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«Настанова щодо виробництва та застосування 

асфальтобетонних сумішей за знижених технологічних 

температур із використанням енергозберігаючих добавок» 

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні 

дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Національний транспортний 

університет (НТУ) Міністерства освіти і науки України.  

 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного 

підприємства   «Український науково-дослідний і навчальний центр 

проблем  стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 

«__» _______202Х р. №___ з 202Х–ХХ–ХХ 

 

Пункт 1.1. 

Викласти в новій редакції: 

1.1 Цей стандарт поширюється на виробництво та застосування 

асфальтобетонних сумішей за знижених технологічних температур із 

використанням енергозберігаючих добавок (далі — АБСЕ) та 

асфальтобетонів з енергозберігаючими добавками (далі — АБЕ) і 

щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей із використанням 

енергозберігаючих добавок (далі — ЩМАСЕ) та щебенево-мастикових 

асфальтобетонів з енергозберігаючими добавками (далі — ЩМАЕ), які 

використовують при будівництві автомобільних доріг загального 

користування в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з            

ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-5 і поточного ремонту або  експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг згідно з ДСТУ 8747. 
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Розділ 2 

Вилучити: 

НПАОП 26.30-1.04-03; НПАОП 40.1-1.01-97; НПАОП 40.1-1.21-

98; НПАОП 40.1-1.32-01; НПАОП 63.21-1.01-09; НПАОП 63.21-3.03-08; 

НАПБ А.01.001-2014; НАПБ Б.01.008-2004; НАПБ Б.03.001-2004; 

НАПБ Б.07.033-2013; НАПБ Б.07.036-2014; НАПБ Б.07.037-2014; 

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008; ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008; ДСН 3.3.6.037-

99; ДСТУ 3105-95; ДСН 3.3.6.039-99; ДСН 3.3.6.042-99; СН 3077-84; 

ДСП 173-96; СанПиН 4630-88; СанПиН 4946-89; СанПиН 42-128-4433-

87; НРБУ-97; Наказ № 54 від 02.02.2005; ГОСТ 12.1.004-91; 

ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.007-76; ГОСТ 12.1.014-84; 

ГОСТ 12.1.016-79; ГОСТ 12.1.018-93; ГОСТ 12.1.030-81; ГОСТ 

12.1.044-89; ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.3.002-75; ГОСТ 12.4.009-83; 

ГОСТ 12.4.124-83.  

 

Розділ 2 

Замінити: 

ГОСТ 4333-87 на ДСТУ ГОСТ 4333:2018; ГОСТ 11501-78 на 

ДСТУ EN 1426:2018; ГОСТ 11505-75 на ДСТУ 8825:2019; ГОСТ 11506-

73 на ДСТУ EN 1427:2018;  ГОСТ 11507-78 на ДСТУ EN 12593:2018;  

ГОСТ 18180-72 на ДСТУ EN 12607-2:2019; ДСТУ 4044-2001 на            

ДСТУ 4044-2019; ДСТУ Б В.2.7-89-99 на ДСТУ Б В.2.7-319:2016. 
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Розділ 2 

Долучити: 

ДСТУ 8959; ДСТУ 8747; ДСТУ EN 1426:2018; ДСТУ EN 1427:2018; 

ДСТУ EN 12591:2017; ДСТУ EN 12593:2018 ; ДСТУ Б EN 12607-1:2015 ; 

ДСТУ EN 12697-22:2018 ;  ДСТУ EN 13398:2018 ;  ДСТУ EN 13565-

1:2015 ; ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006; ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006; 

 

Розділ 2 

Долучити після нормативних документів: 

 

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. 

 

Підрозділ 3.1 

Пункт 3.1.1  та 3.1.2 

Викласти в новій редакції: 

3.1.1 асфальтобетонна суміш з енергозберігаючою добавкою 

(АБСЕ) (asphalt concrete mix with energy saving additive) 

Суміш, отримана змішуванням у нагрітому стані взятих у 

відповідних співвідношеннях щебеню (або без нього), природного і/або 

штучного дробленого піску, мінерального порошку, бітуму, 

модифікуючих добавок (або без них) та енергозберігаючої добавки. 
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3.1.2 енергозберігаюча добавка (energy saving additive) 

Добавка на основі синтетичних восків, поверхнево-активних 

речовин та інших типів речовин, що дозволяє знизити технологічні 

температури виробництва та укладання гарячих асфальтобетонних 

сумішей,  щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей, а також 

виконувати роботи за низьких температур навколишнього середовища. 

