БМК-М 40/60-75 ДСТУ ХХХХ:201Х. 

 

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

 

5.1 Вимоги до матеріалів 

5.1.1 Вимоги до бітумів, модифікованих добавками 

5.1.1.1 Для виробництва АБСДрБМД, ЩМАСБМД, ЛАБСБМД, ЛАБСГБМД, 

ЕПАСБМД, САГМЩБМД, АБДрВДБМД необхідно використовувати бітуми, 

модифіковані добавками згідно з ДСТУ Б В.2.7-135, ДСТУ Б В.2.7-313 [2 

‒5]. 

5.1.1.2 Для асфальтобетонного покриття АБДрБМД, АБДрВДБМД 

ЩМАБМД, ЕПАБМД, ПМАБМД, ЛАББМД, ЛАБГБМД, необхідно обов’язково 

застосовувати бітуми, модифіковані добавками марок БМК-М 40/60-75, 

БМК-М 60/90-70, БМК-М 90/130-65 згідно таблиці 4 [2] і марок 

БМКП 40/60-68, БМКП 60/90-65, БМКП 90/130-62 згідно з                        

ДСТУ Б В.2.7-313 та БМПП 40/60-68, БМПП 60/90-65, БМПП 90/130-62 

згідно з ДСТУ Б В.2.7-135 та БСГР 40/70, БСГР 70/130, БСГР 130/200; 

БПГР 40/70, БПГР 70/130, БПГР 130/200;  БПГЗ 40/70, БПГЗ 70/130, 

БПГЗ 130/200, БпСГР 40/70, БпСГР 70/130, БпСГР 130/200; БпПГР 40/70, 

БпПГР 70/130, БпПГР 130/200;  БпСГЗ 40/70, БпСГЗ 70/130, БпСГЗ 

130/200; БпПГЗ 40/70, БпПГЗ 70/130, БпПГЗ 130/200 згідно з [3];                   

БМВ 40/60, БМВ 60/90, БМВ 90/130, БМВ 130/200 згідно з [4]; БДА 40/60, 

БДА 60/90, БДА 90/130, БДА 130/200, БМВА 40/60, БМВА 60/90, БМВА 
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90/130, БМВА 130/200, БМСА 40/60, БМСА 60/90, БМСА 90/130, БМСА 

130/200, БНДА 40/60, БНДА 60/90, БНДА 90/130, БНДА 130/200 згідно з 

[5]. 

 

Таблиця 4 ― Вимоги до бітумів модифікованих добавками 

Ч. ч. Назва показника 

Значення для марок 
Методи 

контролювання 
БМК-М 

40/60-75 
БМК-М 

60/90-70 
БМК-М 

90/130-65 

1 2 3 4 5 6 

1 Однорідність  
У в’яжучому не повинно 

спостерігатись згустків та частинок 
полімеру 

згідно з 9.2  
ДСТУ Б В.2.7-

135 

2 Глибина проникності голки 
(пенетрація), 0,1мм: 

   
згідно з  

ДСТУ EN 1426 
- за температури 25 °С 40-60 61-90 91-130 
- за температури 0 °С, не 
менше 

17 24 32 

3 Температура розм'якшеності 
за кільцем і кулею, °С, не 
нижче 

75 70 65 
згідно з  

ДСТУ EN 1427 

4 Розтяжність (дуктильність), см, 
не менше: 

   
згідно з 

ГОСТ 11505 - за температури 25 °С 30 40 50 
- за температури 0 °С 10 15 20 

5 
Еластичність за температури 
25 °С, %, не менше 

90 

згідно з 
ГОСТ 11505 та 

9.3 ДСТУ 
Б В.2.7-135 

6 
Температура крихкості, °С, не 
вище 

-20/-141) -22/-161) -24/-181) 
згідно з  

ДСТУ EN 12593 

7 
Зчеплюваність з поверхнею 
щебеню після прогріття згідно з 
ГОСТ 18180 бал, не менше 

5,0, не менше 
згідно з 

ДСТУ 8787 

8 
Зчеплюваність з поверхнею 
скла після прогріття згідно з 
ГОСТ 18180 бал, не менше 

85, не менше 
згідно з  

ДСТУ Б В.2.7-81, 
8.6 ДСТУ 4044 

9 

Зміна властивостей після 
прогріття: 

   
згідно з ГОСТ 
18180 та 9.4  

ДСТУ Б В.2.7-
135 

- зміна температури 
розм’якшеності, °С, не більше 

5 5 5 

- залишкова пенетрація за 
температури 25 °С, не менше 

80 75 70 

10 
Температура спалаху у 
відкритому тиглі, °С, не нижче 

240 230 230 
згідно з  

ГОСТ 4333 
1) У чисельнику наведені значення показників властивостей модифікованих бітумів, 
отриманих на основі бітумів нафтових дорожніх в’язких згідно з ДСТУ 4044, в знаменнику – 
модифікованих бітумів, на основі бітумів нафтових дорожніх в’язких дистиляційних згідно з                                   
СОУ 45.2-00018112-069. 
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5.1.2 Вимоги до крупного заповнювача (щебеню) 

5.1.2.1 Для приготування сумішей АБСДрБМД, ЩМАСБМД, ЛАБСБМД, 

ЛАБСГБМД, ЕПАСБМД, САГМЩБМД, АБДрВДБМД необхідно використовувати 

щебінь із щільних  гірських порід обкатаної, кубовидної та тетраедричної 

форми зерен згідно з ДСТУ Б В.2.7-75, ДСТУ Б В.2.7-75 щебінь з гірських 

порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів 

згідно з ДСТУ Б В.2.7-34, щебінь із металургійних шлаків згідно з           

ДСТУ Б В.2.7-149. 

5.1.2.2 Для приготування сумішей 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.  

5.1.2.3 Вміст зерен пластинчатої (лещадної) та голчатої форми у 

щебені не повинен перевищувати для сумішей марки І: типу АБСДрБМД, 

ЕПАСБМД, АБДрВДБМД від 15 % до 20 %, ЩМАСБМД, САГМЩБМД, ЛАБСБМД, 

ЛАБГСБМД, не більше 15 % за масою. 

