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П. 1.2, перший абзац. 

Викласти в новій редакції: 

«Цей стандарт встановлює вимоги до процесів влаштування шарів 

дорожнього одягу з кам’яних матеріалів без застосування в’яжучих, з 

роздільним або комплексним застосуванням неорганічних та органічних 

в’яжучих, а також шарів основ дорожнього одягу з активних 

металургійних шлаків.». 

Розділ 3, перший абзац. 

Доповнити: 

«згідно з ДСТУ Б В.2.7-309 – комплексне в’яжуче; згідно з [2] – 

деформаційні шви, поздовжні шви, шви стискання.». 

Розділ 4. 

Доповнити: 

«ПГЩС – піщано-гравійно-щебенева суміш». 

П. 5.1. 

Доповнити: 

«– шари несучої основи, а також покриття нежорсткого дорожнього 

одягу, які влаштовують з кам’яних матеріалів, оброблених комплексним 

в’яжучим.». 

Розділ 6. 

Додати пункт 6.3: 

«6.3 При проектуванні нежорсткого дорожнього одягу з 

застосуванням кам’яних матеріалів, оброблених комплексним в’яжучим, у 

залежності від технічної категорії дороги, розташування шару в 

конструкції дорожнього одягу та дорожньо-кліматичної зони призначають: 

а) ЩПС, комплексно оброблені бітумною емульсією та цементом 

або спіненим бітумом та цементом, для влаштування: 
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1) шарів основи (у тому числі під покриття з гарячого 

асфальтобетону) доріг І – IV категорій; 

2) шарів покриття доріг IV категорії з влаштуванням 

подвійної поверхневої обробки; 

б) ПГС, ПГЩС, комплексно оброблені бітумною емульсією та 

цементом або спіненим бітумом та цементом – для влаштування шарів 

основи (у тому числі під покриття з гарячого асфальтобетону) доріг ІІІ та 

ІV категорії; 

в) ЩПС, ПГС, ПГЩС, комплексно оброблені бітумом нафтовим 

дорожнім рідким та цементом для влаштування: 

1) шарів основи під покриття з холодних асфальтобетонних 

або бітумомінеральних сумішей доріг IV та V категорії у ІІ – IV дорожньо-

кліматичних зонах; 

2) шарів покриття доріг V категорії удосконаленого 

полегшеного типу у ІІІ, IV дорожньо-кліматичних зонах з влаштуванням 

подвійної поверхневої обробки.». 

Таблиця 4. 

Другий заголовок колонок викласти як «Орієнтовний вміст цементу, 

% за масою, у залежності від марки згідно з ДСТУ Б В.2.7-207». 

Таблиця 5. 

У «Примітці» вилучити «шарів покриття». 

П. 8.1.2.4. 

Викласти у новій редакції: 

«Характеристики вапняків згідно з ДСТУ Б В.2.7-125, укріплених 

цементом, повинні відповідати вимогам таблиці 7.». 
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П. 8.1.2.5. 

Викласти у новій редакції: 

«Матеріали з пісковиків згідно з [1], укріплені вапном або цементом, 

повинні відповідати вимогам таблиці 6 або таблиці 7 відповідно.». 

П. 8.2.1.2, останній абзац. 

Доповнити реченням: 

«При застосуванні в’яжучих повільного тверднення тривалість 

періоду визначається від часу завершення технологічної операції 

введення активаторів – вапна або цементу.». 

П. 8.2.1.3.1. 

Другий абзац. 

Викласти у новій редакції: 

«Шви стискання влаштовують через кожних 15 м при застосуванні 

матеріалів, укріплених цементом, марки 60, та через кожних 10 м – марки 

75, з дотриманням відстані між швами з точністю до ± 150 мм. При 

будівництві жорсткого дорожнього одягу при влаштуванні деформаційних 

швів в укріпленому шарі ураховують також вимоги [2].».  

Четвертий абзац. 

Викласти у новій редакції: 

«Суміжні ділянки шару дорожнього одягу стикують вертикальними 

стінками. Поверхня стикування має бути рівною, без дефектів.». 

П. 8.2.1.3.2, третій абзац. 

