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ВIДОМЧI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ 

 

Будівельні матеріали ВБН В.2.7-218-019-98 

Технологiя приготування цементоорганiчних 

бетонних сумішей i їх використання при 

будівництві  та ремонті дорожніх одягів 

 Вводяться вперше 

 

 

Дані норми  розповсюджуються на матеріали та технологічні операції, 

які застосовуються при виготовленні в установці цементоорганiчних бетонних 

сумішей i їх використанні при спорудженні i ремонті зсувостiйких нежорстких 

дорожніх одягів. 

Норми встановлюють вимоги до властивостей цементоорганiчних 

бетонних сумішей i складових їх компонентів, технологічного режиму їх 

приготування та використання. 

Наведена в нормах технологія забезпечує скорочення витрат паливно-

енергетичних ресурсів та органічних в'яжучих, зменшення забруднення 

навколишнього середовища шкідливими речовинами i поліпшення санiтарно-

гiгiєнiчних умов праці робітників. 

Норми обов’язкові для  застосування на об'єктах Української державної 

корпорації  по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг усіма 

організаціями незалежно від форми власності. 

При будівництві та ремонті шарів дорожніх одягів з використанням 

технології цих норм слід також користуватись вимогами нормативних 

документів, наведених у додатку А. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Дані будівельні норми поширюються на технологію приготування 

цементоорганiчих бетонних сумішей (ЦОБС) i їх використання при будівництві 

i ремонті нежорстких шарів дорожніх одягів автомобільних доріг загального 

користування, розміщених в районах з температурою найбільш холодної 

п'ятиденки не нижче ніж 243 °К (мінус 30 °С) згідно з вимогами СНиП 2.05.02-

85 та СНиП 3.06.03-85. 

1.2 Цементоорганiчнi бетонні суміші є різновидом дорожніх бетонних 

сумішей, які приготовляються в змішувачах примусового перемішування 

шляхом послідовної обробки пiщано-щебеневої або піщаної суміші щільного 

зернового складу цементом i органічним в'яжучим при температурі нижче ніж 

100 °С. В бетонах з ЦОБС поєднуються в’яжучі властивості цементу i 

органічного в'яжучого, а тому вони мають високу теплостійкість, водостійкість, 

морозостійкість i зсувостiйкiсть. 

1.3 По максимальній крупностi зерен суміші піску i щебеню ЦОБС 

поділяються на два види: 

− піщані − з розміром зерен до 5 мм; 

− дрібнозернисті − з розміром зерен до 20 мм. 

1.4 В залежності від виду органічного в'яжучого, яке використовується 

для приготування ЦОБС, вони мають такі різновиди: цементобiтумнi, 

цементодьогтевi, цементогудроннi та цементосмолянi бетонні суміші. 

1.5 ЦОБС, які приготовлені з використанням кам'яновугiльої смоли, 

дьогтю або дьогтеполiмерного в'яжучого не дозволяється використовувати для 

спорудження верхніх шарів покриттів на  дорогах, які знаходяться в межах 

населених пунктів та  пiвторакiлометрової санітарно-захисної зони навколо 

них, а також в курортних зонах i місцях відпочинку населення. 

1.6 За своїми фiзико-механiчними властивостями ЦОБС займають 

проміжне положення між властивостями цементобетону i асфальтобетону та 

поділяються на дві марки: СЦОБД-1 та СЦОБД-2. 
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1.7 Цемент у складі ЦОБС виконує не лише роль гідравлічного 

в'яжучого, але й функції твердого емульгатора органічних в'яжучих, активатора 

поверхні зерен піску та щебеню і часткового або повного замінника 

вапнякового мінерального порошку. 

 

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

2.1 В процесі приготування i використання ЦОБС необхідно 

дотримуватись всіх положень техніки безпеки, яких вимагають ДНАОП 5.1.14-

1.01-6-96, ГОСТ 12.1.005 та ГОСТ 12.1.007. 

2.2 Як i при виконанні всіх інших будівельних робіт, заново поступаючi 

робітники можуть бути допущені до виконання робіт, пов'язаних з 

приготуванням та використанням ЦОБС лише після проходження ними 

інструктажу по техніці безпеки, виробничій санітарії і пожежній безпеці. 

Спершу робітники проходять ввідний інструктаж, а потім інструктаж 

безпосередньо на робочому місці. Не рідше одного разу у квартал робітники 

повинні про-ходити повторний інструктаж. 

2.3 Робiтники, які займаються приготуванням та використанням ЦОБС, 

повинні проходити попередній i періодичний медичний огляд в строки, що 

встановлені Мiнiстерством охорони здоров'я України. До виконання цих робіт 

не допускаються особи молодше 18 років, а також жінки, які мають грудних 

дітей. Особи, які страждають захворюваннями шкіри, не допускаються до робіт 

по приготуванню ЦОБС з використанням кам’яновугільної смоли та дьогтю. 

2.4 Робочі місця працівників, які зайняті на роботах по приготуванню та 

використанню ЦОБС, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.021 та СНиП 

2.04.05-91. 

2.5 При виконанні робіт по приготуванню i використанню ЦОБС 

необхідно вживати  профілактичні заходи для захисту працюючих від дії на них 

органічних в'яжучих i їх парiв. При випадковому забрудненні шкіри поверхні 

рук або інших частин тіла органічним в'яжучим необхідно видалити його 

ватним тампоном, змоченим ацетоном або скипидаром. Після видалення 
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в'яжучого поверхню шкіри треба ретельно промити теплою водою з милом.  