5.1.2.4 Марка щебеню за дробильністю та інші показники його 

властивостей у залежності від марки, типу і виду асфальтобетонних 

сумішей повинні відповідати вимогам  таблиці 5. 

 

Таблиця 5 ― Показники властивостей щебеню 

Назва 
показників 

Норми для АБСДрБМД, АБДрБМД, ЩМАСБМД, ЩМАБМД, 
ЛАБСБМД, ЛАББМД, ЛАБСГБМД, ЛАБГБМД, ЕПАСБМД, ЕПАБМД, 

САГМЩБМД, ПМАБМД, АБДрВДБМД та АБДрВДБМД груп,  
класів, типів 

Марка І для груп Марка І для груп 

Щільні для класів Водонепроникні для класів 

Гарячі типу Литі типу 

АБМД, ББМД,ЩМАБМД,  
ПМАБМД, ЕПАБМДВДБМД 

ЛАББМД, ЛАБГБМД,  

1. Марка щебеню за 
дробильністю при стисканні у 
циліндрі, не нижче: 
 - із вивержених і 
метаморфічних гірських порід 
- із осадових гірських порід 
- із металургійних шлаків, не 
нижче 

 
 
 
 

1200 
1200/1000 

 
1200/1000 

 
 
 
 

1200 
1200/1000 

 
- 

 



ДСТУ ХХХХ:201Х 
 

 25 

Кінець таблиці 5 

2. Марка щебеню за зносом у 
поличному барабані, не 
нижче: 
 - із вивержених і 
метаморфічних гірських порід 
- із осадових гірських порід 
- із металургійних шлаків 

 
 
 
 

СТ-І 
СТ-I / СТ-ІІ 
СТ-І / СТ-ІІ 

 
 
 
 

СТ-І 
СТ-I 

- 

3. Марка за морозостійкістю 
для всіх видів щебеню, не 
нижче: 
а) у районах А-1,А-2,А-3, А-4, 
А-5, А-6, А-7 та у  Кримських 
горах 
 

 
 
 

F 50 
 

 
 
 

F 50 
 

 

5.1.2.5 Для виробництва асфальтобетонних сумішей АБСДрБМД, 

ЕПАСБМД, АБДрВДБМД марки І застосовують митий щебінь з вмістом 

пилуватих і глинистих часток (визначених методом відмучування) не 

більше ніж 1 % за масою щебеню ДСТУ Б В.2.7-71-98, а для 

асфальтобетонних сумішей ЩМАСБМД, ЛАБСБМД, ЛАБСГБМД, САГМЩБМД з 

вмістом пилуватих і глинистих часток (визначають за методом 

набухання) не більше ніж 0,5 % за масою щебеню згідно з                              

ДСТУ Б В.2.7-210. 

 

5.1.3 Вимоги до дрібних заповнювачів (піску) 

5.1.3.1 Для приготування сумішей АБСДрБМД, ЩМАСБМД, ЛАБСБМД, 

ЛАБСГБМД, ЕПАСБМД,САГМЩБМД, АБДрВДБМД 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 6.  

5.1.3.2 Допускається в асфальтобетонних сумішах АБСДрБМД, 

ЕПАСБМД, АБДрВДБМД використання зерен дрібніше 0,071 мм, що 

містяться у відсівах подрібнення вивержених гірських порід в кількості не 

більше ніж 50 % від необхідного загального вмісту цієї фракції у суміші. 
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Решта цієї фракції повинна бути представлена зернами мінерального 

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

 

Таблиця 6 ―  Показники властивостей дроблених пісків 

Назва показників 

Норми для сумішей марок 

І 

Гарячих сумішей типів 
А, Б, ЩМАБМД, ЕПАБМД, 

ПМАБМД ВД 

Литих сумішей типів 
ЛАББМД, ЛАБГБМД,  

Марка вихідної гірської породи 
за дробильністю, не нижче  

1000 1000 

Вміст глинистих домішок, % за 
масою, не більше 

1,0/0,5 0,5 

Примітка 1. У знаменнику вміст глинистих домішок у піску слід визначати методом набрякання згідно 
ДСТУ Б В.2.7-210. 

 

5.1.3.3 Для приготування сумішей ЩМАСБМД, ЛАБСБМД, ЛАБСГБМД, 

САГМЩБМД з вмістом пилуватих і глинистих часток (визначають за 

методом набухання) не більше ніж 0,5 % за масою щебеню згідно з                                    

ДСТУ Б В.2.7-210. 

5.1.3.4 Для приготування сумішей ЩМАСБМД, ЛАБСБМД, ЛАБСГБМД, 

САГМЩБМД вміст зерен розміром більше 5 мм у відсівах подрібнення 

гірських порід не повинен перевищувати 5 % за масою. Вміст зерен 

крупніше 10 мм не допускається. 

 

5.1.4 Вимоги до мінерального порошку 

5.1.4.1 Мінеральний порошок із гірських порід, який використовують 

для виробництва сумішей АБСДрБМД, ЩМАСБМД, ЛАБСБМД, ЛАБСГБМД, 

ЕПАСБМД, САГМЩБМД, АБДрВДБМД, повинен відповідати вимогам                   

ДСТУ Б В.2.7-121. 

5.1.4.2 Заміна мінерального порошку золою виносу, цементом, 

порошками із молотих металургійних шлаків або порошкоподібних 

відходів промисловості не допускається. 
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5.1.5 Вимоги до модифікуючих добавок для асфальтобетонних 

сумішей 

5.1.5.1 Модифікуючі добавки для асфальтобетонних сумішей 

повинні відповідати чинним стандартам та (або) вимогам виробника 

добавок (але не нижчим ніж вимог стандартів та галузевих норм).  

 

5.1.6 Вимоги до стабілізуючої добавки 

5.1.6.1 Як стабілізуючі добавки застосовують целюлозне волокно 

або спеціальні гранули на його основі, які повинні мати сертифікат 

відповідності згідно з ДСТУ 3498 або декларацію постачальника про 

відповідність згідно з ДСТУ EN 45014. 

