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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 
Бітум та бітумні в’яжучі 

НАСТАНОВА З ВИРОБНИЦТВА  

ТА ЗАСТОСУВАННЯ БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ 
 

Bitumen and bituminous binders 

GUIDELINES ON THE PREPARATION AND THE APPLICATION OF 

BITUMINOUS EMULSION 
 

 

Чинний від 201Х—ХХ—ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1 Цей стандарт поширюється на виробництво та застосування 

емульсій бітумних дорожніх (далі — бітумних емульсій), що 

відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-129 і які використовують як 

в’яжучий та плівкоутворюючий матеріал під час будівництва та 

ремонтів автомобільних доріг, вулиць, мостів згідно з ДБН В.2.3-4 [11], 

ДБН В.2.3-5 [12], ДБН В.2.3-14 [13], ДБН В.2.3-22 [14] та іншими 

чинними в Україні нормативними документами. 

1.2 Цей стандарт установлює вимоги до технологічних процесів 

виробництва та застосування бітумних емульсій, а також контролю 

якості їх виконання. 

1.3 Вимоги цього стандарту розповсюджуються на суб’єкти 

господарювання, незалежно від форми власності та підпорядкування, 

які виробляють та/або застосовують бітумні емульсії. 

1.4 Вимоги, що забезпечують безпеку для життя, здоров’я та 

майна населення, викладені в розділі 8. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні 

стандарти: 

ДСТУ 2904-94 (ГОСТ 857-95) Кислота соляна синтетична 

технічна. Технічні умови 

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні 

положення та вимоги 

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

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування 

вогнегасників. Загальні технічні вимоги 

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, 

пакування, транспортування та зберігання 

ДСТУ 7237:2011 Національний стандарт України. Система 

стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та 

номенклатура видів захисту 

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. 

Системи вентиляційні. Загальні вимоги 

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи 

вимірювання освітленості 

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані 

полімерами. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні 

умови (ГОСТ 23732-79, MOD) 

ДСТУ Б В.2.7-313:2016 Бітуми дорожні, модифіковані 

комплексами добавок. Технічні умови 

ДСТУ-Н Б В.2.3-36:2016 Настанова з влаштування жорсткого 

дорожнього одягу 
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ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 Настанова з влаштування захисних 

шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг 

ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Настанова з влаштування шарів 

дорожнього одягу з кам'яних матеріалів 

ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 Настанова з ліквідації вибоїн покриття 

нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг 

ДСТУ EN 12591:2017 (EN 12591:2009, IDT) Бітум та бітумні 

в'яжучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів  

ДСТУ EN 12597:2018 (EN 12597:2014, IDT) Бітум та бітумні 

в’яжучі. Словник термінів 

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

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

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті використано терміни та визначення, наведені 

в ДСТУ EN 12597 — бітум, бітумна емульсія, бітумополімерна 

емульсія, емульгатор, аніонна бітумна емульсія, катіонна бітумна 

емульсія. 

 

4 ВИМОГИ ДО БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ ТА ВИХІДНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

4.1 Бітумні емульсії повинні відповідати вимогам  

ДСТУ Б В.2.7-129 та/або EN 13808 [27]. 
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4.2 Для виробництва бітумних емульсій використовують такі 

матеріали: 

1) бітуми дорожні згідно з ДСТУ 4044, ДСТУ Б В.2.7-135,  

ДСТУ Б В.2.7-313, ДСТУ EN 12591, СОУ 42.1-37641918-067 [22], 

СОУ 45.2-00018112-069 [23] та СОУ 42.1-37641918-120 [120] або з 

іншими чинними нормативними документами  (далі — бітуми); 

2) воду згідно з ДСТУ Б В.2.7-273; 

3) емульгатори, відповідність яких для виробництва бітумних 

емульсій підтверджена згідно з Законом України «Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 [1]; 

4) кислоти (для катіонних емульсій): соляну — згідно з 

ДСТУ 2904 (ГОСТ 857), оцтову — згідно з ГОСТ 6968 [19], 

ортофосфорну — згідно з ГОСТ 10678 [20]; 