 

Долучити 

3.1.3 асфальтобетон з асфальтобетонної суміші з 

енергозберігаючою добавкою (АБЕ) (asphalt concrete from asphalt 

concrete mix with energy saving additive) 

Монолітний матеріал, що утворюється після ущільнення, 

вистигання до температури довкілля та за потреби формування 

структури АБСЕ 

3.1.4 щебенево-мастикова асфальтобетонна суміш з 

енергозберігаючою добавкою (ЩМАСЕ) 

Суміш, отримана змішуванням в температурному діапазоні, який 

менше на 20 ― 40 оС відносно щебенево-мастикових 

асфальтобетонних сумішей на основі бітумів дорожніх в’язких або 

бітумів модифікованих полімерами з енргозберігаючою добавкою, 

попередньо віддозованих мінеральних матеріалів (щебеню або без 

нього, природного і/або штучного піску з відсівів дроблення, 

мінерального порошку), стабілізуючої добавки. 
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3.1.5 щебенево-мастиковий асфальтобетон з щебенево-

мастикової асфальтобетонної суміші з енергозберігаючою 

добавкою (ЩМАЕ) 

Монолітний матеріал, що утворюється після ущільнення, 

вистигання до температури довкілля та за потреби формування 

структури ЩМАСЕ 

 

Розділ 5 

Підрозділ 5.1 

Замінити: 

«згідно ДСТУ Б В.2.7-119, ДСТУ Б В.2.7-127, [2]» на «згідно 

ДСТУ Б В.2.7-119, ДСТУ Б В.2.7-127, ДСТУ 8959». 

 

Підрозділ 5.2 

Замінити: 

«в порівнянні з вимогами таблиці 5 [2], відповідно до марки 

бітуму» на «в порівнянні з вимогами ДСТУ 8959, відповідно до марки 

бітуму»; 

«Мінімально допустиму температуру ущільнення 

асфальтобетонних сумішей визначають згідно з [6]» на «Мінімально 

допустиму температуру ущільнення асфальтобетонних сумішей 

визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-319». 
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Розділ 7 

Підпункт 7.1.2 викласти в новій редакції 

7.1.2 Фізико-технічні характеристики асфальтобетонів з 

енергозберігаючими добавками повинні відповідати вимогам  

ДСТУ Б В.2.7-119, ДСТУ Б В.2.7-127, ДСТУ 8959. 

 

Таблицю 7.1 викласти в новій редакції 

 

Таблиця 7.1 — Параметри виробництва асфальтобетонних 

сумішей з енергозберігаючими добавками 

Ч.ч. 
Найменування  

процесу 
Параметр, що 
контролюється 

Частота 
контро- 

лювання 

Метод випро-бування, 
засіб контролювання 

Хто 
контролює 

1 Вхідне 
контролювання: 

    

- щебеню 
Згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-75 
Кожна партія ДСТУ Б В.2.7-71 Лаборант АБЗ 

- піску із відсівів 
подрібнення 

Згідно з 
ДСТУ Б В.2.7-210 

Кожна партія ДСТУ Б В.2.7-232 Лаборант АБЗ 

- мінерального 
порошку 

Згідно з 
ДСТУ Б В.2.7-121 

Кожна партія ДСТУ Б В.2.7-247 Лаборант АБЗ 

- бітумного в’яжучого  

Згідно з 
ДСТУ 4044,  

ДСТУ Б В.2.7-135 
 

Кожна партія 

ДСТУ EN 1426:2018;  
ДСТУ EN 1427:2018; 

 ДСТУ EN 12591:2017; 
ДСТУ EN 12593:2018 ; 

ДСТУ Б EN 12607-
1:2015 ;  ДСТУ EN 

13398:2018 ;  ДСТУ EN 
13565-1:2015 ДСТУ Б 

В.2.7-81, 
ДСТУ Б В.2.7-319 

ДСТУ 4044, 
ДСТУ Б В.2.7-135 

лаборант 
АБЗ 

2 Дозування та подача 
складових у 
змішувач 

Маса, температура 
складових 

Кожне заванта-
ження 

Дозатор, 
термометр 

оператор 
АБЗ 

3 Перемішування 
суміші 

Температура, час 
перемішування 

Кожне заванта-
ження 

Термометр, годинник оператор 
АБЗ 

4 Асфальтобетонна 
суміш 

Температура Кожна партія 
суміші 

Термометр лаборант 
АБЗ 

5 Асфальтобетон Згідно з  
розділом 5 

Кожна партія 
суміші 

ДСТУ Б В.2.7-319 
ДСТУ Б В.2.7-119, 
ДСТУ Б В.2.7-127 

лаборант 
АБЗ 
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Підпункт 7.1.5 викласти в новій редакції 

7.1.5 Контроль якості АБСЕ (АБЕ) або ЩМАСЕ (ЩМАЕ) здійснюють 

згідно з  ДСТУ Б В.2.7-319, ДСТУ EN 12697-22. 

