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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 

МЕТАКРИЛАТИ ДЛЯ МОСТОВОГО ПОЛОТНА. ТЕХНІЧНІ УМОВИ 
 

METACRYLATES FOR BRIDGING. SPECIFICATIONS 

_______________________________________________________ 

Чинний від 202Х-ХХ-ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1 Цей стандарт поширюється та встановлює вимоги щодо 

метакрилати для мостового полотна (далі — ММА), які використовують для 

влаштування шарів дорожнього одягу під час будівництва згідно з  

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

утримання автомобільних доріг згідно з ДСТУ 8747. 

1.2 ММА застосовуються у всіх дорожньо-кліматичних зонах згідно з 

ДБН В.2.3-4. 

1.3 Вимоги щодо безпечності продукції викладено в розділах 6 та 7. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ 3910-99 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним 

принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій 

ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99) Охорона природи. Поводження з 

відходами. виявлення відходів та подання інформаційних даних про 

відходи. Загальні вимоги 

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці 

та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану 
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ДСТУ 8746:2017 Автомобільні дороги. Методи вимірювання зчіпних 

властивостей поверхні дорожнього покриття 

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

ремонтів та експлуатаційного утримання 

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

понять 

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

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

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна 

фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів 

України. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови 

 ДСТУ Б В.2.7-47-96 Бетони. Методи визначення морозостiйкостi. 

Загальні вимоги (ГОСТ 10060.0-95) 

ДСТУ Б В.2.7-49-96 Бетони. Прискорені методи визначення 

морозостiйкостi при багаторазовому заморожуванні та вiдтаваннi  

(ГОСТ 10060.2-95) 

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Пісок для будівельних порід з відсіву подрібнення 

скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні 

умови 

ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Мастики покрівельні та 

гідроізоляційні. Методи випробувань 

ДСТУ Б В.2.7-154:2008 Методи випробування природного каменю. 

Визначення стійкості до стирання (ЕN 14157:2004, МОD) 

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої 

густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності 

ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи 

визначення міцності на згин і стиск 

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

дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні 
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умови 

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Бетони. Методи визначення міцності за 

контрольними зразками 

ДСТУ ISO 4649:2019 (ISO 4649:2017, IDT) Гума вулканізована чи 

термопластична. Визначення стійкості до стирання за допомогою 

обертового циліндричного пристрою  

ДСТУ ISO/TR 7620:2019 (ISO/TR 7620:2005, IDT) Гумові матеріали. 

Хімічна стійкість 

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

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

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в: ДБН A.2.2-3 — 

будівництво; ДБН В.2.3-22 — міст; ДСТУ Б А.1.1-100 — дорожнє покриття, 

проїзна частина. 

Нижче подано терміни, додатково вжиті  терміни, та визначення 

позначених ними понять. 

3.1 наповнювач 

Тверда або рідка речовина, як правило, з розміром частинок менше 

ніж  0,15 мм, що вводиться в смолу 

3.2 метилметакрилат  

Метиловий ефір метакрилової кислоти, у вигляді безбарвної прозорої 

рідини з характерним ефіровим запахом 

3.3 пластифікатор 

Речовина, що вводиться в полімерне в'яжуче з метою підвищення 

пластичності і еластичності метакрилату 

3.4 полімерне в'яжуче 

Багатокомпонентана речовина на основі смоли з затверджувачем, 

при необхідності з пластифікатором. 
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Вжито такі познаки та скорочення: 

ДМА — технічний диметиланілін; 

ЕП — емульсійний полістирол; 

НК — нафтенат кобальту;  

ММА — метилметакрилат; 

ПБ — перекис бензоїлу. 

 

4 КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

4.1 За основним призначенням метакрилати (ММА) бувають для: 

— тротуарів та пішохідних ділянок —  ММА-Т; 

— проїжджої частини —  ММА-П. 

4.2 За походженням  мінеральних зерен заповнювача ММА поділяють 

на такі види:  

— природній; 

— штучний. 

 

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

 

5.1 Вимоги до матеріалів 

5.1.1 Вимоги до смол, затверджувачів та пластифікаторів 

5.1.1.1 Для приготування метакрилатів для мостового полотна слід 

застосовувати полімерне в'яжуче на основі синтетичної смоли ефіру 

метилової метакрилатної кислоти (мономер метилметакрилату) ММА 

згідно з ГОСТ 20370. 