Для запобігання виникнення захворювань шкіри необхідно використовувати 

профілактичні пасти iмазi типу “біологічні перчатки”. 

2.6 Котли, в яких розігрівають органічні в’яжучі, повинні бути в 

справному стані i мати люки з щільно закриваючими кришками. Заповнення 

котлiв в'яжучим не повинно перевищувати 75 % від їх місткості. Для уникнення 

вспiнення в'яжучого необхідно в котел з цим в'яжучим ввести декілька крапель 

пiногасного препарату типу МКТ-1 або СКТН-1. 

Варочнi котли для розігрівання органічних в'яжучих повинні бути 

устатковані  пристроями для вловлювання продуктів випаровування цих 

в'яжучих i наступного їх спалювання.  

2.7 Устаткування та комунікаційні лінії баз по приготуванню ЦОБС 

повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003. Вони не повинні бути пожежо- i 

вибухонебезпечними, повинні мати належну герметизацію i не повинні 

визивати забруднення навколишнього середовища. Викиди в атмосферу 

шкідливих речовин не повинні перевищувати ГДВ, встановлених вимогами 

ГОСТ 17.2.3.02 та СП № 4946. 

2.8 Внутрiшньозаводське транспортування цементу i мінерального 

порошку необхідно здійснювати пневматичним транспортом,  шнеками та 

елеваторами. Мiсця пилоутворення потрібно закривати металевими кожухами. 

При навантаженні i розвантаженні ЦОБС i складових  їх  компонентів 

необхідно виконувати вимоги ГОСТ 12.3.009. 

2.9 Бази по приготуванню ЦОБС повинні бути устатковані відповідно до            

СП № 1042-73. Трубопроводи для подачі пари, органічних в'яжучих i мазуту в 

межах змішувальної установки та в місцях знаходження людей повинні мати 

термоізоляцію. 

В службовому приміщенні бази на видному місці має бути аптечка з 

медикаментами, а також інші засоби для надання першої допомоги потерпілим. 

2.10 Робiтники окулярами, респіраторами) відповідно до “Типовых  

отраслевых  норм бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты” (М., 
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Профиздат, 1988) та “Положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 

захисту” № 170 від 29.10.96. 

2.11 При виконанні робіт, пов'язаних з приготуванням i використанням 

ЦОБС, необхідно дотримуватись правил загальної i особистої гігієни, а саме: 

приймати їжу лише в спеціально відведених для цього місцях, користуватися 

санiтарно-побутовими кабінетами, приймати душ по закінченні зміни.  

2.12 У відповідності з ГОСТ 12.1.005 концентрація шкідливих та 

небезпечних факторів виробничого середовища на робочих місцях під час 

виготовлення та використання ЦОБС не повинна перевищувати гранично 

допустимі рівні, які наведені в таблиці 1 та пунктах 2.13-2.15 цих ВБН. 

Таблиця 1 

Назва шкідливих речовин ГДК, мг/м3 Клас небезпеки 

Парафін 300 IV 

Нафталін 20 IV 

Пил 6 IV 

Кам’яновугільні возгони при вмісті в них 
бенз(а)пірену: менше 0.075 % 

 
0.2 

 
II 

                     від 0.075 до 0.15 % 0.1 I 

                      від 0.15 до 0.30 % 0.05 I 

 

2.13 Контроль за вмістом шкідливих речовин в повітрі робочої зони при 

приготуванні та використанні ЦОБС необхідно здійснювати відповідно до 

ГОСТ 12.1.005 і методичних вказівок Мiнiстерства охорони здоров'я України, 

наведених в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Назва шкідливих речовин Номер затвердження 
МВ 

Перiодичнiсть 
контролю згідно з 
ГОСТ 12.1.005 

Парафiни 2328-81 1 раз в квартал 

Кам’яновугільні возгони 2334-81 1 раз в 10 днів 

Пил 4436-87 1 раз в квартал 

Нафталiн 2590-82 1 раз в квартал 

 

2.14 Контроль за вмістом летких речовин, які мігрують в атмосферне 

повітря  при приготуванні i використанні ЦОБС, повинен виконуватись згідно з 

вимогами СП № 4946-89 та РД 52.04.186-80. 

  2.15 При приготуванні, транспортуванні та використанні ЦОБС 

необхідно вживати заходи згідно з СанПиН № 42-128-4690-88 для усунення 

забруднення грунтів та водоймищ як самими ЦОБС, так i складовими їх 

компонентами. 

2.16 ЦОБС кумулятивної дії не мають i відносяться до IV класу 

небезпеки (ЛД50 i ЛС50 в експерименті не досягаються). Не зважаючи на це, 

тривала дія парiв в'яжучих, концентрація яких перевищує ГДКр.з., може 

визвати подразнення верхніх дихальних шляхів,  головну біль, запаморочення 

та нудоту. Перша допомога при таких отруєннях зводиться до виведення 

потерпілого на свіже повітря, забезпечення йому спокою i застосування 

заспокійливих засобів. 

2.17 Відповідно до вимог СН № 3223-85 рівень шумового навантаження 

на працюючих при приготуванні i використанні ЦОБС не повинен 

перевищувати 80 дБ “А” екв.  Контроль еквівалентних рівнів шуму на робочих 

місцях здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.050. 

2.18 Згідно з СН № 3044-84 еквівалентні рівні загальної вібрації на 

робочих місцях не повинні перевищувати 92 дБ. Контроль еквівалентних 

корегованих рівнів вібрації здійснюється відповідно до МВ № 3911-85. 

