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Постановка проблеми  
В сучасних умовах експлуатації автомобільних доріг стратегія технічної політики у сфері 

ремонту поступово змінюється в бік попередження утворення руйнувань дорожніх одягів. 
Транспортно-експлуатаційний стан дорожнього одягу під дією повторних навантажень і 

впливом природних факторів постійно змінюється. У початковий період експлуатації 
автомобільної дороги зміни відбуваються повільно, потім темп погіршення транспортно-
експлуатаційного стану зростає (рис. 1) [1]. Враховуючи те, що 97 відсотків мережі доріг 
загального користування потребують капітального ремонту, надзвичайно важливим є 
збереження тих доріг, які ще не вичерпали свій ресурс, і відремонтованих доріг з метою 
подовження їх терміну служби та міжремонтних проміжків.  

 
 

Рисунок 1 – Зміна експлуатаційного стану при різних стратегіях проведення ремонтів 
автомобільних доріг 

Покращити транспортно-експлуатаційний стан покриттів дорожніх одягів та подовжити 
термін служби таміжремонтні терміни можна шляхом виконання ремонту та експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг. Ефективність таких робіт суттєво залежить від своєчасного та 
періодичного виконання таких превентивних заходів. Блакитна лінія на рис. 1 відповідає 
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стратегії попередження утворення руйнувань шляхом виконання поточного середнього ремонту 
у початковий період експлуатації покриттів автомобільних доріг.   

В якості превентивних заходів може бути влаштування захисних шарів зносу (далі – 
ЗШЗ). Їх рекомендується влаштовувати при виконанні ремонту з метою попередження утворення 
руйнувань. Для цих цілей існує широкий спектр технологій і матеріалів, куди входять литі 
емульсійно-мінеральні суміші (далі – ЛЕМС), асфальтобетон, щебенево-мастиковий 
асфальтобетон, з яких влаштовують захисні шари зносу та шорсткі поверхневі обробки. Вони 
призначені для подовження міжремонтного строку експлуатації покриттів дорожніх одягів, 
забезпечення безпечного руху транспортних засобів, покращання шорсткості та рівності 
покриття, відновлення зчіпних властивостей, а також для захисту покриття від впливу погодних 
чинників. 

У 2016 році в ДП «ДерждорНДІ» розроблено державний стандарт-настанову         ДСТУ-
Н Б В.2.3-38:2016 «Настанова з влаштування шарів зносу покриття дорожнього одягу 
автомобільних доріг» (далі – ДСТУ-Н), який поширюється на влаштування ЗШЗ покриттів 
дорожніх одягів автомобільних доріг. Захисні шари зносу влаштовуються при новому 
будівництві автомобільних доріг, реконструкції, ремонтах та експлуатаційному утриманні.  

Загальні положення та технічні вимоги  
При розробці стандарту використано попередній досвід влаштування тонкашарових 

шарів в Україні та за кордоном, результати перегляду нормативних документів  
ВБН В.2.3-218-175:2002 [2], ВБН В.2.3-218-010-97 [3] та ВБН В.2.3-218-532:2007 [4], а також 
аналіз результатів наукових досліджень.  

При цьому, застосовано новий підхід до застосування матеріалів для влаштування ЗШЗ з 
прогнозованими експлуатаційними властивостями і можливістю оптимізації витрат на дорожнє 
будівництво.  

В стандарті запропоновано класифікацію ЗШЗ за такими ознаками. 
Залежно від товщини їх поділяють на типи:  тонкі – понад 10 мм до 40 (50) мм включно;  надтонкі – понад 5 мм до 10 (15) мм включно. 
Залежно від матеріалу, захисні шари зносу поділяють на види:  ЗШЗ із сумішей асфальтобетонних гарячих щільних згідно з ДСТУ Б В.2.7-119 [5];  ЗШЗ із сумішей асфальтобетонних щебенево-мастикових згідно з                      

ДСТУ Б В.2.7-127 [6];  ЗШЗ із сумішей литих емульсійно-мінеральних (ЛЕМС) згідно з                        
СОУ 42.1-37641918:119 [7].  поверхневі обробки. 

ЗШЗ поєднують функції захисних шарів, шарів зносу та шорстких шарів за рахунок 
підбору зернового складу сумішей, вимог до міцності та зносостійкості кам’яних матеріалів; 
виду в’яжучого та його властивостей; норм витрат; введення добавок та вибору технології робіт.  

Традиційно матеріали і методи ремонту та утриманняавтомобільних доріг вибирали, 
виходячи з існуючих технологій, що застосовувались при будівництві, а самевлаштування шарів 
зносу з гарячих асфальтобетонних сумішей або способом поверхневої обробки. Але такий вибір 
був не завжди виправданим та економічно доцільним. 

З розвитком стратегії попередження руйнувань автомобільних доріг почали розвиватись 
технології влаштування тонкошарових покриттів. Для влаштування тонких і надтонких шарів 
використовуються такі матеріали, як ЛЕМС, щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА), 
гарячі асфальтобетони, холодні бітумомінеральні суміші тощо. 
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Відповідно до ДСТУ-Н, вибір матеріалу для влаштування захисних шарів зносу 
здійснюють залежно від виду та типу ЗШЗ, виду робіт, матеріалу покриттів та технології 
влаштування (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Матеріали для влаштування захисних шарів зносу  

Тип 
захисних 
шарів за 

товщиною 

Товщина 
шару,  

мм 

Технологія влаштування захисних шарів зносу для робіт 

ремонт та експлуатаційне утримання 
існуючих покриттів 

нове будівництво, 
реконструкція та капітальний 

ремонт 
асфальтобетон цементобетон асфальтобетон цементобетон 

Тонкі 10 - 40 
(50) 

АСГ, АБСБМП, ЩМАС, 
АСХ, ЛЕМС на 
модифікованих 

бітумних емульсіях, 
подвійна поверхнева 

обробка 

ЩМАС, 
АБCБМП,  
ЛЕМС на 

модифікованих 
бітумних 
емульсіях 

ЩМАС, ЛЕМС на 
модифікованих бітумних 

емульсіях 

Надтонкі 5 - 10  
(15) 

ЛЕМС, поверхнева 
обробка - ЛЕМС - 

Примітка: ЗШЗ влаштовуються на щебеневих основах із розклиненням або просоченням при новому 
будівництві згідно з ДБН В.2.3-4[8]. 

 
Для влаштування ЗШЗ велике значення має якість кам’яних матеріалів і органічного 

в’яжучого з високими показниками адгезії і когезії. Незалежно від товщини захисний шар, який 
забезпечує підвищені фрикційні властивості поверхні дорожнього покриття, має влаштовуватись 
з мінеральних матеріалів, які характеризуються високим опором до шліфування, а органічне 
в’яжуче повинно характеризуватися задовільними адгезійними властивостями. 

Для матеріалів, що застосовуються для надтонких захисних шарів, основною вимогою є 
їх рухливість або текучість, завдяки чому підвищується здатність матеріалу проникати в дрібні 
тріщини, пори покриття та протистояти впливу води, забезпечуючи тим самим й 
гідроізоляційний ефект. 

Інтенсивність руху автомобільного транспорту теж впливає на вибір типу ЗШЗ. Залежно 
від існуючої інтенсивності руху транспортних засобів на автомобільних дорогах призначають 
такі захисні шари зносу: 

– при середньодобовій розрахунковій перспективній інтенсивності руху 
більше 3000 авт/добу – шари із сумішей щебенево-мастикових асфальтобетонних з 
максимальним розміром зерен 20 (15) мм згідно з ДСТУ Б В.2.7-127 на бітумах БМП 
згідно  з ДСТУ Б В.2.7-135 [9], шари з ЛЕМС на модифікованих бітумних емульсіях; 

– при середньодобовій розрахунковій перспективній інтенсивності руху до 3000 авт/добу 
– шари із сумішей асфальтобетонних гарячих дрібнозернистих, щільних, типу Б (А), марки І і ІІ 
згідно з ДСТУ Б В.2.7-119 на бітумах БНД згідно з ДСТУ 4044 [10]; шари з ЛЕМС; 

– при середньодобовій розрахунковій перспективній інтенсивності руху до 1000 авт/добу 
влаштовуються поверхневі обробки або захисні шари з ЛЕМС на бітумній емульсії. 

На дорогах IV-V категорій дозволяється влаштовувати захисні шари зносу із місцевих 
матеріалів, оброблених органічними в’яжучими, згідно з галузевими НД. 
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Залежно від рівності покриття автомобільних доріг, що експлуатуються, призначають 
такі ЗШЗ: 

– при нормативних значеннях рівності покриття та відсутності колійності застосовуються 
шари з ЛЕМС. Незначні нерівності можуть бути усунені за рахунок збільшення витрати 
основного матеріалу при влаштуванні ЗШЗ; 

– при наявності колії до 20 мм – шари із асфальтобетонних або щебенево-мастикових 
сумішей; 

– при показнику рівності покриття проїзної частини більше гранично-допустимого 
значення та наявності колії глибиною більше ніж 20 мм основу попередньо вирівнюють методом 
холодного фрезерування та (або) влаштуванням вирівнювального шару з максимально 
можливим вмістом щебеню.  

– при наявності колії, що утворилась в результаті пластичного деформування покриття, 
ширину фрезерування колії приймають в межах від 60 см до 80 см з врахуванням зони випору; 

– для усунення нерівностей покриття до 40 мм укладають вирівнювальний шар з 
дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей, а при нерівностях більше ніж 50 мм – з 
крупнозернистих асфальтобетонних сумішей.  

Залежно від терміну служби та наявності дефектів покриття застосовують такі типи ЗШЗ: 
– надтонкі ЗШЗ застосовуються для закриття мікротріщин покриття, створення 

водонепроникного шару; Основне призначення надтонкого захисного шару полягає у захисті 
покриття від проникнення в нього поверхневої вологи, тобто забезпеченні водонепроникнення 

– тонкі шари зносу товщиною від 10 мм до 35 (40) мм влаштовують, коли дорожній одяг 
і покриття мають достатню міцність, але у верхньому шарі покриття наростає процес зносу, що 
характеризується появоюневеликих тріщини, викришування та колії по смугах накату. 
Основне призначення шару зносу полягає у відновленні старого покриття і забезпеченні його 
зносостійкості на новий строк служби.  

Шорсткі шари різної товщини влаштовують для створення шорсткої поверхні на тих 
покриттях, де не забезпечено необхідні зчіпні властивості.  

Кожен із цих шарів повинен мати не тільки властивості основного призначення, але в тій 
чи іншій мірі властивості інших шарів.  

Технічні вимоги 
ЗШЗ з ЛЕМС 
Згідно з рекомендаціями International Slurry Seal Association (далі ISSA) останнім часом 

Slurry Seal і Microsurfacing об’єднали в одну систему Slurry Surfacing System – S3. 
В європейських стандартах, наприклад BS EN 12273 [11], такі суміші називають 
Slurry Surfacing.Згідно з СОУ 42.1–37641918-119 [7] суміші мають назву «литі емульсійно-
мінеральні суміші» (ЛЕМС).  

ЛЕМС використовують для відновлення або влаштування захисних шарів зносу(одно- та 
двошарових) на існуючих асфальтобетонних і цементобетонних покриттях під час поточного 
середнього ремонту покриттів, а також під час нового будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту для попередження утворення руйнувань. 

За наявністю модифікатора в бітумній емульсії розрізняють суміші двох видів: А і Б. 
А – суміші з емульсій на основі бітуму; 
Б – суміші з емульсій на основі модифікованого бітуму.  
За найбільшим розміром зерен кам’яного матеріалу кожний вид суміші поділяють на 

типи, які наведено у табл. 2. 
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Таблиця 2 – Класифікація ЛЕМС  
Найбільший розмір зерен, мм Вид А Вид Б 

5 Тип 1 – 
10 Тип 2 Тип 2 
15 – Тип 3 

 
ЗШЗ з ЛЕМС можуть складатись з одного шару товщиною до 10 мм або з двох шарів 

сумарною товщиною до 25 мм. Зерновий склад ЛЕМС підбирають за кривими щільних сумішей.  
В ДСТУ-Н надано орієнтовний вміст складових компонентів ЛЕМС, фізико-механічні 

властивості, послідовність влаштування шару та орієнтовні витрати ЛЕМС. 
Методи контролювання якості влаштуванні шарів з ЛЕМС включають визначення 

компонентного складу сумішей, а також показників, які характеризують технологічні та 
експлуатаційні властивості захисних шарів з ЛЕМС. Ці методи випробувань входять у методики 
підбору складу сумішей ISSA [12, 13].  

Обладнання для виконання цих випробувань є хорошим прикладом створення 
оригінальних приладів, які дозволяють визначати специфічні особливості матеріалів 
Slurry Surfacing. Серед цих методів можна виділити випробування на когезію, яке проводять з 
метою визначення терміну схоплення і часу відкриття руху транспорту. Прилад для визначення 
границі міцності на зсув (крутного моменту) наведено на рис. 2.  

 

 
1 – манометр для вимірювання тиску в циліндрі; 2 – регулятор тиску повітря;  

3 – пластина з толі або руберойду; 4 – циліндр; 5 – шток циліндра; 6 – гумовий наконечник;  
7 – динамометричний ключ 

Рисунок 2 – Схема приладу для вимірювання крутного моменту 
Використання цього приладу дає можливість визначати час, за який зразки різного складу 

ЛЕМС набирають потрібну когезійну міцність, за критеріями розпаду суміші не менше ніж 180 
с, що дає можливість відкривати рух транспорту після влаштування захисного шару з ЛЕМС 
через (3 – 4) год. після укладання суміші. Інші випробування виконують з метою визначення 
сумісності компонентів суміші і оптимальної кількості мінеральної добавки та регулятору 
швидкості формування шляхом фіксації часу від моменту введення емульсії до моменту початку 
розпаду емульсії в суміші. Консистенція характеризується діаметром розпливу суміші. 
Деформація шару з ЛЕМС при колісному навантаженні визначається при випробуванні, яке 
імітує експлуатаційний період дії транспортного навантаження. 
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ЗШЗ з гарячих асфальтобетонних та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей 
В ДСТУ–Н наведено типи асфальтобетонних сумішей згідно з ДСТУ Б В.2.7-119 та 

ЩМАС згідно з ДСТУ Б В.2.7-127 для влаштування ЗШЗ, вказані особливості гранулометрії 
гарячих асфальтобетонних сумішей для ЗШЗ, характеристики вихідних матеріалів та фізико-
механічні властивості асфальтобетонних та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей.  

При влаштуванні тонких та надтонких захисних шарів особливе значення має 
забезпечення зчеплення матеріалу з нижчележачим шаром, для чого рекомендується проводити 
ретельного очищення та підґрунтовку для належної міцності зв’язку між шарами. 

Влаштування поверхневих обробок 
В ДСТУ-Н застосування поверхневих обробок на автомобільних дорогах залежить від 

величини середньодобової розрахункової перспективної інтенсивності руху транспорту 
(менше ніж 1000 авт/добу) в усіх дорожньо-кліматичних зонах України з обов’язковим 
обґрунтуванням видів поверхневої обробки в залежності від типу і стану існуючого покриття. 

Результати польових обстеженьЗШЗ 
ДП «ДерждорНДІ» впродовж останніх 10 років проводить моніторинг стану ділянок, 

влаштованих з ЛЕМС. В процесі обстежень досліджується довговічність таких шарів та 
ефективність використання даної технології. Основною задачею влаштування тонкошарових 
покриттів з ЛЕМС є подовження строку служби існуючих асфальтобетонних покриттів за 
рахунок герметизації волосяних тріщин та невеликих вибоїн, підвищення шорсткості та зчіпних 
властивостей покриття, покращання рівності покриття, а також відновлення зношеного 
верхнього шару. 

Захисні шари на цементобетонному покритті часто влаштовують в перший рік 
експлуатації, як правило, двошаровими. За результатами моніторингу ділянка автомобільної 
дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин, км 79+400 – 86+500, де двошарове покриття з ЛЕМС 
влаштовано на новому цементобетонному покритті, має стабільні транспортно-експлуатаційні 
показники через 7 років експлуатації (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Стан покриття з ЛЕМС на ділянці автомобільної дороги М-07 Київ – 

Ковель – Ягодин, км 79+400 – км 86+500 через 7 років після влаштування захисного шару на 
цементобетонному покритті. 
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Останнім часом, при виконанні поточного середнього ремонту застосовують нову 
технологію гарячого ресайклінгу «Ремікс плюс» з верхнім шаром з ЛЕМС.  

При цьому, відновлення старого зношеного асфальтобетонного покриття виконується 
шляхом повторного використання матеріалу старого покриття у нижньому шарі після його 
розігріву, розпушування, перемішування з матеріалами, що додаються, укладання і 
попереднього ущільнення, а верхній захисний шар покриття влаштовують із ЛЕМС (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Стан покриття з ЛЕМС на ділянці автомобільної дороги М-01 Київ – 

Чернігів – Нові Яриловичі, км 101, через 3 роки після застосування технології гарячого 
рейсаклінгу з верхнім шаром з ЛЕМС 

Висновки 
1. В сучасних умовах експлуатації автомобільних доріг стратегія технічної політики у 

сфері ремонту поступово змінюється в бік попередження утворення руйнувань. Покращити 
транспортно-експлуатаційний стан покриттів дорожніх одягів можна шляхом виконання 
ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Своєчасне влаштування захисних 
шарів зносу відповідає стратегії попередження утворення руйнувань тасприяє подовженню 
міжремонтних термінів та термінів службипокриттів автомобільних доріг.   

2. Розробка ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 «Настанова з влаштування шарів зносу покриття 
дорожнього одягу автомобільних доріг» виконана на основі узагальнення результатів наукових 
досліджень, перегляду старих нормативних документів, а також аналізу існуючого практичного 
досвіду влаштування ЗШЗ в Україні та за кордоном.  

3. При розробці стандарту було застосовано новий підхід до використання матеріалів для 
влаштування ЗШС з прогнозованими експлуатаційними властивостями і можливістю оптимізації 
витрат на дорожнє будівництво.  
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УДК 625.7/.8 
 ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ДОБАВОК В ТЕХНОЛОГІЇ 

ХОЛОДНОГО  РЕСАЙКЛІНГУ 
 

Гончаренко В.В., канд. техн. наук, завідувач відділу нежорстких дорожніх одягів  
Ларін Д.А., молодший науковий співробітник відділу нежорстких дорожніх одягів 
Єремейчук А.Д., молодший науковий співробітник відділу нежорстких дорожніх 
одягів 
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 

 
Актуальність застосування технології холодного ресайклінгу та використання 

фрезерованих укріплених (стабілізованих) сумішей обумовлено значними обсягами дорожньо-
будівельних робіт, які збільшуються з кожним роком, і можливістю повторного використання 
дорожньо-будівельних матеріалів з шарів існуючої дорожньої конструкції. 

В основі технології холодного ресайклінгу покладено принцип укріплення та стабілізації 
фрезерованих сумішей, що призводить до зміни властивостей матеріалів з існуючих шарів 
дорожнього одягу різного складу і перетворення їх в монолітний міцний морозостійкий 
конструктивний шар дорожнього одягу ВБН В.2.3-218-545 [1]. 

Дана технологія дозволяє практично уникнути проникнення вологи скрізь шар укріпленої 
основи дорожнього одягу до матеріалів земляного полотна, в результаті чого вологість робочого 
шару земляного полотна завжди буває менше, ніж при використанні традиційних щебеневих 
основ на дренувальному піщаному шарі. 

Відповідно до чинного ВБН В.2.3-218-545:2009 «Укріплення та стабілізація шарів 
дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу» для укріплення фрезерованого матеріалу 
у якості в’яжучого застосовують мінеральні в’яжучі (цемент, вапно, активні або високоактивні 
шлаки), органічні в’яжучі (бітумні емульсії, бітуми нафтові дорожні рідкі, бітуми нафтові 
дорожні в’язкі) або комплексне в’яжуче (мінеральне та органічне в’яжуче).  

Останнім часом, крім традиційних мінеральних та органічних в’яжучих для укріплення 
ґрунтів застосовують полімерні стабілізатори, які в малих дозах позитивно впливають на 
властивості будівельних матеріалів за рахунок активізації фізико-хімічних процесів при 
формуванні структури композитного матеріалу. Тому в даній роботі було проведено 
дослідження можливості застосування полімерного стабілізатора «Nanoterrasoil» (NTS) у якості 
компоненту комплексного в’яжучого разом з цементом для укріплення фрезерованого матеріалу 
при застосуванні технології холодного ресайклінгу. 