5) луги (для аніонних емульсій): їдкий натр — згідно з 

ГОСТ 2263 [18], калію гідроксид — згідно з ГОСТ 24363 [21]; 

6) латекси: катіонні — для модифікованих катіонних бітумних 

емульсій, аніонні — для модифікованих аніонних емульсій), 

відповідність яких для виробництва бітумних емульсій підтверджена 

згідно з Законом України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності» від 15.01.2015 [1]; 

7) адгезійні добавки (за необхідності), відповідність яких для 

виробництва бітумних емульсій підтверджена згідно з Законом України 

«Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 [1]. 

 

5 ВИРОБНИЦТВО БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ 

 

5.1 Бітумні емульсії отримують шляхом диспергування бітуму у 

водному розчині емульгатора в присутності кислоти або лугу за 
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технологічним регламентом на випуск відповідного виду продукції, 

затвердженим в установленому порядку. 

5.1.1 Виробництво бітумних емульсій здійснюють 

централізовано або локально на бітумних базах, спеціальних 

дільницях та цехах при нафтопереробних і асфальтобетонних 

заводах. 

До комплекту необхідного обладнання повинні входити: 

1) установка для виробництва бітумних емульсій періодичного 

або безперервного типу, що оснащена колоїдним млином або іншими 

типами диспергаторів; 

2) системи нагрівання, подачі і дозування вихідних компонентів і 

готової продукції (дозатори, насоси, трубопроводи для подачі бітуму та 

водної фази в установку, а також вивантаження бітумної емульсії за 

призначенням); 

3) ємності для зберігання вихідних компонентів та готових 

бітумних емульсій; 

5.1.2 Процес виробництва бітумних емульсій включає такі 

послідовні технологічні операції: 

1) доставка бітуму, зливання його у бітумні котли та 

зневоднення (за необхідності); 

2) доставка та зберігання кислоти або лугу, емульгатору, води, 

адгезійної добавки, латексу; 

3) нагрівання бітуму до робочої температури; 

4) приготування водної фази та нагрівання її до робочої 

температури; 

5) диспергування бітуму та водної фази в колоїдному млині (або 

диспергаторі іншого типу) та отримання бітумної емульсії; 

6) вивантаження бітумної емульсії. 
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5.1.3 До складу водної фази входить вода, що має температуру 

від 40 °С до 60 °С, емульгатор, кислота або луг, адгезійна добавка  

(за необхідності) та латекс (за необхідності). 

Тип та кількість емульгатора приймають в залежності від марки 

та призначення бітумної емульсії за даними виробника та/або за 

результатами лабораторних випробувань. 

Необхідну кількість кислоти або лугу встановлюють 

лабораторним методом, виходячи з умов забезпечення нормативних 

вимог або вимог виробника емульгаторів до рН емульсії чи її водної 

фази. Для підбору кількості кислоти або лугу лабораторним методом 

готують розчини емульгаторів у воді з різною концентрацією. У 

приготовані розчини поступово додають кислоту або луг та виконують 

вимірювання водневого показника рН, використовуючи рН-метр. 

Будують графік залежності рН від концентрації кислоти або лугу для 

різних концентрацій емульгатору. На основі аналізу концентраційних 

залежностей рН визначають необхідну кількість кислоти або лугу. 

5.1.4 Для запобігання закипання емульсії температуру бітуму та 

водної фази необхідно назначати таким чином, щоб сума цих двох 

температур не перевищувала 200 °С. Температура готової емульсії не 

повинна бути вище ніж 96 °С. 

Бітум необхідно нагрівати до температури за якої його в’язкість 

становить від 0,2 Па·с до 0,5 Па·с. Орієнтовну температуру нагрівання 

бітуму в залежності від його в’язкості та марки наведено в таблиці 1. 