7.1.6 Для визначення глибини колії АБЕ та ЩМАЕ: формують 

зразки згідно з 7.6 ДСТУ Б В.2.7-319; використовують колієвимірювачі з 

огумленим металевим колесом (шириною — 30 — 50 мм), кількість 

проходів якого по одному сліду за хвилину становить від 26 до 80  

згідно з 6.3  ДСТУ EN 12697-22; виконують підготовку зразків згідно з 

розділом 7 ДСТУ EN 12697-22; проводять випробування, згідно з  

ДСТУ EN 12697-22, в повітряному середовищі впродовж 20000 

проходів по одному сліду за температури 50 оС та при еквівалентному 

навантаженні на колесо 57,5 кН. 

7.1.7 Відбір зразків з покриття (АБЕ та ЩМАЕ) здійснюють згідно з          

ДСТУ Б В.2.7-319 та ДБН В.2.3-4 у вигляді кернів або вирубок. Діаметр 

кернів повинен бути не менше ніж 100 мм для дрібнозернистих АБЕ та 

ЩМАЕ з максимальним розміром мінеральних зерен до 20 мм, для 

крупнозернистих АБТ та ЩМАТ-40 — діаметром не менше ніж 150 мм. 

Дозволяється проводити відбір зразків з покриття (АБЕ та ЩМАЕ) у 

вигляді вирубок. Зразки у вигляді кернів та вирубок відбирають з 

влаштованого покриття не раніше ніж через 3 доби. Кількість кернів та 

вирубок розраховують виходячи з кількості потрібної для випробувань, 

враховуючи їх маси.  
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У процесі випробування зразків-кернів або зразків, відокремлених 

від вирубки, а також зразків, виготовлених із переформованої суміші 

на основі АБЕ, у лабораторії згідно з ДСТУ Б В.2.7-319 визначають: 

середню густину, водонасичення та залишкову пористість. Крім того, 

для зразків з АБТ визначають коефіцієнт ущільнення, який має 

відповідати вимогам ДБН В.2.3-4. Переформовування кернів або 

зразків з вирубки на основі ЩМАЕ не допускається. Їх піддають 

випробуванням і визначають: водонасичення та залишкову пористість. 

Значення показників водонасичення та залишкової пористості має 

відповідати вимогам нормативних документів. Допускається 

перевищення показника водонасичення зразків-кернів або вирубок з 

ЩМАТ,  не більше ніж на 0,5 %. 

 

Долучити розділ 

 

10 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 

 

10.1 При прийманні готових АБСЕ та ЩМАСЕ виконують 

приймально-здавальний та періодичний контроль. 

До приймання готових АБСЕ та ЩМАСЕ приступають тільки у 

випадку позитивних результатів вхідного контролю їх складових та 

результатів операційного контролю приготування. 

10.2 На етапі вхідного контролю складових матеріалів 

встановлюють відповідність матеріалів вимогам нормативних 

документів. 
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На відповідність вимогам нормативних документів повинна 

перевірятись кожна партія матеріалів, яку використовують для 

виробництва асфальтобетонної суміші. 

10.3 При операційному контролі приготування АБСЕ та ЩМАСЕ 

контролюють: точність та послідовність дозування мінеральних 

матеріалів, бітуму, води; температурний та часовий режим підігріву 

матеріалів; температуру АБСЕ та ЩМАСЕ під час приготування; 

послідовність та тривалість перемішування; температуру готової АБСЕ 

та ЩМАСЕ. 

10.4 Приймально-здавальний контроль готових АБСЕ та ЩМАСЕ 

проводять партіями. За партію приймається кількість АБСЕ або ЩМАСЕ 

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 АБСЕ або ЩМАСЕ 

іншого складу чи виконували ремонт, то за партію вважається об'єм 

АБСЕ або ЩМАСЕ, 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 АБСЕ або ЩМАСЕ, що 

пройшла приймально-здавальні випробування. 

Періодичний контроль якості АБСЕ та ЩМАСЕ проводять один раз 

на місяць або виконують для кожного нового складу. 
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10.6 Для періодичних випробувань АБСЕ та ЩМАСЕ, що 

відвантажують у транспортні засоби, відбирають проби згідно з             

ДСТУ Б В.2.7-319.  

10.7 При контролі якості продукції визначають показники фізико-

механічних властивостей АБСЕ та ЩМАСЕ згідно з таблицею 10.1 і 

встановлюють їх відповідність вимогам ДСТУ Б В.2.7-119,                        

ДСТУ Б В.2.7-127, ДСТУ 8959. 