Викласти у новій редакції: 

«Ранній рух технологічного транспорту по шару основи, укріпленому 

цементом, дозволяється відкривати за умов набирання матеріалом 

міцності на стиск не менше ніж 70 % від проектного значення, але не 

раніше ніж через 7 діб, протягом яких здійснюють догляд за шаром з 

урахуванням положень 8.2.1.3.4.  
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Факт досягнення необхідного значення міцності на стиск має бути 

підтверджений випробуванням зразків, витриманих за умов ділянки 

виконання робіт протягом відповідного часу.». 

П. 9.2, загальна частина. 

Доповнити прикінцевим положенням: 

«При перевищенні тривалості витримки бітумів за зазначених 

температур можливість їх подальшого застосування має бути 

підтверджена результатами визначення нормованих показників якості.». 

 



Таблиця 12 

Доповнити: 

Продовження таблиці 12 

1 2 3 4 

Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, оброблених комплексним в’яжучим 
15 Фізико-механічні 

характеристики кам’яних 
матеріалів, у тому числі вміст 
пилуватих і глинистих 
частинок, вміст глини в 
грудках, вміст слабких зерен і 
зерен пластинчастої і 
голчастої форми в КРЗ 

Відбирання проб з кожних 2000 м3 матеріалу, 
але не менше одного результату перевірянь 
на кожному об’єкті або в кожній партії 
матеріалу 

Відхили від нормативних вимог та 
вимог 14.1.3 не допускаються 

16 Гранулометричний склад 
ЩПС, ПГС, ПГЩС за повним 
залишком на ситі, у відсотках 
за масою; вміст щебеневих 
зерен у ПГЩС 

Для готових ЩПС, ПГС, ПГЩС - відбирання 
проб з кожних 2000 м3 матеріалу, але не 
менше одного результату перевірянь на 
кожному об’єкті або в кожній партії матеріалу; 
при виготовленні ЩПС, ПГС, ПГЩС 
змішуванням на дорозі – на ділянці 
контрольного проходу змішувальної машини 
(ресайклера) 

Відхили від вимог таблиці 3 та 
положень 14.1.3.7, 14.1.3.8 не 
допускаються 

17 Вологість ЩПС, ПГС, ПГЩС Відбирання проб з кожних 2000 м3 матеріалу, 
але не менше одного результату перевірянь 
на кожному об’єкті або в кожній партії 
матеріалу, а також при зміні температурно-
вологосних умов (зберігання матеріалів або 
виконання робіт при виготовленні 
змішуванням на дорозі) 

Визначається за фактом; якщо 
фактичні значення, з урахуванням 
поправки на погодні умови, 
перевищують встановлені при підборі 
складу, кам’яні матеріали необхідно 
просушувати перевалкою 
автогрейдером перед обробкою 
в’яжучими 

З
м

ін
а

 №
1
  

 
 

 
 

Д
С

Т
У

-Н
 Б

 В
.2

.3
-3

9
:2

0
1

6
 

С
то

р
ін

ка
 6

 



Кінець таблиці 12 

1 2 3 4 

18 Температура в’язкого  бітуму 
для виготовлення спіненого 
бітуму 

У кожному бітумовозі (165 ± 10) ˚С 

19 Тривалість витримки бітуму за 
температури згідно з 9.2 

Для кожної партії постачання  Відповідно до загальних положень 
підрозділу 9.2 

20 Однорідність бітумної емульсії  У кожному бітумовозі Розшарування бітумної емульсії не 
допускається 

21 Показники якості бітуму 
(в’язкість, пенетрація, 
температура розм’якшення) 

Для кожної партії матеріалу; та при 
перевищенні тривалості витримки при 
контролюванні згідно з Ч.ч. 19 

Відхили від нормативних вимог не 
допускаються 

22 Однорідність суміші  Для кожного транспортного засобу, або на 
кожній захватці – при виготовленні суміші 
змішуванням на дорозі 

Наявність згустків в’яжучого або не 
оброблених в’яжучим кам’яних 
матеріалів не допускається. 