5.1.1.2 Затверджувач синтетичної смоли метилметакрилату ММА 

використовуються система, що складається з технічного диметиланіліну 

ДМА згідно з ГОСТ 2168 та перекису бензоїлу ПБ згідно з ГОСТ 14888. 

5.1.1.3 Для прискорення твердіння використовується нафтенат 

кобальту НК згідно діючих нормативних документів. 
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5.1.1.4 Для зниження летючості метилметакрилата слід 

застосовувати нафтовий парафін згідно з ГОСТ 23683. 

5.1.1.5 Для стабілізації перебігу реакція затвердіння 

метилметакрилата слід застосовувати емульсійний полістирол згідно з 

ГОСТ 20282. 

5.1.1.6 Як пластифікуюча добавка слід застосовувати: катапін; 

алкамону ОС-2; меламіно-формальдегідних смол К-421-02 згідно діючих 

нормативних доккументів. 

5.1.1.7 Можливе застосування інших смол, затверджувачів та 

пластифікаторів, що відповідають діючим нормативним документам. 

Перед застосуванням необхідно провести перевірку відповідності 

компонентів вимогам нормативних документів. 

 

5.1.2 Вимоги до наповнювача 

5.1.2.1 Для приготування метакрилатів для мостового полотна в 

якості наповнювача слід застосовувати андезитовий порошок, кварцовий 

порошок згідно з ГОСТ 9077, маршаліт, діабазових порошок, графітовий 

порошок згідно з ГОСТ 8295. 

Можливе застосування інших заповнювачів, що відповідають діючим 

нормативним документам. 

Перед застосуванням необхідно провести перевірку відповідності 

компонентів вимогам нормативних документів. 

5.1.2.2 Питома поверхня наповнювачів повинна бути в межах 

 від 2500 см2/г до 3000 см2/г. 

5.1.2.3 Вологість наповнювачів повинна бути не більше 0,5 %. 

5.1.2.4 Кислотостійкість наповнювачів повинна бути не нижче 98 %. 

 

5.1.3 Вимоги до заповнювачів (піску) 

5.1.3.1 Для приготування ММА необхідно використовувати щільні 

природні, природні фракціоновані і природні збагачені піски; штучні піски з 
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відсівів дроблення подрібнені і подрібнені фракціоновані, які відповідають 

вимогам ДСТУ Б В.2.7-32, ДСТУ Б В.2.7-33 та/або  ДСТУ Б В.2.7-76,  

ДСТУ Б В.2.7-210, згідно з вимогами таблиці 1.  

 

Таблиця 1 ― Показники властивостей дроблених пісків 

Назва показників Норми для ММА 

Марка вихідної гірської породи за 

дробильністю, не нижче ніж 
1000 

Вміст глинистих домішок, % за масою, 

не більше ніж 
0,5 

Примітка. Вміст глинистих домішок у піску потрібно визначати методом 

набухання згідно з ДСТУ Б В.2.7-210. 

 

5.1.3.2 Застосувати штучні піски з відсівів дроблення з осадових 

гірських порід не допускається. 

5.1.3.3 Зерновий склад дрібний заповнювач в полімербетонних 

повинен відповідати кривої просіювання, наведеної в ДСТУ Б В.2.7-43. 

Модуль крупності піску повинен бути в межах від 2 до 3. 

5.1.3.4 Вміст в природніх і подрібнених пісках зерен, що проходять 

через сито N 014, не повинно перевищувати 2 %, а пилоподібних, мулистих 

і глинистих часток, що визначаються відмулюванням, не повинно 

перевищувати 0,5 %. 

5.1.3.5 Заповнювачі повинні бути сухими з вологість не більше 0,5 %. 

5.1.3.6 Заборонено застосовувати заповнювач з вмістом карбонатів 

(крейда, мармур, вапняк), в'яжучим (бітум, вапно, цемент) та металевим 

пилом (сталь, цинк). 

 

5.2 Вимоги до складу сумішей 

5.2.1 Орієнтовний склад суміші наведено в таблиці Б.1 додатку Б. 

5.2.2 В якості пластифікатора для складів ММА слід застосовувати 

меламіно-формальдегідні смоли в кількості від 0,5 % до 1 % від маси 

мономера. 
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5.2.3 Можливе застосування інших складів метакрилатів при умові 

відповідності їх таблиці 2. 