5.1.6.2  Целюлозне волокно повинно мати стрічкову структуру 

нитки довжиною від 0,1 мм до 2,0 мм. Волокно повинно бути однорідним  

і не містити в собі пучків, зосереджень нероздробленого матеріалу та 

сторонніх включень. За фізико-механічними показниками целюлозне 

волокно повинно відповідати значенням, наведеним в таблиці 7.  

 

Таблиця 7 ―  Фізико-механічні показники целюлозного волокна 

Назва показника Значення показника 

Вологість, % за масою, не більше 5,0 

Термостійкість за температури 220 °С за 
зміною маси при прогріві, % за масою, не 
більше 

 
7,0 

 
5.1.6.3Допускається застосовувати інші стабілізуючі добавки, 

включаючи полімерні чи волокна іншої природи з круглим або 

подовженим поперечним розрізом ниток довжиною від 0,1 мм до 10,0 мм, 

які здатні утримувати бітум при технологічних температурах від 140 °С 

до 175 °С, не справляючи негативного впливу на в’яжуче та ЩМАСБ М Д . 

Обґрунтування придатності стабілізуючих добавок і оптимального їх 

вмісту в ЩМАСБ М Д  визначають безпосередньо проведенням 
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випробування зразків ЩМАБ М Д , приготовлених з їх використанням 

відповідно до ДСТУ Б В.2.7-319. 

5.1.6.4 Вимоги до показника розшарування в'яжучого ЩМАСБМД в 

залежності від часу витримки в накопичувачі і часу транспортування, 

наведені в табл. 8. 

 

Таблиця 8 ― Значення показника стікання в'яжучого залежно від 
часу зберігання в накопичувачі і часу транспортування 

Час зберігання суміші 
в накопичувачах, год. 

Час транспортуванні 
суміші, год. 

Показник стікання 
в'яжучого, % по масі, 

не більше 

0,5, не більше 0,5, не більше 0,20 

0,5, не більше від 0,5 до 1,0 включно 0,16 

від 0,5 до 1,0 включно 0,5, не більше 0,16 

від 0,5 до 1,0 включно від 0,5 до 1,0 включно 0,12 

від 1,0 до 2,0 включно 0,5, не більше 0,13 

від 1,0 до 2,0 включно від 0,5 до 1,0 включно 0,09 
 

5.2 Вимоги до складу сумішей 

5.2.1 Зерновий склад мінеральної частини АБСДрБМД, ЩМАСБМД, 

ЛАБСБМД, ЛАБСГБМД, ЕПАСБМД, САГМЩБМД, АБДрВДБМД повинен 

відповідати вимогам таблиці 9. 

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

нормується в таблиці 9, не може перевищувати розмір 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 АБСДрБМД, ЩМАСБМД, ЛАБСБМД, 

ЛАБСГБМД, ЕПАСБМД, САГМЩБМД, АБДрВДБМД, який оцінюють за 

коефіцієнтом варіації границі міцності при стисканні за температури                

50 оС, відповідно до розділу 32 ДСТУ Б В.2.7-319, повинен бути не 

більший ніж 0,15 для асфальтобетонів І марки. 
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5.3 Вимоги до властивостей асфальтобетонних сумішей та 

асфальтобетонів на бітумах дорожніх, модифікованих добавками 

5.3.1 Вимоги до фізико-механічних властивостей АБСДрБМД, 

ЩМАСБМД, ЛАБСБМД, ЛАБСГБМД, ЕПАСБМД,САГМЩБМД, АБДрВДБМД, 

встановлено в залежності від районування території України за 

кліматичними умовами роботи асфальтобетонного покриття (додаток Д 

ДБН В.2.3-4), відповідно до групи і типу асфальтобетону. 

Показники фізико-механічних властивостей АБСДрБМД, ЩМАСБМД, 

ЛАБСБМД, ЛАБСГБМД, ЕПАСБМД,САГМЩБМД, АБДрВДБМД та АБДрБМД, 

ЩМАБМД, ЕПАБМД, ЛАББМД, ЛАБГБМД, ПМАБМД, АБДрВДБМД повинні 

відповідати вимогам таблиці 10, 11. 

5.3.2 На стадії проектування складу АБСДрБМД, ЩМАСБМД, ЛАБСБМД, 

ЛАБСГБМД, ЕПАСБМД,САГМЩБМД, АБДрВДБМД перевірку якості АБДрБМД, 

ЩМАБМД, ЕПАБМД, ЛАББМД, ЛАБГБМД, ПМАБМД, АБДрВДБМД здійснюють  у 

відповідності з усіма вимогами до фізико-механічних властивостей, 

наведених у таблиці 10, 11. 
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Таблиця 9 ―  Зернові склади мінеральної частини 
 

Група 
асфальт
обетону 

Різновид 
гранулом

етрії 

Тип 
гранул
ометрі

ї 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Щ
іл

ь
н
и

й
 

Н
е

 п
е
р

е
р

и
в
ч
а

с
ти

й
 А, ЕПА 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 

Б, ЕПА 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 

ЩМА Др 

  100-90 70-50 42-25 30-20 25-15 24-13 21-11 19-9 15-8 13-8 

   100-90 60-40 35-25 28-18 25-15 22-12 20-10 16-9 14-9 

    100-90 40-30 29-19 26-16 22-13 20-11 17-11 15-10 

П
е

р
е
р

и
в
ч

а
с
-

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

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

В
о

д
о

н
е

п
р

о
н
и

кн
и
й

 