2.19 Показники мікроклімату на робочих місцях працівників, які зайняті 

на роботах по приготуванню i використанню ЦОБС, повинні відповідати 
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вимогам СН № 4088-86. Контроль ефективності роботи вентиляції здiйснюється 

згідно з МВ № 4425-87. 

Рiвень інфрачервоного випромінювання на робочих місцях повинен 

відповідати вимогам СН 4088-86, а їх освітлення вимогам СНиП II-4-79. 

2.20 Порядок накопичення, транспортування, знешкодження і поховання 

некондицiї та інших відходів, які утворюються в процесі приготування i  

використання ЦОБС, повинен  відповідати вимогам СН № 3183-84. 

2.21 Електробезпечнiсть заводів по приготуванню ЦОБС повинна 

відповідати вимогам ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.1.009 та СНиП 3.05.06-85. 

Заземленню підлягають всі металеві неструмоведучi частини заводського 

обладнання, незалежно від його призначення. 

2.22 При нещасних випадках, пов'язаних з враженням робітників 

електричним струмом, необхідно, перш за все, негайно звільнити потерпілого 

від дії струму, а вже потім приступати до надання йому першої долiкарняної 

медичної допомоги. 

2.23 Згідно з ОНТП-24-86 заводи по випуску ЦОБС не є вибухо-

пожежонебезпечними i відносяться до пожежонебезпечної категорiї В, а самi 

ЦОБС є важкогорючими. 

2.24 Органічні в’яжучі, які використовуються для приготування ЦОБС, є 

пожежонебезпечними продуктами, а тому при роботі з ними необхідно 

дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.009 i “Правил пожежної безпеки в Українi”. 

Всі види органічних в'яжучих повинні зберігатись у сховищах закритого типу 

окремо по видам i маркам. 

2.25 Заводи по виробництву ЦОБС, відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004, 

повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасiння (вогнегасники, 

відра, лопати, ящики з піском та інше). Для гасіння органічних в'яжучих, що 

загорілися, необхідно використовувати вуглекислоту, пiну, порошок, аєрозолі. 

2.26 Особам, які при пожежі одержали опіки, необхідно надати першу 

допомогу i направити їх до лікарні. При тяжких опіках треба обережно 

звільнити обпечену частину тіла від одягу або взуття, розрізавши їх. Обпечену 

поверхню тіла покрити куском стерильної марлі, накласти на неї шар вати i 
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перев'язати бинтом. Не можна віддирати від обпеченого місця куски обгорілої 

одежі. У випадку опіку очей потерпілому треба зробити холодні примочки 

слабким розчином 1 %-ної борної кислоти i негайно відправити до лікарні. 

2.27 Всі заходи по протипожежному захисту заводів по приготуванню 

ЦОБС повинні бути узгоджені з місцевими органами державного пожежного 

нагляду. 

2.28 Сумарна питома активність природних радiонуклiдiв складових 

компонентів ЦОБС, згідно з вимогами ДБН В.1.4-1.01, не повинна переищувати 

740 Бк.кг-1. Контроль величини сумарної питомої активності природних 

радiонуклiдiв здійснюється згідно з ДБН В.1.4-2.01. 

 

3 ТЕХНIЧНI ВИМОГИ ДО ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦОБС I 

ОБЛАСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

 

3.1 Фiзико-механiчнi властивості ЦОБС повинні відповідати  вимогам            

ТУ У В.2.7.03450778.095-97, витяг з яких наведено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Марка суміші Назва показників 
СЦОБД-1 СЦОБД-2 

Водонасичення зразків, % по об'єму, не більше 10 12 

Набрякання зразків, % по об'єму, не більше 0.8 1.5 

Границя міцності при стиску водонасичених 
зразків, МПа, не менше 

 
2.0 

 
1.5 

 
3.2 Суміші марки СЦОБД-1 призначаються для будівництва i ремонту 

верхніх шарів нежорстких покриттів на дорогах III-IV категорій, а також  для  

омонолiчування верхнього шару нових щебеневих покриттів на дорогах V 

категорії. 

3.3 Суміші марки СЦОБД-2 призначаються для будівництва i ремонту 

верхніх i нижніх шарів покриттів на дорогах IV категорії та нижніх шарів 

покриттів на дорогах II-III категорій. 
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3.4 Тривалiсть зберігання ЦОБС в накопичувальних бункерах або в 

штабелях висотою не більше 1,5 м, при умові усунення випаровування з них 

води, не повинна перевищувати 24 години при  середньодобовій температурі 

зовнішнього повітря нижче 15 °С i 12 годин при температурі вище 15 °С. 

3.5 Розрахункові  характеристики шарів дорожніх одягів (модуль 

пружності i міцність при згинанні), побудованих з використанням сумішей 

марки СЦОБД-1, повинні  бути не нижчими, ніж характеристики аналогічних 

шарів з гарячого асфальтобетону першої марки, а шарів з сумішей марки  

СЦОБД-2, як шарів з гарячого асфальтобетону другої марки. 

 

4 ВИМОГИ ДО МАТЕРIАЛIВ, ЯКI ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЦОБС 

 

4.1 Для приготування ЦОБС необхідно використовувати щебінь з 

природного каменю, металургійних шлаків та гравію, властивості якого 

відповідають вимогам           ГОСТ 8267, ГОСТ 3344, ДСТУ Б В.2.7-39, ДСТУ Б 

В.2.7.34, ДСТУ Б В.2.7.30. 