Під час виробництва бітумних емульсій температура бітуму 

повинна бути постійною, так як може змінюватися швидкість його 

подачі дозуючими пристроями, що призведе до зміни вмісту бітуму в 

бітумній емульсії. 
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Таблиця 1 

Ч. ч. Бітум Температура нагрівання, ºС 

1 Згідно з ДСТУ 4044,  
СОУ 45.2-00018112-069 [23] та  
СОУ 42.1-37641918-120 [25], 
марки: 

 

 — БНД 60/90, БД 60/90, 
БНДП 60/90 

від 140 до 155 

 — БНД 90/130, БД 90/130, 
БНДП 90/130 

від 130 до 145 

 — БНД 130/200, БД 130/200, 
БНДП 130/200 

від 120 до 135 

2 Згідно з СОУ 42.1-37641918-
067 [22], марки: 

 

 — БНД-А 60/90, БД-А 60/90,  
БНДП-А 60/90 

від 140 до 155 

 — БНД-А 90/130, БД-А 90/130,  
БНДП-А 90/130 

від 130 до 145 

 — БНД-А 130/200, БД-А 130/200, 
БНДП-А 130/200 

від 120 до 135 

 

5.1.5 Під час виробництва бітумних емульсій спочатку у 

змішувач подають водну фазу, після чого виконують подачу бітуму. 

При проходженні бітуму і водної фази через змішувач утворюється 

бітумна емульсія, яку по трубопроводу подають в ємність для 

зберігання. Після закінчення процесу виробництва бітумної емульсії 

систему промивають водною фазою, яка також надходить в ємність 

для зберігання. 

5.2 Бітумополімерні емульсії отримують шляхом емульгування 

бітумів, модифікованих полімерними добавками або комплексом 

добавок; введення латексу у водну фазу під час виробництва бітумної 

емульсії; введення латексу у готову бітумну емульсію за технологічним 

регламентом на випуск відповідного виду продукції, затвердженим в 

установленому порядку. 
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5.2.1 Виробництво бітумополімерних емульсій виконують 

трьома способами: 

1) емульгування бітумів, модифікованих полімером або 

комплексом добавок; 

2) введення латексу у водну фазу; 

3) введення латексу в готову бітумну емульсію. 

5.2.2 Емульгування бітумів, модифікованих полімером або 

комплексом добавок, виконують у послідовності згідно з 5.1.5. При 

цьому виконують вимоги 5.1. Орієнтовну температуру нагрівання 

бітуму в залежності від його в’язкості та марки наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Ч. ч. Бітум Температура нагрівання, ºС 
1 Згідно з ДСТУ Б В.2.7-135 та 

ДСТУ Б В.2.7-313,  марки: 
 

 — БМПЗ 60/90-56 від 165 до 175 
 — БМПЗ 90/130-53 від 155 до 170 
 — БМПП 130/200-59,  

БМКП 130/200-59 
від 155 до 170 

 — БМПП 90/130-62,  
БМКП 90/130-62 

від 160 до 175 

 — БМПП 60/90-65,  
БМКП 60/90-65 

від 170 до 180 
 

Враховуючи більш високі температури нагрівання бітуму, 

модифікованого полімером або комплексом добавок, з метою 

запобігання закипання бітумної емульсії необхідно виконувати 

емульгування бітуму під тиском та передбачати систему охолодження 

бітумополімерної емульсії. 

5.2.3 За другого способу латекс при постійному перемішуванні 

подають в готову водну фазу та виконують наступне перемішування 

впродовж (10 — 20) хв. Після чого виконують емульгування бітуму в 

послідовності згідно з 5.1.5. При цьому виконують вимоги 5.1. 

5.2.4 За третього способу спочатку виконують емульгування 

бітуму в послідовності згідно з 5.1.5. Потім в бітумну емульсію вводять 
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латекс з наступним їх перемішуванням з використанням механічного 

змішувача упродовж (10 — 20) хв або шляхом перекачування в 

автогудронаторі упродовж часу достатнього для перекачування всього 

об’єму бітумної емульсії два рази. 