Метою роботи є теоретичне та експериментальне обґрунтування можливості 
застосування полімерного стабілізатора NTS в технології холодного ресайклінгу шляхом 
встановлення закономірностей формування структури укріпленого фрезерованого матеріалу 
залежно від різної кількості цементу та полімерного стабілізатора. 

Полімерний стабілізатор NTS відноситься до полімерних емульсій та складається з 
суміші латексу і целюлози, розчинених у воді, і є нейтральною по відношенню до навколишнього 
середовища та нешкідливою при виконанні робіт з метою зміцнення або  стабілізації матеріалів. 
В таблиці 1 наведено основні характеристики полімерного стабілізатора NTS. 
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Таблиця 1 – Основні характеристики полімерного стабілізатора «Nanoterrasoil» 
Назва показника Значення показника 
Зовнішній вигляд В’язка рідина 
Колір  Білий 
Запах Слабкий специфічний 
Густина, г/см3 Від 1,00 до 1,10 
Значення рН при 25 °С Від 7,0 до 11,0 
В’язкість при 25 °С Від 30 до 40 

 
Ефект стабілізації обумовлено розпадом емульсії - випаровуванням води і твердінням 

полімеру. Розпад емульсії відбувається тоді, коли окремі її краплинки, які знаходяться у 
зваженому стані у водяній фазі, з’єднуються одна з одною. При цьому формуються достатньо 
міцні водостійкі структури. Це відбувається, коли частинки емульсії «змочують» поверхню 
часток кам’яного матеріалу і полімер осідає на них. Час розпаду емульсії і твердіння полімеру 
залежить від температури і вологості повітря, а також від вмісту дрібнодисперсної складової в 
суміші, яка активно адсорбує воду з емульсії. 

Для встановлення фізико-механічних властивостей фрезерованого матеріалу, 
укріпленого різною кількістю цементу та полімерною добавкою NTS, було розроблено програму 
лабораторних досліджень фрезерованих сумішей, укріплених та стабілізованих з використанням 
комплексного в’яжучого за технологією холодного ресайклінгу. 

Перелік показників фізико-механічних характеристик для дослідження властивостей 
фрезерованого матеріалу, укріпленого та стабілізованого добавкою NTS та цементом, наведено 
в табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Показники фізико-механічних характеристик фрезерованого матеріалу, 

укріпленого та стабілізованого з використанням комплексного в’яжучого на основі NTS та 
цементу, прийняті до дослідження 

Назва показника Метод випробувань 
Середня густина ущільненого матеріалу, ρ, г/см3; 

СОУ 42.1-37641918-127 [2] Водонасичення, W,%; 
Границя міцності при стиску переформованих зразків, 
R, МПа, при 20°С, 50°С 
Границя міцності на розтяг при розколюванні,  
Rр, МПа, при 0°С 

СОУ 42.1-37641918-127 Водостійкість, Кв 
Водостійкість при тривалому водонасичені, kвд. 
Морозостійкість, ΔR (20 циклів) 
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Залежно від максимального розміру зерен, що містяться у вихідній фрезерованій крихті, 
визначали вимоги до зернового складу фрезерованого укріпленого матеріалу. Зерновий склад 
МФУ повинен відповідати вимогам ВБН В.2.3-218-545.  

На основі результатів дослідження зернового складу фрезерованого матеріалу 
встановлювали необхідність додавання нового мінерального матеріалу для оптимізації 
зернового складу МФУ з використанням комплексного в’яжучого.  

Підбір зернового складу фрезерованого укріпленого матеріалу здійснювали відповідно 
до вимог ВБН В.2.3-218-545 з різною кількістю цементу 4,0%, 6,0% та 8,0% для визначення 
оптимального вмісту цементу з урахуванням особливостей виконання робіт за методом 
холодного ресайклінгу. З цією метою було виготовлено зразки з фрезерованої суміші з різною 
кількістю в’яжучого.  

Суміш із фрезерованого матеріалу змішували з гранулометричною добавкою і цементом, 
після чого отриману суміш зволожували. У зволожену суміш додавали полімерну добавку 
«Nanoterrasoil» і перемішували до отримання однорідної за кольором маси у лабораторних 
змішувачах. Встановлена кількість води у суміші може бути зменшена за рахунок води, яка 
міститься у полімерній емульсії «Nanoterrasoil». 

За оптимальну вологість приймали вологість, при якій щільність зразків, ущільнених під 
навантаженням 15 МПа, є максимальною.  

Із сумішей МФУ оптимального складу виготовляли по шість зразків кожного виду суміші 
шляхом ущільнення у стальних циліндричних формах з двома вкладишами, діаметром 10 см і 
висотою 15 см відповідно до найбільшої крупності зерен. 

Зразки формували і ущільнювали протягом 3 хв. під навантаженням 15 МПа 
(для сумішей, укріплених неорганічними в’яжучими). 

Виготовлені зразки зберігали в ексикаторах над водою. 
Зразки із МФУ з портландцементом зберігали 28 діб. Після цього, визначали їх фізико-

механічні показники згідно з ВБН Б В.2.3-218-545. Зразки також випробовували після семи діб 
зберігання для отримання орієнтовних значень показників границі міцності при стиску в 
більш ранішні терміни твердіння. При цьому показники границі міцності після семи діб 
твердіння повинні становити не менше ніж 80% значень величин міцності для зразків, що 
тверділи 28 діб. 

Відповідно до прийнятої програми експериментальних досліджень було заформовано 
серію зразків з фрезерованої суміші з різною кількістю цементу. Кількість полімерної добавки 
приймали в залежності від кількості цементу з розрахунку 6% від маси цементу.  

На першому етапі випробувань встановлювали залежність границі міцності при стиску 
при 20°С водонасичених зразків з фрезерованої укріпленої та стабілізованої суміші, укріпленої 
та стабілізованої від часу твердіння при різному вмісті цементу. Границю міцності визначали на 
7, 14 та 28 добу твердіння (рис. 1 а, б, в, г).  
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а) вміст цементу 4%; б) вміст цементу 6%; в) вміст цементу 8%;  

г) вміст цементу 8% без полімерної добавки NTS 
Рисунок 1 - Залежність границі міцності при стиску зразків укріпленої та стабілізованої 

фрезерованої суміші при 20 °С від часу твердіння при різному вмісті цементу. 
 

Із наведених залежностей видно, що у зразків із укріпленої та стабілізованої фрезерованої 
суміші з полімерною добавкою NTS границя міцності на 28 добу має більші значення у 
порівнянні зі зразками без добавки (рис. 1 б, г). Таким чином, можна відзначити, що введення 
полімерної добавки до складу суміші сприяє зростанню її міцності. 

На другому етапі випробовувань визначали вплив кількості доданого цементу на фізико-
механічні показники зразків з укріпленої та стабілізованої фрезерованої суміші, витриманих 
протягом 28 діб (рис. 2 а, б, в, г). 
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 а) щільність; б) водонасичення; в) границя міцності при стиску при   20 °С; 
 г) границя міцності при стиску при 50 °С  

Рисунок 2 – Залежність фізико-механічних властивостей зразків укріпленої та стабілізованої 
фрезерованої суміші від вмісту цементу. 

 
В результаті аналізу залежностей на рис. 2 встановлено, що кількість цементу в межах 

визначених концентрацій не впливає на щільність зразків, витриманих протягом 28 діб зразків 
укріпленої та стабілізованої фрезерованої суміші, але впливає на показники водонасичення та 
границі міцності при стиску.  

Водонасичення зразків зростає зі збільшенням концентрації цементу від 4% до 6% (рис. 2 
б). При подальшому збільшенні кількості цементу зростання показнику водонасичення 
припиняється.  

У той же час, границя міцності при стиску при 20°С та 50°С зі збільшенням концентрації 
цементу збільшується (рис. 2 в, г). Однак, інтенсивність зростання міцності зразків істотно 
збільшується при концентрації цементу більш 6%. Основним критерієм визначення оптимальної 
кількості цементу в укріпленій і стабілізованій фрезерованій суміші є тріщиностійкість. 
Опосередковано про тріщиностійкість можна судити за величиною міцності при стиску. Тому, 
можна припустити, що концентрація цементу не повинна перевищувати 6%.  

Більш інформативним показником деформаційних властивостей матеріалу при від’ємних 
температурах є границя міцності на розтягування при розколі при 0°С. 
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Результати випробувань витриманих протягом 28 діб зразків укріпленої і стабілізованої 
фрезерованої суміші з добавкою NTS наведено на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Залежність границі міцності на розтягування при розколі при 0 °С від вмісту 
цементу 

 
Із залежності видно, що міцність стабілізованих і витриманих протягом 28 діб зразків 

укріпленої і стабілізованої фрезерованої суміші з полімерною добавкою більш інтенсивно 
зростає при збільшені цементу від 4% до 6%. З подальшим збільшенням кількості цементу 
міцність зразків не збільшується. Можна припустити, що зі збільшенням вмісту полімерної 
добавки за абсолютним значенням більш чітко проявляється пластифікувальний ефект. І, замість 
очікуваного зростання міцності на розтягування при розколі, спостерігається зворотній ефект.  

Менша міцність на розтягування при розколі свідчить при менші напруження, що 
виникають в матеріалі при його навантаженні при від’ємних температурах, що опосередковано 
може свідчити про його більшу температурну тріщиностійкість. 

Фізико-механічні показники укріпленої та стабілізованої фрезерованої суміші з різною 
кількістю цементу наведено в табл. 3. 
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Таблиця 3 – Результати випробувань укріпленої та стабілізованої фрезерованої суміші з 
різною кількістю цементу з додаванням полімерної добавки «Nanoterrasoil» 

№ 
зраз
ків 

Склад 
Дата  

виготов-
лення 

R20, МПа 
після 
7 діб 

R20, МПа 
після 
14 діб 

R0, МПа 
після 
28 діб 

R20, МПа 
після 
28 діб 

R50, МПа 
після  
28 діб 

Щіль-
ність, 

ρ, г/см3 

Водона-
сичення,

W,% 

1-
18 

Фрезерований 
матеріал – 70%; 
ЩПС (С-7) – 
30% 
Цемент – 4,0%; 
NTS – 6% (від 
маси цементу) 
Вода – 100% 
(від маси 
Ц+NTS) 

10.08.2016 
№1 – 
3,16 
№2 – 
3,68 

 
 
№3 – 
2,21 
№4 – 
3,74 
№5 – 
4,45 
 
 

№10 – 
2,00 
№11 – 
2,00 

№16 – 
4,16 
№17 – 
4,42 
№18 – 
4,42 

№9 – 
2,30 
№13 – 
2,13 
№14 – 
2,34 
№15 – 
2,60 

№6 – 
2,26 
№7 – 
2,24 
№8 – 
2,30 

№6 – 
5,5 
№7 – 
6,0 
№8 – 
4,8 

Середнє значення 3,42 3,47 2,00 4,33 2,34 2,27 5,43 

19-
36 

Фрезерований 
матеріал – 70%; 
ЩПС (С-7) – 
30% 
Цемент – 6,0%; 
NTS – 6% (від 
маси цементу) 
Вода – 80% (від 
маси Ц+NTS) 

11.08.2016 

№19 – 
5,16 
№20 – 
3,37 
№21 – 
3,47 

№22 – 
4,66 
№23 – 
3,90 
№24 – 
3,74 

№31 – 
2,70 

№25 – 
5,66 
№26 – 
4,82 
№27 – 
4,47 

№32 – 
3,00 
№33 – 
2,90 
№34 – 
3,02 
№36 – 
3,20 

№28 – 
2,28 
№29 – 
2,26 
№30 – 
2,25 

№28 
– 5,9 
№29 
– 4,7 
№30 
– 6,5 

Середнє значення 4,00 4,10 2,70 4,98 3,03 2,26 5,7 

37-
54 

Фрезерований 
матеріал – 70%; 
ЩПС (С-7) – 
30% 
Цемент – 8,0%; NTS – 6% (від 
маси цементу) 
Вода – 80% (від 
маси Ц+NTS) 

12.08.2016 
№37 – 
4,53 
№38 – 
4,00 

№40 – 
5,79 
№41 – 
6,63 
№42 – 
5,47 

№39 – 
3,10 
№43 – 
1,80 
№44 – 
2,80 
№45 – 
2,80 

№46 – 
6,92 
№47 – 
5,24 
№48 – 
6,58 

№49 – 
3,08 
№50 – 
4,05 
№51 – 
3,90 

№52 – 
2,30 
№53 – 
2,26 
№54 – 
2,27 

№52 
– 5,3 
№53 
– 6,0 
№54 
– 5,9 

Середнє значення 4,27 5,96 2,60 6,25 3,68 2,28 5,7 
 

 Висновки 
1. За результатами лабораторних досліджень зразків укріпленої та 

стабілізованої фрезерованої суміші, витриманих протягом 28 діб, встановлено, що міцність 
зразків з 4% цементу та 6% полімерної добавки від маси цементу, відповідає марці М 40 згідно з 
ВБН Б В.2.3-218-545. У той же час міцність фрезерованого матеріалу укріпленого 
цементом  у тій же кількості 4% з додаванням бітумної емульсії, відповідає марці М 20 
згідно з ВБН Б В.2.3-218-545. 
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2. Границя міцності при стиску при 50°С зразків з полімерною добавкою (2,45 МПа для 
М 20; 3,0 МПа для М 40) значно перевищує нормативне значення цього показника для 
фрезерованої суміші усіх марок, укріпленої цементом з додаванням бітумної емульсії (0,8 МПа 
для М 20; 1,0 МПа для М 40). Це свідчить про меншу схильність матеріалу з полімерною 
добавкою до накопичення залишкових пластичних деформацій при високих додатних 
температурах в порівнянні із сумішшю з бітумною емульсією .  

3. При оцінці тріщиностійкості шляхом визначення границі міцності при розколі 
при 0°С встановлено, що вміст полімерної добавки при кількості цементу понад 6% призводить 
до зменшення міцності. Менша міцність на розтягування при розколі свідчить про менші 
напруження, що виникають в матеріалі при його навантаженні, що опосередковано може 
свідчити про його більшу температурну тріщиностійкість при низьких температурах за рахунок 
пластифікувального ефекту від введення добавки.  

4. Водонасичення зразків укріпленої та стабілізованої фрезерованої суміші, що містять 
полімерну добавку після 28 діб твердіння, відповідає вимогам СОУ 45.2-00018112-061 для усіх 
марок органо-мінеральних матеріалів. 

5. Динаміка зростання міцності протягом перших 7 діб незначна, що може свідчити про 
уповільнення процесів структуроутворення в матеріалі за рахунок пластифікувального ефекту 
від полімерної добавки. У той же час при 8% цементу інтенсивність набору міцності за перші 
7 діб значно вища. При цьому при 8% цементу в суміш додається і більша кількість добавки за 
абсолютною величиною, що і могло призвести до зміни у динаміці набору міцності. Таким 
чином, можна припустити, що для збільшення інтенсивності набору міцності кількість 
полімерної добавки повинна бути збільшена. Це, в свою чергу, може сприяти зменшенню строків 
витримки матеріалу шару після холодного ресайклінгу та скоріше відкрити рух транспорту на 
ділянці.  

6. Остаточний висновок щодо оптимальної кількості цементу можливий лише після 
проведення додаткових випробувань при різному відносному вмісті полімерної добавки. 

7. Отримані експериментальні дані показують, що фрезерований матеріал, укріплений 
цементом з додаванням полімерної добавки «Nanoterrasoil» замість бітумної емульсії, може бути 
застосований за влаштуванні шару дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу.  

8.  Для підтвердження достовірності отриманих експериментальних даних і висновків 
щодо ефективності застосування полімерної добавки «Nanoterrasoil» у технології холодного 
ресайклінгу доцільним буде влаштування експериментальної ділянки з подальшими наглядом та 
дослідженнями роботи цього матеріалу в натурних умовах.  

 
Література 
1. ВБН В.2.3-218-545:2009 Укріплення та стабілізація шарів дорожнього одягу за 

методом холодного ресайклінгу 
2. СОУ 42.1-37641918-127:2014 Матеріали органо-мінеральні дорожніх одягів, 

виготовлені методом холодного ресайклінгу. Методи випробувань 
3. СОУ 45.2-00018112-061:2011 Суміші органо-мінеральні дорожні з фрезерованих 

матеріалів дорожніх одягів, виготовлені за методом холодного ресайклінгу. Технічні 
умови 
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 ДЕМАРКУВАННЯ НАЙСУЧАСНІШИМИ МЕТОДАМИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ 

ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ, ВЛАШТОВАНОЇ РІЗНИМИ РОЗМІЧАЛЬНИМИ 
МАТЕРІАЛАМИ 

 
Гостєв Ю.Г., завідувач відділу дорожньої обстановки  
Кострульова Т.Є., молодший науковий співробітник  відділу дорожньої обстановки 
Фощ І.В., молодший науковий співробітник відділу дорожньої обстановки 
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ») 

 Дорожня розмітка невічна і потребує регулярного поновлення. Якщо ігнорувати цей 
процес, то символи на дорозі стануть менш помітними, а то і зовсім зітруться, що призведе до 
неминучих аварійних ситуацій. Але перед тим, як нанести нову, необхідно провести 
демаркування дорожньої розмітки, стерши залишки попередніх матеріалів. 

Демаркування дорожньої розмітки необхідно проводити, орієнтуючись на терміни 
експлуатації матеріалу, що був використаний в минулий раз. Пластик зазвичай тримається довше 
і краще чинить опір механічним пошкодженням, температурі та опадам, дорожня фарба 
зношується  швидше. 

Різноманіття видів дорожніх покриттів, застосування довговічних та зносостійких 
матеріалів для дорожньої розмітки роблять її видалення справжньою проблемою. 

Видалення на покритті старих ліній дорожньої розмітки виконується:  
 при зміні схеми організації дорожнього руху;  
 при нанесенні нового матеріалу, відмінного від матеріалу старої горизонтальної 

дорожньої розмітки;  
 у випадках, коли нанесення нового матеріалу поверх старого не дозволяє 

забезпечити відповідність розмітки вимогам ДСТУ 2587 [1]; 
 у випадках, коли нанесення нового матеріалу поверх старого не дозволяє 

забезпечити довговічність розмітки. 
Основною вимогою при видаленні розмітки є забезпечення відсутності видимих слідів 

ліній, написів, символів колишньої розмітки та однозначного сприйняття водіями транспортних 
засобів нової розмітки на цьому ж місці.  

Різноманіття способів нанесення розмітки, різні види фарб і пластиків зробили проблему 
видалення більш обширною. 

На сьогодні існує декілька способів видалення дорожньої розмітки: 
 зафарбовування елементів дорожньої розмітки фарбами, що збігаються за кольором 

з дорожнім покриттям; 
 зняття елементів розмітки водою під високим тиском; 
 зрізання (фрезерування) тонкого шару дорожнього покриття разом з матеріалом 

розмітки; 
 зняття розмітки за допомогою хімічних речовин; 
 вручну (у випадку видалення полімерних стрічок).  
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Зафарбовування елементів дорожньої розмітки фарбами, що збігаються за 
кольором з дорожнім покриттям 

Зафарбовування ліній дорожньої розмітки фарбами (емалями) допускається робити при 
необхідності корекції розмітки, виконаної лакофарбовими матеріалами (тільки за погодженням 
із замовником). Зафарбовування слід виконувати з використанням існуючої розмічальної техніки 
або ручним способом з використанням чорної фарби. Коефіцієнт зчеплення зафарбованих ліній 
дорожньої розмітки повинен відповідати вимогам ДСТУ 3587 [2], а термін збереження 
зафарбованих ліній повинен відповідати гарантійному терміну на розмітку. Зафарбовування 
ліній темною фарбою не є кращим виходом. Через деякий час фарба стирається і стара розмітка 
стає знову видимою. 

Зняття елементів розмітки водою під високим тиском 
Гідроструменевий спосіб є найбільш ефективним. Водний струмінь високого тиску 

швидко видаляє розмітку з поверхні та завдяки розрахункам інженерів не змінює поверхню 
асфальтобетону. Таке обладнання може видалити щойно нанесену дорожню розмітку. 
Потрапивши під великим тиском і різними кутами на дорожнє покриття, струмені води 
роздрібнюють і відокремлюють матеріал розмітки від поверхні покриття без його пошкодження. 
Відпрацьовану воду разом з частками матеріалу розмітки підбирає встановлений поруч з 
робочим органом всмоктувальний шланг. 