4.2 Для приготування ЦОБС використовують природний або  шлаковий 

пісок, а також вiдсiви каменеподрiбнення, які задовольняють вимогам ДСТУ Б 

В.2.7-32, ГОСТ 3344 та ГОСТ 26193. 

4.3 Зерновий склад мінеральної частини ЦОБС повинен відповідати 

вимогам ГОСТ 9128 та ГОСТ 25877 для мінеральних сумішей, які 

використовуються при приготуванні щільних холодних асфальтобетонів i 

дьогтебетонiв. 

4.4 Для приготування ЦОБС використовують в’язкі бітуми марок БНД 

90/130, БНД 130/200, БНД 200/300, повiльногустiючi i середньогустiючi рідкі 

бітуми марок МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 70/130 та СГ 130/200, які 

задовольняють вимоги ГОСТ 22245, кам’яновугільні дьогтi та дьогтеполiмернi 

в’яжучі всіх марок, кам’яновугільну смолу та сировину для виробництва 

в'язких дорожніх бітумів (нафтовий гудрон), якість яких відповідає вимогам 
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ГОСТ 4641, ТУ У В.2.7.0345677.206-94,  ТУ У 322-00190443-100-97 та ТУ У 

00149943.472-96. 

4.5 Для приготування ЦОБС використовують портланд- або  

шлакопортландцемент  марок 300, 400, 500, що задовольняють вимоги ДСТУ 

Б.В.2.7.46. 

4.6 Вода, яка використовується для приготування ЦОБС, повинна 

відповідати вимогам ГОСТ 23732. Не дозволяється використовувати для цього 

болотну та стічну воду. 

 

5 ТЕХНОЛОГIЯ ПРИГОТУВАННЯ ЦОБС 

 

5.1 Приготування ЦОБС повинно здійснюватись на стаціонарних 

асфальтобетонних заводах, устаткованих змішувачами примусового 

перемішування, які дооснащенi системою для подачі i дозування води. 

5.2 Послiдовнiсть технологічних операцій при приготуванні ЦОБС 

повинна бути такою: 

а) подача в сушильний барабан пiщано-щебеневої суміші та її нагрівання 

до необхідної температури; 

б) подача в варочний котел органічного в'яжучого i його нагрівання до 

заданої температури; 

в) дозування пiщано-щебеневої суміші i її подача в змішувач;  

г) дозування i подача в змішувач цементу i короткочасне його 

перемішування з пiщано-щебеневою сумішшю протягом (5-10) с; 

д) дозування i подача в змішувач води i продовження перемішування 

суміші протягом (5-10) с; 

е) дозування i подача в змішувач органічного в'яжучого i перемiшування 

суміші протягом (30-60) с; 

ж) вивантаження готової ЦОБС в кузов автомобiля-самоскида або в 

накопичувальний бункер чи в штабель для нетривалого зберігання. 

5.3 В залежності від виду i марки органічного в'яжучого, що 

використовується для приготування ЦОБС, температура нагрівання органічного 
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в'яжучого i пiщано-щебеневої суміші повинна бути в межах, які наведені в 

таблиці 4. 

Таблиця 4 

Температура нагрівання , 0С Температура органічного 
в’яжучого і його марка Органічного в’яжучого  Піску та щебеню 

Бітум марки БНД 90/130 90-100 95-105 

Бітум марки БНД 130/200 85-95 90-100 

Бітум марки БНД 200/300 80-90 85-95 

Бітум марок МГ 70/130 75-85 80-90 

                і  СГ 70/130 75-85 80-90 

Бітум марок МГ 130/200 70-80 75-85 

                і  СГ 130/200 70-80 75-85 

Нафтовий гудрон 70-85 75-90 

Дьоготь марки Д-6 70-80 75-85 

Дьоготь марки Д-5 60-70 65-75 

Дьоготь марки Д-4 50-60 55-65 

Дьоготь марки Д-3 40-50 45-55 

Дьоготь марки Д-2 30-40 35-45 

Дьоготь марки Д-1 20-30 20-35 

Кам’яновугільна смола 20-30 20-35 

 

5.4 Цемент i вода подаються в змішувач без їх нагрівання. Для 

завантаження в змішувач цементу необхідно використовувати існуючу лінію 

для подачі i дозування мінерального порошку.  

5.5 Тривалiсть перемішування зволоженої суміші піску, щебеню i 

цементу з органічним в'яжучим необхідно визначати шляхом пробних замісів в 

залежності від в’язкості розігрітого органічного в'яжучого i зернового складу 

оброблюваної суміші. 

5.6 Допустима похибка при дозуванні складових компонентів ЦОБС не 

повинна перевищувати: для піску i щебеню плюс-мінус 5 %, для цементу, 

органічного в'яжучого i води  плюс-мінус 1,5 % по масі цих компонентів. 
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5.7 Вивантажена зі змішувача ЦОБС транспортується автоса-москидом 

до  місця укладення її в покриття.  З метою уникнення випаровування води  в 

спекотні літні дні ЦОБС в кузовi самоскида необхідно накривати брезентом або 

полімерною плівкою. 

5.8 Допускається нетривале зберігання ЦОБС як в накопичувальних 

бункерах, так i в штабелях на відкритих майданчиках. Тривалiсть такого 

зберігання не повинна перевищувати час, який зазначено в п. 3.4 цих норм. 