5.6 Після завершення виробництва бітумну емульсію 

застосовують за призначенням згідно з розділом 6 або вивантажують у 

ємність для накопичення. 

 

6 ЗАСТОСУВАННЯ БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ 

 

6.1 Бітумні емульсії використовують як в’яжучий та 

плівкоутворюючий матеріал під час будівництва та ремонтів 

автомобільних доріг, вулиць, мостів згідно з ДБН В.2.3-4 [11], 

ДБН В.2.3-5 [12], ДБН В.2.3-14 [13], ДБН В.2.3-22 [14] та іншими 

чинними в Україні нормативними документами. 

6.2 Бітумні емульсії використовують для влаштування 

підґрунтовки; влаштування поверхневої обробки згідно з  

ДСТУ-Н Б В.2.3-38; ліквідації вибоїн струменевим методом згідно з 

ДСТУ-Н Б В.3.2-5; приготування чорного щебеню згідно з  

СОУ 42.1-37641918-124 [26]; просочування шарів дорожнього одягу із 

щебеневих сумішей згідно з ДСТУ-Н Б В.2.3-39; влаштування 

тонкошарових покриттів із литих емульсійно-мінеральних сумішей 

згідно з СОУ 42.1-37641918-119 [24]; влаштування шарів дорожнього 

одягу за технологією холодного ресайклінгу; ліквідації вибоїн методом 

пошарового просочування згідно з ДСТУ-Н Б В.3.2-5; догляду за 

свіжоукладеним бетоном згідно з ДСТУ-Н Б В.2.3-36 тощо. 

6.3 Види робіт, в яких застосовують різні марки бітумних 

емульсій, а також мінімально допустимі температури повітря та 

температури застосування бітумних емульсій наведено в таблиці 3 та 

таблиці 4. 
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Таблиця 3 — Рекомендовані види робіт, що виконують з використанням різних марок катіонних 

бітумних емульсій 

Вид робіт 
Нормативний 

документ 
Марка бітумної 

емульсії 
Температура повітря 

Рекомендована 
температура емульсії, °С 

1 2 3 4 5 

Виконання підґрунтовки — 

ЕКШ-40, ЕКШМ-40, 
ЕКШ-50, ЕКШМ-50, 
EKШ-55, ЕКШМ-55, 

ЕКС-60 

не нижче ніж 10 °С від 10 до 70 

Влаштування 
поверхневої обробки 

ДСТУ-Н Б В.2.3-38 

ЕКШ-50, ЕКШМ-50, 
EKШ-55, ЕКШМ-55, 
EKШ-60, ЕКШМ-60, 
EKШ-65, ЕКШМ-65, 
ЕКШ-70, ЕКШМ-70 

не нижче ніж 5 °С навесні 
та не нижче ніж 10 °С 

восени 
від 15 до 75 

Ліквідація вибоїн 
струменевим методом 

ДСТУ-Н Б В.3.2-5 

ЕКШ-40, ЕКШМ-40, 
EKШ-55, ЕКШМ-55, 
EKШ-60, ЕКШМ-60, 
EKШ-65, ЕКШМ-65, 
ЕКШ-70, ЕКШМ-70  

не нижче ніж 5 °С без 
використання пакета 

зимового устаткування та 
не нижче ніж мінус 5 °С у 
разі використання пакета 

зимового устаткування 

від 30 до 65 

Ліквідація вибоїн 
методом пошарового 
просочування 

ДСТУ-Н Б В.3.2-5 
ЕКШ-50, ЕКШМ-50, 
EKШ-55, ЕКШМ-55, 
EKШ-60, ЕКШМ-60 

не нижче ніж 10 °С від 10 до 60 

Догляд за 
свіжоукладеним бетоном 

ДСТУ-Н Б В.2.3-36 
ЕКШ-40, ЕКШ-50, 

ЕКШ-55 
не нижче ніж 5 °С від 10 до 70 
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Кінець таблиці 3 

1 2 3 4 5 

Приготування чорного 
щебеню 

СОУ 42.1-
37641918-124 [26] 