На жаль, в дорожніх організаціях гідроструменеве обладнання зустрінеш 
нечасто через  брак коштів, що виділяють на експлуатаційне утримання автомобільних доріг. 
Однак,  ДП «ДерждорНДІ» спостерігав за видаленням дорожньої розмітки комбінованою 
дорожньою  машиною Mercedes-Benz Unimog U 500 (рис. 1), що знаходиться  у 
ТОВ «Транс Лайн Груп» (м. Чернігів).  

  
Рисунок 1 – Машина для видалення розмітки водою на шасі Unimog 

 
Серед переваг такої машини слід відмітити: 
 відсутні руйнування дорожнього покриття; 
 глибока і м’яка очистка дорожнього покриття від старої розмітки, масляних і 

бітумних плям; 
 може використовуватися як для демаркування, так і для поліпшення якостей 

дорожнього покриття; 
 робоча ширина блоку форсунок від 10 см до 2,2 м; 
 відсутність пилу і відходів на дорожньому покритті; 
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 відсутність металевих елементів після демаркування (сталеві кульки, зуби фрези та 
інше на відміну від фрезерування); 

 мінімально видимі сліди від старої розмітки. 
Також рекомендуємо використовувати машини Stripe Hog різних моделей (рис. 2), 

найбільш використовувані машини в Європі, Америці [3].  
 

  
Рисунок 2 – Машина для видалення розмітки водою Stripe Hog SH8000 

 
Таблиця 1 – Техніко-експлуатаційні показники машин для видалення розмітки водою 

Марка, модель Робочий 
тиск, бар 

Витрати 
води, л/хв. 

Технологічна 
швидкість видалення 

розмітки, 
влаштованою 
пластиками, 

пог.м/год 

Технологічна 
продуктивність 

видалення 
розмітки, 

влаштованою 
фарбою, м2/год 

Stripe Hog SH8000 
2750 

45,4 1981 3716 
Stripe Hog SH7000R 45,4 1981 2787 
Stripe Hog SH4000 26,5 1511 2200 
Stripe Hog SH5000 26,5 1511 2200 

Комбінована дорожня 
машина Mercedes-Benz 

Unimog U 500 з 
обладнанням для 

видалення дорожньої 
розмітки PeelJet. 

2500 18,9 700 1400 

 
 
Зрізання (фрезерування) тонкого шару дорожнього покриття разом з матеріалом 

розмітки 
В основу роботи фрезерувальних машини покладено принцип механічного фрезерування 

дорожнього полотна з нанесеною на нього розміткою. «Плаваюча» фреза виключає утворення 
канавок і пазів з гострими краями.  
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Зараз існує багато типів і марок фрезерувальних машин. Часто використовують машини 
марки GrindLazer (рис.3), що випускаються фірмою Graco (CША). 

 

  
Рисунок 3  - Демаркування дорожньої розмітки машиною GrindLazer 

 
GrindLazer здатний ефективно видаляти як стару, так і нову розмітку, виконану фарбою, 

пластиком гарячого нанесення або двокомпонентним спрей-пластиком. Ефективність видалення 
розмітки на потужних моделях дуже висока. Це дозволяє виконувати видалення не тільки вручну 
(оператор йде пішки позаду GrindLazer), а й приєднувати GrindLazer до модуля, що рухається. 
LineDriver – виходить самохідна машина (рис. 4). Для зчеплення використовується такий самий 
причіпний пристрій, що і для зчеплення з LineLazer.  

 

 Рисунок 4  - Сумісність GrindLazer з LineDriver 
 
При проведенні видалення без використання модуля, що рухається, не потрібно 

докладати особливих зусиль для переміщення GrindLazer. Взаємодія обертової фрези з 
поверхнею дороги створює певний тяговий ефект. Оператору досить дещо коригувати напрямок 
і швидкість машини для видалення. 

В даний час випускаються 3 моделі машини для видалення: GrindLazer 270, 
GrindLazer 390, GrindLazer 480 (рис. 5) [4-6].  

Крім цих механізмів, дорожні організації України використовують MASALTA MC-8 
(Китай), HOFMANN H-92-1 (Німеччина), «Бобр» (Білорусь). 
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Рисунок 5 – Машини для видалення GrindLazer 270, GrindLazer 390, GrindLazer 630 
 
Таблиця 2 – Техніко-експлуатаційні показники машин для видалення розмітки 

фрезеруванням 

Марка, модель Фірма Тип 
Ширина 

фрезерування, 
см 

Технологічна 
продуктивність, 

м2/год 
H-92-1  
 

HOFMANN Ручна самохідна 25 до 120 
GrindLazer 270  GRACO Ручна  

(самохідна) 
20 55 

(120) 
GrindLazer 390 GRACO Ручна  

(самохідна) 
25 75 

(160) 
GrindLazer 630 GRACO Самохідна 25 195 
«Бобр» 
 

УП «СТиМ» Ручна до 20 до 135 
MASALTA MC-8 Masalta 

Engineering  
Ручна до 20 до 40 

 Порівнюючи технологічну продуктивність, можна сказати, що машини для видалення 
розмітки водою видаляють розмітку  в десятки разів швидше. 

Зняття розмітки за допомогою хімічних речовин 
Хімічний спосіб зняття розмітки дуже складний, трудомісткий та потребує більше часу і 

коштів. Він може складатися з трьох та більше етапів: 
1) Початкова промивка.   
Процес починається з загальної промивки поверхні. Необхідно, щоб робоча поверхня 

відповідала вимогам виробника хімічних речовин. Як правило, це можливе лише в умовах 
жаркого клімату. 

2) Застосування хімічних речовин. 
Застосування самого матеріалу потребує кваліфікованого персоналу та спеціалізованого 

обладнання. Також необхідно нанести декілька шарів, а це – додаткові витрати. 
3) Чищення. 
Наступним кроком є чищення поверхні від маркування щіткою. 
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4) Промивка після чищення. 
Після того, як розмітка стане відходити від покриття, її починають змивати водою. Тим 

самим можливо прискорити процес, але якщо не розрахувати кількість води, що 
використовується, то можна змити хімічні речовини, які ще потрібні. 

5) Прибирання. 
Після того, як були змиті усі ділянки розмітки, їх необхідно прибрати, для цього 

використовують спеціальне вакуумне обладнання. 
Видалення елементів дорожньої розмітки, виконаних полімерною стрічкою, пластиковими формами можна здійснити вручну без використання розчинників, а також 

спеціальної техніки. Для цього необхідно:  ручним інструментом підняти край стрічки (пластикової форми);  потягнути стрічку (пластикову форму) вертикально догори перпендикулярно до 
поверхні;  незначне нагрівання струменем гарячого повітря при температурі  до  100°С може 
розм’якшити клей та полегшити видалення полімерної стрічки (пластикової форми). 

 
Висновки 
 1. Аналіз існуючих способів видалення дорожньої розмітки показав, що в Україні 

найрозповсюдженим способом видалення розмітки є її зафарбовування чорною фарбою, однак 
цей спосіб не дуже результативний, оскільки фарба стирається і стара розмітка стає знову 
видимою. Цей спосіб використовують для розмітки, нанесеної фарбою. 

2. Все більш широкого застосування набувають фрезерувальні машини та машини, що 
видаляють розмітку водою під тиском. Такі машини можливо використовувати для видалення 
розмітки, виконаної різними матеріалами: фарбою, пластиками та спрей-пластиками гарячого та 
холодного нанесення. Перевагами гідравлічного способу над фрезерувальним є можливість 
видалення свіжонанесеної розмітки, відсутність металевих елементів після видалення, одночасне 
прибирання поверхні від залишків старої розмітки, можливість видалення розмітки з 
асфальтобетонного покриття із значною шорсткістю.  

3. Хімічний спосіб – один з самих складних, тривалих та ненадійних способів видалення 
розмітки.  

4. Полімерну стрічку, пластикові форми можна видалити вручну без використання 
розчинників або спеціальної техніки. 
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Стабровський О.О.,  головний інженер проектів  
Науково-виробниче підприємство «Тріада» 

 
Мости – одна з найважливіших складових транспортної інфраструктури. Ці транспортні 

споруди збудовано із складних конструкцій, їх експлуатація значно затратніша у порівнянні з 
автомобільними дорогами. В останній період на автомобільних дорогах України суттєво зросли 
інтенсивність руху і вага транспортних засобів. Враховуючи значний вік більшості автодорожніх 
мостів (табл. 1), а також те, що розраховувались вони на нижчі у порівнянні з діючими нормами 
нормативні навантаження, забезпечення надійної та безаварійної їх експлуатації є 
першочерговою, складною і відповідальною задачею. Допомагає вирішити цю задачу 
Аналітична експертна система управління мостами (АЕСУМ) [1, 2].  

Таблиця 1 – Ранжирування автодорожніх мостів за віком (дані АЕСУМ) 
 Вік моста Всього 1-20 21-40 41-60 61-80 80, більше 

Кількість мостів 548 3431 8556 1949 1668 16152 
% 3,39 21,24 52,97 12,07 10,33 100 

 
Відомо, що однією з найважливіших складових процесу експлуатації споруд є ремонти, 

які підтримують належний технічний стан їх конструкцій. Такі ремонти повинні бути плановими, 
необхідно заздалегідь визначати терміни і обсяги ремонтних робіт [3]. Щоб визначити технічний 
стан мостів, необхідно виконувати обстеження, під час яких виявляються дефекти, фіксуються 
їх обсяги, оцінюється їх вплив на експлуатаційні якості споруд [4, 5]. За результатами обстежень 
приймаються рішення про виконання ремонтних робіт. Враховуючи значний обсяг інформації 
щодо мостів, який необхідно збирати, накопичувати, аналізувати, планувати утримання 
іремонти, в багатьох країнах створено і розвиваються системи управління мостами [6, 7]. Ці 
системи дають можливість обгрунтовано приймати управлінські рішення і ефективно 
використовувати кошти на утримання та ремонти мостів. 
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Мета роботи – розробити метод визначення орієнтовної вартості ремонтів 1 м2 мостів, 
який дасть змогу з використанням його в системі АЕСУМ отримувати коректні необхідні обсяги 
фінансування на ремонти мостів.   

АЕСУМ – інформаційно-аналітична система, яка дозволяє отримувати науково 
обґрунтовані стратегічні програми ремонтів мостів з можливістю оцінки необхідних фінансових 
ресурсів та технічних показників споруд, які прогнозуються на майбутнє при втіленні певних 
стратегій з ремонтів. Аналіз інформації, що представлено в таблиці 2 та на рис.1, свідчить про 
недостатню кількість проведених ремонтів мостів в останні 10 років.  У зв'язку з запровадженням 
з 1 січня 2018 року Державного дорожнього фонду очікується суттєве збільшення фінансування 
на розвиток та утримання автомобільних доріг та мостів, що сприятиме активізації ремонтно-
будівельних робіт. Тому для ефективного використання державних коштів необхідно із 
застосуванням АЕСУМ визначити першочергові мости, які вимагають невідкладних робіт, та 
пріоритетні ремонтні роботи на цих об'єктах.   

АЕСУМ – система, яка постійно розвивається та вдосконалюється. Один з основних 
напрямків останніх років щодо робіт з вдосконалення АЕСУМ є роботи над фінансово-
економічним модулем. Для отримання більш коректних результатів в цьому модулі розроблено 
метод визначення орієнтовної вартості 1 м2 ремонтів, як важливого вихідного параметра при 
прийнятті рішення щодо стратегії експлуатації мостів на мережевому рівні.   

Таблиця 2 – Кількість фактично виконаних капітальних ремонтів та реконструкцій 
автодорожніх мостів за період 2007-2016 рр 
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Рисунок 1 – Графік кількості фактично виконаних капітальних ремонтів та реконструкцій 

автодорожніх мостів за період 2007-2016 рр 
 

Для реалізації цього методу було здійснено прив’язку кошторисних наборів робіт до 
фактичних дефектів мостів, виявлених в результаті обстежень/паспортизації. Завдяки цьому 
з'явилася можливість вирахувати вартість ремонтних робіт для усунення дефектів на мостах. 
Було розроблено укрупнену та детальну (рис. 2) розрахункові відомості.  
 

 
Рисунок 2 – Фрагмент детальної відомості розрахунку витрат на усунення дефектів 

В ході створення цього методу було виявлено проблеми, а саме:   при обстеженні/паспортизації переважно не визначаються обсяги дефектів;  часткова невідповідність одиниць виміру дефектів одиницям виміру в наборах робіт. 
Визначення точних обсягів дефектів потребує значного збільшення трудовитрат при 

обстеженні/паспортизації мостів і, відповідно, фінансування. Але ці обсяги змінюються в часі, 
тому вважаємо, що точне значення обсягів дефектів доцільно визначати при детальному 
обстеженні у складі проектних робіт з ремонтів мостів. Для визначення орієнтовної вартості 
ремонтних робіт пропонуємо при існуючій ситуації визначати усереднені обсяги дефектів, які б 
розраховувалися шляхом експертної оцінки.  

Для ряду типових дефектів експертною групою розроблено усереднені обсяги дефектів. 
Фрагмент цієї роботи представлено на рис.3. 
  

Назва Од. 
виміру Стан Назва Од. 

виміру
Кіль-ть на 
одиницю

Ціна за 
одиницю, грн. Обсяг Кількість 

всього
6 Пошкодження тіла стояків на 

глибину до 70 мм з оголенням 
арматури на великих площах.

м2 4 Пошкодження тіла стояків на глибину до 
70 мм з оголенням та корозією арматури 
на великих площах

м2 1167 40 46680

ДА4-2-1   Підготовка бетонних поверхонь 
елементів штучних споруд, що підлягають 
ремонту

1 м2 1 40,00

ДА4-3-1   Очищення арматури та 
металоконструкцій за допомогою 
піскоструменевого апарата з улаштуванням 
антикорозійного захисту

1 м2 1 40,00

Е13-13-13   Грунтування бетонних i 
обштукатурених поверхонь компаундом ЕД-20, 
перший шар

100м2 0,01 0,40

ДА4-1-1   Влаштування поновленого захисного 
шару залізобетонних прогонових конструкцій 
вручну при товщині шару ремонтного матеріалу 
20 мм

1 м2 1 40,00

Дорога 'Т-17-07' Мала Рублівка-Полтава Міст на км 3 + 718 L = 86.00 м.

№ п.п
Набор робіт / роботи Прямі витрати, 

грн.Група елементів

Полтавська область (Котелевський район)
Дефект

53 71 22 35 57 25 18 4 0 70
20
40
60
80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Рисунок 3 – Фрагмент відомості для розрахунку усереднених обсягів дефектів 

 
  

Засміченість асфальтобетоном водовідвідних трубок. 3 4 x n
Повне руйнування деформаційних швів. 5 (Г+2хТ) х n
Значна корозія водовідвідних трубок. 4 4 x n
Повне руйнування гідроізоляції. 5 L x Г
Руйнування асфальтобетонного покриття в місцях 
розташування деформаційних швів.

3 Г х 1 м х n
Тріщини в покритті над деформаційними швами 3 (Г+2хТ) х n
Пошкодження елементів деформаційних швів. 3 (Г+2хТ) х n
Тріщини в покритті тротуарів в стиках тротуарних плит 
з розкриттям до 1 мм.

2 2 x T x l x n
Руйнування покриття на тротуарах. 3 2 x T x L
Розладнання деформацйних швів. 4 (Г+2хТ) х n
Відсутність покриття на тротуарах. 4 2 x T x L
Пошкодження захисного шару залізобетонної бар`єрної 
огорожі.

2 L x 0.5 x 2 x 50%
Відсутність секцій поручневої огорожі. 4 L x 30 %
Корозія металевої поручневої огорожі. 3 50% x L x 1.5 
Пошкодження гідроізоляції проїзної частини. 4 L x Г
L - довжина моста
l - довжина прогону
n - кількість прогонів
T - ширина тротуару
Г - габарит моста
Ш - ширина моста

Назва дефекта Експл.
стан

Формула 
розрахунку обсягів
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Завдяки вищевикладеним підходам в результаті цих робіт та при подальшій ув’язці на 
програмному рівні об’ємів з дефектами по елементах можливо отримати максимально 
наближену до фактичної вартість ремонтів на об'єктному рівні, а в подальшому – більш 
наближену до фактичних значень одиничну вартість ремонту 1 м2 моста на мережевому рівні. 
Перевага цього методу полягає в тому, що роботи (набори робіт) формуються на підставі 
кошторисних нормативів. В разі необхідності в програмному комплексі з розрахунку кошторисів 
можна розрахувати актуальну вартість робіт та перенести її, скориставшись режимом імпорту 
даних.  

Необхідно зауважити, що відхилення орієнтовної вартості ремонтних робіт від фактичної 
має пряму залежність від якості та повноти складання відомості дефектів по мостах при 
обстеженні/ паспортизації, тому до обстеження мостів необхідно залучати висококваліфікованих 
фахівців з необхідним досвідом виконання таких робіт. 

Наступним необхідним кроком вважаємо перегляд та ранжирування дефектів за їх 
важливістю (тобто впливом на стан споруди) та повноти їх усунення, що дозволить враховувати 
різні обсяги фінансування. Наприклад, визначити, який обсяг фінансування необхідний для 
часткового або повного усунення дефектів, що мають найбільший ступінь ваги, тобто можуть 
викликати аварію.  

Для цього доцільно провести експертний розподіл дефектів в залежності від їх впливу на 
технічний стан конструкцій або споруди в цілому: 

 Недопустимі. Дефекти, які відносяться до даної групи, потребують першочергового 
обов'язкового повного або часткового усунення, навіть в умовах обмеженого фінансування. 
Ігнорування цих дефектів може привести до аварійних ситуацій, тобто до руйнувань і обрушень 
основних несних конструкцій мостів. 

 Обмежено допустимі. Дефекти цієї групи не обмежують нормального 
функціонування споруди, але приводять до того, що елементи моста частково не відповідають 
вимогам проекту і при цьому не порушуються вимоги першої групи граничних станів. 

 Допустимі. Всі інші дефекти, які не ввійшли в попередні дві групи. Дефекти цієї 
групи не обмежують нормальне функціонування споруди, але приводять до того, що елементи 
моста частково не відповідають вимогам проекту, знижують довговічність споруди,  і при цьому 
не порушуються вимоги ані першої, ані другої групи граничних станів. 

Наприклад, дефекти «обрив робочої арматури» та «наскрізні пролами в плитах»  
пропонуємо відносити до групи «недопустимі», дефект «пошкодження захисного шару бетону» 
до групи «обмежено допустимі», а дефект «сітка тріщин від усадки» до групи «допустимі». 

Також необхідно здійснити вибір варіантів наборів робіт з усунення дефектів в 
залежності від рівня фінансування. Це актуально у разі можливості усунення дефектів кількома 
різними наборами робіт (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Приклади багатоваріантності наборів робіт для усунення дефектів 
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На основі розрахунків за цим методом є можливість отримати більш точну одиничну 
вартість ремонту 1 м2 моста на мережевому рівні з можливістю варіювання за різними ознаками, 
а саме: за матеріалом, за типом споруди, її конструкцією, за довжиною, за адміністративним 
значенням, іншими умовами експлуатації, а також за обсягом фінансування. В подальшому 
можливо отримувати усереднену  вартість 1 м2 на рівні всіх мостів, на рівні доріг державного, 
місцевого значення, в розрізі областей, окремих доріг тощо.     

Для реалізації саме цього методу було здійснено імпортування наборів робіт з усунення 
дефектів з їх складом та розрахованою кошторисною вартістю з ПК «Будівельні технології - 
Кошторис» в базу даних АЕСУМ (рис.5).  

 

  
Рисунок 5 – Форма ПК АЕСУМ «Нормативний склад робіт та їх розрахункова вартість 

Висновки 
Для роботи фінансово-економічного модуля у складі Аналітичної експертної системи 

управління мостами важливим вихідним параметрам для створення стратегічних програм з 
експлуатації мостів на мережевому рівні є вартість 1 м2 кожного виду ремонтів мостів. Від 
точності визначення цього параметру буде залежати достовірність прогнозу необхідних 
фінансових ресурсів для досягнення певного стану мостів за показниками надійності, рівня 
деградації тощо.  