Н
е

 п
е
р

е
р

и
в
ч
а

с
ти

й
 

ЛАБ Др 
   100-90 95-75 60-45 55-34 50-30 43-28 37-20 30-16 26-15 

    100-80 65-50 58-38 48-32 41-27 35-22 30-16 26-15 

ЛАБГ Др 
   100-90 85-70 65-53 57-46 51-40 48-30 40-24 34-21 28-18 

    100-90 83-68 61-51 55-44 50-35 45-28 38-23 31-20 

ПМА Др 

 100 100-93 86-70 75-45 54-32 42-29 38-25 35-25 34-20 30-20 25-12 

  100 100-92 85-78 65-55 45-35 40-30 40-30 38-22 30-20 25-16 

  100 100 100-90 65-32 50-30 40-30 38-30 35-20 28-16 25-16 

П
е

р
е

р
и

в
ч
а

с

ти
й
 

ВД Др   100-90 100-70 100-56 50-30 50-24 50-18 50-13 50-12 28-11 16-10 
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Таблиця 10 ― Вимоги до фізико-механічних властивостей щільних 

АБДрБМД, ЩМАБМД, ЕПАБМД для кліматичних районів А-1–А-7 

Назва показників 
Норма для АББМД 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 АБДрБМД, 
ЩМАБМД, ЕПАБМД типів: 
АБМД, ББМД, ЩМАБМД 

 
 
 
 

15-19 

 
 
 
 

15-19 

 
 
 
 

15-19 

 
 
 
 

15-19 

2. Залишкова пористість, 
% за об’ємом: 
АБМД, ББМД,  
ЩМАБМД 

2-5 
1,5-3,5 

2-5 
1,5-3,5 

2-5 
1,5-3,5 

2-5 
2,0-4,5 

3. Водонасичення, % за 
об’ємом, не більше ніж, 
для АБДрБМД, ЕПАБМД 
типів: 
АБМД,  
ББМД 

 
 
 
 

3,5 
3,0 

 
 
 
 

3,5 
3,0 

 
 
 
 

4,0 
3,5 

 
 
 
 

4,5 
3,5 

4. Водонасичення, % за 
об’ємом, ЩМАБМД: 
лабораторних зразків 
вирубок і кернів з 
покриття, не більше 

 
 

1,0-3,0 
 

3,5 

 
 

1,0-3,0 
 

3,5 

 
 

1,0-3,0 
 

3,5 

 
 

1,5-4,0 
 

4,5 

5. Границя міцності при 
стиску, МПа, за 
температури: 
20 °С для АБДрБМД, 
ЕПАБМДвсіх типів, не 
менше ніж 
50 °С для АББМД, ЕПАБМД 
типів: 
А, не менше ніж 
Б, не менше ніж 

 
 
 
 
 

3,0 
 
 

1,6 
1,8 

 
 
 
 
 

3,3 
 
 

1,7 
1,9 

 
 
 
 
 

3,7 
 
 

1,8 
2,0 

 
 
 
 
 

4,0 
 
 

1,9 
2,1 

6. Границя міцності при 
стиску, МПа, за 
температури: 
20 °С для ЩМАБМД, не 
менше ніж 
50 °С для ЩМАБМД, не 
менше ніж 

 
 
 
 

3,0 
 

1,0 

 
 
 
 

3,0 
 

1,0 

 
 
 
 

3,0 
 

1,0 

 
 
 
 

3,5 
 

1,2 
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Кінець таблиці 10 

7. Границя міцності для 
АБДрБМД, ЕПАБМД 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 

8. Границя міцності для 
ЩМАБМД, на 
 розтягування при 
розколюванні за 
температури 0 °С, МПа: 2,5-6,0 3,0-6,0 3,0-6,5 3,0-7,0 

9. Умовний коефіцієнт 
внутрішнього тертя для 
ЩМАБМД, не менше  0,91 0,92 0,91 0,92 

10. Умовне зчеплення 
при зсуві зав 
температури 50 °С для 
ЩМАБМД, МПа, не менше 0,18 0,18 0,18 0,20 

11. Коефіцієнт 
довготривалої 
водостійкості: 
АБМД, ББМД, не менше  
ЩМАБМД, не менше  

0,90 
0,90 

0,90 
0,90 

0,88 
0,90 

0,86 
0,85 

12. Коефіцієнт 
морозостійкості, АБМД, 
ББМД, не менше  0,85 0,78 0,73 0,70 

13.Глибина колії після 
10000 проходів колеса 
при еквівалентному 
навантаженні на нього 
57,5 кН та температурі 
випробування 50 оС, мм, 
типів: АБМД, ББМД, ЕПАБМД. 
ЩМАБМД не більше 5,0 5,0 5,0 4,0 
Примітка 1 Для граничних зон районування слід приймати показники району з 
більш високими 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. 

Примітка 4. При використанні ЩМАС для покриттів аеродромів у місцях стоянки 
повітряних суден норми міцності при стиску та умовне зчеплення при зсуві слід 
збільшити на 20 %.  
Примітка 5. Умовний коефіцієнт внутрішнього тертя та умовне зчеплення при зсуві 
за температури 50 °С визначають при проектуванні складу ЩМАС та при кожній 
зміні складових ЩМАС. 
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Таблиця 11 ― Вимоги до фізико-механічних властивостей 

водонепроникних ЛАББМД, ЛАБГБМД, ПМАБМД, ВДБМД для кліматичних 

районів А-1–А-7 

Назва показників 
Норма для АББМД 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 ЛАББМД, 
ЛАБГБМД, ПМАБМД, типів: 
ЛАББМД, ЛАБГБМД, 
ПМАБМД, не більше 
ВДБМД не більше 

 
 

 
 

 
20 
16 

 
 

 
 
 

20 
16 

 
 

 
 
 

20 
16 

 
 

 
 
 

20 
16 

2. Залишкова 
пористість, % за об’ємом 
ЛАББМД, ЛАБГБМД ПМАБМД 
типів: 
ЛАББМД, ЛАБГБМД, ВДБМД 
не більше 
ПМАБМД,не більше 

2,0 
2,5 

2,0 
2,5 

2,0 
2,5 

2,0 
2,5 

3. Водонасичення, % за 
об’ємом, ЛАББМД, 
ЛАБГБМД ПМАБМД типів: 
ЛАББМД, ЛАБГБМД, не 
більше 
ВДБМД, не більше 
ПМАБМД, не більше 

 
 

 
0,5 
2,0 
3,0 

 
 

 
0,5 
2,0 
3,0 

 
 

 
0,5 
2,0 
3,0 

 
 