ЕКС-60, ЕКСМ-60,  
ЕКС-65, ЕКСМ-65 

не нижче ніж 10 °С від 10 до 30 

Просочування шарів 
дорожнього одягу із 
щебеневих сумішей 

ДСТУ-Н Б В.2.3-39 
ЕКС-50, ЕКСМ-50,  
ЕКС-55, ЕКСМ-55,  
ЕКС-60, ЕКСМ-60 

не нижче ніж 5 °С навесні та 
не нижче ніж 10 °С восени 

від 10 до 70 

Влаштування 
тонкошарових покриттів 
із литих емульсійно-
мінеральних сумішей 

СОУ 42.1-
37641918-119 [24] 

ЕКП-60, ЕКПМ-60,  
ЕКП-65, ЕКС-65,  

ЕКПМ-65 та  
ЕКСМ-65 

не нижче ніж 5 °С від 20 до 30 

Влаштування шарів 
дорожнього одягу за 
технологією холодного 
ресайклінгу  

— 

ЕКС-60, ЕКСМ-60,  
ЕКС-65, ЕКСМ-65, 
ЕКП-60, ЕКПМ-60,  
ЕКП-65, ЕКПМ-65 

не нижче ніж 5 °С від 10 до 30 
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Таблиця 4 — Рекомендовані види робіт, що виконують з використанням різних марок аніонних 

бітумних емульсій 

Вид робіт 
Нормативний 

документ 
Марка бітумної 

емульсії 
Температура повітря 

Рекомендована 
температура емульсії, °С 

Виконання підґрунтовки — 
EAШ-50, ЕАШМ-50, 
ЕАШ-60, EAШM-60 

не нижче ніж 20 °С від 20 до 70 

Влаштування 
поверхневої обробки  

ДСТУ-Н Б В.2.3-38 
ЕАШ-60, ЕАШМ-60,  
EAШ-70, ЕАШМ-70 

не нижче ніж 20 °С від 20 до 70 

Догляд за 
свіжоукладеним бетоном 

ДСТУ-Н Б В.2.3-36 
EAШ-50, ЕАШ-60,  
ЕАС-50, ЕАС-60 

не нижче ніж 20 °С від 20 до 70 

Приготування чорного 
щебеню 

СОУ 42.1-
37641918-124 [26] 

ЕАС-50, ЕАСМ-50,  
ЕАС-60, ЕАСМ-60,  
ЕАС-70, ЕАСМ-70 

не нижче ніж 20 °С від 20 до 40 

Просочування шарів 
дорожнього одягу із 
щебеневих сумішей 

ДСТУ-Н Б В.2.3-39 
ЕАС-50, ЕАСМ-50,  
ЕАС-60, ЕАСМ-60 

не нижче ніж 20 °С від 20 до 40 
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7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

 

7.1 Бітумну емульсію транспортують в автогудронаторах, 

бітумовозах, металевих бочках відповідно до вимог ДСТУ 4454. 

7.2 Бітумну емульсію потрібно зберігати в металевих 

резервуарах згідно з ДСТУ 4454 за температури повітря не нижче ніж 

5 °С. Ємності для зберігання повинні бути чистими, без залишків 

дьогтю, бітуму та будь-яких матеріалів кислого чи лужного характеру. 

Щоб запобігти забрудненню бітумної емульсії та випаровуванню з неї 

води, ємності для зберігання бітумної емульсії повинні бути щільно 

закриті. Для запобігання розшаровуванню бітумної емульсії при 

тривалому зберіганні її потрібно періодично перемішувати, 

використовуючи мішалки або шляхом перекачування насосом. 

7.3 Ємності з бітумною емульсією треба зберігати в критих 

складських приміщеннях, на спланованій площадці, захищеній від дії 

прямих сонячних променів, атмосферних опадів відповідно до вимог 

ДСТУ 4454. 

 

8 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 

 

8.1 Бітумні емульсії за ступенем впливу на організм людини 

належать до малонебезпечних речовин. Канцерогенної дії не мають. 