 

5.3 Вимоги до властивостей метакрилатів 

5.3.1 Показники фізико-механічних властивостей ММА повинні 

відповідати вимогам таблиця 2. 

 

Таблиця 2 — Вимоги до фізико-технічних властивостей ММА для 

кліматичних районів А-1 — А-7 

 
Найменування показників 

Нормативні 
значення 

показників 

Методи випробувань 

1 2 3 
1. Щільність, г/см3 1,1 — 2,4 ДСТУ Б В.2.7-170 
2. Водонасичення, % по масі, не більше 
ніж 

1,0 
ДСТУ Б В.2.7-170 

3. Границя міцності при стиску, МПа, за 
температури: 

00С, не менше ніж 
200С, не менше ніж 
500С , не менше ніж  

 
 

3,5 
3,5 
2,5 

ДСТУ Б В.2.7-187 
ДСТУ Б В.2.7-214 

4. Міцність на розтяг при згині, МПа, не 
менше ніж 

 
0,3 

СОУ 42.1-37641918-099 

5. Міцність зчеплення з основою, МПа, не 
менше ніж 

 
2,1 

ДСТУ Б В.2.7-84 

6. Знос (стираність) за масою, г/см2,  
не більше ніж 

 
0,2 

ДСТУ ISO 4649 
ДСТУ Б В.2.7-154 

7. Коефіцієнт зчеплення φ згідно з               
ДСТУ 3587, не менше ніж 

 
0,45 

ДСТУ 8746 

8. Хімічна стійкість — стійкість до дії 
кислих, лужних, сольових розчинів і 
нафтопродуктів 

 
Стійкі ДСТУ ISO/TR 7620 

9. Довговічність — стійкість до 
комплексного впливу кліматичних (в тому 
числі, агресивних) чинників:  
— циклів;  
— років, не менше ніж 

 
 
 

90 
10 

 
ДСТУ ISO 6270-2 

10. Морозостійкість, циклів, не менше ніж 300 ДСТУ Б В.2.7-47, 
ДСТУ Б В.2.7-49 

 

 

 



прДСТУ ХХХХ:202Х 
 

8 

5.4 Вимоги до виробництва, укладання та ущільнення ММА 

5.4.1 ММА виробляють, укладають та ущільнюють відповідно до 

вимог цього стандарту та за технологічною документацією, що розроблена 

згідно з  ДБН А.3.1-5 та затверджена в установленому порядку. 

5.4.2 Приготування суміші ММА повинно включати наступні операції: 

― промивка наповнювачів та заповнювачів; 

― сушіння наповнювачів і заповнювачів; 

― фракціонування заповнювачів; 

― підготовка затверджувача та прискорювача; 

― дозування складових; 

― перемішування складових. 

5.4.3 Промивання наповнювачів та заповнювачів проводиться тільки 

в тому випадку, якщо не задовільняються вимоги пп. 5.2, 5.3. 

Наповнювачі та заповнювачі повинні піддаватися сушінню для 

забезпечення вологості матеріалів не вище зазначеного в пп. пп. 5.2, 5.3. 

Сушку матеріалів слід проводити в сушильних барабанах або інших 

апаратах (печах, термошкафах). 

При необхідності після сушки заповнювач подаються на сита для 

розсівання по фракціям. 

5.4.4 Температура наповнювачів і заповнювачів перед змішуванням із 

в'яжучим полімером повинна бути в межах 20 ± 5 ° С. 

5.4.5 Смоли, затверджувачі, прискорювачі, пластифікатори 

подаються та транспортуються в спеціальних ємкостях. 

5.4.6 Допустима похибка дозування мінеральних компонентів під час 

виробництва ММА не повинна перевищувати маси відповідних 

компонентів: наповнювач та заповнювач — ± 2 % за масою; смоли, 

наповнювач, затверджувач — ± 1 % за масою. 

5.4.7 Перемішування складових суміші ММА повинно включати три 

стадії: 

― приготування рідкого компаунда; 
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― приготування мастики; 

― приготування суміші. 

5.4.8 Приготування рідкого компаунда слід проводити в наступному 

порядку: 

― подача в змішувач мономера ММА і необхідних кількостей 

подрібненого нафтового парафіну і диметиланилина ДМА і перемішування 

протягом 1 ― 2 хв, швидкість обертання робочого органу змішувача 

 200 ― 400 об / хв; 

― вивантаження приготованого рідкого компаунда в накопичувальну 

ємність; 

― витримування рідкого компаунда в накопичувальної ємності 

протягом трьох діб для повного розчинення парафіну. 