Майданчики для зберігання ЦОБС повинні мати асфальтобетонне або 

цементобетонне покриття. Штабелі ЦОБС необхідно закривати брезентом або 

полімерною плівкою. 

 

6 ПІДБIР СКЛАДУ ЦОБС 

 

6.1 Раціональний склад ЦОБС визначається  експериментальним шляхом 

на основі лабораторних досліджень властивостей зразків сумішей, 

приготовлених з різним вмістом цементу i органічного в'яжучого.  

Для цього, перш за все, необхідно підібрати таке співвідношення піску i 

щебеню та мінерального порошку, що б задовольняло вимоги ГОСТ 9128 для 

щільних сумішей, які використовуються при приготуванні холодного 

асфальтобетону. При цьому треба враховувати, що більша частина цементу в 

складі ЦОБС буде виконувати функції мінерального порошку, тобто частинок 

мінеральної суміші, дрібніших 0,071 мм. 

6.2 Пiсля підбору щільної пiщано-щебеневої суміші безперервного або 

переривчатого складу необхідно приготувати з неї гарячу органо-мiнеральну 

суміш з оптимальним вмістом органічного в'яжучого. Пiсля цього приступають 

до приготування ЦОБС з половинною витратою органiчного в'яжучого від 

оптимального i різним вмістом цементу − від 3 % до 5 %. 

6.3 Температура нагрівання пiщано-щебеневої суміші i органiчного 

в'яжучого, а також послідовність технологічних операцій при приготуванні 

пробних складів ЦОБС повинні відповідати вимогам п.п. 5.2-5.8 цих норм. 
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6.4 Кiлькiсть води,  яка необхідна для приготування ЦОБС, визначається 

за різницею між оптимальною вологістю її мінеральної частини i заданою 

витратою органічного в'яжучого. Орiєнтовно вона знаходиться в межах (4-6) %. 

6.5 Оптимальну вологість суміші піску із щебенем та цементом 

визначають шляхом  проб по тій її кількості, яка необхідна для досягнення 

максимальної щільності зразків такої суміші з діаметром i висотою 50 мм, 

відформованих при статичному навантаженні 40 МПа протягом 3 хв. 

6.6 Сумарна витрата органічного в'яжучого i цементу, яка необхідна для 

приготування ЦОБС, коливається в межах (7-10) % від маси суміші  піску i 

щебеню (зверх 100 %). При цьому витрата цементу не повинна бути меншою, 

ніж 3 %, а витрата органічного в'яжучого − не менше ніж 3,5 %. Витрати 

органічного в'яжучого i цементу конкретизують шляхом порівняння 

властивостей зразків ЦОБС,  приготовлених з різним вмістом цих компонентів. 

6.7 З приготовлених пробних ЦОБС відформовують зразки згідно з 

вимогами ГОСТ 12801. Відформовані зразки зберігають на відкритому повітрі 

при температурі (20 ± 2) 0С протягом семи діб, а потім  випробовують їх 

властивості у водонасиченому стані i встановлюють мінімальний вміст в суміші 

цементу, який забезпечує необхідну міцність зразків ЦОБС. 
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7 СПОРУДЖЕННЯ ДОРОЖНIХ ПОКРИТТIВ 

 

7.1 Спорудження дорожніх покриттів i шарів зносу з використанням 

ЦОБС у весняний період року необхідно починати лише після встановлення 

середньодобової температури зовнішнього повітря не нижче плюс 5 °С, при 

умові повного відтавання основи або покриття, на яке буде укладатись ЦОБС. 

Роботи по будівництву таких покриттів i шарів зносу восени повинні бути 

завершені не пізніше, ніж за 10 діб до моменту настання середньодобової 

температури повітря нижче 10 °С. 

7.2 Шари покриттів товщиною (3-6) см з використанням ЦОБС 

необхідно споруджувати на міцних основах таких типів: щебеневих або 

гравійних, цементогрунтових, щебеневих i гравійних, укріплених органiчними 

або неорганічними в'яжучими, існуючих старих асфальтобетонних i 

цементобетонних покриттях, які підлягають реконструкції. 

7.3 Шари зносу товщиною (2,5-3,0) см з використанням ЦОБС 

споруджуються на щебеневих i гравійних покриттях, оброблених органічними 

в'яжучими, а також на старих асфальтобетонних покриттях, які потребують 

ремонту. 

7.4 Основу, на яку укладають ЦОБС, необхідно ретельно очистити від 

бруду, а при необхідності i вирівняти її профіль. Безпосередньо перед 

укладанням ЦОБС основу треба полити водою з розрахунку 1 л/м2. Не 

очікуючи просихання основи, укладають на неї шар ЦОБС. 

7.5 ЦОБС розподіляється по ширині покриття за допомогою 

асфальтоукладача, причіпного розподілювача або автогрейдера. 

7.6 З метою уникнення розповзання ЦОБС при її ущільненні котками 

бажано по краях проїжджої частини встановити металеві або дерев’яні бортові 

упори, які закріплюються металевими костилями. 

7.7 При наявності одного укладача довжина укладаємої смуги ЦОБС 

повинна бути не менше ніж 200 м. При укладенні другої смуги укладач 

необхідно встановлювати так, щоб його виглажуюча плита впритулок 
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опустилась на край раніше укладеного шару першої смуги. При цьому плита 

повинна перекривати край першої смуги на 5 см. 

7.8 У випадку використання двох укладачів укладку ЦОБС виконують 

одночасно по всій ширині проїжджої частини. Вiдстань між укладачами, які 

працюють на суміжних смугах, повинна бути не менше 10 м. 

