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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Ці рекомендації поширюються на матеріали та процеси 

гарячого ресайклінгу дорожнього асфальтобетону, які виконуються 

комплексом машин на дорозі на глибину до 60 мм. 

1.2 Технологія гарячого ресайклінгу на дорозі застосовується для 

влаштування верхніх та нижніх шарів асфальтобетонного покриття 

автомобільних доріг загального користування в усіх дорожньо-

кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4 [11]. 

1.3 Ці рекомендації призначені для застосування дорожніми 

підприємствами та організаціями незалежно від форми власності, які 

виконують роботи з ремонтів та реконструкції автомобільних доріг. 

1.4 Обов’язкові вимоги, які забезпечують безпеку життя, здоров’я 

та майна населення, та охорону навколишнього природного 

середовища, викладені в розділі 10. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цих рекомендаціях є посилання на такі національні стандарти: 

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

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Порядок здійснення операцій 

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення 

відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги 

ДСТУ Б А.3.2-4:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи з 

приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки 

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

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

ДСТУ Б В.2.7-33-2011 Будівельні матеріали. Пісок кварцево-

залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів 

гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови 
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ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь для 

будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного 

збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і 

шахт України. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь і гравій щільні 

природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. 

Технічні умови 

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

робіт із відсівів подроблення скельних гірських порід гірничо-

збагачувальних комбінатів України. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

дорожній та аеродромний. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для 

асфальтобетонних сумішей. Технічні умови  

ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон 

дорожній та аеродромний. Методи випробувань 

ДСТУ ISO/ІЕС 17050-1:2006 (ISO/ІЕС 17050-1:2004, IDТ) 

Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. 

Частина 1. Загальні вимоги 

ДСТУ ISO/ІЕС 17050-2:2006 (ISO/ІЕС 17050-2:2004, IDТ) 

Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. 

Частина 2. Підтверджувальна документація 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны  

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. 

Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности  

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Метод 

измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками  
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ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов 

безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения  

ГОСТ 12.1.050-86. Система стандартов безопасности труда. 

Методы измерения шума на робочих местах  

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера правила 

установления допустимих выбросов вредных веществ промышленными 

предприятиями  

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур 

вспышки и воспламенения в открытом тигле  

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины 

проникання иглы  

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения 

температуры размягчения по кольцу и шару. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА 

СКОРОЧЕННЯ 

3.1 гарячий ресайклінг на дорозі 

Технологічний процес повторного використання асфальтобетону 

існуючого покриття, що включає розігрівання шару покриття, його 

рихлення, введення нових матеріалів та добавок – за необхідності, 

перемішування, укладання та ущільнювання шару регенерованої суміші 

з проведенням всіх технологічних операцій безпосередньо на дорозі.  

3.2 регенерована суміш 

Розігрітий, розрихлений та перемішаний матеріал старого 

асфальтобетонного покриття, до якого додано нові матеріали з переліку: 

мінеральні матеріали, бітумне в’яжуче, регенеруюча добавка 

3.3 регенерований шар асфальтобетону 

Ущільнений шар регенерованої суміші 
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3.4 комплекс машин для гарячого ресайклінгу 

Ланка машин, що включає один або декілька асфальторозігрівачів 

та реміксер 

3.5 реміксер 

Дорожньо-будівельна машина, що виконує гарячий ресайклінг 

дорожнього асфальтобетону (розігрівання, рихлення, змішування з 

новими матеріалами, укладання та попереднє ущільнення) 

3.6 асфальторозігрівач 

Машина для розігрівання верхнього шару асфальтобетонного 

покриття інфрачервоним опроміненням 

3.7 регенеруюча добавка 

Продукт на основі важких нафтових олив, або іншого складу, 

введення якого забезпечує відновлення властивостей дорожніх 

асфальтобетонів переважно шляхом зміни групового складу бітуму за 

рахунок підвищення відносного вмісту мальтенових складових. Наявність 

інших технічних ефектів визначається складом добавки. 

3.8 накладний шар 

Верхній шар покриття з нової асфальтобетонної суміші, який 

укладається на регенерований шар при виконанні робіт методом “Remix 

Plus” 

В - проектна витрата асфальтобетонної суміші; 

Вн - витрата нових матеріалів; 

Внв – відносний вміст нових матеріалів у регенерованій суміші; 

Вф – фактичний вміст матеріалу в існуючому покритті; 

Вфв – відносний вміст старого асфальтобетону в регенерованій 

суміші; 

Н – проектна товщина шару асфальтобетонного покриття; 

Нф – фактична товщина шару (старого) асфальтобетонного 

покриття; 
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125П  - фактичне значення глибини проникнення голки (пенетрації) 

вторинного бітуму за температури 25 °С; 

225П  - фактичне значення глибини проникнення голки (пенетрації) 

доданого бітуму за температури 25 °С 

mix25П  - потрібне значення глибини проникнення голки (пенетрації) 

регенерованого бітумного в’яжучого за температури 25 °С; 

1
pT  - фактичне значення температури розм’якшення вторинного 

бітуму; 

2
pT  - фактичне значення температури розм’якшення  доданого 

бітуму; 

mixpT  - потрібне значення температури розм’якшення 

регенерованого бітуму; 

Φп – фактичний зерновий склад мінеральної частини старого 

асфальтобетону за вмістом зерен, менших даного розміру; 

Φпр – усереднений стандартний зерновий склад регенерованої 

суміші за вмістом зерен, менших даного розміру; 

ФРГС – підібраний зерновий склад регенерованої суміші за вмістом 

зерен, менших даного розміру; 

