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Кіріспе
Арнайы құрамдармен сіңіру арқылы бетон жамылғысының алғашқы
қасиеттерін қалпына келтіру жол бетонының тозуы мен бұзылуын
бәсеңдететін алдын алу шаралары болып табылады. Сіңіру жамылғыда
жарықшақтардың, үгілулердің пайда болуын бәсеңдетеді, жұқа жарықшақтар
түріндегі ұсақ ақауларды жоюға мүмкіндік береді.
Сілтілі металлдар фосфаттарының су ерітінділері негізіндегі арнайы
сіңіргіш құрамдар бетонды жамылғы бетінің капиллярлары мен қуыстарына
кіріп, оларды ішінара бітейді және қабырғаларын нығайтады. Сіңіргіш
құрамдар пайдалануға берілгені 1-2 жылдан аспаған бетон жамылғыларына
жағылады, одан кейін 3-5 жылда бір рет қайта өңдеуді талап етеді. Бетон
жамылғысын мұндай сіңіргіш құрамдармен өңдеу жол бетондарының қызмет
мерзімін біршама арттырады.
Арнайы сіңіргіш құрамдарды қолданудың техника-экономикалық
көрсеткіштерін талдау жамылғы бетінде атмосфералық және механикалық
әсерлерге төзімді жамылғының пайда болу есебінен климаттық факторлар
мен көліктік жүктемелер әсерлерінде бетонның бұзылуының алдын алатыны,
сондай-ақ
көктайғаққа
қарсы
материалдар
ретінде
хлоридтерді
пайдаланғанда тотты болдырмайтыны туралы қорытынды жасауға мүмкіндік
береді.
Осы ұсынымдар шетел тәжірибесін және Беларусь Республиксы мен
Қазақстан Республикасында
жүргізілген
тәжірибелі жұмыстардың
нәтижелерін жинақтау негізінде әзірленді.
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1 Қолдану саласы
Осы ұсынымдар ауа райы-климаттық факторлар мен агрессивті көк
тайғаққа қарсы материалдардың әсер етуі кезінде цементбетонды жолдар
жамылғыларының төзімділігін арттыруға арналған арнайы сіңіргішқорғаныш құрамдарға таралады.
Ұсынымдар жол саласында кеңінен қолдануға арналған.
2 Нормативтік сілтемелер
Осы ұсынымдарда қолдану үшін келесі сілтемелік нормативтік құжаттар
қажет:
ҚР СТ МЕМСТ 12.4.026- 2002 Еңбек қауіпсіздігінің стандарттары
жүйесі. Сигнал түстер, қауіпсіздік белгілері және сигнал таңбалар. Жалпы
техникалық шарттар және қолдану тәртібі.
МЕМСТ 8.332-2013 Мемлекеттік өлшем бірліктерін қамтамасыз ету
жүйесі. Жарықты өлшеу. Күндізгі көру үшін біртүсті сәулеленудің
салыстырмалы спектрлі жарықтық тиімділігінін мәні. Жалпы ережелер.
МЕМСТ 8.579-2002 Мемлекеттік өлшем бірліктерін қамтамасыз ету
жүйесі. Кез келген түрдегі қаптамадағы өлшеніп оралған тауарларды шығару,
өлшеп орау, сату және импорттау кезінде олардың қойылпатын талаптар.
МЕМСТ 12.1.005-88 Еңбек қауіпсіздігінің стандарттары жүйесі. Жұмыс
аймағының ауасына қойылатын санитарлық-гигиеналық жалпы талаптар.
МЕМСТ 12.1.007-76 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Зиянды
заттар. Жіктелуі және жалпы қауіпсіздік талаптары.
МЕМСТ 12.1.014-84 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмыс
аймағының ауасы. Зиянды заттардың шоғырлануын индикаторлық
түтікшелермен өлшеу әдісі.
МЕМСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Еңбек қауіпсіздігінің стандарттары
жүйесі. Өртжарылу қауіпті заттар мен материалдар. Көрсеткіштер
номенклатурасы және оларды анықтау әдістері.
МЕМСТ 12.4.010-75 Еңбек қауіпсіздігінің стандарттары жүйесі. Жеке
қорғаныс құралдары. Арнайы қолғаптар. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 12.4.111-82 Еңбек қауіпсіздігінің стандарттары жүйесі.
(ЕҚСЖ). Мұнай және мұнай өнімдерінен қорғауға арналған ерлер
костюмдері. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 12.4.112-82 Еңбек қауіпсіздігінің стандарттары жүйесі. Мұнай
және мұнай өнімдерінен қорғауға арналған әйелдер костюмдері. Техникалық
шарттар.
МЕМСТ 12.4.013-85 Еңбек қауіпсіздігінің стандарттары жүйесі.
Қорғаныс көзілдіріктері. Жалпы техникалық шарттар.
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МЕМСТ 12.4.021-75 Еңбек қауіпсіздігінің стандарттары жүйесі.
Желдету жүйелері. Жалпы талаптар.
МЕМСТ 12.4.137-84 Мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан,
сілтілерден, уытты емес және жарылу қауіпі бар шаңдардан қорғауға
арналған арнайы бұлғары аяқкиім. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 17.1.3.05-82 Табиғатты қорғау. Жер үсті және жер асты
суларын мұнаймен және мұнай өнімдерімен ластанудан қорғауға қойылатын
жалпы талаптар.
МЕМСТ
17.1.3.07-82
Табиғатты
қорғау.
Гидросфера.
Су
қоймаларындағы су мен ағын сулардың сапасын бақылау ережелері.
МЕМСТ 17.1.3.13-86 Табиғатты қорғау. Гидросфера. Жер үсті суларын
қорғауға қойылатын жалпы талаптар.
МЕМСТ 17.2.3.01-86 Табиғатты қорғау. Атмосфера. Елді мекендер
ауасының сапасын бақылау ережелері.
МЕМСТ 17.2.3.02-78 Табиғатты қорғау. Атмосфера. Өнеркәсіптік
кәсіпорындар
тарапынан
ластаушы
заттардың
рұқсат
етілетін
шығарындыларын анықтау ережелері.
МЕМСТ 17.4.3.04-85 Табиғатты қорғау. Топырақтар. Ластаушы
заттарды анықтау тәсілдеріне қойылатын жалпы талаптар.
МЕМСТ 3885-73 Реактивтер және аса таза заттар. Қабылдау,
сынамалдары іріктеу, өлшеп салу, қаптау, таңбалау, тасымалдау және сақтау
ережелері.
МЕМСТ 6247-79 Ернеушісі бар тегістейтін құрсаудағы дәнекерленген
болат бөшкелер.
МЕМСТ 14192-96 Жүктерді таңбалау.
МЕМСТ 17366-80 Химия өнімдеріне арналған қалың бүйірлі
дәнекерленген болат бөшкелер. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 18995.1-73 Сұйық химиялық өнімдер. Тығыздығын анықтау
әдістері.
МЕМСТ 19007-73 Лак және бояу материалдары. Қату уақыты мен
дәрежесін анықтау әдісі.
МЕМСТ 19433.3-2010 Қауіпті жүктер. Таңбалау.
МЕМСТ 30108-94
Құрылыс материалдары және
бұйымдары.
Радионуклидтердің меншікті тиімді белсенділігін анықтау.
МЕМСТ 33776-2016 Қоршаған ортаға қауіп төндіретін химия өнімдерін
сынау әдістері. pH, қышқылдығын және сілтілігін анықтау.
Ескерту – Осы ұсынымдарды қолдану кезінде ағымдағы жылдың 1-қаңтардағы күйі бойынша
жасалған «Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар» көрсеткіші бойынша, және де ағымдағы жылда
жарияланған тиісті ақпараттық көрсеткіштер бойынша сілтемелік стандарттардың әрекет етуін тексеру қажет.
Егер сілтемелік құжат ауыстырылған (өзгертілген) болса, онда осы ұсынымдарды пайдалану кезінде
ауыстырылған (өзгертілген) стандартты нұсқау етіп қолдану қажет. Егер сілтемелік құжат ауыстырылмай күші
жойылған болса, онда оған сілтеме берілген ереже осы сілтемені қозғамай қатысты қолданылады.
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3 Терминдер мен анықтамалар, қысқартылған сөздер
3.1 Осы ұсынымдарда тиісті анытамасы бар келесі анықтамалар
қолданылды:
Арнайы сіңіргіш-қорғаныш құрамдар - бетон жамылғысына еніп,
арнайы іріктелген химиялық құрамының арқасында оның бұзылуын
болдырмайтын заттар.
Ескерту: Сіңіргіш-қорғаныш құрамдарға «Строп», «Строп-М» сауда атауы бар
материалдар жатады.