 
0,5 
2,0 
3,0 

4. Границя міцності при 
стиску, МПа, за 
температури: 
20 °С для АБДрВДБМД 
типу: 
ВДБМД, не менше 

 
 
 
 
 

2,5 

 
 
 
 
 

2,5 

 
 
 
 
 

2,5 

 
 
 
 
 

2,5 

5. Границя міцності при 
стиску, МПа, за 
температури: 
50 °С для 
ПМАБМДАБДрВДБМД типів: 
ПМАБМД,не менше 

ВДБМД, не менше 

 
 
 
 
 

1,2 

1,5 

 
 
 
 
 

1,2 

1,5 

 
 
 
 
 

1,2 

1,5 

 
 
 
 
 

1,2 

1,5 
 

 

 
 

 



ДСТУ ХХХХ:201Х 
 

 34 

Кінець таблиці 10 

6. Границя міцності для 
ЛАББМД, 
ЛАБГБМДАБДрВДБМД на 
розтягування при 
розколюванні за 
температури 0 °С, МПа 
типів: 
ЛАББМД, ЛАБГБМД, ВДБМД: 

 
 
 
 
 
 
 

2,5-6,5 

 
 
 
 
 
 
 

2,5-6,5 

 
 
 
 
 
 
 

2,5-6,5 

 
 
 
 
 
 
 

2,5-6,5 

7. Глибина вдавлювання 
штампу площею 5 см2 за 
температури 40 °С після 
30 хв дії навантаження, 
мм ЛАББМД, ЛАБГБМД 
ПМАБМД типів: 
ЛАББМД, ЛАБГБМД, 
ПМАБМД, не більше 

0,5-4,0 
3,0 

0,5-4,0 
3,0 

0,5-4,0 
3,0 

0,5-3,0 
3,0 

8. Приріст глибини 
вдавлювання штампу за 
температури 40 °С, після 
30 хв. дії навантаження, 
мм, ЛАББМД, 
ЛАБГБМДтипів: 
ЛАББМД, ЛАБГБМД, не 

більше 

 
 
 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 
 
 

0,5 

9. Максимальна 
температура при 
приготуванні, 
транспортуванні та 
укладанні ЛАББМД, 
ЛАБГБМД на основі 
бітумів, модифікованих 
добавками, оС 210-230 210-230 210-230 210-230 

10.Глибина колії після 
10000 проходів колеса 
при еквівалентному 
навантаженні на нього 
57,5 кН та температурі 
випробування 50 оС, мм, 
ЛАББМД, ЛАБГБМДтипів: 
ЛАББМД, ЛАБГБМД, не 
більше 5,0 5,0 5,0 4,0 
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5.4 Технологія приготування модифікованих гарячих 

асфальтобетонних сумішей 

5.4.1 Асфальтобетонні суміші з використанням бітуму 

модифікованого добавками, виготовляють за технологічним 

регламентом на випуск даного виду продукції. 

Приготування модифікованих асфальтобетонних сумішей 

виконують з використанням бітуму модифікованого добавками або 

безпосереднім введенням в них модифікуючих добавок, під час їхнього 

приготування в асфальтозмішувальних установках.  

5.4.2 Температура нагрівання мінеральних матеріалів, бітумного 

в’яжучого та температура модифікованої асфальтобетонної суміші на 

виході зі змішувача, повинні відповідати вимогам таблиці 12 та                         

ДСТУ Б В.2.7-135, ДСТУ Б В.2.7-313. 

 

Таблиця 12 ― Температура нагрівання мінеральних матеріалів, 

бітумного в’яжучого та температура модифікованої асфальтобетонної 

суміші 

Тип 
суміші 

Марка 
в’яжучого  

Температура, оС 

в’яжучого, 
що 

подається у 
змішувач 

мінеральних 
матеріалів на виході 

із сушильного 
барабану 

асфальтове-
тонної суміші 
на виході із 
змішувача 

АБМД, 
ББМД, 

ЩМАБМД,  
ПМАБМД 
ЕПАБМД 

ВДБМД 

БМК-М 
40/60-75 
БМК 40/60-
68 

170-185 185-195 170-180 

АБМД, 
ББМД, 

ЩМАБМД,  
ПМАБМД 
ЕПАБМД 

ВДБМД 

БМК-М 
60/90-70 
БМК 60/90-
65 

165-180 185-195 165-175 
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Кінець таблиці 12 

АБМД, 
ББМД, 

ЩМАБМД,  
ПМАБМД 
ЕПАБМД 

ВДБМД 

БМК-М 
90/130-65 
БМК 90/13
0-62 

155-175 175-190 155-170 

ЛАББМД, 
ЛАБГБМД 

БМК-М 
40/60-75 
БМК 40/60-
68 

190-200 220-240 210-230 

ЛАББМД, 
ЛАБГБМД 

БМК-М 
60/90-70 
БМК 60/90-
65 

185-195 220-240 210-230 

Примітка 1. У випадку використання адгезійних добавок, температуру нагрівання 
мінеральних матеріалів та в’яжучого, а також температуру суміші на виході зі змішувача 

можна знизити на 10 С. 
Примітка 2. У випадку використання енергозберігаючих добавок, температуру нагрівання 

мінеральних матеріалів та в’яжучого, а також температуру суміші на виході із змішувача 

можна знизити від  10 до 50 С. 

 

5.4.3 Температура модифікованих асфальтобетонних сумішей при 

влаштуванні покриття повинна відповідати значенням, наведеним в 

таблиці 13. 