Фрн – розрахунковий склад нових мінеральних матеріалів за 

вмістом зерен, менших даного розміру; 

Фрр  – розрахунковий вміст мінеральних зерен старого 

асфальтобетону, менших даного розміру, в мінеральній частині 

регенерованої суміші; 

Φч – фактичний зерновий склад мінеральної частини старого 

асфальтобетону за частковим залишком на ситі; 

Zi – підібраний зерновий склад нових мінеральних матеріалів за 

частковим залишком на ситі; 
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ΣZi – підібраний зерновий склад нових мінеральних матеріалів за 

вмістом зерен, менших даного розміру; 

Δк – абсолютне значення фактичного відхилу вмісту зерен 

підібраного складу від нормованих значень; 

Δн – кориговані значення Фрн; 

Δф – розрахунковий вміст зерен нових мінеральних матеріалів, 

менших даного розміру, у мінеральній частині регенерованої суміші. 

РГС – регенерована асфальтобетонна суміш 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 Гарячий ресайклінг на дорозі призначають для регенерації 

асфальтобетонного покриття на глибину до 60 мм без зміни або зі 

зміною складу старого асфальтобетону. Відносний вміст матеріалів 

старого асфальтобетону в регенерованій асфальтобетонній суміші (РГС) 

становить переважно від 80 % до 100 %.  

4.2 Методи гарячого ресайклінгу на дорозі рекомендується 

застосовувати при регенерації асфальтобетонних покриттів, строк 

служби яких не перевищує 10 років, за умов структурної цілісності 

розташованих нижче шарів дорожнього одягу. 

4.3 Склад старого асфальтобетону за необхідності змінюють 

шляхом додавання нових мінеральних матеріалів, бітуму, регенеруючих 

добавок, нової асфальтобетонної суміші до розрихленого 

асфальтобетону існуючого покриття. Нові матеріали додають з метою 

компенсації втрат матеріалу покриття внаслідок зносу, а також з метою 

коригування складу асфальтобетонної суміші та асфальтобетону.  

4.4 До обсягу робіт з гарячого ресайклінгу на дорозі включають 

обстеження стану дорожнього одягу, аналіз і випробування матеріалів, 

отриманих із зразків-кернів асфальтобетонного покриття, і підбір складу 

регенерованих матеріалів.  
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4.5 Перелік машин та обладнання для гарячого ресайклінгу на 

дорозі наведений в додатку А. Схему розміщення основних агрегатів 

реміксера наведено на рисунку 1. 

 

Умовні познаки: 1 – пост управління; 2 – двигун приводу; 3 – ємкості для газу;  
4 – дозувальний бункер; 5 – бак дизельного палива; 6 – бак для бітуму;  
7, 10 – транспортер; 8 – приймальний бункер для асфальтобетонної суміші;  
9 – панелі інфрачервоного розігріву покриття; 11 – фрезерний барабан; 12 – відвал; 
13– камера поздовжнього двохвальцевого змішувача примусової дії; 14 – перший 
розподільчий шнек; 15 – вигладжувальна плита; 16 – другий розподільчий шнек;  
17 – трамбувальний брус та вигладжувальна плита 

Рисунок 1 - Схема розміщення основних агрегатів реміксера 

4.6 Перед прийняттям проектного рішення щодо використання 

технології гарячого ресайклінгу на дорозі виконують техніко-економічне 

порівняння з альтернативними варіантами. 

5 КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ГАРЯЧОГО РЕСАЙКЛІНГУ 

АСФАЛЬТОБЕТОНУ НА ДОРОЗІ 

5.1 У залежності від видів дефектів та за результатами 

випробувань зразків асфальтобетонного покриття регенерацію 

здійснюють з застосуванням одного з методів гарячого ресайклінгу: 

- метод “Reshape” (інша назва – метод “Reform”); 

- метод “Repave”; 
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- метод “Remix’; 

- метод “Remix Plus”. 

5.2 Метод “Reshape” застосовують для усунення колійності та 

інших нерівностей покриття переважно на глибину до 20 мм зі зміною, за 

необхідності, поперечного профілю покриття. 

При виконанні робіт за цим методом рекомендовано застосування 

регенеруючої добавки в кількості, яка забезпечує збереження 

температури розм’якшення або показника пенетрації бітуму з 

дотриманням значень інших показників у межах даної марки. 

Застосування регенеруючих добавок у випадках, коли властивості 

вторинного бітуму відповідають нормативним вимогам, є превентивним 

заходом. 

5.4 Метод “Repave” застосовують для усунення більш глибокої 

колійності та інших нерівностей покриття з влаштуванням тонкого шару 

зносу і коригуванням, за необхідності, поперечного профілю покриття.  

5.5 Метод “Remix” застосовують для регенерації 

асфальтобетонного покриття на глибину до 60 мм з коригуванням складу 

старого асфальтобетону, з укладанням РГС в один шар, з 

забезпеченням необхідної рівності та проектних похилів покриття за 

один прохід реміксера (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Виконання робіт з регенерації асфальтобетонного 

покриття методом “Remix” 
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5.6 Метод “Remix Plus” застосовують для регенерації 

асфальтобетонного покриття шляхом укладання шару РГС і накладного 

шару за один прохід реміксера. Розігрітий асфальтобетон існуючого 

покриття розрихлюють на глибину до 60 мм, перемішують з новими 

матеріалами, укладають з дотриманням необхідної рівності і проектних 

відміток покриття і влаштовують накладний шар товщиною від 30 мм до 

60 мм (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Виконання робіт з регенерації асфальтобетонного 

покриття методом “Remix Plus” 

Мінімальна сумарна товщина шару РГС та накладного шару 

становить 70 мм. 