Сіңірудің тиімділік коэффициенті - өңделмеген сынамалардың
(керндердің) су сіңіргіштігінің сіңіргіш құрамдармен өңделген сынамаларға
ара қатынасы.
Су сіңіргіштік – материалдың кеуектілігін сипаттайтын шама. Су
сіңіргіштіктің шамасы деп вакуумдағы сынамалардың сіңірген суының
мөлшері (қуыстардың сумен толық толуы) және оның бастапқы көлемінен
немесе массасынан пайыздардағы көрінісі қабылданады.
3.2 Осы ұсынымдарда келесі қысқартылған сөздер қолданылады:
ШРК - шекті рұқсат етілген концентрация;
ЫБҚД - ықпал етудің болжалды қауіпсіздік деңгейі.
4 Жалпы ережелер
4.1 Қорғаныш құрам ретінде жолдың бетінде ақ дақтар пайда болғанға
дейін ұсталатын фосфор қышқылы негізіндегі ерітінді қолданылады, одан
кейін бет 1м2 жамылғыға 0,3 кг-нан 0,5 кг-ға дейін ерітінді шығынымен
10-15 % кальций гидроксидінің ерітіндісімен өңделеді, нәтижесінде
цементбетонның аязға төзімділігі артады және цементбетон жалдары
жамылғыларының айныма таңбалы температуралары ықпал еткенде жарық
шағылыстыру қасиеті артады.
Құрам алдымен бетон құрамында кальций иондарымен өзара
әрекеттеседі, ал әрекеттеспейтін бөлігі ақ дақтар түрінде бетон
капиллярларының қуыстарында жинақталады. Одан кейін натрийдың
әрекеттеспейтін фосфаттары өңдеуге арналған ерітінді құрамындағы кальций
иондарымен өзара әрекеттеседі. Осылайша, бетон қуыстарында жаңадан
пайда болған цементті таспен берік ерітінді қалыптасады және оларды аз
еритін кальций гидрофосфаттарымен толтыру агрессивті көк тайғаққа қарсы
реагенттердің ықпалында цементбетонның аязға төзімділігін арттыруды
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қамтамасыз етеді. Кальций гидрофосфаты ақ түске ие, ол өңделген беттің
жарық шағылыстыруын арттыруға мүмкіндік береді және бетон
тақталарының күн сәулесінен қызып кетуден қорғайды, жол жамылғысында
ақаулардың пайда болуы мен бұзылуына алып келетін жылулық
деформациялануын төмендетеді. Кальций гидрофосфаттары цементбетон
қуыстарында цементті таспен берік байланысты болғандықтан, көк тайғаққа
қарсы материалдар ерітінділерінде (көп таралған натрий хлориді негізінде)
қайта-қайта тоңу-еру кезінде олар бұзылмайды, сол арқылы айныма таңбалы
температуралары ықпал еткенде жарық шағылыстыруға төзімділігін
арттырады.
«Строп-М» сіңіргіш-қорғаныш құрамы бетонның кеуектік құрылымын
өзгертпейді, сол арқылы ылғалдың таралу үдерісіне жол бермейді.
«Строп-М» құрамымен өңдеу Са(ОН)2 шайылуын 60 %-дан
70%-ға дейін төмендетеді және бетонның тоттың алғашқы белгілеріне
төзімділігін арттырады.
4.2 Бетон жамылғысының пайдалану сапаларын ұстап тұру үшін
3-5 жылда сіңіргіш құраммен қайта өңдеу жұмыстарын жүргізу ұсынылады.
4.3 Арнайы сіңіргіш құрамдар 8 мм-ден аса ашылған тозу жарықшақтар
торы, сораптар, бұзылулар және орташа және күрделі жөндеуді талап ететін
басқа да деформациялар болғанда қолданылмайды.
4.4 Арнайы сіңіргіш құрамдар бетонды жамылғының бетіне дәстүрлі
әдіспен сұйық түрлендіргіштерді құю тәсілімен үлестіріледі, ал үлкен
телімдерде қолмен жағылады.
5 Арнайы сіңіргіш құрамдарға қойылатын техникалық талаптар
5.1 Арнайы сіңіргіш құрамдарға қойылатын талаптар 1-кестеде
келтірілген.
1-кесте - Арнайы сіңіргіш құрамдарға қойылатын талаптар
Көрсеткіштің атауы
1 Сыртқы түрі
2 Сутек көрсеткіші (рН), бірлік
3 200 С тығыздығы, кГ/м3
4 20 ± 2°С температурада қабықшаның кебу
уақыты
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5.2 Бетон жамылғыларын сіңдірудің тиімділік коэффициенті 1,1-ден кем
болмауы қажет.
5.3 Бетон жамылғыларын өңдеу үшін қолданылатын арнайы сіңіргіш
құрамдар [1] талаптарына, белгілі тәртіпте бекітілген норматвитік
құжаттардың талаптарына сәйкес келуі, олардың сапасы мен қауіпсіздігін
растайтын құжаттармен сүйемелденуі және Қазақстан Республикасының
немесе Кеден одағына мүше елдердің санитарлық-эпидемиологиялық
бақылау бойынша уәкілетті органы тарапынан қолдануға рұқсат етілуі қажет.
5.4 Қаптама
5.4.1 «Стром-М» құрамының қаптамасы [2], МЕМСТ 8.579 талаптарына
сәйкес келуі қажет.
5.4.2 Өнімдер МЕМСТ6247, МЕМСТ 17366 бойынша болат бөшкелерге
немесе полиэтиленді бөшкелерге қапталады.
5.4.3 Тұтынушымен келісе отырып, өнімді таза салмағының нақтылы
көрсеткіші басқа қаптамаға және сілтіге төзімді ыдыстарға қаптауға болады.
5.5 Таңбалау
5.5.1 Өнімдерді таңбалау [3] талаптарына сәйкес келуі қажет.
5.5.2 Әрбір қаптамаға мемлекеттік және орыс тілдеріндегі заттаңба
жабыстырылуы немесе бекітілуі қажет.
5.5.3 Қапталған өнімді сипаттайтын таңба келесі мәліметтерден тұрады:
- өнімнің атауы және оның негізгі тағайындалуы;
- дайындаушы кәсіпорынның атауы, орналасқан орны (заңды
мекенжайы, елі);
- таза салмағы және брутто;
- дайындалған күні;
- кепілдікті сақтау мерзімі;
- топтаманың нөмірі;
- осы ұсынымдардың белгіленуі;
- сақтаудың, тасымалдаудың, пайдаланудың, жоюдың (қажет болғанда)
қауіпсіздік ережелері мен шарттары.
5.5.4 Көліктік таңбалануы ҚР СТ МЕМСТ Р 12.4.026 талаптарына сәйкес
«Жоғары», «герметикалық қаптама» манипуляциялық таңбаларды көрсете
отырып, МЕМСТ 14192, МЕМСТ 19433.3 бойынша жүргізіледі.
5.5.5 Таңба анық және оңай оқылуы қажет. Таңбаны жағу құралдары мен
тәсілдері өнімнің айналымы және пайдалану барысында орнықтылығы мен
сақталып қалуын қамтамасыз ету қажет.
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6 Бетон жамылғыларды арнайы сіңіргіш құрамдармен өңдеу
жұмыстарын жүргізу технологиясы
6.1 Дайындық жұмыстары
Бетон жамылғының бетін механикалық қылшағы бар жол машинасының
көмегімен тазалау қажет, қажет болғанда суарып жуатын машинамен жуу
немесе компрессормен үрлеу қажет.
6.2 Жұмыстар жүргізу
6.2.1 Сіңіргіш құрамды үлестіру жұмыстары қоршаған ортаның
температурасы 10 °С төмен және 35 °С жоғары болмағанда, салыстырмалы
ылғалдылық 80 % аспағанда, тек құрғақ жамылғыда жүргізіледі.
6.2.2 Арнайы сіңіргіш құрамдардың шығыны бетон жамылғының күйіне
байланысты. Сіңіргіш құрамдардың ұсынылатын шығыны – өңделетін бетон
жамылғының бетінде 350-ден 500 г/м2. Құрамды 2 рет жүріп өту арқылы бір
рет жүрір өткенде 150-250 г/м2 шығынымен жағуға болады. Қайта өңдеу