5.4.9 Загальний час приготування ММА повинно бути не більше 2 хв, 

а з урахуванням вивантаження ― не більше 2,5 хв. 

5.4.10 Приготування ММА повинно здійснюватися в 

бетонозмішувачах примусової дії або за допомогою ручних змішувальних 

приладів. 

5.4.11  Технологічний процес приготування ММА повинен 

проводитися при температурі навколишнього повітря не менше ніж 15 ° С. 

5.4.12 Після закінчення кожної зміни змішувальне обладнання слід 

ретельно очищати від залишків суміші. 

5.4.13 Товщина шару покриття з ММА повинна бути не меншою: 

― 4 мм для тротуарів та пішохідних ділянок; 

― 6 мм для проїжджої частини. 

5.4.14 Покриття на основі ММА є самоущільнюючим та не потребує 

додаткового ущільнення, окрім як ретельного розгладження матеріалу 

задопомогою аераційного валику. 

5.4.15 Тонкошарового покриття на основі ММА являє собою систему, 

що складається з трьох основних міцно пов'язаних між собою хімічно 

однорідних шарів: 
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— нижній шар — ґрунтовка (праймер) товщиною (0,25 — 0,30) мм — 

антикорозійне полімерне покриття з високою адгезією до поверхні 

залізобетону чи металу, так і до проміжного шару; ґрунтовка призначена 

для збільшення адгезії наступних шарів покриття до поверхні залізобетону 

чи металу;  

— проміжний шар — гідроізоляція — високо-еластичне 

водонепроникне безшовне покриття, товщина шару (2 — 3) мм; 

— верхній шар — робоче полімерне покриття — зносостійке, 

тріщиностійке, хімічно- і атмосферостійке, в тому числі до дії 

ультрафіолетових променів. 

5.4.16 Нижній грунтовочний шар утворюється в результаті 

полімеризації двокомпонентного полімеру на основі метилметакрилату 

(ММА), що представляє собою низьков'язку безбарвну рідину, що 

складається з основи, каталізатора і спеціальних добавок. 

5.4.17 Проміжний шар — гідроізоляція — утворюється в результаті 

полімеризації двокомпонентного полімеру на основі акрилових мономерів, 

модифікованих уретаном. У разі добавки каталізатора відбувається повна 

полімеризація мономерів. Заполімеризований матеріал являє собою 

високо-еластичне водонепроникне безшовне покриття з високими 

характеристиками тріщиностійкості. 

5.4.18 Верхній шар — робоче тріщиностійке, зносостійке, 

атмосферостійке покриття формується при вулканізації полімерного 

в'яжучого, що представляє собою високов'язкий безбарвний 

двокомпонентний полімер на основі ММА. Наповнювач — спеціально 

підібрана суміш різних фракцій піску. 

5.4.19 Верхній шар для підвищення зчеплення присипується  

бокситовою чи базальтовою крихтою фракцією: 

― 0,63 ― 1,25 мм (0,90 ― 1,40 мм), для тротуарів та пішохідних 

ділянок; 

― 1,25 ― 3,00 мм (1,40 ― 3,00 мм), для проїжджої частини. 
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5.4.20 Між покриттям з ММА та бордюром та/або деформаційним 

швом влаштовується герметизуючий матеріал. 

5.4.21 Технологічний процес укладання полімерного покриття на 

основі ПММА включає в себе наступні операції: 

— підготовка поверхні основи; 

— нанесення шару ґрунтовки (праймера); 

— приготування робочих складів і послідовне нанесення проміжного 

(гідроізоляційного) і верхнього (зносостійкого) шарів покриття; 

— затвердіння (полімеризація) кожного шару; 

— нанесеня лаку; 

— контроль якості влаштованого покриття. 

 

6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 

 

6.1 Під час виробництва і використання ММА, необхідно 

дотримуватись вимог безпеки згідно з НПАОП 63.21-1.01 та ДБН В.1.1-7. 