Запропонований метод визначення вартості 1 м2 ремонтів мостів, заснований на 
визначенні складу робіт, необхідних для усунення дефектів споруди, виявлених в результаті 
обстеження/паспортизації, дозволить розрахувати орієнтовну вартість проведення ремонтів на 
об'єктному рівні. В подальшому буде можливо визначати усереднену  вартість ремонтно-
експлуатаційних робіт мостів більш деталізовано – окремо на рівні доріг державного, місцевого 
значення, в розрізі областей, окремих доріг, за матеріалом, за типом споруди, її конструкцією, за 
довжиною тощо. 
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УДК 624.21 
 

УТОЧНЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОСТІВ ШЛЯХОМ УРАХУВАННЯ ДІЇ НАВАНТАЖЕНЬ 

ВИСОКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ 
 Оксень Є. І., д-р техн. наук, професор, завідувач відділу транспортних споруд і 

цементобетонних конструкцій 
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 

 
Вступ 
Прогнозування залишкового ресурсу елементів мостів згідно з ДСТУ-Н Б В.2.3-23 [1] 

побудовано на визначенні параметра інтенсивності відмов відповідно стану прогонових будов, 
що визначений за розрахованою вантажопідйомністю прогонових будов на момент обстеження 
або випробування. Зростання інтенсивності руху та збільшення вагових характеристик 
транспортних засобів впливає на інтенсивність втрати ресурсу автомобільно-дорожніх мостів і 
приводить до зміни значень параметра інтенсивності відмов на протязі експлуатації. Оскільки 
значення залишкового ресурсу мостів є основою для планування ремонтів і ефективного 
використання коштів, то роботи, що спрямовано на підвищення достовірності встановлення 
залишкового ресурсу автодорожніх мостів, є актуальними для народного господарства України. 

В роботах [2 – 8] обґрунтовано, що визначення впливів статичного і динамічного навантажень 
для бетонних і залізобетонних виробів в цілому слід здійснювати оцінюванням  стану саме бетонної 
складової, оскільки показникиарматурних сталей за міцністю на стиск, зсув, розтяг і циклічну втому 
значно перевищують показники бетонів. Оскільки для залізобетонних елементів конструкцій прогонових 
будов проїзд транспортних засобів формує саме циклічні навантаження, в даній роботі пропонується 
прогнозування залишкового ресурсу елементів мостів виконувати з урахуванням циклічної 
міцності бетонів.  

Мета роботи – встановити характер зміни залишкового ресурсу елементів конструкцій 
залізобетонних мостів під дією навантажень високої інтенсивності за втратою міцності бетонної 
складової. 

Задача досліджень складається у тому щоб дослідити вплив параметрів циклічної 
міцності бетонів на характер зміни залишкового ресурсу елементів залізобетонних конструкцій 
мостівпід дією навантажень високої інтенсивності. 

1. Обґрунтування залежностей для оцінювання впливу параметрів навантажень на 
циклічну міцність бетону 

В роботі [2] авторами запропоновано визначати вплив кількості циклів навантажень на 
відносну циклічну міцність бетону на стиск залежністю 

  0,051, 23Rb nc nc  ,     (1) 
де  Rb  – відносна міцність зразка бетону на стиск, RcRb R ; 
 R  – статична міцність зразка бетону на стиск, МПа; 
 Rc  – міцність зразка бетону на стиск при циклічному навантаженні, МПа; 
 nc  – кількість циклів навантажень на стиск до руйнування при циклічному навантаженні. 
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Оскільки при циклічному навантаженні елементів споруд відносне діюче навантаження  , як співвідношення між значеннями мінімального minR  і максимального maxR  
навантаження min

max  R
R , змінює залежність (1), в роботі [3] запропоновано враховувати цей 

вплив як      1 0,0685 1 logRt nc nc   .    (2) 
 

Порівняльний вигляд  залежностей міцності бетону (1) та (2) для циклічного 
навантаження бетону при 0,3; 0, 2; 0,5     наведено на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Залежності міцності бетону при циклічних навантаженнях 
 
Для практичних розрахунків залежності виду  lc f r  (1) та (2) потребують 

перетворення на обернені у вигляді, що прийнятні до застосування. Прикладами зворотних 
залежностей  r f lc  для (1) та (2) (див. рис. 1) можуть бути, як гладкі криві (див. рис. 2а) 

 1
0,685 1( ) 10Lc





  ,     (3) 

 
так і кусково-гладкі (див. рис. 2а) 
 

  2 2 0,9
2 2 1,0

Aa Ba if Rmc RmcLc Aa Ba if Rmc
   
         .   (4) 
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Рисунок 2 – Зворотні залежності для розрахунку міцності бетону при циклічних 

навантаженнях 
Застосування обернення залежностей дозволяє при розрахунку міцності бетону при 

циклічних навантаженнях за значенням відносного діючого навантаження   безпосередньо 
визначати число циклів до повного руйнування Lc . 

2. Встановлення аналітичної залежності стану прогонової будови за зниженням 
вантажопідйомності 

Визначимо аналітичну залежність для уточнення класифікації стану прогонових будов за 
вантажопідйомністю для граничних значень величини зниження вантажопідйомності   
відповідно до таблиці 5.3 ДСТУ-Н Б В.2.3-23. Відповідні значення границь зниження 
вантажопідйомності експлуатаційних станів 1, 2, 3, 4, 5St  становлять у відсотках 

 
0; 0,1; 3, 2; 14, 6; 40,0ZV  ,%.    (5) 

 
 Оберемо аналітичну залежність для уточнення класифікації стану прогонових будов за 
вантажопідйомністю у вигляді 

3 4y a bx cx   .     (6) 
 

  
Рисунок 3 – Залежність величини зниження вантажопідйомностівід стану елементу 

споруди  
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Тоді вектор параметрів для створення лінійної комбінації функцій (6) з умов 

найкращої  апроксимації даних в методі найменших квадратів становитиме 
0 0,161841 0,096481S a b c    з похибкою апроксимації даних 0,159. Побудуємо 

графік апроксимувальної залежності між станом споруди та величиною зниження 
вантажопідйомності  ZV f St  у вигляді (6) (рис. 3) з нанесенням вихідних значень границь 
зниження вантажопідйомності експлуатаційних станів (5). 

Наведена залежність може бути застосована для 39 точнюю вального визначення стану 
споруди St  у вигляді поточного раціонального значення на кривій  ZV f St за величиною 
зниження вантажопідйомності після розрахунку значення ZV за результатами обстеження як 

1 100qeZV pe
      ,%,     (7) 

де qe - граничне значення еквівалентного навантаження; 
 pe  - еквівалентне навантаження від нормативних тимчасових рухомих навантажень, що 
розглядаються. 

3. Розрахунок залишкового ресурсу елементів конструкцій залізобетонних мостів з 
урахуванням дії навантажень високої інтенсивності 

Визначимо залишковий ресурс прогонової будови мосту відносно характеристичних 
тимчасових рухомих навантажень 38 т та 44 т, що встановлюються на лінії впливу зусиль на 
прикладі прогонової будови мосту (рис. 4). 

 

  
Рисунок 4 – Поздовжня схема завантаження прогону 

 
Результатами розрахунків за методикою [9, 10] є несуча здатність перерізу 

(граничнодопустимий згинальний момент) Sgr , розрахунковий момент від відповідних рухомих 
навантажень Н30, Н38, Н44 ( 30, 38, 44SH SH SH ), величини зниження вантажопідйомності 
( 30, 38, 44ZV ZV ZV ) та стан елементу споруди ( 30, 38, 44St St St ). 

Вочевидь, оскільки співвідношення між граничним значенням еквівалентного 
навантаження та еквівалентним навантаженням від нормативних тимчасових рухомих 
навантажень qe

pe  для бетонної складової залізобетонної конструкції (1), то при оцінюванні 
впливу циклічних навантажень його значення також можливо застосовувати як відносну 
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міцність зразка бетону на стиск ( 30, 38, 44rB rB rB ). Тоді, застосовуючи обернені залежності 
міцності бетону (див. рис. 2) для кожного зі значень rB  ми маємо отримати кількість циклів 
навантажень, які здатний витримати елемент споруди при дії розрахункових навантажень (
30, 38, 44l l l ). 

Оскільки процес втрати міцності споруди є комплексним і багатофакторним, то отримані 
кількості циклів навантажень l  до руйнування бетонної складової повинні бути зіставлені з 
діаграмою зміни надійності (ресурсу) елементів мосту за віком, що розраховується відповідно 
[1] як     

 51 0,008333 tPb t e    ,    (8) 
де   – параметр інтенсивності відмов, що встановлюється за результатами обстежень 
або випробувань мосту. 
 

  
Рисунок 5 – Діаграма зміни ресурсу елементів залізобетонного мосту 

 
В тому разі, коли час реалізації циклів навантаження від великовагових транспортних 

засобів ( 30, 38, 44l l l ) згідно з їх інтенсивністю руху для відповідної категорії дороги 

365
lTtz Ntz Kvv   ,      (9) 

де Ntz  – інтенсивність руху транспортних засобів по розрахунковій смузі мосту, 1/доба;
 Kvv  – частка великовагових автомобілів в транспортному потоці, що перевищує 
розрахунковий ресурс елементів за віком експлуатації, то залишковий ресурс мосту слід 
визначати за значенням   (рис. 5). Але в іншому разі залишковий ресурс мосту повинен бути 
уточнений шляхом урахування часу реалізації циклів навантаження від великовагових 
транспортних засобів Ttz . Так, на рис. 5 наведені результати розрахунку ресурсу мосту за  
нормативними умовами експлуатації Pnorm , фактичними умовами експлуатації за 
результатами обстеження Pb  та перехід в непрацездатний стан під дією навантажень від 
великовагових автомобілів, що рухаються в транспортному потоці, 44P . 
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Висновки 
 Шляхом теоретичних досліджень встановлено залежності для оцінювання впливу 

параметрів навантажень на циклічну міцність бетонної складової залізобетонних мостів. 
Розроблено методику уточнення залишкового ресурсу елементів конструкцій залізобетонних 
мостів шляхом урахуванням дії навантажень високої інтенсивності, яка може бути застосовано 
для оцінювання залишкового ресурсу мостів, яка знаходяться під дією великовагових 
транспортних засобів.  
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УДК 624.21 
 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНИХ НАПРУЖЕНЬ В ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЯХ МОСТІВ ВІД ПОСТІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ  

 Редченко В.П., д-р техн. наук, завідувач Дніпропетровського комплексного відділу  
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 

 Вступ 
При визначенні технічного стану мосту важливу роль відіграє етап визначення напруженого стану конструкцій від постійно діючих навантажень [1, 2, 3]. Значення напружень від постійних навантажень напряму впливає на результати оцінки фактичної вантажопідйомності мосту [4, 5]. Для оцінки стану попередньо напружених залізобетонних конструкції важливим є визначення фактичних напружень обтиснення бетону. Для стійок опор у вигляді оболонки із заповненим ядром важливою є інформація про розподіл напружень тобто про ступінь включення ядра стійки в спільну роботу. 
Проблема 
Точність визначення зусиль від постійних навантажень напряму впливає на точність визначення вантажопідйомності мосту. Внаслідок тривалих процесів, що відбуваються в бетоні та армуванні (усадка, релаксація, перерозподіл зусиль тощо), для певних конструкцій розрахункові методи дають значні похибки при визначенні зусиль від постійних навантажень на стадії експлуатації, а саме: зусилля від ваги конструкції, зусилля від обтиснення напруженим армуванням, зусилля внаслідок нерівномірних деформацій тощо. В багатьох випадках спірні питання для натурних конструкцій можна вирішити лише визначенням цих зусиль експериментальними методами. Мета роботи – розробити методику визначення напружень в залізобетонних конструкціях мостів від постійних навантажень з використанням експериментальних досліджень.  На вирішення вказаної проблеми і були направлені дослідження, за результатами яких було розроблено нормативний документ Р В.2.3-03450778-861:2015 «Рекомендації щодо натурного визначення фактичних напружень в залізобетонних конструкціях мостів від постійних навантажень». 
Основні положення методики 
Визначення фактичних напружень від постійних навантажень проводиться шляхом реєстрації місцевих відносних деформацій (напружень) на поверхні конструкції під час дії випробувального навантаження до та після виконання неглибокого прорізу в бетоні та опрацювання отриманих даних за певним алгоритмом з використанням фактичного модуля пружності бетону. Допускається приймати значення модуля пружності бетону за його фактичною міцністю. Реєстрація місцевих відносних деформацій на поверхні конструкції виконується з використанням тензорезисторних датчиків (далі датчик). На вибраній ділянці конструкції намічаються точки контролю: робочі точки та реперні точки. В цих точках наклеюються дві групи датчиків: реперні датчики та робочі датчики. На рис. 1 представлено орієнтовну схему розміщення реперного та двох робочих датчиків на поверхні конструкції.   
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 Напруження від постійного навантаження (Р) визначаються за наступною формулою: 
ЕFКP вк  ,     (1.1) 

де  ΔF= (F0 - F) – величина зміни відносної деформації з відповідним знаком за показами робочого датчика до (F0) і після (F) виконання прорізу ; Е – фактичний модуль пружності бетону; Квк – коефіцієнт включення, який характеризує ступінь включення контрольованої точки в роботу конструкції після виконання прорізу: 
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; де  FR1 – зміна показів реперного датчика при завантаженні випробувальним навантаженням на 1 кроці натурних робіт (до виконання прорізу); F1 – зміна показів робочого датчика при завантаженні випробувальним навантаженням на 1 кроці натурних робіт (до виконання прорізу); FR2 – зміна показів реперного датчика при завантаженні випробувальним навантаженням на 3 кроці натурних робіт (після виконання прорізу); F2 – зміна показів робочого датчика при завантаженні випробувальним навантаженням на 3-му кроці натурних робіт (після виконання прорізу).  

 
Рисунок 1 – Схема розміщення реперного та двох робочих датчиків 

 
Дії по крокам: Крок 1 – Виконується синхронна реєстрація показів всіх датчиків при завантаженні конструкції тимчасовим випробувальним навантаженням. При наявності одного робочого датчика рекомендується виконувати не менше 6 завантажень випробувальним навантаженням.  Крок 2 – Виконуємо проріз поблизу робочих датчиків. Проріз виконується дисковою алмазною пилкою товщиною 1...2 мм. Глибина прорізу 10...15 мм. Напрям прорізу – перпендикулярно до осі датчика. Під час виконання прорізу виконуємо реєстрацію показів робочих датчиків, яку продовжуємо в часі ще декілька хвилин після формування прорізу до повного охолодження бетонної поверхні та стабілізації показів датчиків.  Крок 3 – Виконується синхронна реєстрація показів всіх датчиків при завантаженні конструкції тимчасовим випробувальним навантаженням. Тут також рекомендується виконувати не менше 6 завантажень.  
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Експеримент 
Розглянемо виконання робіт за представленою методикою на прикладі натурного експерименту – визначення напружень від постійних навантажень в стійці опори моста.  Крок 1 – Виконується синхронна реєстрація показів робочого та реперного датчиків під час заїзду вантажівки на ділянку над опорою (рис. 2).   

 
Рисунок 2 – Віброграми показів робочого та реперного датчиків при заїзді та зупинці випробувального навантаження (до виконання прорізу) 

 Крок 2 – Виконується проріз поблизу робочого датчика. Проріз виконується дисковою алмазною пилкою товщиною 1 – 2 мм. Глибина прорізу – близько 15 мм. Напрям прорізу – перпендикулярно до осі датчика. Під час виконання прорізу виконуємо реєстрацію показів робочих датчиків, яку продовжуємо в часі ще декілька хвилин після формування прорізу до повного охолодження бетонної поверхні та стабілізації показів датчиків. (рис. 3).  

 Рисунок 3 – Віброграма зміни показів робочого датчика під час виконання прорізу та стабілізації показів (охолодження)  Крок 3 – Виконується синхронна реєстрація показів робочого та реперного датчиків під час заїзду вантажівки на ділянку над опорою (рис. 4).  
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 Опрацювання результатів вимірювань: а) за даними, що отримані на 1 кроці натурних робіт визначається коефіцієнт К1  
987.068.4

62.4
1
11  F

FRК
 б) за даними, що отримано на 3 кроці натурних робіт визначається коефіцієнт К2 та за формулою (1.2) Квк 

361.244.2
76.5

2
22  F

FRК
 Квк= 2,361/(2,361-0,987)=1,718;   в) за даними, що отримані на 2 кроці натурних робіт за формулою (1.1) визначаються напруження від постійного навантаження (модуль пружності Е=3,25х104 МПа) Р = 1,718х(-22х10-6)х3,25х104= -1,23 (МПа);  

 Рисунок 4 – Віброграми показів робочого та реперного датчиків при заїзді та зупинці випробувального навантаження (після виконання прорізу)  Розрахункове напруження за результатами обмірів повинно мати значення – 1,32 МПа. Розбіжність між розрахунковим значенням напружень від постійного навантаження та значенням за результатами експерименту становить 7,3%. Слід взяти до уваги, що на величину розбіжності впливають як похибки експериментальної частини, так і осереднені показники питомої ваги конструкційних матеріалів.   Висновки  
Методика, яку викладено в Р В.2.3-03450778-861:2015 «Рекомендації щодо натурного визначення фактичних напружень в залізобетонних конструкціях мостів від постійних навантажень» дозволяє експериментально визначати постійнодіючі напруження в бетонних та залізобетонних конструкціях. Як випробувальне навантаження для мостових конструкцій може бути використане як спеціальне навантаження, так і рухоме експлуатаційне навантаження.    
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УДК 625.71 
 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСІБ З 
ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЧЕРЕЗ 

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ 
 Харитонова Н.М., завідувач відділу екології та земляного полотна 
Кошель А.О., молодший науковий співробітник дорожньої санітарно-екологічної лабораторії 
відділу екології та земляного полотна 
Стоянович Н.С., інженер 1 категорії відділу екології та земляного полотна 
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 
 

Вступ 
Забезпечення безперешкодного переміщення осіб з обмеженими фізичними 

можливостями є лише одним із проявів принципу Універсального Дизайну, загальноприйнятого 
у розвинених країнах. Також при створенні такого середовища користуються стандартами і 
стратегіями ООН, ВООЗ та ЮНІСЕФ, які забезпечують доступність об’єктів, просторів і послуг 
для всіх без виключення користувачів та суспільної інтеграції. 

На жаль в нашій державі люди з інвалідністю не можуть повною мірою скористатись 
своїми правами, у сфері доступності безперешкодного переміщення. Забезпечення таких осіб 
можливостями для їх переміщення через автомобільні дороги до об'єктів соціальної 
інфраструктури є однією з актуальних проблем сучасного суспільства. 

В нормативних документах України передбачено заходи із врахування можливостей 
людей з обмеженими фізичними можливостями лише для забезпечення доступності їх до 
будівель і споруд. Значно менше уваги приділено безперешкодному руху по території, 
доступності до зупинок громадського транспорту тощо. У нормативних документах відсутні 
вимоги до дорожнього покриття, немає методики розрахунку часу, необхідного для перетину 
проїзної частини, відсутній алгоритм визначення ширини проїзної та прохідної частини з 
урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. 

На жаль в Україні, не завжди дотримуються вимоги щодо забезпечення організації 
безбар’єрного простору для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Наприклад, 
подолання підземних або надземних переходів людям з обмеженими можливостями неможливо 
без ліфтового обладнання (що, до речі, вже здійснено в деяких європейських країнах). Також 
недостатньо елементів забезпечення комфортності та інформативності. 

Співробітниками ДП «ДерждорНДІ» розроблено рекомендації щодо безперешкодного 
переміщення маломобільних груп населення на автомобільних дорогах загального користування 
[1]. В них визначено засоби для безперешкодного переміщення маломобільних груп населення 
на автомобільних дорогах загального користування в залежності від категорії автомобільної 
дороги, інтенсивності руху пішоходів при проектуванні, будівництві, реконструкції та 
капітальному ремонті автомобільних доріг. 
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Основна частина 
У розвинутих європейських країнах для того, щоб людина з обмеженими фізичними 

можливостями могла самостійно виходити з будинку, робити покупки, гуляти і дихати свіжим 
повітрям, навіть займатися спортом в міру доступного, все продумано до дрібниць. Скрізь є 
пандуси, будь-то житловий будинок, супермаркет або будь-яка інша установа. У тротуарів на 
перехресті скошено бордюр, щоб можна було без перешкод покинути проїзну частину і не 
створювати перешкоду для транспортних засобів. 

У Німеччині вимоги щодо забезпечення сприятливих умов для пересування літніх людей, 
інвалідів, осіб, що перевозять в колясках маленьких дітей шляхом усунення можливих перешкод, 
застосування досконалих конструкцій транспортних засобів і дорожніх споруд, використання 
спеціальних візуальних і акустичних та інформаційних систем прописано у законі про 
рівноправність людей з обмеженими можливостями. 