жағылған құрам толық сіңгеннен кейін жүргізіледі, бірақ алдыңғы өңдеуден
кейін кемінде 2-3 сағат өтуі қажет. Кальций гидроксидінің сілтісізденуінен
қорғаудың максималды тиімділігіне бетон жамылғыны «Строп-М»
құрамымен біртіндеп екі және үш рет жаққаннан кейін қол жеткізуге болады.
Бетон өңделгеннен кейін бөлініп шыққан кальций гидроксидінің мөлшері
күрт қысқарады, 40 минуттан кейін кей жерлерде бетон бетінде тұздың ақ
қағы пайда болып (ақ дақтардың пайда болуы), құрамның кебуі байқалады.
Фосфат ерітіндісі жағылып, 8 сағаттан кейін жамылғы 10 %-ды кальций
гидроксидінің ерітіндісімен 1м2 жамылғыға 0,5 кг ерітінді шығынымен
өңделеді.
6.2.3 Құрам жамылғыға материалдың шығынын тиянақтай отырып,
берілген дәлдікте және тозаңдатудың тұрақты нормасын 5000-нан
8000 м2/сағ. дейін қамтамасыз ететін арнайы машинамен жағылады. Алдын
анықталған шығын нормасымен құрамды біркелкі үлестіре алатын суарып
жуатын машинаны немесе басқа үлестіргішті қолдануға рұқсат етіледі.
6.2.4 Сіңіргіш-қорғаныш құрамды біртекті және дәл үлестіре алатын
басқа да, оның ішінде қол машиналары мен аспаптарын қолдануға болады.
6.2.5 Қозғалысты ашу.
6.2.5.1 Арнайы сіңіргіш құрамдарды үлетіргеннен кейін 20 ºС төмен
емес температурада 2 сағаттан кейін, одан төмен температураларда сіңіргішқорғаныш құрам толық кепкенге дейін және бетте сұйықтық болмағанда
3 сағаттан астам уақытта қозғалысты ашуға болады.
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6.2.5.2 Автомобиль көлігінің қозғалыс жылдамдығы көлік қозғалысының
жылдамдық режиміне қойылатын жалпы талаптармен реттеледі.
7 Сапаны бақылау
7.1 Кіруді бақылау
Арнайы сіңіргіш құрамдар келіп түскенде әкеленетін топтаманың кіруі
бақыладанады.
Кіруді бақылағанда құрамның сыртқы түрі мен түсі көзбен, сутек
көрсеткіші МЕМСТ 33776 бойынша, құрамның тығыздығы МЕМСТ 18995.1
бойынша, кебу уақыты МЕМСТ 19007 бойынша анықталады. Сіңіргіш
құрамдарды сынаудың кезеңділігі 120 тонна топтамаға кемінде 1 рет.
7.2 Жұмыстар сапасын операциялық бақылау
7.2.1 Жұмыстар жүргізгенде бетонның сіңіргіш құрамдармен өңдеуге
дайындығы көзбен бақыланады:
- жамылғы ақауларын бітеу;
- бетон жамылғының күйі (құрғақ болуы қажет);
- сіңірудің тиімділік коэффициентін есептеу үшін өңделмеген бетон
жамылғысының жоғарғы қабатынан керндер алынады (7000 м2 жерден
3 керн).
7.2.2 Сіңіргіш құрамның жұмысқа қабілеттілігін анықтау үшін
А қосымшасында келтірілген әдістеме бойынша сіңірудің тиімділік
коэффициенті анықталады.
7.2.3 Арнайы сіңіргіш құрамдармен бетон жамылғыны өңдеу
жұмыстарын жүргізгенде олардың 1 м2 алаңға кететін шығыны бетон
жамылғының күйі мен ауа температурасына байланысты анықталады.
7.2.4 «СТРОП-М» құрамымен өңделген цементбетонды жамылғының
жарық шағылыстыруы МЕМСТ 8.332, «Фотоэлектрлік жарқыл өлшегіш
БФ5М-45/45» аспабымен бағаланады.
Өңделген телімде өңделмеген телімге қарағанда жарықтың шағылысуы
38-70% жоғары болады.
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8 Бетон жамылғыларына арналған арнайы сіңіргіш құрамдарды
қолданудың техника-экономикалық негіздемесі
8.1. 1 м2 жамылғыға сіңіргіш құрамдарды құю құнын анықтау
бойынша жалпы ережелер.
Сіңіргіш құрамдарды құю жұмыстарының құнын [4] негізінде анықтау
қажет.
Жұмыстар құны ресурстық әдіспен есептелген.
Сіңіргіш құрамды жағудың құны баға белгілеу бойынша
2
1 м жамылғыға анықталған. «Строп-М»
материалының құны баға
белгілеуде прайс-лист бойынша қабылданған, себебі оның құны ресурстық
әдіске арналған баға белгілеу құжаттарының нормативтік базасында жоқ.
Материалдар шығынын осы ұсынымдардың сіңіргіш материал
құрамының мәліметтерінен алып қабылдау қажет.
Есептеу нәтижесінде алынған сіңіргіш құрамды құю құны бағалардың
2018 жылғы ағымдағы деңгейінде анықталды. Құнын басқа деңгейге
ауыстыру үшін сметалық құжаттаманы (жергілікті сметаны) бағалардың
есептеліп отырған деңгейіне қайта есептеу қажет немесе жоспарлағанда –
жергілікті сметаны 2018 жылғы бағалар деңгейінен ағымдағы бағалар
деңгейіне айлық есептік көрсеткішін өзгерту индексі (Аекө) арқылы жүзеге
асырылады. Бұл индексті 2018 жылғы ұсынылған бағаға қабылдау қажет.
2019 жылға арналған айлық есептік көрсеткішін өзгерту индексі 2018 жылы
1,05 (Аекө=2525/2405) құрайды.
«Строп-М» сіңіргіш құрамын бетон бетіне құю құнын есептеу
нәтижелері бойынша ҚҚС есептегенде 1 м2 жамылғыға 326,52 теңгені
құрады.
Сіңіргіш құрамдарды қолданудың әлемдік және отандық тәжірибеден
белгілі болғандай, арнайы сіңіргіш құрамдармен қорғаныс қабатын жүйелі
түрде жағу цементбетонды жол жамылғысын жөндеусіз пайдалану мерзімін
ұзартуға мүмкіндік береді.
Арнайы сіңіргіш құрамдарды қолданудың техника-экономикалық
көрсеткіштерін талдау жамылғыны уақытылы өңдеу оның саңылаусыздану
есебінен жамылғыда жарықшақтардың пайда болуының және цементбетон
жамылғылардың одан әрі бұзылмауының алдын алатыны туралы қорытынды
жасауға мүмкіндік береді. Сіңіргіш құрамдарды қолданып, жамылғының
қорғаныш қабатын төсеу жұмыстарын жүргізгенде құны қымбат жолқұрылыс материалдары (шағыл тас, битум) қолданылмайды, кедір-бұдырлы
беттік өңдеу үшін дәстүрлі машиналар мен мамандар жасағын қажет етпейді.
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«Строп-М» арнайы сіңіргіш құрамдарын құю әдісімен цементбетон
жамылғының қорғаныш қабатын есептеу бойынша жергілікте смета
Б қосымшасында келтірілген.
9 Қауіпсіздік талаптары
«Строп-М» құрамын дайындау, тасымалдау және онымн цементбетонды
жамылғыны өңдеу жұмыстары кезінде МЕМСТ 12.1.005, МЕМСТ 12.1.007,
[1], [5], [6], [7] қарастырылған қауіпсіздік техникасының талаптарын
қамтамасыз ету қажет.
Ағымдағы жөндеу (профилактикалық) жұмыстары үшін қолданылатын
арнайы сіңіргіш құрамдар санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды
жүргізілгеннен және алынғаннан кейін қолданылуы қажет.
Арнайы сіңіргіш құрамдарды дайындауға арналған шикізаттағы табиғи
радионуклидтедің меншікті тиімді белсенділігі МЕМСТ 30108 мен
радиациялық қауіпсіздік нормаларына [7] сәйкес 2-кестеде келтірілген
мәндерден аспауы қажет.
2-кесте - Табиғи радионуклидтедің меншікті тиімді белсенділігі
Құрылыс
материалдарының тобы