 

Таблиця 13 ― Температура модифікованих асфальтобетонних 
сумішей 

Тип суміші Марка в’яжучого Температура, °С 

АБМД, ББМД, ЩМАБМД,  
ПМАБМД, ЕПАБМД, 
ВДБМД 

БМК-М 40/60-75, БМК 40/60-68 165-185 

АБМД, ББМД, ЩМАБМД,  
ПМАБМД, ЕПАБМД, 
ВДБМД 

БМК-М 60/90-70,  
БМК 60/90-65 

160-175 

АБМД, ББМД, ЩМАБМД,  
ПМАБМД, ЕПАБМД, 
ВДБМД 

БМК-М 90/130-65,  
БМК 90/130-62 

155-165 

ЛАББМД, ЛАБГБМД БМК-М 40/60-75, БМК 40/60-68 210-230 

ЛАББМД, ЛАБГБМД БМК-М 60/90-70, БМК 60/90-65 210-230 

Примітка. Більші значення температури початку ущільнення приймають за 
нижчих температур повітря, більшій швидкості вітру і товщині шару суміші менше 
ніж 5 см. 
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5.5 Вимоги до виробництва, зберігання, укладання та 

ущільнення асфальтобетонних сумішей 

5.5.1 Асфальтобетонну суміш виробляють, зберігають, укладають 

та ущільнюють відповідно до вимог ДБН В.2.3-4 та цього стандарту за 

технологічною документацією, що розроблена згідно з ДБН А.3.1-5  та 

затверджена в установленому порядку. 

5.5.2 Температура кам’яних матеріалів на виході з сушильного 

барабану має бути на (15 – 20) °С вища за температуру нагрівання 

в’яжучого. 

Указані температури уточнюють експериментально для кожного 

запроектованого складу асфальтобетонної суміші в конкретних умовах 

виробництва. 

5.5.3 Допустима похибка дозування компонентів під час 

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

мінерального порошку та в’яжучого ±1,5 % від маси відповідних 

компонентів. Відхилення гранулометричного складу мінеральної частини 

асфальтобетонної суміші в межах вимог таблиці 3 не допускається. 

5.5.4 Допускається виробляти асфальтобетонну суміш шляхом 

введення полімеру, у тому числі латексу, безпосередньо в 

асфальтозмішувач. У цьому випадку використовують бітуми нафтові 

дорожні згідно з ДСТУ 4044 або ДСТУ EN 12591, а фізико-механічні 

властивості асфальтобетонної суміші мають відповідати вимогам. 

5.5.5 Товщина ущільненого шару дорожнього покриття із 

асфальтобетонної суміші повинна бути не меншою двох з половиною 

діаметрів максимального розміру щебеню та відповідати вимогам                

ДБН В.2.3-4. 
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6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 

6.1 Під час виробництва і використання асфальтобетонної суміші, 

необхідно дотримуватись вимог безпеки згідно з НПАОП 63.21-1.01 [6] та                

ДБН В.1.1-7. 

6.2 При нагріванні асфальтобетонної суміші до технологічної 

температури у складі летких виділень можуть бути присутні насичені і 

ненасичені вуглеводні, ароматичні вуглеводні, алкіл-бензол та 

аліфатичні аміни. 

При тривалій дії парів асфальтобетонної суміші, 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 асфальтобетонної суміші 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 відповідними нормативними документами. 

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 виготовляють 

асфальтобетонну суміш, повинен відповідати вимогам санітарних норм 

ДСН 3.3.6.042 [7]. 

6.6 Рівень шумового навантаження на робочих місцях вимірюється 

згідно з чинними нормативними документами. Рівень шумового 
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навантаження на працюючих під час виробництва асфальтобетонної 

суміші не повинен перевищувати 80,0 дБ “А” екв. згідно з ДСН 3.3.6.037 

[8]. 

6.7 Згідно з ДСН 3.3.6.039 [9] еквівалентні рівні загальної вібрації на 

робочих місцях не повинні перевищувати 92 дБ. 

6.8 Виробничі приміщення повинні відповідати СНиП 2.09.02 та 

бути забезпечені внутрішнім водогоном і каналізацією згідно з                

ДБН В.2.5-64, питною водою згідно з ДСанПіН 2.2.4-171 [10], санітарно-

побутовими приміщеннями згідно з ДБН В 2.2-28 та аптечкою з 

медикаментами для першої медичної допомоги. 

6.9 Закриті приміщення, де проводяться роботи з 

асфальтобетонною сумішшю або їх компонентами, повинні бути 

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

ДБН В.2.5-67. 

6.10 Оснащення приміщень первинними засобами пожежогасіння 

потрібно здійснювати керуючись вимогами НАПБ А.01.001 [11] та 

чинними нормативними документами. 

6.11 У разі займання в’язких нафтових дорожніх бітумів та в’язких 

нафтових бітумів, модифікованих полімерами, 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 асфальтобетонної суміші 

повинні проводитись з урахуванням вимог пожежної безпеки, 
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електростатичної іскробезпеки та виробничої безпеки відповідно до 

ДСТУ 3273, НАПБ А.01.001 [11] та інших чинних нормативних документів. 

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,                       

СНиП 2.09.02*, СНиП 2.11.01. 

6.18 Категорія виробничих приміщень за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою визначається згідно з ДСТУ Б В.1.1-36.  

6.19 Електробезпечність баз для приготування асфальтобетонної 

суміші повинна відповідати вимогам 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 [11]/ 

6.21 Клас зони виробничих приміщень  з вибухонебезпеки, 

пожежонебезпеки та електронебезпеки визначається згідно з                

НПАОП 40.1-1.32. 

6.22 Освітленість робочих місць контролюють згідно із                          

ДСТУ Б В.2.2-6 та ДБН В.2.5-28. 

6.23 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 . 
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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. 

6.24 Матеріали для асфальтобетонної суміші – 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). 

6.25 Згідно з ДСТУ Б В.2.7-135 група горючості бітумів – горючі 

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

6.26 До робіт, пов’язаних з приготуванням і використанням 

асфальтобетонної суміші, допускаються особи, які пройшли інструктаж з 

техніки безпеки і перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідно 

до вимог НАПБ А.01.001 [11] та НПАОП 63.21-1.01 [6]. 

6.27 Робітники, які займаються приготуванням та використанням 

асфальтобетонної суміші повинні дотримуватись вимог безпеки згідно з 

ДСТУ Б А.3.2-4, НПАОП 63.21-3.03 [12] та повинні бути забезпечені 

засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 0.00-7.17 [13]. 