Основний нормативний документ [2] призначено для проектування головних і 
другорядних вулиць і доріг в населених пунктах як при наявності, так і при відсутності забудови 
поруч з дорогою. Основною особливістю вимог щодо забезпечення 
безперешкодного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями: інвалідів, людей 
похилого віку, людей, що перевозять маленьких дітей в колясках, є те, щопішохідні 
переходи рекомендується влаштовувати із врахуванням можливостей цих груп населення 
незалежно від інтенсивності руху. 

При проектуванні, будівництві, ремонтах та експлуатаційному утриманні автомобільних 
доріг необхідно створювати можливості щодо забезпечення доступності і безпеки засобів для 
безперешкодного переміщення маломобільних груп населення (МГН). Засоби для 
безперешкодного переміщення МГН відповідно до положень [3, 4, 5, 6] має бути влаштовано в 
межах населених пунктів, на підходах до них, а також на підходах до об'єктів, розташованих 
поблизу автомобільних доріг поза населеними пунктами:  

 дорожнього сервісу відповідно до [5]; 
 рекреаційних зон; 
 місць перетину пішохідних та транспортних потоків. 
Пандуси використовують (рис.1) з метою забезпечення доступності тротуарів і 

пішохідних доріжок для людей, що використовують в якості допоміжних засобів пересування 
опори на колесах або крісла-коляски, а також для МГН з дитячими колясками і візками. 

 

 
Рисунок 1 – Пандус 
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Застосування підйомників та ліфтів (рис. 2), рекомендується передбачати для 

пересування людей в кріслі-колясці, за допомогою різних опор, з дитячими колясками, візками. 
 

  
Рисунок 2 – Підйомник 

  
Рисунок 3 – Піднятий наземний пішохідний 

перехід 
 

Підйомники та ліфти необхідно розташовувати в межах тротуару або пішохідної доріжки 
з облаштуванням на підході до нього смуги, доступної для руху МГН. 

Піднятий наземний пішохідний перехід (рис. 3), що влаштовано в одному рівні з 
тротуаром, відноситься до штучних нерівностей трапецієподібного типу та є засобом 
примусового зниження швидкості транспортного засобу, призначеним забезпечити найбільш 
комфортні умови для руху людей в кріслі-колясці та інших МГН при перетині ними проїзної 
частини автомобільної дороги.  

При різниці висот між поверхнями тротуару і проїзної частини автомобільної дороги 
більше ніж 15 мм, наземні пішохідні переходи з двох сторін необхідно обладнати пандусами 
(рис. 4).  Їх рекомендується влаштовувати на кожному перетині вулиць і там, де шлях руху 
перетинає бордюрний камінь. 

 

  
Рисунок 4 – Приклад пандуса 

 
Регульовані наземні пішохідні переходи слід обладнати засобами світлофорної 

сигналізації згідно з ДСТУ 4092 [7].  
Для забезпечення доступності і безпеки руху інвалідів світлофорні об’єкти пішохідних 

переходів необхідно облаштовувати світловими, звуковими і тактильними покажчиками (рис. 5), 
такими як: • контрастне виділення поверхні, на якій розташовується кнопка та інші покажчики; 
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• інформаційна табличка; 
• світлові і звукові індикатори, що підтверджують факт спрацьовування пристрою; • тактильна стрілка, що вказує напрямок руху по пішохідному переходу; 
• пристрій виклику з тактильною інформацією.  
 

   а б в 
 

а) звуковим покажчиком, б) світловим покажчиком, в) тактильним покажчиком 
 

Рисунок 5 – Регульовані наземні пішохідні переходи  
 

Пішохідні переходи в різних рівнях необхідно передбачати відповідно до вимог  
п. 12.3 ДБН В.2.3-4 [5].  

Для людей в кріслі-колясці, з дитячими колясками або візками, людей, що 
використовують для пересування опори на колесах, надземні і підземні пішохідні переходи 
додатково до сходів, обладнуються пандусами, підйомниками або ліфтами (рис. 6). В окремих 
випадках можливе застосування комбінованих схем. 
 

   
 

Рисунок 6 – Пішохідні переходи обладнані пандусами та ліфтами 
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Висновки 
В Україні потрібно розробляти чітке законодавство щодо забезпечення безперешкодного 

переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями через автомобільні дороги. 
Політика нашої держави у цій сфері має базуватися на вже існуючих тенденціях і світових 

інноваційних підходах до розв’язання проблем інвалідності, та кращому практичному досвіді. 
Облаштування автомобільних доріг елементами доступності забезпечать реалізацію прав 
безперешкодного та безпечного переміщення маломобільних груп населення на рівні з іншими 
громадянами країни.  
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УДК 691.161 
 РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АСФАЛЬТОБЕТОНІВ, МОДИФІКОВАНИХ 

КОМПОЗИЦІЙНОЮ ДОБАВКОЮ НА ОСНОВІ ВТОРИННОГО 
ПОЛІЕТИЛЕНУ ПОЛІДОМ 

 Кіщинський С.В., начальник центру асфальтобетонів та органічних в’яжучих 
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 

 
 

Вступ 
Асфальтобетони, модифіковані полімерами, відзначаються високими показниками 

міцності в усьому діапазоні експлуатаційних температур, а також збільшеною водо- та 
морозостійкістю. Влаштовані з таких асфальтобетонів покриття є більш стійкими до дії тривалих 
транспортних навантажень та несприятливих погодних умов. Як наслідок, на них набагато 
менше виникають різні види деформацій та руйнувань: колії, зсуви, низькотемпературні 
тріщини, тріщини від втоми матеріалу, вибоїни та ями. 

Основною причиною, що стримує широке розповсюдження полімер асфальтобетонів є 
висока вартість полімерів. Із дешевих полімерних матеріалів, що відомі в Україні, найбільш 
придатними для суміщення з бітумом є вторинний поліетилен – продукт переробки відходів 
виробів з поліетилену високого тиску. Вторинний поліетилен підвищує в’язкість та 
теплостійкість бітуму, що робить його придатною основою для створення дешевого полімерного 
модифікатора бітуму та асфальтобетону. 

Розробка більш дешевого ніж закордонні аналоги модифікатора на основі вторинного 
поліетилену Полідом дозволить збільшити обсяги використання полімерасфальтобетонів і тим 
самим поліпшити загальний стан покриттів мережі автомобільних доріг України. Технологічною 
перевагою модифікатора Полідом є те, що він може вводитись як у бітум, так і безпосередньо в 
асфальтобетонну суміш під час її приготування.  

Аналіз публікацій 
Вторинний поліетилен є достатньо жорстким матеріалом в аспекті модифікації бітуму. 

Використання поліетилену забезпечує істотну зміну реологічних властивостей модифікованого 
бітуму, що доведено дослідженнями [1], [2], [3]. Згідно наведеним в [1 - 3] даним, поліетилен 
може значно змінювати реологічні властивості бітуму та забезпечити високий опір 
колієутворенню, деформаціям, втомі, а також розширити інтервал температурної працездатності 
асфальтобетону. 

Існують дослідження [4], орієнтовані на визначення можливості використання полімерів 
типу СЕБС, СБР, НР спільно із поліетиленом для надання модифікованому бітуму переваг обох 
модифікаторів.  

Додаткові дослідження [5] вказують на те, що використання хімічно активних добавок 
може забезпечити достатню сумісність поліетилену із бітумом, що гарантує відносну 
стабільність отриманого в’яжучого. 

У Франції відходи поліетилену додають в асфальтобетони в кількості 0,4 – 1,0% від маси 
мінеральної частини з метою армування сумішей, підвищення в’язкості в’яжучого, заповнення 
порожнин мінерального остову. Як структурувальна добавка відходи поліетилену збільшують 
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жорсткість та знижують термочутливість асфальтобетону при високих температурах, таким 
чином підвищуючи зсувостійкість покриттів [6, 7, 8].  

Компанія Iterchimica (Італія) розробила і пропонує для модифікації асфальтобетону 
добавку Superplast, яка є аморфним поліолефіном. Випробування показали, що введення 
Superplast суттєво покращує фізико механічні характеристики асфальтобетону [9]. 

У ДП «ДерждорНДІ» за участю автора було розроблено композицію, основу якої складав 
вторинний поліетилен, до нього додавалась мінімально необхідна кількість більш ефективних 
спеціалізованих модифікаторів: термоеластопластів типу СБС марок Kraton D 1101, Calpren 501, 
ДСТ-30-01 та латексів – аніонного Butonal NS 104, катіонного Butonal NS 198. Для кращого 
суміщення як самих полімерів між собою так і всієї композиції з бітумом додавались 
пластифікатори нафтового походження: нафтовий гудрон, пластифікатор шинний (ПШ-1), 
нафтові екстракти тощо.  

Кращі результати були досягнуті при використанні латексів серії Butonal. Виходячи з 
критерію мінімізації вартості продукту при одночасній відповідності модифікованого бітуму 
вимогам ДСТУ Б В.2.7-135 «Бітуми дорожні, модифіковані полімерами», було прийнято таке 
співвідношення компонентів: вторинний поліетилен від 60% до 70%, латекс – від 20–30%, 
пластифікатор – 10–15%. Така композиція отримала назву Полідом. Раціональний вміст 
композицій при цьому в бітумі становив 3–4%. 

Модифікація бітуму Полідомом підвищує в’язкість, когезійну міцність та теплостійкість 
бітуму, надає йому високої еластичності та покращує низькотемпературні характеристики 
в’яжучого (збільшує розтяжність при 0°С та залишає температуру крихкості на рівні вихідного 
менш в’язкого бітуму) [10-14]. 

Приготування Полідому здійснюється шляхом суміщення компонентів вторинного 
поліетилену, латексу та за необхідності індустріального масла в спеціальних агломераторах або 
екструдерах з подальшою грануляцією гомогенізованого розплаву [15]. 

Постановка проблеми 
Завдяки покращеним характеристикам бітуму асфальтобетон з Полідомом має більшу 

міцність та теплостійкість, відзначається підвищеним опором низькотемпературному та 
втомному тріщиноутворенню. 

Разом з цим стандартні випробування відповідно ДСТУ Б В.2.7-319 не дають достатньої 
інформації щодо поведінки асфальтобетону в шарах дорожнього одягу. Для отримання такої 
інформації треба визначити реологічні показники, які розкривають сутність релаксаційних 
процесів, що відбуваються в матеріалі при деформуванні. 

Мета та постановка задачі 
Метою дослідження є встановлення впливу композиційної добавки на основі вторинного 

поліетилену Полідом на реологічні властивості асфальтобетону, що дає можливість більш повно 
оцінити позитивну роль добавки у збільшенні строків служби асфальтобетонних покриттів. 

Було виконано комплекс досліджень бітумів, модифікованих композиційним полімером 
Полідом, полімерасфальтобетонів на основі цього бітуму та полімерасфальтобетонів, отриманих 
прямим введенням полімеру в асфальтобетонну суміш. Дослідження включали 
експериментальні роботи з визначення реологічних властивостей при циклічному 
(синосоїдальному) деформуванні. 

Методологічний принцип дослідження полягав у порівняні властивостей асфальтобетону 
на вихідному бітумі та бітумах, модифікованих різним вмістом добавки Полідом. Крім цього, 
властивості цих асфальтобетонів порівнювали з властивостями полімерасфальтобетону, 
отриманого введенням полімеру безпосередньо в мішалку. 
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Основна частина 
Матеріали, прийняті для досліджень 
В дослідженні було використано найбільш поширені в Україні бітуми, отримані за 

технологією окислення з гудрону. Марка вихідного бітуму БНД 90/130, марка 
еквіпенетраційного бітуму БНД 60/90. При введені 3% композиційної полімерної добавки 
Полідом було отримано модифікований бітум марки БМПА 60/90-53. 

Композиційна полімерна добавка Полідом представлена крихтами і складається з 
вторинного поліетилену, синтетичного латексу Butonal NS 104, нафтових екстрактів, 
індустріальних масел та інших нафтопродуктів. 

Для визначення впливу добавки Полідом на властивості асфальтобетону був обраний 
дрібнозернистий тип «Б», який використовується у всіх дорожньо-кліматичних зонах України та 
поєднує оптимальну кількість щебеню з оптимальною товщиною плівки в’яжучого. Зерновий 
склад для такої суміші розраховували відповідно до рекомендацій стандарту  
ДСТУ Б В.2.7-119 таким чином, щоб отримані значення повних залишків на ситах були 
наближені до середини інтервалів, нормованих стандартом. 

Кількість в’яжучого у суміші визначалася за комплексом стандартних показників. 
Оптимальна кількість бітуму зазвичай приймається такою, що відповідає максимальній міцності 
асфальтобетону. При  цьому мають бути забезпечені межі водонасичення, передбачені 
стандартом. 

За залежностями міцності на стиск при 50С прийнято наступний вміст 
в’яжучого  в  асфальтобетонних сумішах: для бітуму БНД 90/130 – 4,6%; БНД 60/90 – 4,8%; 
БМПА 60/90-53 з 3% добавки Полідом – 5,0%. 

Методи, прийняті для досліджень 
Визначення реологічних характеристик здійснювали на спеціальному вібростенді [16]. 

На вібростенді реалізується наступна схема випробування асфальтобетону при динамічному 
деформуванні (рисунок 1).  

  
1 – генератор гармонійних сигналів; 2 – віброперетворювач; 3 – асфальтобетонний зразок;  

4 – датчик переміщення віброапаратури; 5 – термокамера; 6 – жорсткий фундамент 
Рисунок 1 – Схема вібростенда 

 
Консольно-закріплений зразок асфальтобетонної балки (3) циклічно згинається від дії 

сили штока віброперетворювача (2). Віброперетворювач реалізує механічне навантаження різної 
форми, частоти і амплітуди, яку задає генератор гармонійних сигналів (1). Прогин консолі зразка 
фіксується датчиком переміщення віброапаратури (4). При такій схемі випробувань виникають 
примусові коливання асфальтобетонного зразка. Частоти деформування на вібростенді можна 
змінювати від 0,01 Гц до 40 Гц. Вважається, що нижня межа відповідає статичному впливу 
автомобіля на покриття дороги, верхня – динамічного навантаження автомобіля, який рухається 
зі швидкістю понад 100 км/год.   
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Для досліджень використовувалась прямокутна балка розміром 4×4×25 см, яку 
виготовляють із асфальтобетонної суміші у спеціальних формах. 

Зусилля розраховується на підставі встановленої в процесі тарування прямо пропорційної 
залежності між амплітудою струму і зусиллям, що розвивається котушкою збудження. 
Паралельно записується синусоїдальний електричний сигнал, що надходить від моста опору, 
утвореного тензодатчиками на твердому перехідному динамометрі, розташованому між штоком 
і закладною деталлю. Сигнал, посилений тензопідсилювачем, також знімається з осцилографа Н-
115 і може служити для встановлення кута зрушення фаз між напругою і деформацією. 

Деформації виміряються за допомогою вібровимірювальної апаратури ВІ5-6МА, що 
включає в себе індуктивний датчик горизонтальних вібрацій, підсилювач, блок живлення, 
джерело постійного струму. 

Для забезпечення випробувань при фіксованих температурах зразок розміщено у 
термостаті. 

Основні параметри вібростенду:  максимальне зусилля – 100 Н;  температура випробування – 30…+50ºС;  чутливість системи замірювання деформацій – 4,1 мкм/мм осц.;  жорсткість системи підвісок – 2 кН/м;  довжина зразка  – 25,0 см. 
Для зразків у вигляді балочок розрахунок комплексного динамічного модуля пружності 

здійснювали за формулою:    
)(4* 3

3 Cy
P

bh
lE  , 

де hbl ,,  – розміри зразка;  
 Р – зусилля;  
 у – деформація; 
 С – загальна жорсткість системи підвісок. 

Відносний прогин визначався за формулою:  ly /    
Методика випробувань передбачає визначення граничних значень деформацій та 

напружень, що є границею області лінійного деформування. Ці значення визначали за 
залежністю напруження від деформації, а саме шляхом встановлення точки, з якої починається 
порушення пропорційності між напруженням та деформацією. При цьому нормоване  відхилення 
приймалось близьким до 10%.  

Експериментальні дослідження 
Асфальтобетон і полімерасфальтобетон не належать до істинно пружних систем. Однак, 

виходячи із умов розрахунку дорожніх одягів, при їх дослідженнях насамперед необхідно 
встановити зону лінійної в’язкопружності. Така фізична лінійність вказує, що в матеріалі 
розвиваються тільки зворотні деформації, а відношення між напруженням і  деформацією є 
незмінною величиною, яка не залежить від напружено-деформованого стану.  

Найбільш простим і поширеним способом визначення області лінійної в’язкопружності 
є побудова графічних залежностей діючого напруження від деформації. Основні показники 
переходу із зони лінійності в зону нелінійності – критичне напруження (σкр) і критична 
деформація (εкр). За допомогою такого способу можна отримати реологічні характеристики 
асфальтобетону, які не залежать від діючої величини навантаження та зробити коректні 
порівняння властивостей різних асфальтобетонів. Крім того, зона лінійної в’язкопружності є 
критерієм якості асфальтобетону (полімерасфальтобетону), що характеризує його 
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експлуатаційні властивості. Залежності такого виду для матеріалів, які досліджувалися, 
представлено на рисунку 2. 

 
В’яжучі:  – БНД 90/130; – БНД 90/130 + 3% Полідом;  – БНД 90/130 + 4% Полідом у суміші;  

Δ – БНД 60/90 
Рисунок 2 – Залежність напруження-прогин асфальтобетонів та полімерасфальтобетонів за 

температури 20С  та частоти 0,5 Гц 
 
Наведені залежності свідчать, що модифікація бітуму добавкою Полідом практично не 

змінює зону лінійної в’язкопружності. Це узгоджується з даними по модифікації бітуму 
полімером Кратон в кількості близько 3%, коли різниця зони лінійності між асфальтобетоном і 
полімерасфальтобетоном на в’яжучих однакової консистенції неістотна. В той же час, введення 
добавки Полідом безпосередньо у суміш збільшує модуль пружності асфальтобетону при 
обраній температурі випробування 20°С і частоті деформування 0,5 Гц, а також збільшує 
значення критичних напружень (σкр) з 0,019 МПа до 0,026 МПа, а критичний прогин (εкр) з 
0,60·10-3 до 0,75·10-3. Тобто використання добавки Полідом у суміші збільшує σк на 37%, а εкр на 
25%. Як і для інших полімерів, модифікувальна активність проявляється в більшій мірі по 
відношенню до критичних напружень ніж до критичних прогинів (деформацій). Це дозволяє 
припустити більшу ефективність використання полімерасфальтобетону по відношенню до 
зростання транспортних навантажень. 

Для аналізу деформаційної поведінки полімерасфальтобетону вихідними даними є 
частотні залежності комплексного динамічного модуля пружності в діапазоні температур  
від - 20 до + 50ºС і області частот від 0,01 до 40 Гц. При значеннях частот коливань, близьких до 
(20 - 40) Гц та, в залежності від температури, спостерігаються резонансні явища, котрі 
впливають на результати вимірювань. Внаслідок цього верхні частоти обмежувалися значенням 
10 Гц.  