Меншікті тиімді белсенділігі
(А эфф ), Бк/кг

Қолдану саласы

II

740 көп емес

III

1500 көп емес

Елді мекен аумақтары мен
перспективалық құрылыс
аймақтарындағы жол
құрылысында қолданылатын
материалдар үшін
Елді мекендерден тыс
салынатын жол
құрылысында қолданылатын
материалдар үшін

Жұмыс аймағы мен елді мекендердің ауасында зиянды заттардың шекті
рұқсат етілетін концентрация (ШРК) 3-кестеде келтірілген нормативтерден
аспауы қажет.
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3-кесте - Жұмыс аймағы мен елді мекендердің ауасында зиянды
заттардың шекті рұқсат етілетін концентрация (ШРК)
Заттың атауы

Азот диоксиді
Бенз(a)пирен
Күкірт диоксид
Натрий
фосфаттары
Кальций
гидроксиді

ШРК, МЕМСТ 12.1.005 бойынша мг/м2, [8]
Елді мекендердің
Жұмыс
аймағының
атмосфералық ауасында
ауасындағы
ШРК
(ж.а.)
Максималд Орташа
ы бір реттік тәуліктік
(м.б)
(о.т)
0,2
0,04
2
0,1 мкг/100м3
0,00015
0,125
0,1
10
5
10-орташа тәуліктік
30- максималды
5
50

Қауіптілік
класы
(МЕМСТ
12.1.007)

2
1
3
3
3

Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың мөлшері тоқсанына
кеміне 1 рет анықталады.
МЕМСТ 12.1.044 сәйкес арнайы сіңіргіш құрамдар жанбайтын
сұйықтық болып табылады.
Арнайы сіңіргіш құрамдар теріге, тыныс алу мүшелері мен көздің
шырышты қабықтарына әлсіз тітіркену ықпалын тигізеді. Сезімталдық
қасиеттері жоқ.
Өндіріс өнімдері теріге немесе шырышты қабықшаға тиіп кеткен
жағдайда, оны ағын сумен жуу қажет.
Арнайы сіңіргіш құрамдарды өндірумен немесе қолданумен
айналысатын тұлғалар МЕМСТ 12.4.111 және МЕМСТ 12.4.112 бойынша
жеке қорғаныс құралдарымен, оның ішінде киіммен, МЕМСТ 12.4.137 сәйкес
аяқкиіммен, МЕМСТ 12.4.010 бойынша өткізбейтін резеңке қолғаптармен,
МЕМСТ 12.4.013 бойынша тығыз орналасатын көзәйнектермен,
жұмысшыларды зиянды өндірістік факторлардан қорғауды қамтамасыз
ететін тыныс алу мүшелерін қорғайтын жеке құралдармен (респиратор)
қамтамасыз етілуі қажет.
Арнайы сіңіргіш құрамдарды шығарумен және бетондарды және одан
жасалған бұйымдарды өңдеу кезінде оларды қолданумен айналыстаны
барлық тұлғалар белгіленген тәртіпте жұмысқа кіру алдында алдын ала және
мерзімімен медициналық тексеруден өтуі қажет.
Жеке гигиенаға арнайы талаптар қойылмайды.
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10 Қоршаған ортаны қорғау талаптары
Арнайы сіңіргіш құрамдарды дайындағанда және пайдаланғанда
МЕМСТ 17.1.3.05, МЕМСТ 17.1.3.07, МЕМСТ 17.1.3.13, МЕМСТ 17.2.3.01,
МЕМСТ 17.2.3.02, МЕМСТ 17.4.3.04, [1], [8], [9], [10], [11] құжаттарының
талаптарында қарастырылған қоршаған ортаны қорғау шараларын
басшылыққа алу қажет.
Арнайы сіңіргіш құрамдарды дайындау кезінде атмосфераға зиянды
заттар шығарылмайды, қатты қалдықтар мен ақпа сулар болмайды.
Табиғатты қорғау және табиғат қорларын тиімді пайдалану шаралары
арнайы сіңіргіш құрамдарды шығарғанда, сақтағанда және тасымалдағанда
зиянды
әсерлерді
төмендетуді
қарастырады,
ол
жабдықтарды,
коммуникацияларды, қаптама ыдыстарды тұмшалаудан, шығып кету мен
төгілуді уақытылы тоқтатудан тұрады.
Қоршаған ортаға зиянды әсерін тигізбеу мақсатында арнайы сіңіргіш
құрамдарды шаруашылық-ауыз су, мәдениет-тұрмыстық және балық
шаруашылығы мақсаттарында қолданылатын жер үстіндегі су қоймаларына
құюға қатаң тиім салынады.
Атмосфераға шығарылатын зиянды заттарды өлшеу әдістері мен
құралдары, бақылау ережелері МЕМСТ 17.2.3.01 және МЕМСТ 17.2.3.02
талаптарының орындалуын қамтамасыз етуі қажет.
Қоршаған ортаны мейлінше аз ластаудың негізгі шарты технологиялық
ережелерді, өндіріс қағидаларын сақтау болып табылады.
11 Сақтау және тасымалдау
Арнайы сіңіргіш құрамдарды сақтау мерзімі 1 жыл. Арнайы сіңіргіш
құрамдарды сақтау және тасымалдау МЕМСТ 3885 сәйкес жүзеге
асырылады. Сақтаудың кепілдікті мерзімі өткеннен кейін өнім пайдалану
алдында сапасы осы ұсынымдардың талаптарына сәйкес келуін анықтауүшін
тексерілуі және ұзақ сақталғаннан кейін шөгінді толық ерігінге дейін
қарқынды араластырылуы қажет.
Қоймаларға, айлақтарға және III топтағы жүктерді сақтау орындарына
арналған санитарлық-қорғау аймағы [8] талаптарына сәйкес келуі қажет.
Арнайы сіңіргіш құрамдарды көлік қаптамасында немесе тұмшаланып
жабылған қаптама ыдыстарда үсті жабылған желдетілетін, тікелей күн
сәулесі түспейтін қоймаларда МЕМСТ 12.1.004 талаптарына сәйкес
табандықтарда сақталады. Басқа заттармен және материалдармен бірге
тасымалдау және сақтау МЕМСТ 12.1.004 талаптарына сәйкес жүргізіледі.
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Арнайы сіңіргіш құрамдар жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес
автокөлік немесе теміржол көлігімен тұмшаланып қапталған бөшкелерде
тасымалданады.
12 Дайындаушы кепілдіктері
Дайындаушы арнайы сіңіргіш құрамдардың сақтау және тасымалдау
шарттарын сақтағанда осы ұсынымдардың талаптарына сәйкес келуіне
кепілдік беруі қажет.
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А қосымшасы
(міндетті)
Тиімділік коэффициентін анықтау
А.1 Сынақ жүргізуге дайындау
Жұмыстар жүргізілгеннен кейін бір тәуліктен ерте емес мерзімде
сіңіргіш құрам құйылғанға дейін кемінде үш сынама (керн) іріктелінеді.
Сіңіргіш құрам құйылғанға дейінгі іріктелген сынамалар бақылау
сынамалары болып табылады және салыстырмалы бағалау үшін қажет.
Ескерту - Керндер сіңдірілгенге дейін және сіңдірілгеннен кейін сол бір жерден
15-30 см арақашықтықта алынуы қажет.