7.9 При відсутності асфальтоукладача ЦОБС в заданій кількості 

вивозиться автосамоскидами на дорогу; відсипається в конуси по осі проїзної 

частини, а потім розрівнюється по ширині проїзної частини за допомогою 

автогрейдера. При спорудженні захисного шару на існуючих покриттях ЦОБС 

необхідно відсипати  в конуси на один з боків проїзної частини. 

7.10 Укладений шар ЦОБС ущільнюють за допомогою самохідних або 

причіпних котків на пневматичних шинах з заключним його ущільненням 

важкими гладковалковими  моторними котками. Котки повинні рухатися по 

укочуваному покриттю від країв до середини, а потім від середини до країв, 

перекриваючи кожний слід попереднього проходу на (20-30) см. Перші проходи 

при ущільненні другої смуги необхідно виконувати по поздовжньому стику з 

раніше укладеною смугою. 

7.11 Попереднє ущільнення шару ЦОБС здійснюється за (10-20) 

проходів котка на пневматичних шинах, а його заключне за (2-4) проходи 

важкого гладковалкового котка. При відсутності котків на пневматичних шинах 

допускається виконувати  попереднє  ущільнення  шару ЦОБС (3-5) проходами 

по одному сліду легких гладковалкових котків. В процесі ущільнення ЦОБС 

котки повинні рухатися плавно без ривків i зупинок. 

7.12 Рух автомобільного транспорту по покриттю або шару зносу з 

ЦОБС дозволяється відкривати відразу ж після закінчення його ущільнення. На 

протязі перших 7 діб після завершення ущільнення покриття швидкість руху по 

ньому автомобілів обмежується 30 км/год. В перші три доби після закінчення 

спорудження  покриття необхідно організувати регулювання руху автомобілів 

по ширині проїжджої частини згідно СниП 3.06.03-85. 
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8 ВИКОРИСТАННЯ ЦОБС ДЛЯ ОМОНОЛIЧЕННЯ 

ВЕРХНЬОГО ШАРУ ЩЕБЕНЕВИХ ПОКРИТТIВ 

 

8.1 Щебеневі покриття, верхній шар яких омонолiчено за допомогою 

ЦОБС, споруджуються на дорогах з інтенсивністю  автомобільного руху не 

більше 500 автомобілів на добу.  

8.2 Для будівництва нижнього шару такого типу покриттів необхідно 

використовувати щебінь фракції (40-70) мм. Пiсля розподілення щебеню його 

ущільнюють послідовними проходами гладковалкового котка спочатку біля 

країв покриття, а потім поступово наближаються до його середини. В перший 

період ущільнення шару щебеню необхідно використовувати легкі котки (5-8) 

т, а в наступний період – важкі котки (10-12) т. 

8.3 По закінченні ущільнення нижнього шару покриття по ньому 

потрiбно розсипати щебінь фракції (20-40) мм. Для ущільнення щебеню 

верхнього шару покриття необхідно використовувати гладковалкові котки 

масою (5-8) т. 

 8.4 При ущільненні шару щебеню i клинцю його необхідно полити 

водою за допомогою поливомийної машини, з розрахунку (10-15) % від маси 

укочуваного матеріалу. 

8.5 Пiсля закінчення ущільнення розклиненого щебеневого шару його 

необхідно полити водою з розрахунку (0,5-0,8) л/м2 i розподілити по ньому 

ЦОБС в кількості, яка потрібна для заповнення порожнин між зернами щебеню 

у верхньому шарі покриття. Заключне ущільнення такого  верхнього 

щебеневого шару виконують важкими котками. 

 
9 ТЕХНIЧНИЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕСI ПРИГОТУВАННЯ 

I ВИКОРИСТАННЯ ЦОБС 

 
9.1 При приготуванні ЦОБС необхідно контролювати: 

а) якість матеріалів,  які використовуються  для  приготування ЦОБС; 

б) точність дозування складових компонентів ЦОБС; 
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в) температурний режим приготування ЦОБС; 

 г) якість перемішування суміші; 

 д) якість готовоЇ ЦОБС. 

9.2 Якiсть складових компонентів ЦОБС перевіряють у вiдповiдностi з 

вимогами пунктів 4.1-4.6 цих норм по методиках ГОСТ 8735 - для піску, ГОСТ 

8269 − для щебеню,  ГОСТ 12784 − для мінерального порошку, ГОСТ 310.1, 

ГОСТ 310.2, ГОСТ 310.3, ГОСТ 310.4 - для цементу, ГОСТ 11506, ГОСТ 11507, 

ГОСТ 11508, ГОСТ 11512 та ГОСТ 641 − для органічних в'яжучих. 

9.3. Якiсть готової ЦОБС необхідно перевіряти в лабораторії на 

ущільнених зразках шляхом визначення їх фiзико-механiчних властивостей: 

водонасичення, набрякання i границі міцності у водонасиченому стані. Якiсть  

готової ЦОБС необхідно оцінювати також по зовнішнім ознакам: рівномірності 

розподілу в'яжучих матеріалів, характеру рухливості суміші та зручності її 

вивантаження i ущільнення. Проби ЦОБС для лабораторного контролю якості 

потрібно відбирати один раз в зміну з кожного із змішувачів. При зміні складу 

ЦОБС необхідно відбирати додаткові проби. 