23 Коефіцієнт ущільнення за 
середньою густиною 
матеріалу шару 

Одна вирубка на 1 км дороги; вирубання 
виконують через 7 діб або 28 діб (згідно з 
14.2.11) після влаштування шару 

Значення середньої густини повинне 
становити не менше ніж 0,97 від 
значення середньої густини зразків, 
виготовлених у лабораторії. 
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Текст ДСТУ-Н Б В.2.3-39 доповнити розділом 14  

14 ВЛАШТУВАННЯ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ З КАМ’ЯНИХ 

МАТЕРІАЛІВ, ОБРОБЛЕНИХ КОМПЛЕКСНИМ В’ЯЖУЧИМ 

14.1 Вимоги до матеріалів 

14.1.1 Суміш кам’яних матеріалів, оброблених комплексним 

в’яжучим, виготовляють у змішувальній установці з примусовим 

перемішуванням, або змішуванням на дорозі.  

Укріплені матеріали підібраного складу у віці 28 діб повинні 

задовольняти вимоги таблиці 14 до матеріалу марки МК 40, МК 20, або 

МК 15. У складі матеріалів марки МК 40 гравійні матеріали, рідкий бітум 

не використовують. У складі матеріалів марки МК 20 рідкий бітум не 

використовують.  

14.1.2 У складі сумішей використовують: штучно складену або 

природну ЩПС, ПГЩС або ПГС; гранулометричні добавки для оптимізації 

зернового складу – за необхідності; бітумне в’яжуче; цемент; воду.  

14.1.3 Вимоги до ЩПС, ПГС, ПГЩС та їх складових. 

14.1.3.1 Складові ЩПС, ПГС, ПГЩС повинні задовольняти вимоги  

ДСТУ Б В.2.7-74, ДСТУ Б В.2.7-75, ДСТУ Б В.2.7-29, ДСТУ Б В.2.7-32,  

ДСТУ Б В.2.7-76, ДСТУ Б В.2.7-210. ПГС, ПГЩС, що постачаються у 

готовому вигляді, повинні задовольняти вимоги ДСТУ Б В.2.7-203 та 

цього стандарту.  

Шлакові суміші повинні задовольняти вимоги ДСТУ Б В.2.7-149 до 

сумішей типу В з неактивних та слабоактивних переважно нейтральних 

або основних шлаків стійкої або середньої стійкості структури проти 

розпадів. 





Таблиця 14 – Технічні вимоги до матеріалів, укріплених комплексним в’яжучим  

Показник, одиниця вимірювання 

Значення показника для 

марок 

Нормативні документи на 

виконання випробування з 

визначення показника 

МК 40 МК 20 МК 15 
 

Границя міцності при стиску за температури 20 °С, 

МПа, не менше 

4,0 2,0 1,5 Розділ 12 ДСТУ Б В.2.7-309 

Границя міцності при стиску зразків за температури  

50 °С, МПа, не менше ніж 

1,0 0,8 0,7 Розділ 12 ДСТУ Б В.2.7-309 

Границя міцності на розтяг при згині водонасичених 

зразків за температури 20 °С, МПа, не менше ніж 

0,4*) Розділ 13 ДСТУ Б В.2.7-309 

Водостійкість при тривалому водонасиченні, не 

менше ніж 

0,70 0,65 0,60 Розділ 13 ДСТУ Б В.2.7-306 

Коефіцієнт морозостійкості 0,70*) Розділ 14 ДСТУ Б В.2.7-309 

Водонасичення, % за об’ємом, не більше ніж 8,0 9,0 10,0 Розділ 10 ДСТУ Б В.2.7-309 

Набухання, % за об’ємом, не більше ніж 2,0 Розділ 11 ДСТУ Б В.2.7-309 
Примітка 1. Значення показників встановлені для матеріалів у віці 28 діб. 

Примітка 2. При визначенні морозостійкості кількість циклів залежить від марки матеріалу: МК 40 – 15 циклів; МК 20, МК 15 –  

10 циклів. Для матеріалів марки МК 15 з застосуванням рідких бітумів морозостійкість визначають при застосуванні згідно з 6.3 в) 1). 
*)
 Значення є пробним; визначають для накопичення даних. 
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14.1.3.2 У складі сумішей використовують КРЗ: щебінь, щебінь з 

гравію, гравій стандартних фракцій або суміші суміжних фракцій. 