5.7 Технологічні схеми регенерації асфальтобетонного покриття з 

застосуванням метода “Remix” та метода “Remix Plus” наведені на 

рисунку 4 та рисунку 5 відповідно.  
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Рисунок 4 - Технологічна схема виконання робіт з регенерації асфальтобетонного покриття за 

технологією гарячого ресайклінгу на дорозі методом “Remix” 

  



 14

 

Рисунок 5 - Технологічна схема виконання робіт з регенерації асфальтобетонного покриття за 

технологією гарячого ресайклінгу на дорозі методом “Remix Plus” 
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6 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ 

6.1 Регенеровані суміші та регенерований асфальтобетон повинні 

задовольняти вимоги ДСТУ Б В.2.7-119 до асфальтобетонних сумішей та 

асфальтобетонів.  

Для отримання РГС за необхідності використовують нові матеріали 

з переліку: бітумні в’яжучі, крупні заповнювачі, пісок, мінеральний 

порошок, регенеруючі добавки. Склад та вміст нових матеріалів 

визначають за результатами випробувань зразків старого 

асфальтобетону, підбору складу РГС та регенерованого 

асфальтобетону. 

6.2 Бітуми, що застосовуються в складі РГС, повинні 

задовольняти вимоги ДСТУ 4044 до бітумів нафтових дорожніх в’язких 

марок БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130. Для пластифікації вторинного 

бітуму може бути використаний бітум марки БНД 90/130 або БНД 130/200 

згідно з ДСТУ 40441.  

6.3 Крупний заповнювач має задовольняти вимоги  

ДСТУ Б В.2.7-75, ДСТУ Б В.2.7-34. Дрібний заповнювач (пісок) повинен 

задовольняти вимоги ДСТУ Б В.2.7-32, ДСТУ Б В.2.7-76. Дозволяється 

використовувати пісок кварцево-залізистий згідно з ДСТУ Б В.2.7-33. 

Мінеральний порошок повинен задовольняти вимоги ДСТУ Б В.2.7-121. 

6.4 Регенеруючі добавки мають бути призначені для виконання 

робіт за технологією гарячого ресайклінгу асфальтобетону на дорозі. 

Добавки повинні мати декларацію постачальника про відповідність згідно 

з ДСТУ ISO/ІЕС 17050-1, ДСТУ ISO/ІЕС 17050-2. 

7 ПІДБІР СКЛАДУ РЕГЕНЕРОВАНОЇ СУМІШІ ТА 

РЕГЕНЕРОВАНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНУ 

7.1 При підборі складу РГС необхідно ураховувати результати 

випробувань асфальтобетону старого покриття відповідно до вимог 

                                                 
1
 Рекомендується суміщати суміжні марки бітумів. 
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ДСТУ Б В.2.7-119. Відбір кернів для випробувань здійснюють згідно з 

ДБН В.2.3-4 [11]. 

7.2 Підбір зернового складу мінеральної частини РГС може бути 

здійснений з застосуванням спеціального програмного забезпечення або 

шляхом обчислень за формами таблиць додатку Б. 

7.3 Підбір складу РГС за вмістом регенеруючої добавки 

здійснюють відповідно до рекомендацій виробника. 

7.4 У випадку пластифікації асфальтобетонних сумішей шляхом 

додавання бітуму малов’язких марок згідно з 6.2 необхідну кількість 

доданого бітуму b, у долях одиниці, обчислюють на підставі формули 

(6.1) або формули (6.2) відповідно до положень [18]. 

1mix2 252525 lgПa-  ПlgПlgb 
,
                                     (6.1) 

 
де a + b = 1; 

125П  - фактичне значення глибини проникнення голки (пенетрації) 

вторинного бітуму за температури 25 °С; 

225П  - фактичне значення глибини проникнення голки (пенетрації) 

доданого бітуму за температури 25 °С 

mix25П  - потрібне значення глибини проникнення голки (пенетрації) 

регенерованого бітумного в’яжучого за температури 25 °С. 

Значення глибини проникнення голки (пенетрації) бітумних 

в’яжучих визначають згідно з ГОСТ 11501. 

Значення 
mix25П  обирають у межах стандартних значень потрібної 

марки бітуму. 

1mix2
ppp Ta-  TTb 

,
                                     (6.2) 

 

де 
1

pT  - фактичне значення температури розм’якшення вторинного 

бітуму, °С; 
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2
pT  - фактичне значення температури розм’якшення  доданого 

бітуму, °С 

mixpT  - потрібне значення температури розм’якшення 

регенерованого бітуму, °С. 

Температура розм’якшення бітумних в’яжучих визначається згідно з 

ГОСТ 11506. 

Значення 
mixpT  обирають у межах стандартних значень потрібної 

марки бітуму. 

7.5 Підбір складу РГС за вмістом бітуму здійснюють згідно з 

додатком Б ДСТУ Б В.2.7-119. 

8 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ 

8.1 Гарячий ресайклінг на дорозі слід проводити при сталій 

середньодобовій температурі повітря не нижче ніж 10 °С. 

8.2 Підготовчі роботи складаються з наступних операцій: 

- огородження місця виконання робіт згідно з  

СОУ 45.2-00018112-006 [17]; 

- зняття горизонтальної дорожньої розмітки, яка нанесена 

пластиками; 

- перевірка покриття на наявність сторонніх металевих предметів, 

армуючих матеріалів, та їх видалення (за наявності); видалення шару 

асфальтобетону, модифікованого полімерами (за наявності); 

- попереднє холодне фрезерування з видаленням частини шару 

старого асфальтобетону з метою забезпечення проектної товщини 

регенерованого шару або забезпечення зміни поперечного похилу 

покриття на величину більше ніж 1,5 ‰ (за необхідності); 
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- очищення асфальтобетонного покриття від пилу, сухого сміття 

та бруду, що виконується поливально-мийними машинами або іншим 

самохідним або причіпними механізмами; 

- встановлення копірної струни (за необхідності); 

- заправлення ємкостей реміксера та асфальторозігрівачів 

пропан-бутановою сумішшю. 