Сынамалар (керндер) 3 сағат бойы (60+5) ºС температурада кептіргіш
шкафта кептіріледі. Одан кейін әрбір сынама жіппен (сыммен) байланып,
5-10 секундқа 120-130 ºС температураға дейін қыздырылған маркасы
БНД 70/100, БНД 100/130 төмен емес битумға сынаманың үстіңгі жағы ғана
ашық қалатындай етіп батырылады. Сынама алынады, битумның
қалдықтарының ағып шығуына мүмкіндік беріледі, ауада 18 ºС-ден 20 ºС-ге
дейінгі температурада 2 сағаттан кем емес аралығында ұсталады.
А.2 Сынақ жүргізу
Сіңдірілгенге дейінгі және сіңдірілгеннен кейінгі дайындалған керндер
ҚР СТ 1218 сәйкес суға қанығуын анықтау үшін сыналады.
А.3 Нәтижелерді өңдеу
Цементбетон жамылғыны сіңдірудің тиімділік коэффициенті төмендегі
формуламен есептелінеді:
Кэф = W1/W2,

(А.1)

мұнда W1- сіңіргіш құраммен өңделгенге дейінгі сынамалардың суға
қанығуы;
W2- жұмыстар жүргізілгеннен кейінгі сынамалардың суға қанығуы.
Цементбетон жамылғыларды сіңдіру тиімділігінің коэффициенті
орташа арифметикалық нәтижелер ретінде кемінде үш сынақтан анықталады.
Ескерту - Сынақ нәтижелердің дұрыс болуы үшін егеуқұм қағазымен сіңіргіш
құрамның жоғарғы қабықшасын алу және суға қанығуын анықтау үшін қайта сынау
қажет. Егер нәтижелер өзгермесе, онда сіңірудің өткізгіштік қабілеті расталады.
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Күту. Жол төсемесі. Цементбетон жамылғының қорғаныс қабатын «Строп-М» арнайы сіңіргіш құрамды құю әдісімен төсеу.
(жұмыстар мен шығындар атауы)
2018 жылғы бағаларды жасалды
Саны

№
р/б

Нормалар
шифрі,
ресурстың
коды

Жұмыстар мен
шығындар атауы

Өлшем
бірлігі

1

2

3

4

25

СРД 62-0101

Цементбетон
жамылғының
қорғаныс
қабатын «СтропМ» арнайы
сіңіргіш құрамды
құю әдісімен
төсеу, екі жүріп
өткенде, бір
жүріп өткенде
0,5 кг

1м2
жамылғы

1

Құрылысшыжұмысшылардың
еңбек шығындары,
оның ішінде:

бір
өлшем
бірлігіне

жоба
бойынша
5

1

Бір бірліктің құны, теңге
машиналарды
Барлығы
пайдалану

Общая стоимость, тенге
машиналарды
материалдар
пайдалану

Барлығы

Үстеме
шығындар,
теңге

құрылысшыжұмысшылардың еңбек ақы

оның ішінде
машинисттердің
еңбек ақы

құрылысшыжұмысшылардың еңбек ақы

оның ішінде
машинисттердің
еңбек ақы

жабдық, жиһаз,
құрал-сайман

Сметалық
пайда,
тенге

6

7

8

9

10

11

257,63
0,00

13,88
6,96

258
0

14
7

244

ҮШ мен
СП барлық
құны,
теңге
12

12
22

адам-с

17

292
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№2-1 жергілікті сметаның жалғасы
2

2320102110201

Машианалар
еңбегініңшығындары, оның
ішінде:

адам-с

Суарып жуатын машина,
Кэ=1,65

маш.-с

5 дәрежелі машинисттердің
еңбек шығындары, экипаж
1 адам (к=1,25)

2320102020102

Автогудрондауыш,7000л,к=0,92

дәрежелі машинисттердің
еңбек шығындары, экипаж 2
адам (к=1,25)
3
прайс

0,0006

0,001

4087

4,05

0,0006

0,001

1465

1,10

0,0008

0,001

3903

2,87

адам-с

0,0016

0,002

2930

5,86

т

0,00100

0,001

243750,00

243,75

адам-с

маш.-с

Материалдар
«Строп-М»

СМЕТА БОЙЫНША
БАРЛЫҒЫ 25 т.:
Жалпы құрылыс жұмыстарының құны

243,75

Теңге

258
0

Теңге

258

Барлық еңбек ақылары
Теңге

Нормативтік еңбек сыйымдылығы

адам-с

ҚҚС есептемегенде смета бойынша
БАРЛЫҒЫ:
ҚҚС есептегенде смета бойынша
БАРЛЫҒЫ -12%:

19

18

12
22

292

Теңге
Теңге

244
0
12
1

адам-с

Теңге

22

Теңге

292

Теңге

326,52
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Сметалық пайда-8%

244
0

7

Материалдар
Үстеме шығындар-177%
еңбек ақы-9%
Нормативтік еңбек
сыйымдылығы-0,05%