14.1.3.3 Марка КРЗ за міцністю (дробильністю) повинна бути не 

нижче ніж: 

– 800 – для щебеню з вивержених та метаморфічних порід; 

– 600 – для щебеню з осадових порід, щебеню з гравію, 

гравію. 

14.1.3.4 Склад КРЗ за вмістом пилуватих та глинистих частинок, а 

також за вмістом зерен слабких порід (слабких зерен), зерен 

пластинчастої (лещадної) та голчастої форми у щебені, щебені з гравію, 

гравії повинен задовольняти вимоги ДСТУ Б В.2.7-75. Вміст зерен 

щебеню у ПГЩС при постачанні згідно з ДСТУ Б В.2.7-203 або при 

виготовленні на дорозі рекомендується встановлювати у межах від 25 % 

до 45 % від вмісту гравійних зерен. 

14.1.3.5 За стиранністю в поличному барабані КРЗ повинен 

задовольняти вимоги ДСТУ Б В.2.7-74 до марки СТ IІІ та вище, за 

винятком щебеню з осадових порід – СТ IV та вище. 

14.1.3.6 Марка КРЗ за морозостійкістю повинна бути не нижче ніж 

F 25 для районів за умовами роботи асфальтобетону А-1, А-2, А-3, А-6 та 

не нижче ніж F 15 – для районів А-4, А-5, А-7. 

14.1.3.7 Для обробки комплексним в’яжучим використовують 

ЩПС, ПГС, ПГЩС з непереривчастим гранулометричним складом з 

коефіцієнтом збігу від 0,70 до 0,84 (рекомендоване значення 0,80). 

Зерновий склад ЩПС, ПГС, ПГЩС повинен задовольняти вимоги таблиці 

3 до сумішей з D = 40 мм; D = 20 мм; D = 10 мм. 

Кар’єрні суміші, зерновий склад яких не задовольняє встановлені 

вимоги, збагачують гранулометричними добавками. Гранулометричні  
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добавки повинні забезпечувати відповідність ЩПС, ПГС, ПГЩС 

вимогам 14.1.3. 

Для сумішей зернового складу, наближеного до оптимального, 

дозволяється відхил за вмістом окремих фракцій не більше ніж 10 % за 

умов відповідності вмісту зерен найбільшого та найменшого розміру 

вимогам таблиці 3, та при обмеженні вмісту зерен розміром понад 25 мм 

у сумішах з D = 40 мм не більше ніж 15 %. 

14.1.3.8 При виготовленні сумішей в установці потрібно 

ураховувати додаткові обмеження: 

а) вміст фракції зерен розміром менше ніж 0,071 мм не повинен 

перевищувати: 

1) 4 % – для сумішей з D = 40 мм; 

2) 10 % - для сумішей з D = 20 мм; 

3) 12 % – для сумішей з D = 10 мм; 

б) вміст глинистих частинок не повинен перевищувати  

2 %. 

14.1.3.9 При виготовленні сумішей змішуванням на дорозі фракція 

з розміром зерен менше ніж 0,071 мм може бути складена з пилуватих 

ґрунтів з числом пластичності не більше ніж 10. 

14.1.4 При виготовленні сумішей використовують один з видів 

бітумного в’яжучого: 

а) бітуми нафтові дорожні в’язкі марок БНД 40/60, БНД 60/90,  

БНД 90/130 згідно з ДСТУ 4044 у спіненому стані;  

б) емульсії бітумні дорожні повільнорозпадні згідно з  

ДСТУ Б В.2.7-129 на основі бітуму марок БНД 40/60, БНД 60/90,  

БНД 90/130 відповідно до ДСТУ 4044; марку емульсії за вмістом бітуму 

згідно з ДСТУ Б В.2.7-129 рекомендується встановлювати з урахуванням 

вологості кам’яних матеріалів наступним чином: 
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1) вміст бітуму від 48 % до 57 % – при вологості не більше 

ніж 3 %;  