8.3 Перед початком виконання робіт комплекс машин 

виставляють у вихідне положення і готують до роботи відповідно до 

інструкцій з експлуатації: 

- у систему програмного керування реміксера вводять необхідні 

дані щодо витрат матеріалів згідно з проектним складом; 

- налаштовують датчики подачі матеріалів, що додаються; 

- налаштовують автоматичну систему забезпечення рівності й 

поперечного похилу; 

- виставляють необхідну глибину та ширину рихлення; 

- виставляють необхідну ширину ущільнення; 

- нагрівальні елементи реміксера та асфальторозігрівачів 

виставляють у робоче положення на необхідну ширину. 

8.4 При виконанні робіт методом “Reshape” робочий процес 

складається з наступних операцій: 

- розігрівання покриття нагрівальними елементами 

асфальторозігрівача та реміксера; 

- рихлення, перемішування, розрівнювання і попереднє 

ущільнення шару суміші відповідними робочими органами реміксера; 

- ущільнення пневмокотком і гладковальцевим віброкотком; 

- опорядження поверхні шару, виправлення дрібних дефектів та 

місць спряження смуг вручну. 

Для рихлення та перемішування розігрітого асфальтобетону 

старого покриття без коригування поперечного профілю застосовують 

фрезерний барабан, на який за допомогою форсунок дозатора подають 
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регенеруючу добавку. Для профілювання поверхні шару розпушеного 

матеріалу застосовують відвал 12 (рисунок 1).  

При коригуванні поперечного профілю покриття для перемішування 

розрихленої суміші застосовують змішувальний агрегат з укладанням 

шару суміші за допомогою розподільчого шнека. 

8.5 При виконанні робіт методом “Repave” робочий процес 

складається з наступних операцій: 

- розігрівання покриття нагрівальними елементами 

асфальторозігрівача та реміксера; 

- рихлення, перемішування і розрівнювання суміші реміксером;  

- приймання в бункер реміксера нової гарячої асфальтобетонної 

суміші та її укладання на шар переформованої суміші; 

- одночасне попереднє ущільнення гарячого переформованого 

шару і шару нової суміші (шару зносу) ущільнювальним обладнанням 

реміксера; 

- ущільнення пневмокотком і гладковальцевим віброкотком; 

- опорядження поверхні шару, виправлення дрібних дефектів та 

місць спряження смуг вручну. 

Технологічні операції з переробки матеріалу існуючого покриття 

без зміни або зі зміною поперечного профілю виконуються відповідно до 

8.4. 

Для укладання шару нової асфальтобетонної суміші (шару зносу) 

використовують другий розподільчий шнек. 

8.6 При виконанні робіт методом “Remix” робочий процес 

складається з наступних операцій: 

- розігрівання покриття нагрівальними елементами першого 

асфальторозігрівача;  

- розподіляння суміші кам’яних матеріалів підібраного 

гранулометричного складу перед передньою панеллю другого 

асфальторозігрівача; 
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- додаткове розігрівання нагрівальними елементами другого 

асфальторозігрівача та реміксера; 

- рихлення, перемішування з додаванням або без додавання 

бітуму, укладання і попереднє ущільнення РГС реміксером; 

- ущільнення пневмокотком і гладковальцевим віброкотком; 

- опорядження поверхні шару, виправлення дрібних дефектів та 

місць спряження смуг вручну. 

Якщо для коригування складу старого асфальтобетону нові кам’яні 

матеріали не використовують, до ланки машин вводять один 

асфальторозігрівач; технологічна операція розподіляння нових кам’яних 

матеріалів відсутня. 

8.7 При виконанні робіт методом “Remix Plus” робочий процес у 

частині приготування РГС та укладання шару РГС відбувається 

відповідно до 8.6. Додатково паралельно виконуються наступні 

технологічні операції: 

- приймання в бункер реміксера нової гарячої асфальтобетонної 

суміші та її укладання на гарячий шар РГС; 

- одночасне попереднє ущільнення шару РГС і шару нової суміші 

(накладного шару) ущільнювальним обладнанням реміксера; 

- ущільнення пневмокотком і гладковальцевим віброкотком; 

- опорядження поверхні шару, виправлення дрібних дефектів та 

місць спряження смуг вручну. 

Для укладання шару нової асфальтобетонної суміші 

використовують другий розподільчий шнек та другий комплект 

ущільнювального обладнання в складі реміксера. 

8.8 Розігрівання покриття виконують одним асфальторозігрівачем 

з двома послідовно розташованими комплектами нагрівальних панелей, 

або двома однокомплектними асфальторозігрівачами. Нагрів покриття 

до температури вище ніж 180 ˚С не допускається. 
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8.9 Ущільнення РГС, або одночасне ущільнення шару РГС та 

шару нової асфальтобетонної суміші виконують котками, специфікація та 

кількість проходів яких визначаються за результатами пробного 

ущільнення, та зазначаються у технологічній карті. 

8.10 Ширину смуги гарячого ресайклінгу призначають з 

урахуванням перекриття суміжних смуг в інтервалі від 10 см до 15 см. 

8.11 На дорогах з трьома смугами руху при ремонті середньої 

смуги робочим органам реміксера надають двосхилий похил, що 

відповідає поперечному похилу покриття. 