6.28 Руки, забруднені асфальтобетонною сумішшю, слід протерти 

технічною ватою, змоченою соляровою оливою, а потім вимити теплою 

водою з милом. 

6.29 Персонал, який займається приготуванням і використанням 

асфальтобетонної суміші, повинен проходити попередні і періодичні 

медичні огляди в установленому порядку. 

 

7 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

7.1 Під час виробництва, при транспортуванні та використанні 

АБСБМД, необхідно дотримуватись вимог  ДСТУ 3910, ДСТУ 3911 щодо 

недопущення забруднення ґрунтів і водоймищ. 
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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 Порядок накопичення, транспортування, знешкодження та 

захоронення некондиції та інших відходів, що утворилися у процесі 

приготування і використання асфальтобетонної суміші та 

асфальтобетону, повинен відповідати вимогам ДСТУ 3910, ДСТУ 3911.  

7.4 Обладнання і комунікації повинні бути герметизовані, викиди в 

атмосферу (вентвикиди) не повинні перевищувати норм, встановлених  

чинними нормативними документами. 

7.5 Умови відведення стічних вод у процесі виробництва 

асфальтобетону повинні відповідати [14]. 

7.6 Контроль за вмістом летких речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря під час приготування і використання 

асфальтобетонної суміші, повинен здійснюватись згідно з вимогами [15]. 

 

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

8.1 Кузови транспортних засобів повинні бути добре очищені перед 

завантаженням асфальтобетонної суміші та вкриті при їх 

транспортуванні. 

8.2 Термін зберігання асфальтобетонної суміші у накопичувачах не 

повинен перевищувати 2 годин. 

8.3 Асфальтобетонну суміш транспортують автомобілями 

самоскидами за правилами перевезення асфальтобетонних сумішей 

згідно з ДСТУ Б В.2.7-119, ДСТУ Б В.2.7-127 та ДСТУ EN 13108-6. 

 

9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 

9.1 Засоби вимірювальної техніки, обладнання та допоміжні 

пристрої, які застосовують для контролювання вимог щодо якості 
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матеріалів відповідно до розділу 5, повинні пройти повірку, атестацію чи 

калібрування за установленим порядком згідно з нормативною або 

технічною документацією. 

Контроль якості асфальтобетонної суміші та асфальтобетону 

здійснюють згідно з ДСТУ Б В.2.7-319. 

9.2 Зразки виготовляють у стандартних циліндричних формах. 

Формування зразків у лабораторних умовах із асфальтобетонною 

сумішшю 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 5.4.2 та таблиці 24 для випадку початку ущільнення. 

9.3 Випробування асфальтобетонної суміші, відібраної 

безпосередньо з асфальтозмішувача або асфальтоукладача на місці 

влаштування покриття, проводять на відповідність вимогам 5.3.1. 

9.4 Зразки з покриття відбирають згідно з ДБН В.2.3-4 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 

асфальтобетонного шару.  

У процесі випробування визначають для зразків-кернів або зразків, 

відокремлених від вирубки: 

– середню густину; 

– водонасичення; 

– гранулометричний склад та вміст бітуму. 

Для зразків, що виготовлені із переформованої суміші у лабораторії 

згідно з ДСТУ Б В.2.7-319 визначають: 

– середню густину; 

– водонасичення; 

– границю міцності при стиску при температурах 20 °С та 50 °С; 

– коефіцієнт довготривалої водостійкості. 
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Крім того визначають коефіцієнт ущільнення, який має відповідати 

вимогам ДБН В.2.3-4. 

Значення показників вказаних властивостей повинні відповідати 

вимогам цього стандарту. Допускається перевищення показника 

водонасичення асфальтобетону кернів або вирубок, що наведений у 

5.3.1 та таблиці 4, не більше ніж на 0,5 %. 

9.5 Пісок із відсівів дроблення 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; мінеральний порошок згідно з ДСТУ 8772. 

 

10 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 

10.1 При прийманні готової асфальтобетонної суміші виконують 

приймально-здавальний та періодичний контроль. 

До приймання готової асфальтобетонної суміші приступають тільки 

у випадку позитивних результатів вхідного контролю складових 

асфальтобетонної суміші та результатів операційного контролю її 

приготування. 

10.2 На етапі вхідного контролю складових матеріалів 

встановлюють відповідність матеріалів вимогам нормативних 

документів. 

На відповідність вимогам нормативних документів повинна 

перевірятись кожна партія матеріалів, яку використовують для 

виробництва асфальтобетонної суміші. 

10.3 При операційному контролі приготування асфальтобетонної 

суміші контролюють: точність та послідовність дозування мінеральних 

матеріалів, в’яжучого, модифікаторів, температурний та часовий режим 

приготування в’яжучого, підігріву мінеральних матеріалів, температуру 

АБСБМД під час приготування, послідовність та тривалість 

перемішування, температуру готової асфальтобетонної суміші. 
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10.4 Приймально-здавальний контроль готової асфальтобетонної 

суміші проводять партіями. За партію приймається кількість 

асфальтобетонної суміші одного виду і складу, що випускається на 

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

протягом зміни проводили переналагодження обладнання з метою 

випуску асфальтобетонної суміші іншого складу або виконували ремонт, 

то за партію вважається об'єм асфальтобетонної суміші, що випускають 

після кожного переналагодження. 

При приймально-здавальному контролі із кожної партії щозміни 

відбирають одну об'єднану пробу. Відбір проб проводять згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-319. 

10.5 Періодичним випробуванням піддають асфальтобетонну 

суміш, що пройшла приймально-здавальні випробування. 

Періодичний контроль якості асфальтобетонної суміші проводять 

один раз на місяць або виконують для кожного нового складу 

асфальтобетонної суміші. 

10.6 Для періодичних випробувань асфальтобетонної суміші, що 

відвантажують у автомобілі, відбирають проби згідно з ДСТУ Б В.2.7-319.  

10.7 При контролі якості продукції визначають показники фізико-

механічних властивостей асфальтобетонної суміші згідно з таблицею 14 

і встановлюють їх відповідність вимогам цього стандарту. 