Вимірювання проводили при різних рівнях навантаження, потім визначались значення 
комплексного динамічного модуля пружності з урахуванням того, що між напруженням та 
деформацією існує пряма пропорційна залежність. Тобто, значення комплексного динамічного 
модуля пружності визначали для області лінійної в’язко-пружності. Результати вимірювань 
комплексних динамічних модулів пружності для асфальтобетонів та полімерасфальтобетонів, 
наведено в таблицях 2 - 5.  
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Таблиця 2 – Значення комплексного динамічного модуля пружності Е* асфальтобетону 
на бітумі БНД 60/90 (1) 

f, Гц Е*, МПа при температурах, °С 
-20 -10 0 10 20 35 50 

0,01 5515 4055 2069 1280 745 199 94 
5661 4055 2740 1353 745 173 93 

0,05 6099 5077 3033 1572 1004 288 121 
5223 5077 3106 1645 1004 258 129 

0,1 7560 5515 3179 1864 1134 325 139 
7414 5515 3252 1864 1065 312 141 

0,5 8144 6392 4201 2594 1426 515 212 
8290 6392 4201 2594 1426 485 225 

1 8436 6684 4785 2887 1718 685 225 
8582 6684 4858 2887 1645 589 235 

5 9020 7268 5077 3471 2156 900 372 
9020 7268 5223 3471 2302 745 355 

10 9312 7560 5661 4055 2302 900 390 
9020 7560 5661 3617 2375 815 378 

 
Таблиця 3 – Значення комплексного динамічного модуля пружності Е* асфальтобетону 

на бітумі БНД 90/130 (2)  
f, Гц Е*, МПа при температурах, °С 

-20 -10 0 10 20 35 50 
0,01 4911 4293 2128 1200 513 144 101 

4911 4293 2128 1200 513 154 93 
0,05 5529 4911 2746 1510 745 211 129 

5684 4911 2746 1587 725 224 123 
0,1 6148 5220 3056 1819 891 283 150 

6457 5220 3056 1742 863 273 134 
0,5 7385 6457 3983 2437 1313 413 189 

7385 6457 3983 2437 1200 394 189 
1 8003 7075 4293 2901 1819 546 211 

8003 7075 4447 2901 1587 484 224 
5 8621 7075 5529 3674 2437 725 305 

8621 7075 5529 3674 2360 725 317 
10 8621 7385 5839 3829 2592 670 273 

8621 7385 5839 3829 2515 725 305 
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Таблиця 4 – Значення комплексного динамічного модуля пружності Е* 
полімерасфальтобетону на бітумі БНД 90/130, модифікованому 3% добавкою Полідом (3)   

f, Гц Е*, МПа при температурах, °С 
-20 -10 0 10 20 35 50 

0,01 5831 3815 2223 1170 646 237 134 
5831 3816 2223 1185 679 221 125 

0,05 6672 4490 2643 1470 874 310 172 
6502 4532 2643 1427 877 302 164 

0,1 7007 4912 2896 1888 943 367 195 
6837 4827 2853 1720 984 358 183 

0,5 7843 5831 3484 2223 1385 544 262 
7843 5916 3484 2182 1385 502 257 

1 8261 6254 4070 2476 1720 611 294 
8261 6254 4070 2476 1552 574 292 

5 8849 6841 4573 3148 2055 790 375 
8934 6926 4573 3148 2055 830 385 

10 9102 7512 4995 3314 2140 860 385 
9102 7427 4910 3316 2140 830 372 

 

 
Таблиця 5 – Значення комплексного динамічного модуля пружності Е* 

асфальтополімербетону з 4% добавкою Полідом введеною у суміш (4)   
f, Гц Е*, МПа при температурах, °С 

-20 -10 0 10 20 35 50 
0,01 5313 3640 2302 1490 784 285 171 

5313 3724 2302 1388 784 267 163 
0,05 5982 4309 2971 1633 934 389 216 

6149 4309 2971 1633 980 372 188 
0,1 6651 4644 3139 1800 1031 447 228 

6651 4393 3139 1800 1031 426 228 
0,5 7320 5982 3808 2302 1466 630 318 

7320 5647 3975 2302 1466 630 306 
1 7989 5982 4644 2637 1633 725 357 

7989 6149 4477 2804 1633 725 330 
5 8323 6316 4978 3473 2302 1031 496 

8323 6484 4978 3473 2302 1031 447 
10 8323 6651 5313 3640 2470 1031 496 

8323 6651 5313 3473 2637 1031 470 
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За всіх температур в області частот 0,01…10 Гц зміна комплексного динамічного 
модуля пружності як для асфальтобетонів, так і для полімерасфальтобетонів в логарифмічних 
координатах має прямолінійну залежність (рисунок 3 – 6). 

 
Температура, °С:  – 50 оС;  –  35 оС;  –  20 оС;  –  10 оС;  – 0 оС;  

 – мінус 10 оС;   – мінус 20 
Рисунок 3 – Температурно-частотні залежності комплексного динамічного модуля пружності 

Е* асфальтобетону  на еквіпенетраційному бітумі 
 

 
Температура, °С:  – 50 оС;  –  35 оС;  –  20 оС;  –  10 оС;  – 0 оС;  

 – мінус 10 оС;   – мінус 20 
Рисунок 4 – Температурно-частотні залежності комплексного динамічного модуля пружності 

Е* асфальтобетону на вихідному бітумі 
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Температура, °С:  – 50 оС;  –  35 оС;  –  20 оС;  –  10 оС;  – 0 оС;  

 – мінус 10 оС;   – мінус 20 
Рисунок 5 – Температурно-частотні залежності комплексного динамічного модуля пружності 

Е* полімерасфальтобетону з БМП 

 
Температура, °С:  – 50 оС;  –  35 оС;  –  20 оС;  –  10 оС;  – 0 оС;  

 – мінус 10 оС;   – мінус 20 
Рисунок 6 – Температурно-частотні залежності комплексного динамічного модуля пружності 

Е* полімерасфальтобетону при введенні полімеру в суміш 
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Такі залежності підпорядковуються ступеневому рівнянню: 
m

f
f

E
E 




2
1

2
1 ,        

де, 1E  – комплексний динамічний модуль пружності при частоті деформування 1f , 
 2E  – комплексний динамічний модуль пружності при частоті деформування 2f , 
 m – показник ступеня (показник пластичності). 

Значення комплексного динамічного модуля пружності асфальтобетону 
(полімерасфальтобетону) зростає з підвищенням частоти деформування та з пониженням 
температури випробування. Зі зниженням температури випробування зменшується кут нахилу 
частотної залежності даного модуля пружності. Ці залежності було використано для визначення 
коефіцієнтів пластичності. 

Порівняння полімерасфальтобетону з асфальтобетоном свідчить, що при однакових 
додатних  температурах і частотах деформування значення комплексного динамічного модуля 
пружності більше у полімерасфальтобетону, що обумовлено посилювальною дією полімеру. Зі 
зниженням температури ця дія зменшується.  

На рисунку 7 представлено температурні залежності показника пластичності для всіх 
чотирьох досліджених систем. Всі залежності мають максимум, який зміщується в сторону 
високих температур при збільшенні в’язкості бітуму для асфальтобетонів та використання 
полімерного модифікатора у полімерасфальтобетоні. Такий характер залежностей зміни 
показника пластичності асфальтобетону може пояснюватися релаксаційним механізмом 
деформування, що обумовлюється співвідношенням інтенсивності релаксаційних процесів і 
механічного впливу і свідчить про більшу стійкість полімерасфальтобетонів на основі добавки 
Полідом при підвищених температурах.  

 

 
Використовувані в’яжучі:  – БНД 90/130; – БНД 90/130 + 3% Полідом;  

 – БНД 90/130 + 4% Полідом у суміші; Δ – БНД 60/90 
Рисунок 7 – Температурна залежність показника пластичності асфальтобетону (___) та 

полімерасфальтобетону (---) 
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Введення полімеру як у бітум, так і безпосередньо в асфальтобетонну суміш зменшує 
максимальні значення показника пластичності з 0,22-0,23 (для асфальтобетону) до 0,19-0,20 (для 
полімерасфальтобетону). Це властиво асфальтобетонам на бітумах більшої в’язкості. Тобто, 
додавання полімерного модифікатора в бітум приводить до підвищення в’язкості в’яжучого і, 
таким чином, до меншої інтенсивності зміни комплексного динамічного модуля пружності з 
частотою при однакових температурах. Для визначення ролі полімерного модифікатора також 
були встановлені температурні залежності комплексного динамічного модуля пружності. Ці 
залежності (рисунок 8) мають S-подібний характер. На них можна виділити три характерні 
ділянки, які відповідають крихкому, в’язкопружньому та в’язкопластичному стану. При низьких 
температурах час релаксації матеріалу значно більше часу дії навантаження, що призводить до 
склоподібного стану. В області високих температур релаксаційні процеси встигають 
завершитися, і матеріал проявляє в’язко-пластичну поведінку. В цих зонах зміна комплексного 
динамічного модуля пружності невелика на відміну від зони в’язко-пружності, де час релаксації 
близький, до часу дії навантаження.  

 
Використовувані в’яжучі:  – БНД 90/130; – БНД 90/130 + 3% Полідом;  

 – БНД 90/130 + 4% Полідом у суміші; Δ – БНД 60/90 
Рисунок 8 – Температурні залежності комплексного динамічного модуля пружності 

асфальтобетону (___) та полімерасфальтобетону (---) при f=0,5 Гц 
Звідси знаходять три параметри: показник температурної чутливості в зоні в’язкопружної 

поведінки, що є відношенням прирощення логарифма комплексного динамічного модуля 
пружності на градус ( TLgE  /* ); умовна температура переходу в склоподібний стан (Тст), що 
відповідає досягненню модулем значення 104 МПа; умовна температура переходу до 
в’язкопластичного стану (Твп), що відповідає досягненню модулем значення 102 МПа (рисунок 9 
та 10).  

Температура склування асфальтобетону є кінетичною характеристикою, вона залежить 
як від консистенції в’яжучого, складу асфальтобетону так і від швидкості охолодження та 
швидкості механічного навантаження. Зазвичай для асфальтобетону збільшення частоти 
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деформування в 10 разів збільшує температуру склування на (5 - 7) С. Для досліджених 
асфальтобетонів таке збільшення становить (4 - 5) С, а для полімерасфальтобетонів (5 - 6) С 
(рисунок 11). Це доводить, що існує єдиний принцип деформаційної поведінки бітумів і 
асфальтобетонів, бітумів, модифікованих полімерами, і полімерасфальтобетонів. 

 

 
Частота деформування, Гц: Δ – 0,01;  – 0,5; ○ – 10 

Рисунок 9 – Температурні залежності комплексного динамічного модуля пружності 
асфальтополімербетону на модифікованому бітумі при різних частотах деформування 

 
Частота деформування, Гц: Δ – 0,01;  – 0,5; ○ – 10 

Рисунок 10 – Температурні залежності комплексного динамічного модуля пружності 
полімерасфальтобетону (введення полімеру в суміш) при різних частотах деформування 
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Використовувані в’яжучі:  – БНД 90/130; – БНД 90/130 + 3% Полідом;  

 – БНД 90/130 + 4% Полідом у суміші; Δ – БНД 60/90 
Рисунок 11 – Залежність температури склування асфальтобетону від частоти деформування 

 
Отримані значення реологічних показників асфальтобетону і полімерасфальтобетону 

наведено у таблиці 6. Аналіз цих даних показує, що температура переходу в склоподібний стан 
полімерасфальтобетону знижується на (2,0 - 2,5) °C в порівнянні з асфальтобетоном на бітумі 
однакової консистенції (БНД 60/90) і залишається практично незмінною по відношенню до 
асфальтобетону на вихідному менш в’язкому бітумі (БНД 90/130).  

Температури склування асфальтобетону, як і температура крихкості бітуму при 
модифікації малим вмістом полімеру (до 4% термоеластопласту), залежить від структури та 
властивостей мальтенової складової вихідного бітуму. В даному випадку при модифікації 
незмінність температур склування полімерасфальтобетону і асфальтобетону та температур 
крихкості модифікованого бітуму та менш в’язкого вихідного бітуму можна пояснити тим, що 
поглинання Полідомом певної частини мальтенових фракцій компенсується більш 
низькою температурою склування полімеру. Крім того, завдяки полімеру бітум частково зберігає 
пластичність за низьких температур, про що свідчить збільшення розтяжності в’яжучого  при 
0°С. Разом з цим температура склування полімерасфальтобетонів є нижчою ніж асфальтобетонів 
на еквіпенетраційному бітумі, що пов’язане з переносом температури крихкості вихідного 
бітуму на модифікований. 

Таким чином, можна казати про поліпшену низькотемпературну поведінку 
полімерасфальтобетону з добавкою Полідом в порівнянні з асфальтобетоном на бітумі з 
в’язкістю еквівалентною модифікованому бітуму. 

Умовна температура переходу до в’язкопластичного стану у полімерасфальтобетону 
вище на 9С в порівнянні з асфальтобетоном на вихідному бітумі  і на 5С вище порівняно з 
асфальтобетоном на еквіпенетраційному бітумі. Це узгоджується із зростанням температури 
розм’якшеності бітуму при його модифікації полімером. При введенні добавки Полідом у суміш 
ця різниця збільшується ще на 3 градуси. Такі зміни температур фізичного стану призводять до 
того, що інтервал пластичності асфальтополімербетону на модифікованому бітумі більше, ніж 
асфальтобетонів на 6С, а полімерасфальтобетону, в який введено полімер, на 12С. 
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Таблиця 6 – Реологічні показники асфальтобетонів  

Найменування  
показника Т, °C f, Гц 

Асфальтобетони 
1 

(на БНД 
60/90) 

2 
(на БНД 
90/130) 

3 
(на 

модифікованому 
бітуму) 

4 
(Полідом 

введений у 
суміш) 

Комплексний модуль 
пружності Е*, МПа -20 0,5 8220 7380 7840 7320 

0 0,5 4200 3980 3480 3890 
+20 0,5 1420 1260 1390 1470 
+50 0,5 220 189 260 310 

Умовна температура 
склування Тст, °C - 0,5 -13 -16 -15,5 -15 
Умовна температура 
переходу до 
в’язкопластичного 
стану Твп, °C 

- 0,5 60 55 64 67 

Температурний 
інтервал пластичності 
Твп - Тст, град 

- 0,5 73 72,5 79,5 85 
Показник 
температурної 
чутливості TLgE  /* , 
1/град 

- 0,5 0,028 0,029 0,025 0,023 

Критична деформація, кр·104 20 0,5 0,6 0,6 0,6 0,75 
Критичне напруження 
при 20 °C, кр, МПа  0,5 0,019 0,019 0,019 0,026 

 

Полімерасфальтобетон має менший показник температурної чутливості TLgE  /* в 
порівнянні з асфальтобетоном (таблиця 6), що узгоджується з даними показника пластичності 
m  (рисунок 7). Така близькість тенденцій зміни модуля пружності зі зміною температури, або 
зі зміною частоти деформування є наслідком принципу температурно-часової аналогії, що притаманний таким системам, як асфальтобетон та полімерасфальтобетон. Ефект дії добавки Полідом можна представити залежністю значень модуля пружності асфальтобетону без добавки та з добавкою Полідом (рисунок 12).  На осі абсцис відкладено значення модуля пружності асфальтобетону на вихідному бітумі БНД 90/130 (інд. 2) при частоті деформування 0,5 Гц і при певних температурах, на осі ординат – для асфальтополімербетону на тому самому бітумі, але модифікованому полімером (інд. 3) і асфальтобетону з добавкою Полідом безпосередньо у суміш (інд. 4). При низьких експлуатаційних температурах комплексний динамічний модуль пружності полімерасфальтобетону практично не відрізняється від асфальтобетону, але при високих експлуатаційних температурах проявляється ефект модифікації полімером в більших значення модуля пружності. Найбільший ефект підсилення спостерігається при введенні добавки Полідом у суміш. 
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Рисунок 12 – Ступінь посилення асфальтобетонів при введенні добавки Полідом 
(1 – у бітум, 2 – у асфальтобетонну суміш) 

 
Висновки 
Досліджено ефективність дії комплексної полімерної добавки Полідом на властивості 

асфальтобетонів. Виконано порівняльні дослідження асфальтобетонів на вихідному та 
еквіпенетраційному бітумі, виготовлених за технології приготування сумішей способом 
введення в них бітуму, модифікованого добавкою Полідом, та способом введення добавки 
Полідом в асфальтобетонну суміш. 

Реологічні дослідження асфальтобетонів на трьох в’яжучих, виконані в широкому 
температурному та частотному діапазоні, свідчать про те, що модулі пружності 
полімерасфальтобетону на БМП при високій температурі вищі, ніж асфальтобетонів на 
вихідному та еквіпенетраційному бітумах, а полімерасфальтобетону, в який введено полімер, 
вище ніж полімерасфальтобетону на БМП. За низьких температур спостерігається зворотня 
тенденція. Критичні деформації напруження однакові, температура склування дещо нижча, а 
інтервал пластичності дещо ширший у полімерасфальтобетону з введеним в нього полімером, 
ніж асфальтобетону на еквіпенетраційному бітумі. Коефіцієнт пластичності в діапазоні 
температур від 10 С до 30 С полімерасфальтобетону нижче ніж асфальтобетонів. Це добре 
погоджується з температурною чутливістю цих асфальтобетонів та відповідає принципу 
температурно-часової суперпозиції (табл. 6). Показник температурної чутливості нижче у 
полімерасфальтобетону, ніж у асфальтобетонів. Температура механічного склування 
полімерасфальтобетонів та асфальтобетонів зі зміною частоти деформування знижується 
на (4 – 6) С, що достатньо близько для раніше встановленого рівня для асфальтобетонів. 

Таким чином, проведені дослідження засвідчили позитивний вплив композиційної 
добавки на основі вторинного поліетилену Полідом на реологічні характеристики 
асфальтобетону, що дозволяє прогнозувати підвищену довговічність асфальтобетонів з 
добавкою Полідом, отриманих як на модифікованому бітумі так і при безпосередньому введені 
добавки в суміш. 

Подальші дослідження буде спрямовано на встановлення впливу композиційної 
полімерної добавки Полідом на підвищення коліє- та тріщиностійкості асфальтобетонних 
покриттів. 
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УДК 691.161 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОНІВ  
ПІД ЧАС СТАРІННЯ 

 Копинець І.В., завідувач відділу дорожньо-будівельних матеріалів 
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 

 
Вступ 
На сьогоднішній день в Україні для влаштування покриттів автомобільних доріг 

використовують практично тільки гарячі асфальтобетонні суміші. 
Гарячі асфальтобетонні суміші виробляють з використанням в’язких бітумів за 

температури (140 - 170) °C. У цьому діапазоні температур в’язкість бітуму знижена до такого 
рівня, при якому він легко обволікає гарячий щебінь, суміш достатньо рухлива, що забезпечує її 
рівномірне перемішування і наступне переміщення в накопичувальний бункер. Верхню межу 
температури нагрівання в’яжучого та мінерального матеріалу обмежено у зв’язку з інтенсивним 
термоокислювальним старінням в’яжучого при технологічних температурах перемішування 
суміші. Гарячу суміш укладають і починають ущільнювати за температури (120 - 150) °C, коли 
вона ще рухлива і завершують укочування при температурі не нижче 80°C. Формування 
структури гарячого асфальтобетону після його ущільнення вважається в основному завершеним. 

Нагрівання бітуму супроводжується випаровуванням найбільш летких фракцій, а також 
окисненням і полімеризацією. Усе це призводить до зміни групового складу та властивостей 
бітуму. Ступінь зміни властивостей бітуму залежить від багатьох чинників: температури та 
тривалості нагрівання; відношення об’єму бітуму, що нагрівається, до його вільної поверхні; 
марки бітуму. Зміна властивостей бітуму в результаті нагрівання найбільш яскраво виявляється 
в підвищенні в’язкості. 

Під впливом атмосферних факторів - температури, світла, повітря і води відбувається 
процес окиснення бітуму за рахунок приєднання кисню повітря та полімеризації, як наслідок 
відбуваються зміни фізичних властивостей та хімічного складу бітумів. Хімічний склад 
змінюється в результаті перетворення одних груп речовин в інші: масла переходять в смоли, 
смоли в асфальтени. Процес перетворення масел в смоли іде значно повільніше ніж перетворення 
смол на асфальтени. Таким чином, з часом в бітумі відбувається збільшення кількості 
асфальтенів. Кількість же смол, що надають бітуму пластичність та розтяжність з часом 
зменшується. З накопиченням асфальтенів поступово втрачаються пластичні властивості бітуму, 
збільшується його в’язкість та крихкість. Цей процес називається «старіння» бітуму. 

При спостереженні за бітумом, що зберігається тривалий час на відкритому повітрі, 
можна бачити зовнішні зміни: бітум стає світлішим, з матовою поверхнею, на якій утворюються 
складки та тріщини. 

У зв’язку із старінням бітуму відбувається також і старіння асфальтобетону, що 
призводить до погіршення властивостей дорожніх покриттів. Зростання жорсткості бітуму 
робить асфальтобетон більш крихким. Він значною мірою втрачає здатність до сприйняття 
розтягувальних напружень. При цьому в асфальтобетонному покритті при різких пониженнях 
температури в зимовий час спостерігається утворення тріщин. Підвищена крихкість 
асфальтобетону посилює процес його викришування, що також знижує термін служби покриття. 
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Найбільш різкі зміни властивостей бітуму відбуваються при нагріванні та перемішуванні 
бітумомінеральних композицій. В цьому випадку деякі мінеральні матеріали виконують роль 
каталізаторів, в присутності яких окислювальні реакції протікають інтенсивніше.  