8.12 Робоча відстань між реміксером та асфальторозігрівачем 

повинна становити від 20 м до 30 м. При швидкості вітру більше ніж 5 м/с 

цю відстань зменшують. Робоча відстань між двома однокомплектними 

асфальторозігрівачами повинна становити від 5 м до 15 м. 

8.13 Температура поверхні покриття повинна знаходитися у 

межах: 

- від 130 °С до 150 °С - за першим асфальторозігрівачем ; 

- від 150 °С до 180 °С - після другого асфальторозігрівача; 

- від 120 °С до 140 °С - перед реміксером. 

8.14 Температура на поверхні розігрітого покриття перед фрезою 

реміксера не повинна перевищувати 180 °С; температура в шарі за 

ущільнюючим обладнанням реміксера на глибині від 30 мм до 60 мм 

повинна бути не менше ніж 105 °С. 

8.15 При виконанні робіт методом “Remix” температура РГС на 

розподільчому шнеку повинна бути не менше ніж 120 °С. 

8.16 При виконанні робіт методом “Remix Plus” температура РГС 

у валику перед першим розподільчим шнеком повинна становити не 

менше ніж 120 °С. 

8.17 Температура нової асфальтобетонної суміші перед другим 

розподільчим шнеком повинна знаходитися у межах згідно з 20.8.2  

ДБН В.2.3-4 [11]. 
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8.18 У процесі гарячого ресайклінгу на дорозі температуру 

розігріву покриття регулюють шляхом послідовної зміни: 

- відстані між панелями пальників і поверхнею покриття; 

- швидкості руху; 

- тиску в газовій системі асфальторозігрівачів. 

8.20 Швидкість руху комплексу машин для гарячого ресайклінгу 

повинна бути сталою для забезпечення повздовжньої рівності покриття. 

8.21 У процесі гарячого ресайклінгу забезпечують рівність 

покриття в поздовжньому і поперечному напрямках, усунення 

серповидного поперечного профілю та виправлення поперечного похилу 

на величину до ± 1,5‰. 

8.23 Для виправлення поперечних похилів на величину більше 

ніж 1,5‰ необхідно виконувати комбінований метод, що поєднує 

технологію гарячого ресайклінгу з вирівнюючим фрезеруванням. 

8.24 Рух по відремонтованій ділянці можна поновлювати після 

остигання шару регенерованого асфальтобетонного покриття до 

температури навколишнього середовища. 

9 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 

9.1 При виконанні робіт методом гарячого ресайклінгу на дорозі 

здійснюють вхідний, операційний та приймальний контроль. Результати 

контролю мають бути зареєстровані у виконавчій документації за 

формами додатка А СОУ 42.1-37641918-087 [16].  

9.2 На етапі вхідного контролю встановлюють відповідність 

кожної партії кожного виду нових дорожньо-будівельних матеріалів 

вимогам нормативних документів.  

9.3 При операційному та приймальному контролі перевіряють 

якість матеріалів та робіт, геометричні параметри шару, що 

влаштовується.  
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Значення параметрів, які підлягають операційному та/або 

приймальному контролю, визначають наступним чином. 

Ширину шару вимірюють мірною стрічкою, товщину неущільненого 

шару (з урахуванням коефіцієнтів ущільнення) – промірами щупом; 

рівність поверхні улаштованого шару перевіряють за допомогою 

металевої рейки довжиною 3 м на відстані 1 м від кожної крайки в п’яти 

контрольних точках, розташованих на відстані 0,5 м одна до одної та від 

кінців рейки. Поперечний похил контролюють рейкою з рівнем. 

Однорідність регенерованої суміші контролюють на кожній захватці 

візуально – суміш має бути однорідного кольору, без включень згустків 

в’яжучого, без грудок необробленого мінерального матеріалу. 

9.4 Параметри контролю встановлюють відповідно до таблиці 9.1 

9.5 Випробування регенерованої суміші здійснюють для 

матеріалу, отриманого протягом однієї зміни у процесі ресайклінгу 

асфальтобетонного покриття однакового складу (згідно з проектною 

документацією на об’єкт) при незмінних технологічних параметрах 

процесу. Відбір проб регенерованої асфальтобетонної суміші із 

змішувача реміксера здійснюють згідно з ДСТУ Б В.2.7-319. 

9.6 При випробуваннях регенерованої суміші визначають склад 

суміші (вміст бітуму і мінеральної частини), гранулометричний склад 

мінеральної частини - згідно з ДСТУ Б В.2.7-319, а також температуру 

розм’якшення і показник пенетрації регенерованого бітуму згідно з  

ГОСТ 11506 і ГОСТ 11501. 
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Таблиця 9.1 - Параметри контролю 

Ч.ч. 
Параметр, що 

контролюється 

Періодичність контролю; 

місце вимірів та/або 

випробувань 

Допустимі відхили 

1 2 3 4 

1 Висотні відмітки Не менше одного виміру на 

100 м 

Не більше 10 % результатів вимірів 

можуть мати відхили від проектних 

значень у межах ± 20 мм, решта ±10 мм 

2 Ширина шару 

(регенерованого і 

накладного шару - метод 

«Ремікс плюс») 

Не менше одного виміру на 

100 м 

Не більше 10 % результатів вимірів 

можуть мати відхили від проектних 

значень у межах ±50 мм, решта ±10 мм 

3 Товщина регенерованого 

шару 

Не рідше ніж через кожних 

100 м, але не менше ніж на 

3000 м2 у трьох точках: по 

смузі накату та на відстані  

1,0 м від краю покриття 

Не більше 10 % результатів вимірів 

можуть мати відхили від проектних 

значень у межах ± 20 мм, решта ±10 мм 

4 Товщина накладного шару  Не рідше ніж через кожних 

100 м, але не менше ніж на 

9000 м2 у трьох точках: по 

смузі накату та на відстані  

1,0 м від краю покриття 

Те саме 
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Кінець таблиці 9.1 

1 2 3 4 

5 Поперечний похил поверхні Не рідше 1 виміру на 100 м Не більше 10 % результатів вимірів 