14
7
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топыраққа және олардың қауіпсіздігіне, қалалық және ауылдық елді
мекендердің аумақтарын күтіп-ұстауға, адамға әсер ететін физикалық
факторлардың көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 25.01.2012 жылғы №168 қаулысымен
бекітілген.
[6] «Өндірістік объектілердің санитариялық-қорғаныш аймағын белгілеу
бойынша
санитариялық-эпидемиологиялық
талаптар»
санитариялық
қағидалары. ҚР ҰЭМ Министрінің 20.03.2015 ж. № 237 бұйрығымен
бекітілген.
[7] «Радиациялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етуге
қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 27.03.2015 ж.
№ 261 бұйрығымен бекітілген.
[8] Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі.
[9] Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаға,
топыраққа және олардың қауіпсіздігіне, қалалық және ауылдық елді
мекендердің аумақтарын күтіп-ұстауға, адамға әсер ететін физикалық
факторлардың көздерімен жұмыс істеу жағдайларына арналған гигиеналық
нормативтер. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің
28.02.2015 ж. № 168 бұйрығымен бекітілген.
[10] ҚР ЕР 218-21-02 Қазақстан Республикасында автомобиль жолдарын
салу, қайта салу, жөндеу және күтіп ұстау кезінде қоршаған ортаны қорғау
бойынша нұсқаулық, Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар
министрлігімен бекітілген.
[11] ҚР ҚНжЕ 1.03-05-2001 Еңбекті қорғау және құрылыстағы
қауіпсіздік техникасы.
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Введение
Восстановление первоначальных свойств бетонного покрытия способом
пропитки
специальными
составами
является
профилактическим
мероприятием, замедляющим старение и разрушение дорожного бетона.
Пропитка существенно замедляет появление на нем трещин, выкрашивания,
позволяет устранить мелкие дефекты в виде тонких трещин.
Специальные пропиточные составы на основе водных растворов
фосфатов щелочных металлов проникают в капилляры и поры поверхности
бетонного покрытия и осуществляют их частичное кольматирование и
укрепление стенок. Пропиточные составы наносят на бетонные покрытия,
как правило, со сроком эксплуатации не более 1 - 2 лет, после чего требуется
повторная пропитка не реже одного раза в течение 3-5 лет. Обработка
бетонного покрытия такими пропиточными составами существенно
увеличивает срок службы дорожных бетонов.
Анализ технико-экономических показателей применения специальных
пропиточных составов позволяет сделать вывод о том, что своевременная
обработка дорожных цементобетонных покрытий защитными составами
позволяет предупредить разрушение бетона под действием климатических
факторов и транспортной нагрузки за счет образования на его поверхности
химически связанного с ней устойчивого к атмосферным и механическим
воздействиям покрытия, а также препятствует их коррозии при
использовании хлоридов в качестве противогололедных материалов.
Настоящие рекомендации разработаны на основе обобщения
зарубежного опыта и результатов опытных работ в Республике Беларусь и в
Республике Казахстан.
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1 Область применения
Настоящие
рекомендации
распространяются
на
специальный
пропиточно-защитный состав, предназначены для повышения устойчивости
покрытий цементобетонных дорог при воздействии погодно-климатических
факторов и агрессивных противогололедных материалов.
Настоящие рекомендации предназначены для широкого применения в
дорожной отрасли.
2 Нормативные ссылки
В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
СТ РК ГОСТ 12.4.026-2002 Система стандартов безопасности труда.
Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие
технические условия и порядок применения.
ГОСТ 8.332-2013 Государственная система обеспечения единства
измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной
световой эффективности монохроматического излучения для дневного
зрения. Общие положения.
ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства
измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках
любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте.
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. Воздух
рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ
индикаторными трубками.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности
труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура
показателей и методы их определения.
ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.
ГОСТ 12.4.111-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы
мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.
ГОСТ 12.4.112-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы
женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.
ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки
защитные. Общие технические условия.
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ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы
вентиляционные. Общие требования.
ГОСТ 12.4.137-84 Обувь специальная кожаная для защиты от нефти,
нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ.
ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к
охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и
нефтепродуктами.
ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля
качества воды водоемов и водотоков.
ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к
охране поверхностных вод.
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля
качества воздуха населенных пунктов.
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления
допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.
ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к
методам определения загрязняющих веществ.
ГОСТ 3885-73 Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки,
отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на обечайке.
Технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 17366-80 Бочки стальные сварные толстостенные для химических
продуктов. Технические условия.
ГОСТ 18995.1-73 Продукты химические жидкие. Методы определения
плотности.
ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения
времени и степени высыхания
ГОСТ 19433.3-2010 Грузы опасные. Маркировка.
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной
эффективной активности радионуклидов.
ГОСТ 33776-2016 Методы испытаний химической продукции,
представляющей опасность для окружающей среды. Определение pH, кислотности
и щелочности.
Примечание - При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов по указателю «Нормативные документы по стандартизации»,
составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ
заменен (изменен), то при пользовании настоящими рекомендациями следует руководствоваться
замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту
ссылку.
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3 Термины и определения, сокращения
3.1 В настоящих рекомендациях использованы следующие определения:
Специальные пропиточно-защитные составы - вещества, которые
проникают в бетонное покрытие и предотвращают его разрушение благодаря
специально подобранному химическому составу.
Примечание - К пропиточно-защитным составам относится материалы с торговыми
названиями «Строп», «Строп-М».

Коэффициент эффективности пропитки - отношение водонасыщения
необработанных образцов (кернов) к образцам, обработанным пропиточным
составом.
Водонасыщение – величина, характеризующая пористость материала.
За величину водонасыщения принимают количество воды, поглощенное
образцом в вакууме (полное заполнение пор водой) и выраженное в
процентах от его первоначального объема или массы.
3.2 В настоящем документе применяются следующие сокращения:
ПДК – предельно допустимая концентрация;
ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия.
4 Общие положения
4.1 В качестве защитного состава используется связка на основе
фосфорной кислоты, которая выдерживается до образования высолов на
поверхности дороги с последующей обработкой поверхности 10-15%
раствором гидроксида кальция с расходом 0,3-0,5 кг раствора на 1м2
покрытия, вследствие чего увеличивается морозостойкость цементобетона и
повышается устойчивость светоотражающей способности поверхности
покрытия цементобетонных дорог при действии знакопеременных
температур.
Состав сначала вступает во взаимодействие с ионами кальция в составе
бетона, а непрореагировавшая часть в виде высолов накапливается в порах
капиллярах бетона. Затем непрореагировавшие фосфаты натрия вступают во
взаимодействие с ионами кальция, содержащимися в растворе для обработки.
Таким образом, создаются прочные связки новообразований в порах бетона с
цементным камнем и заполнение их малорастворимыми гидрофосфатами
кальция, состав обеспечивает повышение морозостойкости цементобетона в
условиях действия агрессивных противогололедных реагентов.
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Гидрофосфаты кальция имеют белый цвет, что позволяет увеличить
светоотражение обработанной поверхности и обеспечить соответствующее
снижение нагрева бетонных плит от солнечной радиации, уменьшение их
теплового деформирования, приводящего к трещинам и разрушениям на
дорожном покрытии. Поскольку гидрофосфаты кальция в порах
цементобетона прочно связаны с цементным камнем, при многократном
замораживании-оттаивании в растворах противогололедных материалов (на
основе наиболее распространенного хлорида натрия) они не разрушаются,
обеспечивая тем самым устойчивость светоотражения при действии
знакопеременных температур.
Пропиточно-защитный состав Строп-М» не изменяет поровую
структуру бетона, тем самым не препятствует процессам миграции влаги.
Обработка составом «Строп-М» снижает вымывание Са(ОН)2 на 60-70%
и увеличивает стойкость бетона к первому виду коррозии.
4.2 Для поддержания эксплуатационных качеств бетонного покрытия
рекомендуется проводить повторную обработку пропиточным составом один
раз в течение 3-5 лет.
4.3 Специальные пропиточные составы не могут применяться на
изношенных бетонных покрытиях с сеткой усталостных трещин, раскрытых
более чем на 8 мм, при наличии колеи, разрушений и других деформаций,
требующих проведения среднего и капитального ремонта.
4.4 Специальные пропиточные составы распределяются по поверхности
бетонного покрытия традиционными способами розлива жидких
модификаторов, а на небольших участках могут наноситься вручную.
5 Технические требования к специальным пропиточным составам
5.1 Требования к
таблице 1.