6.2 При тривалому виробничому контакті можливі алергійні реакції. У 

випадку інгаляційного отруєння (нудота, головний біль), потерпілого 

необхідно вивести на відкрите повітря і викликати 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 Мікроклімат виробничих приміщень, в яких виготовляють ММА, 

повинен відповідати вимогам санітарних норм ДСН 3.3.6.042. 
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6.5 Рівень шумового навантаження на робочих місцях вимірюється 

згідно з чинними нормативними документами. Рівень шумового 

навантаження на працюючих під час виробництва ММА не повинен 

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

6.6 Згідно з ДСН 3.3.6.039 еквівалентні рівні загальної вібрації на 

робочих місцях не повинні перевищувати 92 дБ. 

6.7 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, санітарно-побутовими 

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

першої медичної допомоги. 

6.8 Закриті приміщення, де проводяться роботи з ММА або їх 

компонентами, повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією 

згідно з ДСТУ Б А.3.2-12,  ДБН В.2.5-67. 

6.9 Оснащення приміщень первинними засобами пожежогасіння 

потрібно здійснювати керуючись вимогами НАПБ А.01.001 та чинними 

нормативними документами. 

6.10 Все технологічне обладнання повинно бути надійно заземлене 

згідно з чинними нормативними документами, незалежно від того, чи 

використовуються інші засоби захисту від статичної електрики. 

6.11 Виробничі процеси виготовлення ММА повинні проводитись з 

урахуванням вимог пожежної безпеки, електростатичної іскробезпеки та 

виробничої безпеки відповідно до ДСТУ 3273, НАПБ А.01.001 та інших 

чинних нормативних документів. 

6.12 Не допускається виконувати виробничі операції на несправному 

обладнанні та при відключених контрольно-вимірювальних приладах, за 

якими визначаються технологічні параметри: температура, концентрація 

парів, тиск тощо. 

6.13 Технологічне обладнання за нормальних режимів роботи 

повинно бути пожежобезпечним, а у разі небезпечних пошкоджень та 
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аварій необхідно передбачати захисні заходи, що обмежують масштаб і 

наслідки пожежі. 

6.14 Виробничі та складські приміщення облаштовують системами 

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

СНиП 2.09.02, СНиП 2.11.01. 

6.15 Категорія виробничих приміщень за вибухопожежною та 

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

6.16 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. 

6.17 Клас зони виробничих приміщень з вибухонебезпеки, 

пожежонебезпеки та електронебезпеки визначається згідно з                

НПАОП 40.1-1.32. 

6.18 Освітленість робочих місць контролюють згідно із                          

ДСТУ Б В.2.2-6 та ДБН В.2.5-28. 

6.19 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. 

6.20 Матеріали, що використовуються при виготовленні ММА (пісок; 

компоненти в'яжучого), за характером шкідливості і ступенем впливу на 

організм людини відносяться до малонебезпечних речовин (ІV клас 

небезпеки). 

6.21 До робіт, пов’язаних з приготуванням і використанням ММА, 

допускаються особи, які пройшли інструктаж з техніки безпеки і перевірку 
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знань з питань пожежної безпеки відповідно до вимог  НАПБ А.01.001 та 

НПАОП 63.21-1.01. 

6.22 Робітники, які займаються приготуванням та використанням ММА 

повинні дотримуватись вимог безпеки згідно з ДСТУ Б А.3.2-4,  

НПАОП 63.21-1.01 та повинні бути забезпечені засобами індивідуального 

захисту згідно з НПАОП 0.00-7.17. 

6.23 Руки, забруднені ММА, потрібно протерти технічною ватою, 

змоченою соляровою оливою, а потім вимити теплою водою з милом. 

6.24 Персонал, який займається приготуванням і використанням 

ММА, повинен проходити попередні і періодичні медичні огляди в 

установленому порядку. 

 

7 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

 

7.1 Під час виробництва, при транспортуванні та використанні ММА 

необхідно дотримуватись вимог  ДСТУ 3910, ДСТУ 3911 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 Порядок накопичення, транспортування, знешкодження та 

захоронення некондиції та інших відходів, що утворилися у процесі 

приготування і використання ММА, повинен відповідати вимогам  

ДСТУ 3910, ДСТУ 3911.  

7.4 Обладнання і комунікації повинні бути герметизовані, викиди в 

атмосферу не повинні перевищувати норм, встановлених чинними 

нормативними документами. 

7.5 Умови відведення стічних вод у процесі виробництва ММА 

повинні відповідати [1]. 
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7.6 Контроль за вмістом летких речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря під час приготування і використання ММА, повинен 

здійснюватись згідно з ДСТУ Б А.3.2-4. 