можуть мати відхили від проектних 

значень у межах від -10 ‰ до +15 ‰, 

решта ± 5 ‰ 

6 Кількість просвітів під 

рейкою довжиною 3 м 

Не менше 150 вимірів на 1 

км по кожній смузі 

Не більше 5 % результатів вимірів 

можуть мати відхили від проектних 

значень у межах до 10 мм, решта до 

5 мм 

7 Температура регенерованої 

суміші, температура 

поверхні покриття, яке 

розігрівається або на яке 

укладається шар суміші 

Постійно Відхили від положень 7.9 – 7.13 не 

допускаються 

8 Якість ущільнення У трьох точках поперечного 

профілю через кожних 

100 м по осі дороги і на 

відстані 1,0 м від краю 

покриття 

Коефіцієнт ущільнення має становити не 

менше ніж 0,96 

9 Зчеплення шарів Не менше трьох кернів на 

кожних 9000 м2 покриття 

Відхили від проектної документації 

(нормативних вимог) не допускаються. 
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9.7 При випробуваннях кернів, відібраних згідно з ДБН В.2.3-4 

[11], визначають товщину шару асфальтобетонного покриття та 

зчеплення шарів. При випробуваннях регенерованого асфальтобетону 

кернів для зразків, що виготовлені із переформованої суміші у 

лабораторії згідно з ДСТУ Б В.2.7-319, визначають водонасичення і 

границю міцності при стиску при 0 °С, 20 °С і 50 °С. 

10 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

10.1 Роботи з регенерації асфальтобетонних шарів автомобільних 

доріг за технологією гарячого ресайклінгу на дорозі повинні виконуватися 

згідно з ДСТУ Б А.3.2-4, НПАОП 0.00-5.11 [5], НПАОП 26.30-1.04-03 [6], 

НПАОП 63.21-1.01 [7], ДБН А.3.2-2 [9], ДБН В.1.1-7 [10]. 

10.2 Матеріали, що використовуються при виконані робіт з 

гарячого ресайклінгу на дорозі: щебінь, пісок, бітум, асфальтобетонна 

суміш - за характером шкідливості і ступенем впливу на організм людини 

відносяться до малонебезпечних та небезпечних речовин (3, 4 клас 

небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007). 

10.3 Бітуми згідно з ДСТУ 4044 відповідно до ГОСТ 12.1.044 

відносяться до групи горючих речовин; мінімальна температура їх 

займання при визначенні згідно з ГОСТ 4333 становить 335 °С, 

температура спалаху у відкритому тиглі при визначенні згідно з  

ГОСТ 4333 становить не нижче ніж 230 °С. 

10.4 Концентрації летких шкідливих та небезпечних речовин у 

повітрі робочої зони під час виконання робіт за технологією гарячого 

ресайклінгу не повинні перевищувати гранично допустимі концентрації 

(ГДК) згідно з ГОСТ 12.1.005, відповідно до даних таблиці 10.1. 
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Таблиця 9.1 - Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин 

у повітрі робочої зони 

Шкідливі речовини 
ГДК, 

мг/м3 

Клас 

небезпеки 

Вуглеводні С2-С10 (у перерахунку на вуглець) 300 IV 

Етанол 1000 IV 

Кремнію діоксид кристалічний при вмісті в пилу від 

10 % до 70 % (граніт, шамот, слюда-сирець, 

вуглецевий пил тощо) 

2 III 

Ксилол 50 III 

Оксид вуглецю (IV) 20 IV 

Оксиди азоту (з розрахунку на NО2) 5 III 

Сірки діоксид 10 III 

Фенол 0,3 II 

Циклогексан 80 IV 

10.5 Контроль за станом повітря робочої зони при виконанні робіт 

за технологією гарячого ресайклінгу необхідно здійснювати згідно з 

ГОСТ 12.1.005 та ГОСТ 12.1.014. 

10.6 Дорожньо-будівельні матеріали для виробництва сумішей 

повинні мати радіаційний сертифікат. Радіаційно-гігієнічну оцінку 

матеріалів здійснюють з урахуванням вимог ДГН 6.6.1 -6.5.001 [15]. 

10.7 Порядок поводження з некондиційними матеріалами та 

іншими відходами при виробництві сумішей повинен відповідати вимогам 

ДСТУ 4462.3.01, ДСТУ 4462.3.02. 

10.8 Рівень шумового навантаження на працюючих при виконання 

робіт не повинен перевищувати 80 дБ «А» екв. згідно з ДСН 3.3.6.037 

[13]. Рівень шумового навантаження на робочих місцях вимірюється 

згідно з ГОСТ 12.1.050. 
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10.9 Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях 

контролюють згідно з ДСН 3.3.6.039 [14]; їх значення не повинні 

перевищувати 92 дБ. 

10.10 При роботі в темну пору доби освітлення повинно 

відповідати вимогам ДБН В.2.5-28 [12]. 

10.11 Не допускається виконувати виробничі операції на 

несправному обладнанні та при відключених контрольно-вимірювальних 

приладах, за якими визначаються технологічні параметри: температура, 

концентрація, тиск тощо. 

10.12 Машини та механізми за нормальних режимів роботи 

повинні бути пожежобезпечним, необхідно передбачати захисні заходи. 