2) вміст бітуму від 53 % до 67 % – при вологості понад 3 % 

до 5 %; 

в) бітуми нафтові дорожні рідкі в’язкістю 
5
60C  не більше ніж  

100 с згідно з ГОСТ 11955 марок: СГ 70/130, СГ 130/200, МГ 70/130;  

МГ 130/200; МГО 70/130; МГО 130/200, або бітуми нафтові дорожні рідкі 

згідно з СОУ 45.2-00018112-036 [11] марок: БСГР 70/130,  

БСГР 130/200; БПГР 70/130, БПГР 130/200; БПГЗ 70/130, БПГЗ 130/200.  

При влаштуванні шарів дорожнього одягу в ІІ дорожньо-кліматичний 

зоні можуть бути використані також бітуми нафтові дорожні рідкі марок: 

БСГР 40/70, БПГР 40/70; БПГЗ 40/70 згідно з СОУ 45.2-00018112-036 [11], 

або бітуми нафтові дорожні рідкі марок: СГ 40/70, МГ 40/70 згідно з  

ГОСТ 11955. 

14.1.5 Цемент повинен задовольняти вимоги ДСТУ Б В.2.7-46,  

ДСТУ Б EN 197-1; початок тужавлення цементу повинен становити не 

менше ніж 2 год. Марку цементу встановлюють згідно з таблицею 15. 

Таблиця 15 – Марки цементу для застосування в складі комплексних 

в’яжучих  

Шар дорожнього одягу Марки цементу згідно з ДСТУ Б В.2.7-46, ДСТУ Б EN 197-1 

Покриття  Згідно з ДСТУ Б В.2.7-46: ПЦ І-500; ПЦ І-500 Р;  

ПЦ ІІ-500; ПЦ ІІ-500 Р; ПЦ І-400; ПЦ І-400 Р 

Згідно з ДСТУ Б EN 197-1: цементи типу CEM I, СЕМ ІІ, 

або CEM IІI класу міцності не нижче ніж 42,5 

Основа Згідно з ДСТУ Б В.2.7-46: ПЦ І-500; ПЦ І-500 Р;  

ПЦ ІІ-500; ПЦ ІІ-500 Р; ПЦ І-400; ПЦ І-400 Р; ПЦ ІІ-400;  

ПЦ ІІ-400 Р; ПЦ ІІІ-400 

Згідно з ДСТУ Б EN 197-1: цементи типу CEM I, СЕМ ІІ, 

або CEM IІI класу міцності не нижче ніж 42,5 
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14.1.6 Вода для виготовлення сумішей повинна задовольняти 

вимоги ДСТУ Б В.2.7-273. Сумарний вміст водорозчинних солей не 

повинен перевищувати 10000 мг/л, у тому числі з розрахунку на SO4
2- - 

2700 мг/л, з розрахунку на Cl- - 3500 мг/л. 

14.2 Вимоги до процесів 

14.2.1 Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, укріплених 

комплексним в’яжучим, влаштовують при новому будівництві або, при 

підсиленні конструкції дорожнього одягу, на старому шарі існуючого 

покриття.  

14.2.2 Роботи з влаштування укріпленого шару виконують за 

відсутності опадів, при середньодобовій температурі повітря не нижче 

ніж 10 ˚С. Роботи мають бути закінчені орієнтовно за 28 діб до початку 

прогнозованого періоду стійкого зниження середньодобових температур.  

14.2.3 Роботи виконують на сухому чистому рівному 

незамерзлому нижньому шарі, поперечний похил якого відповідає похилу 

шару, що влаштовують. При підсиленні існуючого дорожнього одягу 

поверхню старого покриття за необхідності вирівнюють попереднім 

фрезеруванням. 

14.2.4 Вибір місця розташування виробничих баз, зокрема 

змішувальної установки для обробки кам’яних матеріалів в’яжучим, 

здійснюють з урахуванням оптимального часу транспортування, 

укладання та ущільнювання готової суміші.  