 

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

 

8.1 Компоненти ММА транспортуються та зберігаються в закритих 

контейнерах, в сухому прохолодному і захищеному від прямих сонячних 

променів місць за температури не вище 25 оС відповідно до вимог 

санітарних норм і вимог правил охорони праці становить 6 місяців від 

моменту їх виготовлення. Заборонено зберігати поблизу відкритого вогню 

або продуктів харчування. 

8.2 Час зберігання ММА у контейнерах не повинен перевищувати 6 

місяців. 

8.3 Кожний автомобіль, завантажений партією компонентів ММА, має 

бути супроводжено документом про відповідність (паспортом). 

8.4 Час транспортування готової суміші ММА складає не більше ніж 

15 хв. 

 

9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 

 

9.1 Засоби вимірювальної техніки, обладнання та допоміжні пристрої, 

які застосовують для контролювання вимог щодо якості матеріалів 

відповідно до розділу 5, повинні пройти повірку, атестацію чи калібрування 

за установленим порядком згідно з нормативною або технічною 

документацією. 

Контроль якості ММА здійснюють згідно з  таблицею 2 цього 

стандарту. 

9.2 У лабораторних умовах зразки з ММА виготовляють у 

стандартних прямокутних формах або формах кубах.  
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9.3 ММА заборонено відбирати з покриття мостової споруди. 

9.4 Пісок з відсівів дроблення щільних гірських порід випробовують 

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

 

10 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 

 

10.1 При прийманні готових ММА виконують приймально-здавальний 

та періодичний контроль. 

До приймання готових ММА 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. 

На відповідність вимогам нормативних документів повинна 

перевірятись кожна партія матеріалів, яку використовують для 

виробництва  суміші. 

10.4 При приймально-здавальному контролі із кожної партії щозміни 

відбирають одну об'єднану пробу.  

10.5 Періодичним випробуванням піддають ММА, що пройшла 

приймально-здавальні випробування. 

Періодичний контроль якості ММА проводять один раз на місяць або 

виконують для кожного нового складу. 

10.6 При контролі якості продукції визначають показники фізико-

механічних властивостей ПММА згідно з таблицею 3 і встановлюють їх 

відповідність вимогам цього стандарту. 

 

 

 

 



прДСТУ ХХХХ:202Х 

17 

Таблиця 3 — Перелік показників фізико-механічних властивостей, що 

визначають при контролюванні  

Ч. ч. Найменування показника 
Приймально-
здавальний 

контроль 

Періодичний 
контроль 

1 Щільність + - 
2 Водонасичення + - 

3 

Границя міцності при стиску за 
температури  
0 ºС 
20 ºС 
50 ºС 

 
 

+ 
+ 
+ 

 
 
- 
- 
- 

4 Границя міцності на розтяг при згині + - 
5 Міцність зчеплення з основою + - 
6 Знос (стираність) - + 

7 
Коефіцієнт зчеплення φ згідно з               
ДСТУ 3587 

- + 

8 
Хімічна стійкість — стійкість до дії кислих, 
лужних, сольових розчинів і 
нафтопродуктів 

- + 

9 
Довговічність — стійкість до комплексного 
впливу кліматичних (в тому числі, 
агресивних) чинників 

- + 

10 Морозостійкість - + 

 

10.7 На вимогу споживача, підприємство-виробник супроводжує 

кожну партію ММА 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 ММА; 

— водонасичення; 

— морозостійкість; 

— границя міцності при стисканні за температури 0 °С,  20 °С та  

50 °С; 

— границя міцності на розтяг при згині; 
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10.8 Споживач має право проводити контрольну перевірку 

відповідності ММА вимогам цього стандарту. 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 ММА вимогам 

цього стандарту при дотриманні вимог транспортування та зберігання.  

11.2 Гарантійний строк зберігання ММА в закритих контейнерах, в 

сухому прохолодному і захищеному від прямих сонячних променів місць за 

температури не вище 25 оС відповідно до вимог санітарних норм і вимог 

правил охорони праці становить 6 місяців від моменту їх виготовлення. 

Заборонено зберігати поблизу відкритого вогню або продуктів харчування. 