специальным пропиточным составам приведены в

Таблица 1 – Требования к специальным пропиточным составам
Наименование показателя
1 Внешний вид
2 Водородный показатель (рН), ед
3 Плотность при 200 С, кГ/м3
4 Время высыхания пленки при температуре
20 ± 2°С
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5.2 Коэффициент эффективности пропитки бетонных покрытий должен
быть не менее 1,1.
5.3 Специальные пропиточные составы, используемые для обработки
бетонных покрытий должны обеспечивать соответствие требованиям [1],
требованиям нормативных документов, утвержденных в установленном
порядке, сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и
безопасность, и должны быть разрешены к применению уполномоченным
органом санитарно-эпидемиологического надзора Республики Казахстан или
стран членов Таможенного союза.
5.4 Упаковка
5.4.1Упаковка состава «Строп-М» должна соответствовать требованиям
[2], ГОСТ 8.579.
5.4.2 Продукты упаковывают в бочки стальные по ГОСТ 6247, ГОСТ
17366 или в бочки полиэтиленовые.
5.4.3 Допускается по согласованию с потребителем упаковка продуктов с
другим номинальным количеством нетто и в другую тару, стойкую к
действию щелочей.
5.5 Маркировка
5.5.1 Маркировка продукта должна соответствовать требованиям [3].
5.5.2 На каждую единицу упаковки должна быть наклеена или
прикреплена этикетка с указанием на государственном и русском языках.
5.5.3 Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, должна
содержать следующие данные:
- наименование продукта и его основное предназначение;
- наименование предприятия - изготовителя, его местонахождение
(юридический адрес, включая страну);
- массу нетто и брутто;
- дату изготовления;
- гарантийный срок хранения;
- номер партии;
- обозначение настоящих рекомендаций;
- правила и условия безопасного хранения, транспортирования,
использования, утилизации (при необходимости).
5.5.4. Транспортная маркировка производится по ГОСТ 14192, ГОСТ
19433.3 с указанием манипуляционных знаков «Верх», «Герметичная
упаковка» в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026
5.5.5. Маркировка должна быть четкой и легко читаемой. Средства и
способ нанесения маркировки должны обеспечивать ее стойкость и
сохранность на этапе оборота и при использовании продукта.
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6 Технология производства работ по обработке бетонных покрытий
специальными пропиточными составами
6.1 Подготовительные работы
Поверхность бетонного покрытия необходимо очистить с помощью
дорожной машины с механической щеткой, при необходимости промыть
поливомоечной машиной или продуть компрессором.
6.2 Производство работ
6.2.1 Работы по распределению пропиточного состава производятся при
температуре окружающей среды не ниже 10 °С и не выше 35 °С,
относительной влажности не более 80 %, при обязательном условии – сухое
покрытие.
6.2.2 Расход специальных пропиточных составов зависит от состояния
бетонного покрытия. Рекомендуемый расход пропиточных составов – 350 –
500 г/м2 поверхности обрабатываемого бетонного покрытия. Возможно
нанесение состава в 2 прохода с расходом по 150-250 г/м2 на проход.
Повторная обработка производится после полного впитывания уже
нанесенного состава, но не ранее чем через 2-3 часа после предыдущей
обработки. Максимальный эффект защиты от выщелачивания гидроксида
кальция достигается при двух- и трехкратной последовательной обработке
бетонного покрытия составам «Строп-М». После обработки бетона
количество выделившегося гидроксида кальция резко сокращается, через 40
мин. местами наблюдается высыхание состава, образуя на поверхности
белый налет соли (образования высолов). Через 8 часов после нанесения
фосфатной связки покрытие обрабатывается 10%-ным раствором гидроксида
кальция с расходом 0,5 кг раствора на 1м 2 покрытия.
6.2.3 Состав наносится на покрытие спецмашиной, которая распыляет
материал с заданной точностью и обеспечивает постоянную норму
распыления 5000-8000 м2/час, фиксируя расход материала. Допускается
применение поливомоечной машины либо другого распределителя при
условии их способности равномерно распределять состав с заранее
определенной нормой расхода.
6.2.4 Допускается распределение пропиточно-защитного состава с
помощью других, в том числе ручных, машин и инструментов, способных
обеспечить однородное и точное распределение.
6.2.5 Открытие движения.
6.2.5.1 После распределения специальных пропиточных составов при
температуре не ниже 20 ºС движение открывается через 2 часа, при более
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низких температурах – более 3-х часов до полного высыхания пропиточнозащитного состава и отсутствия жидкости на поверхности.
6.2.5.2 Скорость движения автомобильного транспорта регулируется
общими требованиями к скоростному режиму движения транспорта.
7 Контроль качества
7.1 Входной контроль
При поступлении специальных пропиточных составов проводят входной
контроль на ввозимую партию.
При входном контроле определяют внешний вид и цвет визуально,
водородный показатель по ГОСТ 33776, плотность состава по ГОСТ 18995.1,
время высыхания по ГОСТ 19007. Периодичность испытаний пропиточных
составов не менее 1 раза на партию в 120 тонн.
7.2 Операционный контроль качества работ
7.2.1 При производстве работ контролируют подготовку бетона к
обработке пропитывающим составом визуально:
- заделку дефектов покрытия;
- состояние бетонного покрытия (должно быть сухим):
- для расчета коэффициента эффективности пропитки отбирают керны
верхнего слоя необработанного бетонного покрытия (3 керна на 7000 м2).
7.2.2 Для определения работоспособности пропитывающего состава
определяют коэффициент эффективности пропитки по методике
приведенной в Приложении А.
7.2.3 При производстве работ по обработке бетонного покрытия
специальными пропиточными составами определяют их расход на 1 м2 в
зависимости от состояния бетонного покрытия и температуры воздуха.
7.2.4 Светоотражение обработанного цементобетонного покрытия
составом «СТРОП-М» оценивается по ГОСТ 8.332, прибором «Блескомер
Фотоэлектрический БФ5М-45/45».
На обработанном участке светоотражение выше, чем на не
обработанном участке на 38-70%.
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8 Технико-экономическое обоснование применения специальных
пропиточных составов для бетонных покрытий
8.1. Общие положения по определению
пропиточных составов на 1м2 покрытия.

стоимости

розлива

Стоимость работ по розливу пропиточных составов следует определять
на основании [4]. Стоимость работ рассчитана ресурсным методом.
Стоимость
нанесения пропиточного состава определена на 1м 2
покрытия по расценке Стоимость материала «Строп-М» в расценке принята
по прайс-листу, поскольку его стоимость отсутствует в нормативной базе
документов по ценообразованию для ресурсного метода.
Расход материала следует принять из данных состава пропиточного
материала настоящих рекомендаций.
Полученная в результате расчетов стоимость розлива пропиточных
составов определена в текущем уровне цен 2018 года. Для перевода
стоимости в другой уровень цен необходимо пересчитать сметную
документацию (локальную смету) в рассчитываемый уровень цен, либо,
например, при планировании - перевести локальную смету из уровня цен
2018 года в текущий уровень цен через индекс изменения месячного
расчетного показателя (Имрп). Этот индекс следует применить к цене,
представленной в 2018г.
Индекс изменения месячного расчетного
показателя на 2019 год к 2018 году составляет 1,05 (Имрп =2525/2405.)
По результату расчета стоимость розлива пропиточного материала
«Строп-М» на бетонную поверхность составила 326,52 тенге на
1м2 покрытия с учетом НДС.
Как известно, из мирового и отечественного опыта применения
пропиточных составов следует, что регулярное нанесение защитного слоя
специальными пропиточными составами способно продлить безремонтный
срок эксплуатации цементобетонного дорожного покрытия.
Анализ технико-экономических показателей применения специальных
пропиточных составов позволяет сделать следующий вывод о том, что
своевременная обработка покрытия позволяет предупредить развитие
трещинообразования и дальнейшее разрушение цементобетонных покрытий
за счет его герметизации. Необходимо отметить, что при выполнении работ
по устройству защитного слоя покрытия с применением пропиточных
составов не применяются дорогостоящие дорожно-строительные материалы
(щебень, битум), не требуется традиционного отряда машин и специалистов
для выполнения например, шероховатой поверхностной обработки.
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Локальная смета по расчету защитного слоя цементобетонного
покрытия методом розлива специальных пропиточных составов «Строп-М»
приведена в приложении Б.
9 Требования безопасности
При работе приготовлению, транспортированию состава «Строп М» и
обработке
им цементобетонного покрытия необходимо обеспечение
требований техники безопасности, предусмотренных ГОСТ 12.1.005,
ГОСТ 12.1.007, [1], [5], [6], [7].
Применяемые для текущего (профилактического) ремонта специальные
пропиточные составы должны применяться после проведения и получения
санитарно-эпидемиологического заключения.
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в сырье
для приготовления специальных пропиточных составов
согласно
ГОСТ 30108 и нормам радиационной безопасности [7], не должна превышать
значений, указанных в таблице 2.
Таблица 2 - Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов
Класс строительных
материалов

Эффективная удельная
активность (А эфф ), Бк/кг

Область применения

II

не более 740

III

не более 1500

Для материалов,
используемых в дорожном
строительстве в пределах
территории населенных
пунктов и зон перспективной
застройки
Для материалов,
используемых в дорожном
строительстве вне
населенных пунктов.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны и населенных пунктов не должны превышать нормативов,
приведенных в таблице 3.
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Таблица 3 - Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны и населенных пунктов
Наименование
вещества

Азот диоксид
Бенз(a)пирен
Сера диоксид
Фосфаты натрия
Гидроксид
кальция

ПДК, мг/м2 по ГОСТу 12.1.005, [5]
в атмосферном воздухе
ПДК
в
воздухе
населенных мест
рабочей зоны (р.з.)
МаксиСреднесуточмальная
ная
разовая
(с.с)
(м.р)
0,2
0,04
2
3
0,1 мкг/100м
0,00015
0,125
0,1
10
5
10-среднесуточная
30- максимальная
5
50