Ущільнювання суміші має бути здійсненим не пізніше ніж через  

2 год після завершення перемішування в установці. Для сумішей з 

застосуванням бітумної емульсії за температури повітря не вище ніж  
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15 °С та високій відносній вологості допускається технологічний розрив 

між закінченням перемішування та початком ущільнювання суміші 4 год. 

Кузов транспортного засобу для транспортування готової суміші 

потрібно зволожувати, суміш при транспортуванні - закривати тентом. 

14.2.5 При будівництві автомобільних доріг І та ІІ технічних 

категорій у складі комплексу дорожніх машин застосовують автогрейдери 

з автоматичними системами контролю положення робочих органів. Для 

розподіляння і укладання готової суміші на таких об’єктах 

використовують асфальтоукладачі, споряджені вібробрусом та 

автоматичною системою контролю положення робочих органів.  

14.2.6 Довжину технологічної захватки встановлюють згідно з  

ДБН В.3.2-4. Протяжність змінної захватки повинна забезпечувати 

влаштування шару за проектною шириною протягом зміни. 

З урахуванням виробничих (дальність вивезення, кількість 

транспортних засобів) та погодних умов, довжина технологічної захватки 

має бути обмежена таким чином, щоб забезпечити ущільнення до 

початку висихання поверхні шару. 

14.2.7 Роботи з влаштування шару виконують у наступній 

загальній послідовності: 

– проведення підготовчих робіт; 

– приймання та розподіляння готової суміші, або виготовлення 

суміші змішуванням на дорозі; 

– попереднє ущільнювання, планування та профілювання шару 

суміші автогрейдером – за необхідності; 

– ущільнювання шару; 

– догляд за влаштованим шаром. 

14.2.8 За (1-6) год до початку робіт з влаштування шару 

виконують підгрунтовку поверхні бітумом нафтовим дорожнім рідким  
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згідно з [12] або ГОСТ 11955, або бітумною емульсією за  

ДСТУ Б В.2.7-129. 

Витрати бітуму нафтового дорожнього рідкого становлять: 

- від 0,5 л/м2 до 0,8 л/м2 – для нижнього шару з неукріплених 

кам’яних матеріалів; 

- від 0,2 л/м2 до 0,3 л/м2 – для нижнього шару з матеріалів, 

оброблених органічним в’яжучим, у тому числі згідно з 9.2.1.2.2. 

Витрати бітумної емульсії з вмістом бітуму 60 % становлять від  

0,6 л/м2 до 0,9 л/м2  та від 0,3 л/м2 до 0,4 л/м2 відповідно. 

Якщо після улаштування нижнього шару згідно з 9.2.1.2.2 пройшло 

не більше 2-х діб, підгрунтовку не виконують. 

14.2.9 При виготовленні сумішей змішуванням на дорозі 

виконують наступні технологічні операції: 

– вивезення готової ЩПС, ПГС, ПГЩС на місце виконання робіт та 

розподіляння шаром рівномірної товщини; 

– видалення уламків, розмір яких перевищує номінальний 

найбільший розмір зерен матеріалу;  

– розподіляння гранулометричних добавок – за необхідності; 

– профілювання шару;  

– обробка суміші кам’яних матеріалів в’яжучими.  

При виготовленні ЩПС, ПГС, ПГЩС змішуванням на дорозі 

виконують технологічні операції згідно з відповідними положеннями 7.2.2. 

Виготовлення ЩПС, ПГС, ПГЩС змішуванням на дорозі доцільно при 

використанні матеріалів з різних кар’єрів. 

Зерновий склад ЩПС, ПГС, ПГЩС, виготовлених на дорозі, перед 

обробкою в’яжучими перевіряють на відповідність вимогам таблиці 3.  

При влаштуванні шару дорожнього одягу комплексом дорожніх 

машин з однопрохідною змішувальною машиною або ресайклером,  
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обладнаними автоматичною системою подачі та дозування всіх 

компонентів в’яжучого, цемент (у сипкому стані або у вигляді цементно- 

водної суспензії), бітумне в’яжуче та воду подають до дозаторів 

одночасно.  