Мають слабку кумулятивну дію. 

Бітуми, що використовують для виробництва бітумних емульсій, 

належать до малонебезпечних речовин і є горючими речовинами з 

температурою займання від 300 °С до 351 °С. При займанні бітуму 

його слід гасити піском, піною або азотом. 

Кислоти та луги належать до небезпечних речовин. 
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8.2 Під час виробництва та застосування бітумних емульсій 

необхідно дотримуватись вимог безпеки згідно з ДСТУ 4044, 

ДСТУ 2904. 

8.3 Концентрація летких шкідливих та небезпечних речовин на 

робочих місцях виробничої зони під час виробництва бітумних емульсії 

не повинна перевищувати гранично допустимі концентрації для: 

аліфатичних амінів — 1 мг/м3; суми насичених, ненасичених 

ароматичних вуглеводнів — 300 мг/м3; парів ксилолу — 50 мг/м3; парів 

толуолу — 50 мг/м3; парів фенолу — 0,3 мг/м3. 

8.4 При тривалій дії парів з концентрацією, що перевищує 

гранично допустиму концентрацію може спостерігатись подразнення 

верхніх дихальних шляхів.  

8.5 Бітумні емульсії — не горючі речовини, не мають 

температури спалахнення та займання. За температури 100 °С бітумні 

емульсії закипають. 

8.6 Закриті приміщення, де проводять роботи з бітумними 

емульсіями або її компонентами, повинні бути обладнані припливно-

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

мікроклімат — згідно з ДСН 3.3.6.042 [17]. 

8.7 Устаткування для виробництва бітумних емульсій повинно 

відповідати вимогам ДСТУ 3273. 

8.8 Рівень шумового навантаження на працюючих під час  

виробництва бітумних емульсій не повинен перевищувати 80,0 дБА 

згідно з ДСН 3.3.6.037 [16]. 

8.9 Освітленість робочих місць повинна відповідати вимогам 

ДБН В.2.5-28 [15], контроль необхідно здійснювати згідно з  

ДСТУ Б В.2.2-6 (ГОСТ 24940). 

8.10 Дільниці та цехи з виробництва бітумних емульсій потрібно  

забезпечувати первинними засобами пожежогасіння згідно з 



прДСТУ 

15 

НАПБ А.01.001 [3] і НАПБ В.01.048 [4]. Експлуатацію вогнегасників 

потрібно здійснювати із дотриманням вимог НАПБ А.01.001 [3], а їх 

технічне обслуговування повинно відповідати вимогам ДСТУ 4297. 

8.11 Електрообладнання дільниць та цехів для виробництва 

бітумних емульсій повинне відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21 [7], 

НПАОП 40.1-1.32 [8]. 

8.12 Електробезпечність цехів або дільниць для виробництва 

бітумних емульсій повинна відповідати вимогам ДСТУ 7237. 

8.13 Працівники, які займаються виробництвом бітумних 

емульсій, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту 

(спеціальним одягом та взуттям, рукавицями, захисними окулярами і 

респіраторами) згідно з НПАОП 0.00-4.01 [5] та НПАОП 63.21-3.03 [9]. 

8.14 При виконанні робіт, пов’язаних із виробництвом бітумних 

емульсій, необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, а саме: 

приймати їжу лише в спеціальних приміщеннях, користуватися 

санітарно-побутовими кабінетами, приймати душ після закінчення 

зміни. 

8.15 До виконання робіт з виробництва бітумних емульсій  

допускаються особи, які пройшли навчання з охорони праці та 

безпечних методів роботи згідно з НПАОП 0.00-4.12 [6], інструктаж з 

техніки безпеки згідно з ДБН А.3.2-2 [10], НАПБ А.01.001 [3] та правил 

санітарної гігієни згідно з ДСН 3.3.6.037 [16], а також медичний огляд. 

Медичні огляди осіб необхідно проводити згідно з порядком, 

встановленим Наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про 

затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій» від 21.05.2007 № 246 [2]. 