У разі несправностей та аварій роботи рішення щодо поновлення робіт 

приймаються згідно з нормативними документами з охорони праці. 

10.13 До роботи допускаються особи, які проходять періодичний 

медичний огляд згідно з [1] і перевірку знань з питань пожежної безпеки 

відповідно до НАПБ А.01.001 [2]. Порядок проведення інструктажів, 

навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці 

встановлюють відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12 [4]. Особи, які 

виконують роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, 

повинні проходити спеціальне навчання, а також перевірку знань. 

10.14 Машиністи повинні мати посвідчення, що підтверджує право 

на керування відповідною машиною. Закріплення машини за машиністом 

повинно бути оформлене наказом. 

10.15 Робітники та машиністи повинні дотримуватись вимог 

безпеки та бути забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям 

та іншими засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 0.00-4.01 

[3], НПАОП 63.21-3.03 [8]. Дорожні робітники, крім того, повинні 

працювати в жилетах жовтогарячого кольору. 

10.16 На машинах не повинно бути сторонніх предметів, а в зоні 

роботи машин - сторонніх осіб. 
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10.17 Забороняється виконувати роботи з очищення, регулювання 

й усунення несправностей при працюючому двигуні реміксера. 

10.18 При роботі на котках забороняється: 

- запускати двигун без попередньої перевірки положення важелів 

керування (важелі повинні перебувати в нейтральному положенні, а 

муфта зчеплення - вимкнена); 

- залишати котки із працюючим двигуном; 

- залишати коток і сідати в нього під час його роботи; 

- виконувати технічне обслуговування котка з працюючим двигуном; 

допускати можливість запуску котка сторонньою особою. 
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ДОДАТОК А  

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГАРЯЧОГО 

РЕСАЙКЛІНГУ 

А.1 Потреба в машинах визначена з розрахунку їх оптимального 

завантаження при виконанні робіт комплексною механізованою 

бригадою: 

- машина для гарячого ресайклінгу конструктивних шарів 

дорожнього одягу - 1 шт.; 

- термічна установка для розігріву асфальтобетонного покриття -  

2 шт.; 

- коток дорожній самохідний вібраційний комбінованої дії масою від 

8 т до 10 т - 1 шт.; 

- коток дорожній самохідний гладковальцевий масою від 8 т до 13 т 

- 1 шт.; 

- машина поливально-мийна - 1 шт.; 

- автогудронатор - 1 шт. 

А.2 Потреба в обладнанні та пристосуваннях: 

- лопати сталеві будівельні - 3 шт.; 

- кувалди вагою від 3 кг до 4 кг - 2 шт.; 

- жаровня для розігріву інструменту (виготовляється в майстернях) 

- 1 шт.; 

- нівелір зі штативом і комплектом рейок - 1 шт.; 

- теодоліт зі штативом - 1 шт.; 

- мірник товщини шару - 1 шт.; 

- рівень будівельний довжиною 1 м - 1 шт.; 

- дюралюмінієва рейка 3 м - 1 шт.; 

- струна копіювальна металева (поліетиленова) - 1000 м (за 

необхідності); 
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- котушки для струн - 2 шт.; 

- натяжні барабани та лебідки - 4 шт.; 

- шнур трасувальний 20 м - 2 шт.; 

- нівелірні рейки (репери) - 2 шт.; 

- рулетка тасьмова 20 м - 1 шт.; 

- знак-сигналізатор небезпеки пересувний - 1 шт.; 

- засоби організації дорожнього руху і тимчасові огородження 

ділянки робіт (комплект) згідно з СОУ 45.2-00018112-006 [17] - 1 шт. 
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ДОДАТОК Б  
(довідковий) 

ФОРМИ ТАБЛИЦЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО 

СКЛАДУ СУМІШІ НОВИХ МІНЕРАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА РГС 

Б.1 Розрахунки з обмеженням вмісту нових матеріалів виконують 

за формами таблиць Б.1 та Б.2. 

Таблиця Б.1 – Форма розрахунку відносних витрат нових 

матеріалів 

Показник, одиниця вимірювання 
Значення 
показника 

Проектна товщина шару асфальтобетонного покриття, Н, см  

Фактична товщина шару асфальтобетонного покриття, Нф, см  

Фактична густина асфальтобетону покриття, визначена за 
результатами випробувань зразків-кернів, ρ, кг/м3 

 

Проектна витрата асфальтобетонної суміші, В, кг/м2  

Фактичний вміст (витрата) матеріалу в покритті, Вф, кг/м2 






 

100

Hρ
В ф

ф  
 

Витрата нових матеріалів для відновлення шару покриття, Вн, кг/м2 
(Вн = В - Вф) 

 

Відносний вміст нових матеріалів в регенерованій суміші, Внв, % за 
масою (Внв= (Вн / В) х 100) 

 

Відносний вміст старого асфальтобетону в регенерованій суміші, 
Вфв, % за масою (Вфв = 100 - Внв) 
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 Таблиця Б.2 – Форма розрахунку гранулометричного складу суміші нових мінеральних матеріалів для 

отримання РГС необхідного виду, типу та групи з урахуванням даних таблиці Б.1 

Розмір вічок 
сита, мм 

Зерновий склад  мінеральної 
частини старого 

асфальтобетону, % за масою*) Фрр, %; 

100

фвп

pp

ВФ
Ф


  

Φпр, % 

Розрахунковий зерновий склад нових 
мінеральних матеріалів 

Φч Φп 
Δф 

Δф = Φпр – Фрр 

Фрн, % 

100
B

фΔ
Фр

нв

і
н   Δн

*) 

        
* - При складанні цієї графи таблиці від’ємне значення Фрн заміняється позитивним значенням попередньої строки 
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Б.2 Якщо значення Фрн, обчислене згідно з таблицею Б.2, 

перевищує 100 %, обчислений згідно з таблицею Б.1 вміст нових 

матеріалів є недостатнім для коригування зернового складу. У такому 

випадку рекомендується узгодити з Замовником порядок дій при 

виконанні робіт: 

- збільшити - відносно проектного значення - товщину 

регенерованого шару асфальтобетонного покриття; 

- видалити частину шару старого асфальтобетонного покриття 

попереднім фрезеруванням. 