11.3 Після перевищення гарантійного строку зберігання ММА перед 

використанням повинен бути перевірений на відповідність вимогам цього 

стандарту. При отриманні позитивних результатів приймають рішення про 

застосування ММА. При невідповідності ММА вимогам цього стандарту 

застосування їх заборонено. 

11.4 При використанні ММА для мостового полотна, 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 

(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

 

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 «Про 

затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення 

зворотними водами»  

2 НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні, 

затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

30.12.2014 № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 

05.03. 2015 за № 252/26697 

3 НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров`я 

при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 

робочому місці, затверджений наказом Міністерства соціальної політики 

України від 29.11.2018 № 1804, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України від 27.12. 2018 за № 1494/32946 

4 НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 

5 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 

6 ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку 

та інфразвуку, затверджені постановою Головного Державного санітарного 

лікаря України від 01.12.1999 № 37 

7 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації, затверджені постановою Головного Державного 

санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 39 
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8 ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень, затверджені постановою Головного Державного санітарного 

лікаря України від 01.12.1999 № 42 

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

для споживання людиною,  затверджені наказом Міністерства здоров’я 

України від 12.05.2010 № 400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 01.07.2010 за № 452/17747 

10 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва, 

затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 5.05.2016 № 115 

11 ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій, затверджені 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 26.04.2019 № 104 

12 ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні 

вимоги, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.10.2016 

№ 287 

13 ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного 

та побутового призначення, затверджені наказом Міністерства 

регіонального розвитку та будівництва України від 30.12.2010 № 570 та від 

10.02.2011 № 23 

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

Частина II. Будівництво, затверджені наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

21.09.2015 № 234 

15 ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів, затверджені 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 24.04.2018 № 103 
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16 ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення, затверджені 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 03.10.2018 № 264  

17 ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту, затверджені 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 13.11.2014 № 312 

18 ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 

І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво, затверджені наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 31.10.2012 № 553 

19 ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування, 

затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 25.01.2013 № 24 та від 

28.08.2013 № 410 

20 СНиП 2.09.02-85* Производственные здания, затверджені 

Постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 

30.12.1985 № 287 

21 СНиП 2.11.01-85 Складские здания, затверджені наказом 

Держбуду України від 21.10.2004 №195 

22 ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні 

вимоги проектування 

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

будівництво 

24 СОУ 42.1-37641918-099:2013 Розрахунковий опір розтягу при згині 

монолітних дорожньо-будівельних матеріалів. Метод визначення. 

25 ГОСТ 2168-83 Диметиланилин технический. Технические условия  

26 ГОСТ 8295-73 Графит смазочный. Технические условия 

27 ГОСТ 9077-82 Кварц молотый пылевидный. Общие технические 

условия 

28 ГОСТ 14888-78 Бензоила перекись техническая. Технические 
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условия 

29 ГОСТ 20282-86 Полистирол общего назначения. Технические 

условия 

30 ГОСТ 20370-74 Эфир метиловый метакриловой кислоты. 

Технические условия 

31 ГОСТ 23683-89  Парафины нефтяные твердые. Технические 

условия 
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ДОДАТОК Б 

(довідковий) 

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД СУМІШІ 

 

Орієнтовний склад суміші наведено в таблиці Б.1 

 

Таблиця Б.1 ― Орієнтовний склад суміші метакрилату 

№ 
п.п. 

Склад 
Розмір 

фракцій, мм 

Витрати матеріалу у 
відсотках (%) за масою 

(понад 100% заповнювача) 
тротуари та 

піщохідні 
ділянки  
(ММА-Т) 

проїжджа 
частина 
(ММА-П) 

1 Заповнювач 0,15 ― 5 100,0 100,0 
2 Наповнювач ≤ 0,15 8,0 ― 9,0 8,0 
3 ММА ― 8,0 ― 8,5 8,0 ― 9,0 
4 

Парафін нафтовий ― 
0,5 % від 

маси ММА 
0,5 % від 

маси ММА 
5 Емульсійний полістирол ― 0,4 ― 0,5 0,4 ― 0,5 
6 Диметіланілін ― 0,20 ― 0,25 0,20 ― 0,25 
7 Паста з перекисю 

бензоіла та 
дібутіфталата 

― 0,60 ― 0,70 0,60 ― 0,70 

8 
Пластифікатор ― 

0,5 ― 1,0 
від маси 

мономера 

0,5 ― 1,0 від 
маси 

мономера 
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