Розглядаючи зміну властивостей бітуму та бітумомінеральних сумішей в часі, можна 
виділити два основні періоди. До певного часу процеси старіння можуть бути охарактеризовані 
лише як процеси зміцнення структури. Підвищення в’язкості бітуму в цей період призводить до 
підвищення міцності та деформаційної стійкості асфальтобетону. Покращується зчеплення 
бітуму з поверхнею мінеральних зерен, внаслідок чого підвищується водостійкість і 
морозостійкість асфальтобетону. Потім настає період, до якого вже з повним правом можна 
застосувати термін «старіння»: підвищується крихкість бітуму, зменшується його адгезійна 
здатність. Це призводить до зниження корозійної стійкості покриття, а надмірна жорсткість 
в’яжучого провокує утворення в ньому тріщин. 

Бітуми, як і бітумомінеральні композиції, розрізняють за співвідношенням тривалості 
цих періодів. У найбільш стійких проти старіння бітумів перший період триває досить довго і 
практично є рівним термінам служби асфальтобетонних покриттів. Для покриттів з бітумами, не 
стійкими проти старіння, вже через рік-два може настати період інтенсивного старіння. 

Бітуми, які схильні до швидкого старіння, є найбільш «чутливими» до нагрівання, що 
повинно враховуватись в технологічному процесі приготування асфальтобетонної суміші: 
Температура нагрівання мінеральних матеріалів та бітуму, а також тривалість нагрівання бітуму 
мають бути, наскільки це можливо за умовами виробництва робіт, знижені. 

Нагрівання бітуму та його подальше перемішування з мінеральним матеріалом 
призводить до підвищення в’язкості бітуму, що в свою чергу знижує рухомість асфальтобетонної 
суміші. Як відомо, якість майбутнього покриття та умови виконання робіт багато в чому 
визначаються зручністю обробки асфальтобетонної суміші при укладанні та ущільненні. 
Довговічне покриття можна отримати тільки в тому випадку, якщо суміш досить легко 
укладається шаром заданої товщини, добре розрівнюється та ущільнюється. Така суміш дозволяє 
отримати рівну, гладку та однорідну поверхню. 

Отже, швидке старіння бітуму має місце при змішуванні його з мінеральним матеріалом 
за високих температур під час приготування асфальтобетонних сумішей, оскільки відбувається 
інтенсивна взаємодія в’яжучого з киснем повітря. Також бітум старіє під час експлуатації 
асфальтобетону, при цьому чим більша пористість покриття, вища температура навколишнього 
середовища і тонший шар асфальтобетону, тим швидше відбувається старіння бітуму.  

Враховуючи вищесказане, було проведено дослідження із встановлення впливу:  типу асфальтобетону на зміну його властивостей при старінні;  температури приготування асфальтобетонних сумішей на властивості 
асфальтобетонів;  залишкової пористості асфальтобетону на його стійкість до старіння. 

Матеріали 
Для приготування асфальтобетонів використовували:  щебінь гранітний фракції 5 – 10 мм, що відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-75;  пісок із відсівів подрібнення вивержених гірських порід фракції 0 - 5 мм, що 

відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-210;  вапняковий мінеральний порошок, що відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-121;  бітум нафтовий дорожній в’язкий марки БНД 60/90, що відповідає вимогам 
ДСТУ 4044.   
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Об’єкти дослідження 
Підібраний гранулометричний склад мінеральної частини гарячих дрібнозернистих 

асфальтобетонів типів А, Б, В, Г наведено в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 – Підбір мінеральної частини гарячих дрібнозернистих асфальтобетонів типів 
А, Б, В, Г 

Тип 
гранулометрії 

Вміст за масою,% мінеральних зерен, менших даного розміру, мм 
10,0 5,0 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071 

А 100 51,59 37,59 31,22 24,09 17,60 11,94 7,89 
Б 100 60,20 44,58 37,22 28,95 21,38 14,71 9,98 
В 100 68,82 51,57 43,23 33,81 25,17 17,49 12,08 
Г 100 89,90 67,59 56,31 43,48 31,76 21,49 14,49 

 Для дослідження впливу типу асфальтобетону на зміну його властивостей при старінні було прийнято асфальтобетони типів А, Б, В та Г. Вміст бітуму складав для асфальтобетону типу А - 5,0%, типу Б  - 5,5%, типу В - 6,0% і типу Г - 6,5% від маси мінерального матеріалу. Температури нагрівання матеріалів при приготуванні асфальтобетонних сумішей в лабораторних умовах становили: для щебеню, піску та мінерального порошку – (170 – 175) °С, бітуму – (145 – 150) °С. Суміш ущільнювалась за температури (145 – 150) °С. Під час дослідження впливу температури приготування асфальтобетонних сумішей на властивості асфальтобетонів та їх зміну при старінні  використовували асфальтобетон типу Б, а температури приготування були на 20°С вищими та нижчими за вказані вище. Асфальтобетони з різною залишковою пористістю отримано шляхом приготування асфальтобетонних сумішей типу Б з різними вмістом бітуму (5,0%, 5,5% та 6,0%). 
Методи дослідження 
Для досліджуваних асфальтобетонів визначали: середню густину, водонасичення, залишкову пористість, міцність на стиск за температури 0°С, 20°С та 50°С, а також коефіцієнт водостійкості.  Старіння асфальтобетону шляхом його витримуванням в сушильний шафі впродовж 8,0 годин за температури 160 °С (теплове старіння) та наступного його витримування у воді впродовж 14 діб (водне старіння). 
Результати дослідження впливу типу асфальтобетону на зміну його властивостей при старінні 
Результати випробувань асфальтобетонів наведено в таблиці 2. Аналіз результатів випробувань показав, що при витримуванні асфальтобетонних зразків в сушильній шафі впродовж 8,0 годин за температури 160°С та наступним витримуванням у воді впродовж 14 діб, відбувається зниження їх середньої густини і, як наслідок, зростання водонасичення. Встановлено, що інтенсивність зниження середньої густини та зростання водонасичення напряму залежить від вмісту щебеню в асфальтобетоні. Чим більше вміст щебеню, тим більше змінюється середня густина та водонасичення. Також при старінні знижується міцність на стиск за всіх температур випробовування. При цьому інтенсивність зниження міцності для всіх типів асфальтобетону була практично однакова. Відчутним виявився вплив старіння на коефіцієнт водостійкості. Найбільше зниження коефіцієнта водостійкості має місце при старінні асфальтобетону типу А, а найменше – типу Г. 



ОЦІНКА ЯКОСТІ 
 

72   Збірник «Дороги і мости», вип. 16, 2016 

Таблиця 2 – Результати випробувань асфальтобетонів при старінні 

Назва показника 

Результати випробувань асфальтобетонів на бітумі  марки БНД 60/90 
вихідних витриманих в сушильній шафі 8,0 годин за температури 160ºС і 14 діб у воді 

типу А типу Б типу В типу Г типу А типу Б типу В типу Г 
Середня густина, г/см3 2,362 2,368 2,382 2,397 2,332 2,344 2,361 2,377 
Водонасичення,% за об’ємом 2,14 1,88 1,43 1,14 3,88 3,50 2,91 2,62 
Міцність при стиску, МПа за температури:         
- 0°С 9,45 10,27 10,48 10,73 7,37 8,32 8,59 9,02 
- 20°С 4,14 4,37 5,21 6,42 2,9 3,19 3,91 4,94 
- 50°С 1,41 1,73 2,09 2,51 1,13 1,45 1,78 2,18 
Коефіцієнт водостійкості 0,94 0,96 0,96 0,98 0,82 0,86 0,89 0,92 

 
Результати дослідження впливу температури приготування асфальтобетонних сумішей на властивості асфальтобетонів 
Результати випробувань асфальтобетонів, приготованих за різних технологічних температур, наведено в таблиці 3. 
Таблиця 3 – Результати випробувань асфальтобетонів за різних технологічних 

температур 

Назва показника 
Результати випробувань асфальтобетону типу Б на бітумі  марки БНД 60/90 

приготованого за стандартних температур 
приготованого за підвищених на 20 °С температур 

приготованого за знижених на 20 °С температур 
Середня густина, г/см3 2,368 2,374 2,361 
Водонасичення,% за об’ємом 1,88 2,24 2,36 
Міцність при стиску, МПа за температури:    
- 0°С 10,27 11,04 8,89 
- 20°С 4,37 4,61 3,51 
- 50°С 1,73 1,92 1,47 
Коефіцієнт водостійкості 0,96 0,94 0,93 

 Результати випробувань асфальтобетонів показують, що при підвищенні температури приготування асфальтобетонних сумішей середня густина асфальтобетону зростає, але при цьому також має місце незначне зростання водонасичення асфальтобетонних зразків та зниження коефіцієнта водостійкості.  
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Підвищення температури приготування асфальтобетонних сумішей призводить до зростання міцності асфальтобетонних зразків на стиск: за температури 50°С на 11%, за температури 20°С – на 5%, за температури 0°С – на 7%.  Зростання міцності асфальтобетонів при підвищенні температури їх приготування може свідчити про їх старіння. При зниженні температури приготування асфальтобетонних сумішей на 20°С відбувається зростання водонасичення та зниження середньої густини асфальтобетонів у порівнянні з асфальтобетоном, отриманим за стандартних температур, що насамперед пов’язано із зростанням в’язкості бітумів при зниженні температури, що призводить до погіршення обволікання в’яжучим мінеральних зерен і зменшенням інтенсивності взаємодії бітуму з поверхнею мінеральних матеріалів. Також знижується міцність на стиск. За температури 0°С міцність знижується на 13%, за температури 50°С – 15%, за температури 20°С – 20%. Зниження міцності може бути пов’язане як з вищевказаним погіршенням якості асфальтобетону так, і з меншим термоокислювальним старінням бітуму. 
Результати дослідження впливу залишкової пористості асфальтобетону на його стійкість до старіння 
Результати випробувань асфальтобетонів з різною залишковою пористістю наведено  в таблиці 4. 
Таблиця 4 – Результати випробувань асфальтобетонів з різною залишковою пористістю 

Назва показника 

Результати випробувань асфальтобетону типу Б на бітумі  марки БНД 60/90 

при вмісті бітуму,% 
витриманого в сушильній шафі 8,0 годин за температури 160ºС,  при вмісті бітуму,% 

витриманого в сушильній шафі 8,0 годин за температури 160ºС і 14 діб у воді, при вмісті бітуму,% 
5,0 5,5 6,0 5,0 5,5 6,0 5,0 5,5 6,0 

Середня густина, г/см3 2,334 2,368 2,392 2,291 2,353 2,381 2,272 2,344 2,376 
Залишкова пористість,% 6,41 4,36 2,73 8,13 4,97 3,17 8,89 5,33 3,38 
Водонасичення,% за об’ємом 4,12 1,88 1,06 6,26 2,70 1,96 8,90 3,50 2,30 
Міцність при стиску, МПа за температури:          
0°С 9,86 10,27 10,58 8,18 8,83 9,63 7,69 8,32 8,89 
20°С 4,02 4,37 3,92 3,38 3,89 3,68 2,57 3,19 3,33 
50°С 1,23 1,73 1,36 1,06 1,57 1,24 0,93 1,45 1,22 
Коефіцієнт водостійкості 0,89 0,96 0,99 0,83 0,91 0,95 0,72 0,86 0,91 

 
Аналіз результатів випробувань свідчить, що середня густина асфальтобетонних зразків 

із підвищенням в них вмісту бітуму, а отже при зменшенні залишкової пористості, зростає. При 
вмісті бітуму 5,0% середня густина складає 2,334 г/см3, із збільшенням вмісту бітуму до 5,5% та 
6,0% відбувається зростання середньої густини асфальтобетонних зразків до 2,368 г/см3 та 2,392 
г/см3. 
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Теплове старіння призводить до зниження середньої густини асфальтобетону. Характер 
зміни середньої густини для асфальтобетонів з різною залишковою пористістю виявився різним. 
Чим меншою є залишкова пористість, тим меншими є зміни середньої густини, що ймовірно 
свідчить про більшу стійкість до старіння асфальтобетонів з більшою щільністю. Наступне водне 
старіння призводить до подальшого зниження середньої густини, хоча менш інтенсивно. При 
цьому стійкішими до старіння також є більш щільні асфальтобетони. 

Водонасичення асфальтобетону напряму пов’язане із значеннями його середньої 
густини. Чим більше значення середньої густини, тим меншим є водонасичення. Тому при 
тепловому та водному старінні одночасно із зменшенням середньої густини асфальтобетону 
відбувається зростання його водонасичення практично пропорційно зниженню середньої 
густини.  

Чим більша залишкова пористість асфальтобетону, тим легшим є доступ в його об’єм 
води, що призводить до відшарування бітуму з поверхні мінеральних матеріалів, зниження його 
когезійної міцності і, як наслідок, руйнування асфальтобетону. Підтвердженням цьому є більш 
низькі значення коефіцієнта водостійкості асфальтобетону із залишковою пористістю 6,41% у 
порівнянні з асфальтобетоном, що має залишкову пористість в два рази меншу  
(0,89 проти 0,99). При старінні відбувається зниження коефіцієнта водостійкості. Якщо при 
тепловому старінні вплив залишкової пористості є менш відчутним (зниження коефіцієнта 
водостійкості складає 0,04 для асфальтобетону з 6,0% бітуму, 0,05 – з 5,5% бітуму та 0,06 – з 
5,0% бітуму), то при наступному водному старінні зниження коефіцієнта водостійкості для 
асфальтобетону з 5,0% бітуму є значно більшим ніж для асфальтобетонів з 5,5% та 6,0% бітуму 
(0,11 проти 0,05 та 0,04, відповідно). 

Теплове та водне старіння призводять до зниження міцності асфальтобетону за всіх 
температур випробовування. Найбільш інтенсивне зниження міцності спостерігається для 
асфальтобетону з 5,0% бітуму (тобто з найбільшою залишковою пористістю), найменше – з 6,0% 
бітуму (з найменшою залишковою пористістю). Зниження міцності асфальтобетону на стиск за 
температури 20ºС при тепловому старінні є меншим ніж при водному. За температури 0ºС та 
50ºС навпаки – міцність при тепловому старінні знижується більше ніж при водному. 

Таким чином, можна констатувати, що більш стійкими до старіння (теплового та 
водного) є асфальтобетони з меншою залишковою пористістю. 

Висновки 
На стійкість асфальтобетонів до старіння впливає тип гранулометрії, температура 

приготування асфальтобетону, а також його залишкова пористість.  
Чим меншим є вміст щебеню в асфальтобетоні, тим більшою є його стійкість до старіння. 

При збільшенні залишкової пористості асфальтобетони стають менш стійкими до старіння. Із 
підвищенням температури приготування асфальтобетону відбувається значне старіння, що в 
подальшому може призвести до зниження довговічності асфальтобетону. 

Подальші дослідження доцільно спрямувати на визначення кількісної зміни властивостей 
бітумів в результаті зміни типу гранулометрії, залишкової пористості та температури 
приготування асфальтобетонів. 
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УДК 656.11 
 

СМУГИ ШУМОВІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ.  
"ЗА" І "ПРОТИ" 

 
Бондар Т.В., завідувач відділу безпеки дорожнього руху 
Єфименко Р.В., науковий співробітник відділу безпеки дорожнього руху 
Пина О.Г., науковий співробітник відділу безпеки дорожнього руху 
Беленчук О.В., науковий співробітник відділу безпеки дорожнього руху 
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 
 

Вагома частка ДТП на автомобільних дорогах загального користування трапляється з 
причини перевищення водіями безпечної швидкості та виїзду транспортних засобів за межі 
проїзної частини. Як показують статистичні дослідження аварійності, серед видів дорожньо-
транспортних пригод (ДТП) здебільшого переважають «зіткнення», «перекидання», «наїзди на 
пішоходів» та «наїзди на перешкоду». Така ж ситуація спостерігалася і у 2016 році (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Розподіл ДТП за видами пригод на дорогах загального користування (2016) 

Основним завданням дорожніх структур є створення безпечних умов руху, в тому числі 
і шляхом застосування засобів попередження водіїв про небезпеку з метою уникнення аварійних 
ситуацій, які призводять до трагічних наслідків. Одним із таких засобів є влаштування шумових 
смуг, що призначено для переривання монотонності у русі шляхом створення підвищеного рівня 
звуку (шуму), що сприяє зосередженню уваги водіїв перед ділянками, де необхідно знизити 
швидкість руху чи зупинитися.  

Час реакції водія залежить від природи повідомлення. Як стверджують закордонні 
дослідники, водії швидше реагують на звукові сигнали, аніж на візуальні (табл. 1) [1]. 

 Таблиця 1 – Час реакції водія в залежності від типу сигналу 
Тип сигналу Час реакції,  

Мілісекунди (ms)/ секунди (seс) 
звуковий 150 / 0,15 

візуальний 200 /0,20 
Примітка. 1 ms = 0.001 seс. 

01 Зiткнення
45%

02 
Перекидання

15%

03 Наїзд на 
транспортний 

засiб, що 
стоїть

3%

04 Наїзд на 
перешкоду

14%

05 Наїзд на 
пiшохода

17%

06 Наїзд на 
велосипедиста

5%
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Отже, звуковий сигнал, що виникає при наїзді на шумові смуги, краще сприяє 
зосередженню уваги водія і, відповідно, до швидшої реакції, аніж попереджувальні дорожні 
знаки чи табло. Така система безпеки може також допомогти у випадку, коли водій заснув за 
кермом, або рухається в умовах обмеженої видимості (сильний туман чи дощ) і виїхав за межі 
проїзної частини.  

Шумові смуги залежно від розташування по відношенню до осі проїзної частини 
поділяються на: поперечні - влаштовані перпендикулярно до осі проїзної частини та поздовжні 
(крайові чи осьові) - розташовані паралельно краю проїзної частини або по її осі (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Поперечні шумові смуги 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Поздовжня (крайова) шумова смуга 
 
У багатьох країнах Європи приділяють велику увагу концепції «поблажливих» узбіч. 

Саме влаштування поздовжніх шумових смуг є одним із дієвих заходів запобігання виникненню 
ДТП, пов’язаних із виїздом автомобіля за межі проїзної частини.  

Поздовжні шумові смуги можуть бути влаштовані із пластику холодного або гарячого 
нанесення для дорожньої розмітки у вигляді періодичних виступів (крапель, ромбів або інших 
спеціально створених нерівностей (рис. 4). Така розмітка з виступальним профілем значно 
покращує світловідбивні властивості, особливо в темну пору доби та на вологому покритті [3].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Приклади поздовжніх шумових смуг, виконаних з пластичних матеріалів для 
дорожньої розмітки 
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Поздовжні шумові смуги, виконані із пластику холодного чи гарячого нанесення, можуть 
виконувати функції горизонтальної розмітки за номерами 1.1; 1.2; 1.3 згідно з  
ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. 
Методи контролювання. Правила застосування» і застосовуватися з метою додаткового впливу 
на органи чуття водія для попередження і привертання уваги до небезпеки, коли водій виїхав за 
межі проїзної частини чи виїхав на зустрічну смугу  руху: 

Поздовжні шумові смуги влаштовують також способом фрезерування існуючого 
дорожнього покриття або способом пресування (гофрування) свіжого цементобетонного 
покриття або вдавлювання валиків спеціальної форми (роликів) при укладанні 
асфальтобетонного покриття («роликові» шумові смуги) [2]. 

Шумові смуги, влаштовані способом фрезерування, являють собою сукупність 
поглиблень циліндричної форми в дорожньому покритті по осі проїзної частини) або на покритті 
узбіччя вздовж крайки проїзної частини (рис.5). 

 
  

 
Рисунок 5 – Поздовжні шумові смуги, влаштовані способом фрезерування 

 
У світовій практиці існує кілька видів фрезерованих поздовжніх шумових смуг. Вони 

відрізняються за своїми параметрами в широких межах. Так, ширина шумових смуг (паралельно 
проїзній частині) в різних джерелах подається від 125 мм до 200 мм; довжина (перпендикулярно 
проїзній частині) - від 300 мм до 400 мм; глибина шумових смуг становить від 8 мм до 13 мм. 
Відстань між циліндричними поглибленнями в різних джерелах зазначена в широких межах, але 
здебільшого становить від 150 мм до 400 мм. В деяких країнах поздовжні шумові смуги 
влаштовують окремими групами через певну відстань (наприклад, 15 м). Але, на нашу думку, 
такі прогалини не слід влаштовувати з міркувань безпеки. Адже, за межі смуги руху 
транспортний засіб, в першу чергу, виїжджає переднім колесом і, для негайної реакції водія 
необхідно, щоб відразу був створений шумовий ефект і водій був попереджений про те, що він 
виїхав за межі проїзної частини.  