Б.3 Розрахунок гранулометричного складу суміші нових 

мінеральних матеріалів для отримання РГС необхідного виду, типу і групи 

з наближенням вмісту нових матеріалів до максимально можливого 

виконують за формою таблиці Б.3. 

Після обчислення розрахункового гранулометричного складу нових 

мінеральних матеріалів здійснюють підбор зернового складу суміші нових 

мінеральних матеріалів з перевірянням гранулометричного складу РГС на 

відповідність нормативним вимогам за формою таблиці Б.4. 
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Таблиця Б.3 - Форма розрахунку гранулометричного складу суміші нових мінеральних матеріалів для 

отримання РГС необхідного виду, типу та групи з вмістом нових мінеральних матеріалів, наближеному до 

максимально можливого 

Розмір 
вічок 

сита, мм 

Зерновий склад  
мінеральної 

частини старого 
асфальто-бетону, 

% за масою*) Φпр, % 
Фрв, % 

п

пр
р

Φ

100Φ
Φ

в


  

Фрр, % 

100

ΦΦ
Φ min

р

рвп
р


  

Розрахунковий зерновий склад нових 
мінеральних матеріалів 

Φч Φп 
Δф 

Δф = Φпр – Фрр 

Фрн, % 

ax

i

н

mф

Φ

р
Δ

100Δ
Φ


  Δн 
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Таблиця Б.4 – Форма таблиці підбору зернового складу суміші нових мінеральних матеріалів та 

перевіряння гранулометричного складу РГС на відповідність нормативним вимогам 

Ч.ч. 
 

Підібраний склад 
нових мінераль-
них матеріалів за 
фракціями, % за 
масою 

Підібраний зерновий склад суміші нових мінеральних матеріалів за вмістом зерен, менших даного розміру 
(мм), % за масою 

інше 0,071 0,14 0,315 0,63 1,25 2,5 5 10 15 20 25 40 

1 
фр. 10-
20 

 %              

2 фр. 5-10 %              
3 фр. 0-5 %              

4 МП %              

5 Zi              

6 ΣZi              

Підбір та перевіряння зернового складу РГС на відповідність нормативним вимогам 

7 Δн              
8 ΣZi × Внв/100              
9 Фрр              

10 
ФРГС=ΣZi×Внв/100
+Фрр 

             

11 Φпр              
12 Δк = |Φпр-ФРГС|              

13 

Максимально до-
пустимий відхил 
від нормованого 
вмісту зерен 
менших даного 
розміру  

             

14 
Відповідність 
нормативним 
вимогам 
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007  

№ 246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України від 23.07.2007 за № 846/1 4113 

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

затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

30.12.2014 № 1417, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 

05.03.2015 за № 252/26697 

3 НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення 

працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Державного 

комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 

нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України від 21 .05.2008 за № 446/15137 

4 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 

затверджене наказом Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.01.2005 №15, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 15.02.05 за  

№ 231/10511 

5 НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного 

проведення газонебезпечних робіт 

6 НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників 

асфальтобетонних заводів 
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7 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 28.1 2.2009 № 21 6, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 15.03.2010 за № 218/17513 

8 НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального 

одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 

працівникам дорожнього господарства, затверджені наказом Державного 

комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 

нагляду від 24.1 2.2008 № 292, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України від 24.01.2009 за № 73/1 6089 

9 ДБН А.3.2-2:2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона 

праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення, 

затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 30.12.2011 № 417 

10 ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів 

будівництва, затверджені наказом Держбуду України від 03.1 2.2002 № 88 

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

Частина ІІ Будівництво; затверджені наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

21.09.2015 № 234  

12 ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Природне і штучне освітлення 

13 ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, 

ультразвуку та інфразвуку, затверджені Міністерством охорони здоров’я 

України, Головним санітарно-епідеміологічним Управлінням, затверджені 

Постановою Головного Державного лікаря України від 01.12.1999 № 37 
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14 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої 

загальної та локальної вібрації, затверджені Міністерством охорони 

здоров’я України, Головним санітарно-епідеміологічним Управлінням, 

затверджені Постановою Головного Державного лікаря України від 

01.12.1999 № 39 

15 ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи. Норми 

радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджені наказом Міністерства 

охорони здоров’я від 1 4.07.97 №208, введені Постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 01 .1 2.1 997 № 62 «Про 

введення в дію Державних гігієнічних нормативів Норми радіаційної 

безпеки України (НРБУ-97) 

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

технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього  комплексу 

17 СОУ 45.2-0018112-006:2004 Безпека дорожнього руху. Порядок 

огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення 

дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

автомобільних доріг 

18 Всесвітня дорожня асоціація. Технічний комітет С7/8 «Дорожні 

покриття». Рециклювання дорожніх одягів. Частина 3. Посібник з гарячого 

рециклювання асфальтобетону зі старих покриттів на заводі / Пер. з рос. 

В. Жданюка. Під заг. ред. В. Жданюка і Д. Сибільского. – Х.: Вид-во 

ХНАДУ, 2006. – 52 с 