9.4 Технiчний контроль за спорудженням покриття або шару зносу з 

ЦОБС повинен включати: 

а) перевірку якості підготовки основи; 

б) перевірку рівності розподілення ЦОБС; 

в) перевірку товщини шару покриття з ЦОБС; 

г) перевірку якості ущільнення покриття; 

д) перевірку якості готового покриття. 

9.5 Для перевірки якості покриття необхідно відібрати з нього проби у 

вигляді кернiв або вирубок. На кожному кілометрі покриття відбирають не 

менше трьох проб. Відібрані проби піддають випробуванню: визначають їх 

об'ємну щільність, водонасичення та набрякання. 

9.6 Коефiцiєнт ущільнення покриття з ЦОБС повинен бути не меншим, 

ніж 0,98 від щільності лабораторних зразків з цієї ЦОБС. 

        10 ЛАБОРАТОРНI МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦОБС 
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10.1 ЦОБС підлягають випробуванню при підборі їх складу та при 

приготуванні їх на заводі, а також при контролі якості покриття, побудованого з 

їх використанням. 

10.2 Фiзико-механiчнi властивості ЦОБС необхідно визначати шляхом 

випробування циліндричних зразків з висотою i діаметром 50 мм, одержаних 

шляхом ущільнення суміші в стальних формах, а якість покриття з ЦОБС - 

випробуванням вирубок або кернiв.  

10.3 При  контролі  якості  ЦОБС  на  заводі  проби відбирають згідно 

ГОСТ 12801 в момент вивантаження суміші зі змішувача в автосамоскиди. 

Середню пробу одержують,  змішуючи порції суміші з 2-3 замісів. Не пізніше 4 

години після відбору проб з них  виготовляють зразки для випробування. Перед 

виготовленням зразків суміш охолоджують до температури (20 ± 2) °С. 

10.4 Вирубки з покриття, яке побудоване з використанням ЦОБС, 

потрібно відбирати за допомогою пневмолома або перфоратора, а керни − 

бурильною установкою. Вирубки i керни необхідно перевозити в ящиках. 

10.5 Зразки з ЦОБС необхідно формувати відповідно до вимог п. 3.2 

ГОСТ 12801 на гідравлічному або механічному пресі при навантаженні 40 МПа, 

яке діє на зразок 3 хв. До моменту випробування відформовані зразки 

необхідно зберігати при температурі (20 ± 2) °С протягом 7 діб при відносній 

вологості повітря не вище 80 %. 

10.6 Пiсля семидобового зберігання зразків приступають до визначення 

їх середньої щільності, водонасичення, набрякання та границі міцності у 

водонасиченому стані у відповідності з ГОСТ 12801 − для холодного 

асфальтобетону. 
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Додаток А 

(їнформацїйний) 

П  Е  Р  Е  Л  І  К 

документїв, на якї є посилання в цих ВБН  

 

Позначення НД 

 

Назва НД 

№ пункту, 
в якому є 
посилання 
на НД 

ДСТУ Б В.2.7-30-95 Матеріали нерудні  для  щебеневих  ї гравійних 

основ та покриттів автомо-більних доріг. Технічні 

умови. 

4.1 

 

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

для  будівельних матеріалів,  виробів, конструкцій 

ї робіт. Технічні умови. 

4.2 

 

ДСТУ Б В.2.7-34-95 Будівельні матеріали. Щебінь їз уміщуючих 

гірських порід та відходів - сухого магнітного 

збагачення залізистих кварцитів гірничозбагачу-

вальних комбінатів ї рудників України. Технічні 

умови. 

4.1 

 

ДСТУ Б В.2.7-39-95 Будівельні матеріали. Щебінь ї пісок їз шлаків 

чорної кольорової металургії для бетонів. 

Технічні умови. 

4.1 

ДСТУ Б В.2.7-44-96 Будівельні матеріали.  Цементи. Відбір і 

підготовка проб. 

4.5 

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи  загально-

будівельного призначення. Технічні умови 

4.5 

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопастность. Общие требования. 2.23; 2.24

ГОСТ12.1.005-88 ССБТ. Общие  санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны. 

2.1; 2.12; 

2.13 

ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация  и                        

общие требования безопастности. 

2.1 
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Позначення НД 

 

Назва НД 

№ пункту, в 
якому є 

посилання на 
НД 

ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопастность. Термины и 
определения. 

2.20 

ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопастность.Предельно 
допустимые значения напряжений 
прикосновения и токов. 

2.20 

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих 
местах. 

2.16 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Работы электросварочные Требования 
безопастности. 

2.7 

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы   погрузочно-разгрузочные. 
Общие требования безопастности. 

2.8 

ГОСТ 12.4.009-91 ССБТ. Пожарная техника для защиты 
объектов. Основные виды. Размещение и 
обслуживание. 

2.23 

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие 
требования. 

2.4 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы.  Атмосфера. Правила 
установления допустимых выбросов вредных 
веществ промышленными  предприятиями. 

2.7 

ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие 
положения. 

9.2 

ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости            
помола. 

9.2 

ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной 
густоты, сроков схватывания и равномерности 
изменения объема. 

9.2 

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения  предела             
прочности при изгибе и сжатии. 

9.2 

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного 
строительства.  Технические условия. 

4.1; 4.2 

 
  № пункту, в 



 С.24 ВБН В.2.7-218-019-98 

Позначення НД Назва НД якому є 
посилання на 

НД 
ГОСТ 4641-80 Дегти каменноугольные для дорожного                 

строительства. Технические условия. 
4.4; 9.2 

ГОСТ 8267-82 Щебень из природного камня для строительных 
работ. Технические условия. 