При влаштуванні шару дорожнього одягу комплексом дорожніх 

машин з роздільним розподілянням в’яжучих встановлюють наступну 

послідовність обробки профільованого та попередньо ущільненого шару 

ЩПС, ПГС, ПГЩС компонентами в’яжучого: 

– розподіляння бітумного в’яжучого по поверхні шару 

автогудронатором; 

– перемішування кам’яних матеріалів з бітумним в’яжучим за один 

прохід змішувальної машини; 

– розподіляння цементу по поверхні шару, обробленого бітумним 

в’яжучим; 

– перемішування матеріалів з одночасним зволожуванням до 

оптимальної вологості за один прохід змішувальної машини. 

Роботи з використанням цементу у сипкому стані рекомендується 

виконувати при швидкості вітру не вище ніж 6 м/с. 

Ширина перекриття суміжних смуг за шириною захватки повинна 

становити не менше ніж 20 см. Смугу перекриття зволожують та 

обробляють в’яжучими один раз. 

З виготовленої суміші не рідше одного разу за зміну відбирають 

пробу у кількості згідно з розділом 5 ДСТУ Б В.2.7-309 для перевіряння 

показників технічних властивостей на відповідність вимогам таблиці 14. 

14.2.10 Після завершення робіт з виготовлення суміші на дорозі 

або розподіляння готової суміші виконують попереднє ущільнювання 

шару суміші пневмоколісним або вібраційним котком масою 9 т за два 

проходи по одному сліду, планування та профілювання шару суміші 
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автогрейдером – за необхідності. Далі ущільнювання виконують 

послідовно вібраційним котком масою від 9 т до 15 т та пневмоколісним 

котком масою від 15 т до 30 т за чотири-шість проходів по одному сліду. 

Ущільнювання виконують від крайок з перекриттям сліду від 

попереднього проходу котка не менше ніж на 20 см та з поступовим 

наближенням котка до осі дороги при орієнтовній кількості проходів від 

п’яти до десяти. Вальці або шини котків зволожують водою для 

запобігання налипанню суміші. Кількість проходів котків уточнюють при 

пробному ущільнюванні. 

Мінімально допустима товщина ущільненого шару становить 2,5·D, 

але не менше ніж 8 см. 

14.2.10 Догляд за ущільненим шаром здійснюють протягом  

7 діб розливом швидкорозпадної катіонної або аніонної дорожньої 

бітумної емульсії згідно з ДСТУ Б В.2.7-129 у кількості від 0,8 л/м2 до  

1,0 л/м2, з забезпеченням цілісності захисної плівки протягом періоду 

догляду.  

14.2.11 При влаштуванні основи з укріплених комплексним 

в’яжучим матеріалів у декілька шарів наступний шар влаштовують не 

раніше ніж через 7 діб, за умов досягнення матеріалом міцності на стиск 

не менше ніж 70 % від проектних значень. Факт досягнення необхідного 

значення міцності на стиск має бути підтверджений випробуванням 

зразків, витриманих за умов ділянки виконання робіт протягом 

відповідного часу. 

Перед влаштуванням наступного шару багатошарової основи 

влаштовують свіжу підгрунтовку згідно з 14.2.3. 

Для влаштування багатошарових основ матеріали на рідкому бітумі 

не застосовують. Нижній шар багатошарової основи може бути 

влаштований методом змішування на дорозі. 
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Багатошарову основу рекомендується влаштовувати при проектній 

товщині укріпленого шару понад 125 мм (у підтверджених випадках з 

позитивним досвідом – понад 150 мм).  

За умов стійкої температури повітря понад 15 °С та відсутності 

тривалих опадів шар покриття на шарі основи з матеріалу марки МК 40, 

МК 20 (у тому числі на поверхні багатошарової основи) дозволяється 

влаштовувати не раніше ніж через 7 діб після завершення влаштування 

шару основи. 

Швидкість руху технологічного транспорту при виконанні робіт 

раніше ніж через 28 діб після ущільнення шару обмежують значенням від 

30 км/год до 40 км/год. Дефекти поверхні, якщо такі утворилися при 

проходженні технологічного транспорту, мають бути усунені до 

укладання наступного шару.  

В інших випадках влаштування наступного шару дорожнього одягу 

дозволяється через 28 діб.  
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