10.8 Кожний автомобіль, завантажений асфальтобетонною 

сумішшю, супроводжується документом про відповідність (паспортом), у 

якому повинні бути вказані: 

–– найменування підприємства-виробника, адреса та номер 

змішувача (за наявності); 

–– умовна познака асфальтобетонної суміші з позначенням цього 

стандарту; 

–– маса асфальтобетонної суміші; 

–– температура асфальтобетонної суміші при відвантаженні; 
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–– дата та час відвантаження асфальтобетонної суміші; 

–– номер автомобіля; 

–– адреса підприємства-споживача чи об’єкта влаштування 

асфальтобетонного шару дорожнього одягу. 

 

Таблиця 14 – Перелік показників фізико-механічних властивостей, 

що визначають при контролюванні  

Чергове 
число 

Найменування показника 
Приймально-
здавальний 

контроль 

Періодичний 
контроль 

1 Температура готової суміші + - 

2 

Границя міцності при стиску за 
температури  
20 ºС 
50 ºС 

 
 

+ 
+ 

 
 
- 
- 

3 
Границя міцності на розтягування 
при розколюванні за температури 0 
°С 

- + 

4 Зерновий склад і вміст бітуму + + 

5 Водонасичення + - 

6 Пористість мінерального кістяка - + 

7 Залишкова пористість - + 

8 
Коефіцієнт довготривалої 
водостійкості 

- + 

9 Коефіцієнт варіації R50 - + 

10 .Глибина колії - + 
 

10.9 На вимогу споживача, підприємство-виробник супроводжує 

кожну партію асфальтобетонної суміші 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-виробника та його адреса; 

–– найменування і адреса споживача; 

–– умовна познака асфальтобетону; 

–– пористість мінеральної частини; 
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–– залишкова пористість; 

–– водонасичення; 

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

–– водостійкість при тривалому водонасиченні; 

–– границя міцності на розтягування при розколюванні за 

температури 0 °С; 

–– однорідність асфальтобетонної суміші. 

10.10 Замовник має право проводити контрольну перевірку 

відповідності асфальтобетонної суміші та асфальтобетону вимогам 

цього стандарту. Якщо метою перевірки є рекламація, то відбір проб 

повинен бути проведений у присутності виробника і представника 

акредитованої (атестованої) випробувальної лабораторії. 

 

11 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

11.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність 

асфальтобетонної суміші, що виробляється, за складом та фізико-

механічними властивостями вимогам цього стандарту за умови 

дотримання споживачем правил її транспортування та влаштування 

покриття. 

11.2 При використанні асфальтобетонної суміші для влаштування 

дорожніх покриттів автомобільних доріг норми строків експлуатації 

дорожнього одягу між капітальними ремонтами визначені у Додатку Е 

ДБН В.2.3-4, а між поточними ремонтами у ДСТУ 8747. 



ДСТУ ХХХХ:201Х 
 

 48 

ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

 

РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА КЛІМАТИЧНИМИ УМОВАМИ 

РОБОТИ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ 

 

Таблиця А.1 – Районування території України за кліматичними 

умовами роботи асфальтобетонного покриття 

Шифр 

райо- 

ну 

Адміністративні 

області 

А-1 Волинська, Рівненська, Житомирська (північна частина) 

А-2 

Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, 

Хмельницька, Житомирська (південна частина), Вінницька 

(північна частина), Київська (північно-західна частина), 

Тернопільська 

А-3 

Київська (північно-східна частина), Чернігівська, Сумська, 

Черкаська (східна частина), Полтавська, Харківська (північна 

частина) 

А-4 
Вінницька (південна частина), Черкаська (західна частина), 

Кіровоградська (північна частина), Одеська (північна частина) 

А-5 
Миколаївська, Одеська (південна частина), Кіровоградська 

(південна частина), Дніпропетровська (західна частина) 

А-6 
Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська (південна 

частина), Запорізька (північна частина) 

А-7 АР Крим, Херсонська, Запорізька (південна частина) 

Примітка 1.  У відповідності з ДСТУ-Н Б В.1.1-27 район А-2 включає два 

підрайони: - Гірсько-карпатський (А-2 (ГК)); - Закарпатський (А-2 (ЗК)); район А-7 

включає два райони за ДСТУ–Н Б В.1.1-27: - Південний берег Криму (А-7 (ПБ)); - 

Кримські гори (А-7 (КГ)) 

Примітка 2. Розташування районів на території України за кліматичними 

умовами роботи асфальтобетонного покриття показано на рисунку А.1  
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Рисунок А.1 – Районування території України за кліматичними умовами роботи асфальтобетонного покриття 
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ДОДАТОК Б 

(довідковий) 

 

БІБЛІОГРАФІЯ 

 

1 Закон України «Про автомобільні дороги» 

2 Р В.2.7-37641918-895:2018 Рекомендації з приготування та 

застосування асфальтобетонів на основі модифікованих бітумів для 

влаштування покриття автодорожніх залізобетонних мостів 

3 СОУ 45.2-00018112-036:2009  Будівельні матеріали. Бітуми та 

бітумополімери. Технічні умови  

4 СОУ 42.1-37641918-068:2017 Бітуми дорожні в`язкі, модифіковані 

добавками на основі восків. Технічні умови 

5 СОУ 45.2-00018112-067:2011. Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані 

добавками адгезійними.Технічні умови 

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

ремонту та утримання автомобільних доріг, затверджені наказом 

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 28.12.2009 № 216, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України від 15.03.2010 за № 218/17513 

7 ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень 

8 ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку 

та інфразвуку 

9 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної 

та локальної вібрації 

10 ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною 

11 НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні 
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12 НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального 

одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 

працівникам дорожнього господарства, затверджені наказом 

Держгірпромнагляду від 24.12.2008 № 292 затверджений наказом 

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 24.12.2008 № 292, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 24.01.2009 за № 73/16089 

13 НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони 

здоров`я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту 

на робочому місці 

14 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 «Про 

затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення 

зворотними водами» 

15 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007             

№246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.07.2007 за № 846/14113 
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