4.1 

ГОСТ 8269-87 Щебень из естественного камня,  гравий и 
щебень из  гравия  для  строительных работ. 
Методы испытаний. 

9.2 

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы                
испытаний. 

9.2 

ГОСТ 9128-84 Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон. Технические 
условия. 

4.3; 6.1 

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Методы определения 
глубины проникания иглы. 

9.2 

ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Методы определения 
условной вязкости. 

9.2 

ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные.  Метод  определения                
количества испарившегося разжижителя               
из жидких битумов. 

9.2 

ГОСТ 11503-75 Битумы нефтяные.  Метод определения 
растяжимости. 

9.2 

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод  определения  
температуры размягчения по кольцу и шару. 

9.2 

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные.  Метод  определения                
температуры хрупкости по Фраасу. 

9.2 

ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения 
сцепления битума с мрамором и песком. 

9.2 

ГОСТ 11512-65 Битумы нефтяные.  Методы определения              
зольности. 

9.2 

ГОСТ 12784 -78 Порошок минеральный для асфальтобетонных 
смесей. Методы испытаний. 

9.2 
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Позначення НД 
 

Назва НД 
№ пункту, в 
якому є 

посилання на 
НД 

ГОСТ 12801-84 Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и  асфальтобетон. Методы 
испытаний. 

6.7 

ГОСТ 16557-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных 
смесей. Технические условия. 

4.3 

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные   дорожные   вязкие.                
Технические условия. 

4.4 

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические 
условия. 

4.6 

ГОСТ 25877-73 Смеси дегтебетонные дорожные и дегтебетон. 
Технические условия. 

4.3 

ГОСТ 26193-84 Материалы из отсевов дробления изверженных 
горных  пород  для  строительных работ. 
Технические условия. 

4.2 

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 2.4 
СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. Проектирование. 1.1 
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 2.20 
СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. Правила производства 

и приемки работ. 
1.1 

СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение 2.18 
ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм  та  правила   зниження рівня 

іонізуючих  випромінювань  природних 
радіонуклідів в  будівництві. Регламентовані 
радіаційні параметри. Допустимі рівні.  

2.28 

ДБН В.1.4-2. 01-97 Система норм та правил зниження рівня 
їонізуючих  випромінювань природних 
радіонуклідів в будівниц-тві. Радіаційний 
контроль будівель-них матеріалів та 
будівництва. 

2.28 



 С.26 ВБН В.2.7-218-019-98 

 
 

Позначення НД 
 

Назва НД 
№ пункту, 
в якому є 
посилання 
на НД 

ТУ У 00149943.472-96 Сировина для виробництва в'язких 
дорожніх бітумів. 

4.4 

ТУ У 322-00190443-100-97 Смола каменноугольная. Технические 
условия. 

4.4 

ТУ У В.2.7.03450778.095-97 Суміші цементоорганічні бетонні 
дорожні. 

3.1 

ТУ У В.2.7.03456774.206-94 В’яжучі дьогтеполімерні. Технічні 
умови. 

4.4 

ДНАОП 5.1.14-1.01-6-96 Правила охорони праці при 
будівництві, ремонті та утриманні 
автомобільних доріг ї на  їнших 
об'єктах  дорожнього господарства. 

2.1 

 “Положення про порядок  
забезпечення працівників спеціальним 
одя-гом, спеціальним взуттям та 
їншими засобами їндивїдуального 
захисту” № 170 від 29.10.96 р. 

2.10 

 Правила пожежноЇ безпеки в Україні. 
Затверджені МВС України 14.06.95 р. 

2.24 

ОНТП-24-86 МВД СССР.  Определение категорий 
помещений и зданий по взрывопо-
жарной и пожарной безопасности 

2.23 

РД 52.04.186-89 Руководство по контролю  
загрязнения атмосферы. 

2.14 

СанПиН № 42-128-4690-88 Охрана почвы от загрязнения 

бытовыми и промышленными 

отходами. 

2.15 

СН № 3044-84 Санитарные нормы вибрации   

рабочих мест. 

2.17 
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Позначення НД 
 

Назва НД 
№ пункту, 
в якому є 
посилання 
на НД 

СН № 3183-84 Порядок накопления, транспортировки, 
обезвреживания и захоронения  
токсических промышленных отходов. 

2.19 

СН № 3223-85 Санитарные нормы допустимых 
уровней шума на рабочих местах. 

2.16 

СН № 4088-86 Санитарные нормы микроклимата в 
производственных помещениях. 

2.18 

СП № 1042-73 Санитарные правила  организации 
технологических процессов и 
гигиенических требований  к  
производственному оборудованию. 

2.9 

СП № 4946-89 Санитарные правила по охране ат-
мосферного воздуха населенных мест. 

2.7; 2.14 

МУ № 2328-81 Фотометрический метод определения 
углерода алифатического  в воздухе 
рабочей зоны. 

2.13 

МУ № 2334-81 МУ по флуоресцентному определению 
смолистых веществ в воздухе 

2.13 

МУ № 2590-82 МУ по газохроматографическому  
определению нафталина  в воздухе 
рабочей зоны. 

2.13 

МУ № 3911-85 О проведении измерений 
гигиенической оценки 
производственной вибрации. 

2.17 

МУ № 4425-87 Санитарно-гигиенический контроль         
систем вентиляции производственных     
помещений. 

 

МУ № 4436-87 МУ по измерению концентраций 
аэрозолей преимущественно 
фиброгенного действия. 
 

 

 