 

Таблиця 10.1 ― Перелік показників фізико-механічних 

властивостей, що визначають при контролюванні  

Ч. ч. 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 морозостійкості - + 

10 Глибина колії - + 

11 Показник однорідності - + 

12 Показник стікання в’яжучого з ЩМАСТ + - 
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10.8 Кожний транспортний засіб, завантажений АБСЕ або 

ЩМАСЕ, супроводжується документом про відповідність (паспортом), у 

якому повинні бути вказані: 

— найменування підприємства-виробника, адреса та номер 

змішувача (за наявності); 

— умовна познака АБСЕ або ЩМАСЕ з позначенням цього 

стандарту; 

— маса АБСЕ або ЩМАСЕ; 

— температура АБСЕ або ЩМАСЕ при відвантаженні; 

 

— дата та час відвантаження АБСЕ або ЩМАСЕ; 

— номер автомобіля; 

— адреса підприємства-споживача чи місце знаходження об’єкта, 

де відбувається влаштування асфальтобетонного шару дорожнього 

одягу. 

10.9 На вимогу споживача, підприємство-виробник супроводжує 

кожну партію АБСЕ або ЩМАСЕ 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 АБСЕ або ЩМАСЕ; 

— зерновий склад, вміст бітуму та води; 

— пористість мінеральної частини; 

— залишкова пористість; 
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— водонасичення; 

— коефіцієнт довготривалої водостійкості; 

— коефіцієнт морозостійкості; 

— глибина колії; 

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

границя міцності на розтягування при розколюванні за 

температури 0 °С; 

–– однорідність АБСЕ або ЩМАСЕ; 

–– показник стікання в’яжучого з ЩМАСЕ. 

10.10 Споживач має право проводити контрольну перевірку 

відповідності АБСЕ (АБЕ) та ЩМАСЕ (ЩМАЕ). Якщо метою перевірки є 

рекламація, то відбір проб сумішей повинен бути проведений у 

присутності виробника і представника акредитованої (атестованої) 

випробувальної лабораторії.  

 

11 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

 

11.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність виготовленої 

АБСЕ або ЩМАСЕ за складом та фізико-механічними властивостями 

вимогам ДСТУ Б В.2.7-119, ДСТУ Б В.2.7-127, ДСТУ 8959 за умови 

дотримання споживачем правил їх транспортування та влаштування. 

11.2 При використанні АБСЕ та ЩМАСЕ, що влаштовуються в 

шарах дорожнього одягу, необхідно враховувати норми строків 

експлуатації між капітальними ремонтами, визначені у додатку Е              

ДБН В.2.3-4, та між поточними ремонтами, визначені у ДСТУ 8747. 
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Додаток А 

Вилучити 

2 СОУ 45.2-00018112-057:2010 Будівельні матеріали. 

Асфальтобетонні суміші та асфальтобетони на основі модифікованих 

полімерами бітумів 

3 СОУ 45.2-00018112-067:2011 Будівельні матеріали. Бітуми 

дорожні в’язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови 

4 СОУ 45.2-00018112-068:2011 Будівельні матеріали. Бітуми 

дорожні в’язкі, модифіковані добавками на основі синтетичних восків. 

Технічні умови 

5 СОУ 45.2-00018112-069:2011 Будівельні матеріали. Бітуми 

нафтові дорожні в’язкі дистиляційні. Технічні умови 

6 СОУ 42.1-37641918-092 Суміші асфальтобетонні. Метод 

визначення мінімально допустимих температур ущільнення 

8 СОУ 42.1-37641918-087:2013 Автомобільні дороги. Інженерно-

технічний супровід будівництва об'єктів дорожнього комплексу 

11 Наказ Мінприроди України «Про затвердження нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних 

джерел» від 27.06.2006 № 309  

12 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 

Державної санітарно-епідеміологічної служби України «Про 

затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць» від 15 квітня 2013 року № 9 
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13 Перелік методик виконання вимірювань (визначень) складу  та 

властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, 

тимчасово допущених до використання Мінприроди. Держава 

екологічна інспекція Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України. 

16 МУ 4266-87 Методические указания по оценке степени 

опасности загрязнения почвы химическими веществами. (Методичні 

вказівки по оцінці ступеня небезпеки забруднення ґрунту хімічними 

речовинами) 

17 ПДК № 2264-80 Предельно допустимые концентрации 

химических веществ в почве (Гранично допустимі концентрації 

хімічних речовин в грунті) 

18 ПДК № 2546-82 Предельно допустимые концентрации 

химических веществ в почве (Гранично допустимі концентрації 

хімічних речовин в грунті) 

19 ПДК № 3210-85 Предельно допустимые концентрации 

химических веществ в почве (Гранично допустимі концентрації 

хімічних речовин в грунті) 

 

 

http://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/sanitarnie-normy/7689-pdk-n-2264-80-predelno-dopustimye-koncentracii-ximiche.html
http://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/sanitarnie-normy/7689-pdk-n-2264-80-predelno-dopustimye-koncentracii-ximiche.html
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