Класс
опаснос-ти
(ГОСТ
12.1.007)

2
1
3
3
3

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны определяется
не реже 1 раза в квартал.
В соответствии с ГОСТ 12.1.044 специальные пропиточные составы
являются негорючими жидкостями.
Специальные пропиточные составы оказывают слабое раздражающее
действие на кожу, слизистые оболочки дыхательных путей и глаз.
Сенсибилирующие свойства отсутствуют.
При попадании продуктов производства на кожу или слизистые
оболочки необходимо смыть проточной водой.
Лица, занятые в производстве и применении специальных пропиточных
составов должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, в
том числе одеждой по ГОСТу 12.4.111 и ГОСТу 12.4.112, обувью по
ГОСТу 12.4.137, непроницаемыми резиновыми перчатками по ГОСТу
12.4.010, плотноприлегающими очками по ГОСТу 12.4.013, средствами
индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор), обеспечивающими
защиту работающих от вредных производственных факторов.
Все лица, занятые в производстве специальных пропиточных составов
и их применении при устройстве обработки бетонов и изделий из них
должны проходить предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры в установленном порядке.
Специальных требований к личной гигиене не предъявляется.
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10 Требования охраны окружающей среды
При приготовлении и использовании специальных пропиточных
составов, необходимо руководствоваться мерами защиты окружающей
среды, предусмотренными в требованиях ГОСТ 17.1.3.05, ГОСТ 17.1.3.07,
ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 17.4.3.04, [1], [8],
[9], [10], [11].
При приготовлении специальных пропиточных составов выбросы в
атмосферу, твердые отходы и сточные воды отсутствуют.
Мероприятия по охране природы и рациональному использованию
природных ресурсов заключаются в снижении вредного воздействия
специальных пропиточных составов при их производстве, хранении и
транспортировании, что достигается герметизацией оборудования,
коммуникаций, упаковочной тары, своевременным устранением утечек и
розливов.
С целью исключения вредного воздействия на окружающую среду
категорически запрещается сливать специальные пропиточные составы в
поверхностные водоемы, используемые для целей хозяйственно-питьевого,
культурно-бытового водопользования и рыбохозяйственного назначения.
Методы и средства измерений, правила контроля содержания
загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу должны обеспечивать
выполнение требований ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02.
11 Хранение и транспортирование
Срок хранения специальных пропиточных составов 1 год. Хранение и
транспортировку специальных пропиточных составов проводят в
соответствии с ГОСТ 3885. По истечении гарантийного срока хранения
продукт перед использованием должен быть проверен на соответствие
качества требованиям настоящих рекомендаций и подвергнут интенсивному
перемешиванию до полного растворения возможного осадка после
длительного хранения.
Хранение специальных пропиточных составов в транспортной упаковке
или в герметичной закрытой упаковочной таре осуществляется на поддонах в
крытых вентилируемых складских помещениях, исключающих воздействие
прямых солнечных лучей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.
Совместное транспортирование и хранение с другими веществами и
материалами осуществляют согласно ГОСТ 12.1.004.
Специальные пропиточные составы транспортируются герметично
упакованным в бочки автотранспортом и железнодорожным транспортом в
соответствии с правилами перевозки грузов.
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12 Гарантии изготовителя
Изготовитель должен гарантировать соответствие специальных
пропиточных
составов требованиям настоящих рекомендаций, при
соблюдении условий хранения и транспортирования.
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Приложение А
(обязательное)
Определение коэффициента эффективности
А.1 Подготовка к проведению испытания
Отбирают не менее трёх образцов (кернов) до розлива пропиточного
состава не ранее, чем через сутки после проведения работ. Образцы,
отобранные до розлива пропиточного состава, являются контрольными и
служат для сравнительной оценки.
Примечание - Керны до пропитки и после пропитки необходимо отбирать в одном и
том же месте на расстоянии 15-30 см.

Образцы (керны) высушивают в сушильном шкафу при температуре
(60+5) ºС в течение 3 часов. После этого обвязывают каждый образец ниткой
(проволокой) и погружают на 5-10 сек. в разогретый до температуры
120-130 ºС битум (или парафин) марки не ниже БНД 70/100, БНД 100/130
так, чтобы не покрытой оставалась только верхняя грань образца. Достают
образец, дают возможность излишкам битума стечь, выдерживают на воздухе
при температуре от 18 ºС до 20 ºС не менее 2 часов.
А.2 Проведение испытания
Подготовленные керны до пропитки и после пропитки испытывают на
водонасыщение согласно СТ РК 1218.
А.3 Обработка результатов
Коэффициент эффективности пропитки цементобетонного покрытия
вычисляется по формуле:
Кэф = W1/W2,

(А.1)

где W1- водонасыщение образцов до обработки пропиточным составом;
W2- водонасыщение образцов после проведения работ.
Коэффициент эффективности пропитки цементобетонных покрытий
определяют как среднее арифметическое результатов не менее трёх
испытаний.
Примечание - Для корректности результатов испытаний необходимо снять наждачной
бумагой верхнюю пленку пропиточного состава и вновь провести испытание на водонасыщение.
Если результаты не изменились, то подтверждается проникающая способность пропитки.
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
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(Локальный сметный расчет)
Содержание. Дорожная одежда. Устройство защитного слоя цементотобетонного покрытия методом розлива специальных пропиточных составов
"Строп-М".
(наименование работ и затрат)
Составлен (а) в ценах на 2018г.
Количество

Шифр
норм,
код
ресурса

Наименование работ и
затрат

Единица
измерения

1

2

3

4

25

СРД 6201-01

Устройство
защитного слоя
цементотобетонного
покрытия методом
розлива
специальных
пропиточных
составов Строп-М,за
два прохода по 0,5 кг
на проход

1м2
покрытия

№ п/п

1

Затраты труда
рабочих-строителей, в
том числе:

на
единицу
измерения

по
проекту
5

1

Стоимость единицы, тенге
эксплуатация
Всего
машин

Общая стоимость, тенге
эксплуатация
Всего
материалы
машин

Накладные
расходы,
тенге

зарплата
рабочихстроителей

в т. ч.
зарплата
машинистов

зарплата
рабочихстроителей

в т. ч.
зарплата
машинистов

оборудование,
мебель,
инвентарь

Сметная
прибыль,
тенге

6

7

8

9

10

11

257,63
0,00

13,88
6,96

258
0

14
7

244

Всего
стоимость
с НР и СП,
тенге
12

12
22

чел-ч

17
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Продолжение локальной сметы №2-1
2
2320102110201

Затраты труда машин, в том
числе:
Машины поливомоечные,
Кэ=1,65
затраты труда машинистов 5
разряда, экипаж 1 чел. (к=1,25)

2320102020102

Автогудронаторы,7000л,к=0,92

затраты труда машинистов
разряда, экипаж 2 чел. (к=1,25)
3

Материалы

прайс

«Строп-М»

ИТОГО ПО СМЕТЕ п 25:

Стоимость общестроительных работ

чел-ч

0,0006

0,001

4087

4,05

0,0006

0,001

1465

1,10

0,0008

0,001

3903

2,87

чел-ч

0,0016

0,002

2930

5,86

т

0,00100

0,001

243750,00

243,75

маш.-ч

чел-ч

маш.-ч

243,75

Тенге

258
0

Тенге

258

Всего заработная плата

244
0

12
22

292

7

Материалы

Тенге

Нормативная трудоемкость

чел.-ч

244
0

Накладные расходы-177%
заработная плата-9%

Тенге
Тенге

12

нормативная трудоемкость0,05%

чел.-ч

Сметная прибыль-8%

Тенге

22

ИТОГО по смете без НДС:

Тенге

292

ИТОГО по смете с НДС-12%:

Тенге

326,52

1
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