8.16 При попаданні бітумної емульсії на шкіру її треба змити 

сильним струменем води, залишки бітуму зняти керосином, 

дизпаливом або прокип’яченою олією, а потім місця, на які потрапила 
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бітумна емульсія, протерти тампоном з вазеліном і промити теплою 

водою з милом.  

 

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

 

9.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність бітумної 

емульсії вимогам цього стандарту за дотримання вимог 

транспортування та зберігання. 

9.2 Гарантійний строк зберігання бітумних емульсій становить 

30 діб від моменту їх виробництва. Для бітумополімерних емульсій, 

вироблених на основі бітуму, модифікованого полімером або 

комплексом добавок, гарантійний строк зберігання становить не 

більше 14 діб від моменту їх виробництва. Для бітумополімерних 

емульсій, вироблених з використанням латексу, гарантійний строк 

зберігання становить 30 діб від моменту їх виробництва. 

9.3 Після перевищення гарантійних строків зберігання бітумну 

емульсію перед використанням потрібно перевірити на відповідність 

вимогам цього стандарту. При невідповідності бітумної емульсії 

вимогам цього стандарту, бітум, виділений з бітумної емульсії, 

використовують згідно з ДБН В.2.3-4 [11]. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

 

1 Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 

від 15.01.2015 № 124-VIII 

2 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 № 846/14113 

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

затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 

№ 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 05.03.2015 за 

№ 252/26697 

4 НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств 

і організацій дорожнього господарства, затверджені наказом Міністерства 

транспорту України від 20.12.1995 

5 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 

6 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 нагляду за охороною праці України від 

26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 

15.02.2005 за № 231/10511 

7 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів, затверджені наказом Державного комітету 
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України по нагляду за охороною праці України від 09.01.1998 № 4, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 10.02.1998 за № 93/2533 

8 НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 

9 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 24.12.2008 № 292, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України від 24.01.2009 № 73/16089 

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

праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення  

(НПАОП 45.2-7.02-12), затверджені наказом Мінрегіонбуду України від 

27.01.2009 р. № 45 

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

Частина II. Будівництво, затверджені наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

21.09.2015 р. № 234 

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

затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 24.04.2018 № 103 

13 ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила 

проектування, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури 

та житлово-комунального господарства України «06» травня 2006 р. № 160 

14 ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування, 

затверджені наказом Мінрегіонбуду України від 11.11.2009 № 484 

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

Природне і штучне освітлення, затверджені наказом Міністерства 

регіонального розвитку та будівництва України від 15.05.2006 № 168 



прДСТУ 

19 

16 ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку 

та інфразвуку, затверджені Постановою Головного Державного лікаря 

України від 01.12.1999 № 37 

17 ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень, затверджені Постановою Головного Державного санітарного 

лікаря України від 01.12.1999 № 42 

18 ГОСТ 2263-79 Натр едкий технический. Технические условия 

19 ГОСТ 6968-76 Кислота уксусная лесохимическая. Технические 

условия 

20 ГОСТ 10678-76 Кислота ортофосфорная термическая. 

Технические условия 

21 ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические 

условия 

22 СОУ 42.1-37641918-067:2011 Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані 

добавками адгезійними. Технічні умови 

23 СОУ 45.2-00018112-069:2011 Бітуми нафтові дорожні в’язкі 

дистиляційні. Технічні умови 

24 СОУ 42.1-37641918-119:2014 Суміші литі емульсійно-мінеральні. 

Технічні умови 

25 СОУ 42.1-37641918-120:2014 Бітуми дорожні для верхніх шарів 

дорожніх покриттів. Технічні умови 

26 СОУ 42.1-37641918-124:2014 Щебінь чорний для дорожніх робіт. 

Технічні умови 

27 EN 13808:2013 Bitumen and bituminous binders — Framework for 

specifying cationic bituminous emulsions 
 

Код згідно з ДК 004: 93.080.20 
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