Ширина роликових шумових смуг (Rolling-in) (рис. 6) становить згідно різних джерел від 
50 мм до 64 мм; довжина - від 450 мм до 900 мм; глибина - від 25 мм до 31,9 мм. Відстань між 
поглибленнями становить 200 мм.  
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Враховуючи ширину конструкції роликових шумових смуг, можна зробити висновок, що 
вони краще забезпечать відповідний рівень шуму для водіїв вантажних автомобілів.  
З іншого боку, глибокі вузькі канавки, можливо, будуть затримувати воду і сприяти створенню 
льодової корки в зимовий період, що небезпечно. З огляду на вищевикладене, вважаємо на даний 
час не пропонувати роликові шумові смуги для використання в Україні, а продовжити вивчення 
досвіду їх застосування, і, за потреби, провести експериментальні дослідження для виявлення 
всіх можливих ризиків.  

 

  
 

Рисунок 6 –  Роликові шумові смуги (Rolling-in) 
 Слід зазначити, що немає і одностайної думки щодо розміщення поздовжніх (крайових) 

шумових смуг по відношенню до лінії розмітки. Так, деякі фахівці зазначають, що поздовжні 
шумові смуги, виконані способом фрезерування, не повинні суміщатися із крайовою лінією 
розмітки з причини створення «тунельного ефекту». Зазвичай рекомендують зміщувати 
поздовжні шумові смуги від крайової розмітки на 5 – 30 см у бік узбіччя (рис. 5). В той же час 
інші фахівці вважають, що суміщення шумових смуг з розміткою дозволяє продовжити термін 
життя розмічального матеріалу та покращити видимість розмітки [2]. 

Отже, цей захід все ще знаходиться на етапі дослідження та експериментування, оскільки 
є ряд недоліків застосування поздовжніх шумових смуг. Так, в деяких країнах з метою безпеки 
мотоциклістів відмовилися від їх використання біля розділювальної смуги та на внутрішній 
стороні кривих у плані радіусом, меншим ніж 1000 м. З метою запобігання підвищення рівня 
шуму не рекомендується їх застосовувати і в межах населених пунктів [2]. Поздовжні шумові 
смуги, влаштовані способом фрезерування, не рекомендують застосовувати на узбіччі, якщо 
воно використовується для руху велосипедистів і їх ширина менша ніж 1,60 м. Також не 
рекомендують застосовувати поздовжні шумові смуги (крайові): на підходах до наземних 
пішохідних переходів або велосипедних доріжок, що перетинають проїзну частину (на відстані 
мінімум за 1 м з обох боків) та перед водостічними решітками (за 10 м в кожен бік). Проста 
крайова лінія розмітки повинна замінити акустичну в даних випадках [2]. 

Порівняння вартості і терміну служби поздовжніх шумових смуг, виконаних із 
пластичних матеріалів для дорожньої розмітки і влаштованих методом фрезерування, наведено 
на рисунках 7, а) та 7, б) – відповідно [4]. 

 



БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 

80   Збірник «Дороги і мости», вип. 16, 2016 

  
Шумові смуги із 
пластичних 
матеріалів для 
дорожньої розмітки 

Шумові смуги, 
влаштовані 
способом 
фрезерування 

Шумові смуги із 
пластичних 
матеріалів для 
дорожньої розмітки 

Шумові смуги, 
влаштовані способом 
фрезерування 

а) Вартість влаштування (грн./пог.м) б) Термін служби (кількість років) 
 Рисунок 7 – Порівняння вартості і терміну служби шумових смуг виконаних із пластичних 

матеріалів для дорожньої розмітки і влаштованих методом фрезерування 
Як бачимо із рисунка 7, шумові смуги, виконані способом фрезерування, є більш 

дешевими і мають довший термін служби. Шумові смуги із пластичних матеріалів для дорожньої 
розмітки є значно дорожчі і недовговічні. Окрім того, під час очищення дорожнього покриття від 
снігу, як показує світова практика, лезо снігоочисної техніки часто зрізує сферичні краплі на 
поверхні шумових смуг, виконаних із пластичних матеріалів для дорожньої розмітки [5]. 

Поздовжні шумові смуги із пластичних матеріалів мають більш широке застосування, 
покращують видимість дорожньої розмітки та не затримують воду на поверхні покриття на 
відміну від шумових смуг, виконаних способом фрезерування.  Потрібно врахувати і те, що при 
влаштуванні шумових смуг способом фрезерування, створюються невеликі «коритця-
водозбірники» на покритті узбіччя і тому з метою запобігання передчасного руйнування 
покриття  пропонується на відфрезеровану поверхню нанести вручну шар бітумної мастики, що 
потребує додаткових затрат [3]. 

Отже, застосування поздовжніх шумових смуг має свої переваги і певні обмеження. 
Спосіб їх влаштування вимагає зваженого підходу і обгрунтувааня.  
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Висновки 
Як показує світова практика, влаштування повздовжніх шумових смуг на 

узбіччіпризводить до зниження рівня аварійності з потерпілими більше ніж на 30% і на 10% - 
при влаштуванні їх по осі проїзної частини [1], що є актуально з огляду на прийняття Україною 
програми Генеральної асамблеї ООН «Десятиріччя дій по забезпеченню безпеки дорожнього 
руху», яка має на меті знизити рівень аварійності та кількість жертв ДТП вдвічі за період   
2011 – 2020 років. 

Зважаючи на викладене, на заміну СОУ 45.2-00018112-029:2008 «Безпека дорожнього 
руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування» було розроблено стандарт 
(ДСТУ). Стандарт, який набере чинності, орієнтовно з січня 2018 року, доповнено новим видом 
поздовжніх шумових смуг виконаних способом фрезерування, і наведено їх параметри з 
урахуванням ширини укріплених узбіч, передбачених ДБН В.2.3.4 «Автомобільні дороги. 
Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво». Але геометричні параметри поздовжніх 
шумових смуг потребують подальшого уточнення після практичного їх впровадження.   
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УДК 625.7 
 

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ДТП НА АВТОМОБІЛЬНИХ 
ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ, ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПО ЇХ ЛІКВІДАЦІЇ 
 
Поліщук В.П., д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри транспортних систем та 
безпеки дорожнього рух 
Національний транспортний університет (НТУ) 
Нагребельна Л.П., молодший науковий співробітник відділу безпеки дорожнього руху 
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 

 
Вступ 
Відповідно до Конституції України, людина та її життя і здоров’я визначаються 

найвищою соціальною цінністю. Забезпечення безпеки на автомобільних дорогах є головною 
проблемою сьогодення. Зменшення рівня аварійності та кількості жертв ДТП – головне завдання 
дорожніх структур, яке потрібно вирішити. Саме тому, повна і достовірна інформація про 
причини скоєння ДТП дає можливість планувати заходи для підвищення безпеки дорожнього 
руху та збереження найголовнішого – людського життя. 

З кожним роком кількість ДТП з тяжкими наслідками зростає. Причини є різні і їх безліч. 
Масштаби смертності на дорогах у всьому світі та в Україні є вкрай високими, 

а дорожньо-транспортний травматизм, за даними Першого міжнародного конгресу з 
питань  реформування системи управління безпеки дорожнього руху, знаходиться на 
восьмому місці  серед основних причин смертності і є головною причиною смертності 
серед молоді віком  15-29 років [1]. 

Підвищення безпеки дорожнього руху потрібно розглядати як загальнонаціональний 
пріоритет, спрямований на зниження темпів зростання аварійності порівняно з темпами 
збільшення автомобільного парку, зменшення тяжкості ДТП і кількості загиблих на дорогах. 
Кількість загиблих у ДТП в Україні складає чималий відсоток у порівнянні з іншими країнами, а 
кількість автомобілів в Україні менша, ніж в інших країнах (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Рівень автомобілізації станом на 2014 рік 

Країна Автомобілізація 
(авт./1000) Місто Автомобілізація 

(авт./1000) (%) 
США 809 Нью-Йорк 209 -74,2 
Німеччина 534 Берлін 317 -40,6 
Великобританія 525 Лондон 345 -34,3 
Україна 148 Київ 213 43,9 
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Незважаючи на вжиті державою заходи з підвищення відповідальності за порушення 
законодавства України про дорожній рух, ситуація на автомобільних дорогах кардинально не 
змінилася. 

Аналіз причин, що призводять до виникнення ДТП 
Для зменшення ДТП, а особливо кількості загиблих осіб потрібно звертати увагу на 

безпечну швидкість, адже це швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним 
засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. Статистика показує, що за 
період з 2010 по 2012 рік кількість загиблих у ДТП  стрімко зросла, а з 2012 року поступово 
знижується (рисунок 2). 

 

  
Рисунок 2. Кількість загиблих у ДТП на автомобільних дорогах України  

за 2010 -2016 роки 
 
Достовірна інформація про статистику ДТП дає можливість планувати заходи щодо 

підвищення безпеки дорожнього руху на кращій професійній основі. 
Слід зауважити, щоостаннім часом на автомобільних дорогах України з’являється все 

більше великогабаритних автомобілів, підвищується щільність, швидше зношується дорожнє 
покриття, утворюється колійність, вибоїни. Водій починає маневрувати, обминаючи дані 
перешкоди, створюються аварійно-небезпечні ситуації і, як наслідок, виникають ДТП.  

До основних причин ДТП відносяться зіткнення – 56,8%, наїзд на перешкоду – 18,2%, 
перекидання – 9,6% (рисунок 3). 
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 Рисунок 3 – Кількість загиблих у ДТП за видами пригод наавтомобільних дорогах України за 2016 рік за даними Галузевої бази даних обліку та аналізу ДТП[2]  Основними причинами зіткнень є неправильний розрахунок при об’їзді транспортних засобів з виїздом на зустрічну смугу дороги при русі в крайньому лівому ряду, самовпевненість водіїв, відсутність на рівних прямих ділянках доріг осьової лінії, орієнтуючись на яку, водій не виїжджає на смугу зустрічного руху.  До основних причин наїзду на перешкоду відносяться неогороджені опори електричного освітлення, неправильна організація дорожнього руху в місцях виконання дорожніх робіт, наявність на проїзній частині сторонніх предметів, а також ямковість та близьке розташування дерев від крайки проїзної частини. Незадовільний стан доріг, відсутність або неправильне встановлення дорожніх знаків або покажчиків можуть бути прямими або непрямими причинами дорожньо-транспортних пригод. Обставини, при яких відбуваються ДТП, дуже різноманітні й часто викликаються декількома причинами. Це і інтенсивне гальмування на слизькій дорозі при підвищеній швидкості руху, і неправильний обгін з одночасним різким маневруванням. Таким чином, до основних причин ДТП можна віднести швидкість і стан покриття. Швидкість, яку може розвивати автомобіль на дорозі, залежить від взаємодії шин коліс з поверхнею дорожнього покриття. Зчіпні якості покриття визначаються після будівництва, під час здачі автомобільної дороги в експлуатацію. Перевірку зчіпних властивостей виконують дорожніми приладами, в основу яких покладено розрахунок коефіцієнта зчеплення. 
Заходи щодо зменшення кількості ДТП та тяжкості їх наслідків 
Для зниження аварійності велику роль відіграє швидкість. Для цього потрібно лише дотримуватися Правил дорожнього руху (ПДР), внести зміни, які б встановили ліміт швидкості для водіїв в населених пунктах. Важливо також до Кодексу про адміністративні правопорушення ввести штраф за перевищення швидкості на 10 км/год від дозволеної. Кожен водій повинен розуміти: перевищив швидкість на 10 км/год, а не 20 км/год - заплати штраф! Дисципліна в цьому питанні відіграє дуже важливу роль. У всіх країнах ЄС діє обмеження швидкісного режиму в населених пунктах до 50 км/год. Дослідження довели, що зниження швидкості з 60 км/год до 50 км/год дозволяє знизити рівень травматизму для пішоходів на 90% [3]. Однак місцева влада в містах ЄС, незважаючи на загальне правило 50 км/год, визначає в населених пунктах ті дороги, де можна збільшити максимальну швидкість до 70, 80, 90 км/год, при цьому забезпечивши безпечний проїзд.  
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Крім того, можна зробити обмеження швидкості в певному часовому проміжку. Так, наприклад, в Польщі обмеження швидкості 50 км/год на дорогах населених пунктів за загальним правилом діє з 6.00 до 23.00. У нічний час швидкість автомобілів може досягати 60 км/год. [3]. Цей досвід цілком можна впровадити і у нас. Ще одним важливим критерієм зниження кількості ДТП вважаються правильно облаштовані пішохідні переходи. Пішохідні переходи з підсвіткою, продубльовані знаки дозволять істотно підвищити видимість пішохідного переходу для водіїв. Також пішохідні переходи потрібно або «підняти» над рівнем проїзної частини, або облаштувати острівцями безпеки, а також встановити жовтий миготливий світлофор. Все це, за статистикою, знижує рівень ДТП на переходах до 70%. У країнах Європи і Північної Америки на в’їздах у населені пункти застосовуються інженерні рішення для примусового зниження швидкості водіїв (Traffic calming measures). Такі заходи безпеки добре себе зарекомендували, адже проїхати обмежувачі зі швидкістю більше 50-60 км/год неможливо [3]. На відміну від поширених в Україні засобів обмеження швидкості - «лежачих поліцейських», Traffic calming measures не мають негативного впливу на технічний стан автомобіля і не створюють незручностей для пасажирів. Увагу слід приділити інформаційно-вказівним знакам в населених пунктах. Ці знаки повинні давати водіям необхідну інформацію для правильного орієнтування. Це важливо і для транзитного транспорту, щоб правильно вибрати маршрут і здійснити необхідні маневри.  Особливу увагу потрібно звернути на кількість зовнішньої реклами вздовж проїзної частини. Реклама, яка заполонила наші вулиці і дороги, відволікає увагу водіїв. В результаті відбуваються ДТП, причиною яких є водій, який відволікся на зовнішню рекламу і невчасно відреагував на дорожню обстановку У європейських стандартах розміщення реклами на дорогах, та будь-яку відволікальну інформацію заборонено. Нажаль, дорожньо-транспортні події призводять не тільки до великих матеріальних втрат. Внаслідок ДТП на дорогах України гине велика кількість людей. І якщо матеріальні втрати ми можемо відновити, то життя дається нам тільки один раз.  
Висновки 
Взявши до уваги та проаналізувавши всі вище перераховані фактори, які призводять виникнення ДТП, а також професійно спланувавши заходи для їх ліквідації, можна стверджувати, що ефективність від впровадження цих заходів забезпечить оптимальні умови для мінімізації виникнення ДТП. У європейських країнах вищеперераховані заходи вже діють тривалий час і мають велику ефективність у зниженні кількості ДТП, а особливо тяжкості їх наслідків. Впровадивши цей досвід у нашій країні та за умови дотримання Правил дорожнього руху усіма його учасниками, ми зможемо досягти зниження ДТП, особливо з тяжкими наслідками, та зберегти життя наших громадян. 

Література 
1. Перший міжнародний конгрес з питань реформування системи управління безпекидорожнього руху, м. Київ. Підсумкова резолюція.  https://ucci.org.ua/media/filemanager/Resolution_END_20.06.17.pdf 2. Т.В. Бондар. Аналіз причин виникнення аварійності – шлях до обґрунтованого планування заходів з підвищення безпеки руху. Автошляховик України.4´2010. С.45–46. 3. http://biz.nv.ua/ukr/experts/kava/jak-zniziti-avarijnist-na-dorogah-1439142.html 



БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 

86   Збірник «Дороги і мости», вип. 16, 2016 

УДК 625.096 
 ШВИДКІСНІ РЕЖИМИ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ 
 Вознюк А.Б., старший науковий співробітник відділу нормування дорожніх робіт 

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 
 

Автомобільна дорога та рух транспортних потоків по ній є складною комбінацією 
випадкових явищ [1], які змінюються в просторі та часі: випадкове поєднання форм рельєфу, 
постійна зміна погодних умов, участь людини – водія – в процесі керування дорожнім 
транспортним засобом (далі – ДТЗ) та випадковий характер виїзду транспортних засобів на 
дорогу (рис. 1). Зазвичай водій прагне забезпечити комфортну для нього швидкість руху, вибрану 
ним залежно від стану транспортного засобу, дорожніх умов та відстані до кінцевого пункту 
призначення.  

  
Рисунок 1 – Чинники впливу на формування транспортних потоків 
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Цілком логічним кроком є аналіз цих чинників, якщо ґрунтуватися на актуальних даних 

про транспортні потоки з метою порівняння вітчизняних тенденцій з глобальними, пошуку 
залежностей та вдосконалення механізмів взаємодії. 

Оскільки, найдефіцитнішим і, як наслідок, найвагомішим ресурсом є час, подальші 
дослідження будуть зосереджені на способах його заощадити, наприклад, подолати ділянку 
дороги з більшою швидкістю. 

Зростання швидкості, в свою чергу, призводить до зростання ризиків виникнення ДТП та 
зростання тяжкості їх наслідків. До того ж, фактична відсутність нагляду за рухом в Україні 
призводить до того, що вибір швидкісного режиму цілком і повністю залежить від водія, який 
вибирає комфортну для себе швидкість руху виходячи з динамічних можливостей транспортного 
засобу та стану покриття дороги (з незначною поправкою на рельєф та кліматичні умови).  

Світові «усталені практики» [2, 5] передбачають вплив на водія з метою спонукання його 
дотримуватись швидкісних режимів за допомогою комплексного поєднання геометричних 
параметрів автомобільної дороги (ширина смуги руху, шикани) та технічних засобів ОДР 
(напрямні пристрої, пристрої примусового зниження швидкості, дорожні знаки та розмітка), 
оскільки задеклароване обмеження швидкості (наприклад, обмеження швидкості руху в 
населених пунктах 50 км/год) не може бути єдиним захисним засобом. 

За результатами досліджень, проведених на кафедрі проектування автомобільних доріг 
Національного транспортного університету під керівництвом професора Пальчика А.М. та [3, 4] 
встановлено ряд залежностей швидкості руху за типами транспортних засобів залежно від 
дорожніх умов (табл. 1 - 6).  

 Таблиця 1 – Середня швидкість вільного руху  

Категорія дороги 
Середня швидкість вільного руху різних типів транспортних засобів, 

км/год 
легкові вантажні автобуси автопоїзди 

Iа 150 100 100 100 
Iб 130 90 90 90 
II 107 75 90 90 
III 90 75 80 80 
IV 82 62 63 58 

 
Таблиця 2 – Середня швидкість руху залежно від радіуса кривої та категорії дороги 

Категорія дороги Суттєвий радіус (R) 
горизонтальної кривої, м Середня швидкість, км/год  

Iа 5 000 12,5 × R 0,265 
Iб 5 000 12,5 × R 0,288 
II 1 000 12,5 × R 0,288 
III 600 12,5 × R 0,296 
IV 600 12,5 × R 0,296 

Примітка. Якщо величина радіуса кривої на ділянці менша за величину суттєвого радіуса для даної 
категорії, то ділянка вважається прямою, а величина безпечної швидкості руху дорівнює наведеній в 
табл. 1 
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Таблиця 3 – Середня швидкість руху транспортних засобів залежно від величини 
підйому 

Категорія 
дороги 

Середня швидкість руху різних типів транспортних засобів залежно від 
величини підйому, км/год 

легкові вантажні автобуси автопоїзди 
Iа 78,1501

,  37,606
,  37,606

,  37,606
,  

Iб 61,2658
,  30,3603

,  30,3603
,  30,3603

,  
II 42,8971

,  20,3581
,  30,3603

,  30,3603
,  

III 30,3603
,  20,3581

,  23,5593
,  23,5593

,  
IV 24,8791

,  12,8033
,  13,3397

,  10,7427
,  

Примітка. Суттєвими похилами на підйомі, що впливають на режим руху транспортного потоку, є 
похили більш ніж 20‰.  Якщо і < 20‰, то величина безпечної швидкості руху дорівнює наведеній в 
табл. 1 

 
 
Таблиця 4 – Середня швидкість руху транспортних засобів залежно від величини спуску 

Категорія 
дороги 

Середня швидкість руху різних типів транспортних засобів залежно від 
величини спуску, км/год 

легкові вантажні автобуси автопоїзди 
Iа 31,7955

,  9,7591
,  9,7591

,  9,7591
,  

Iб 21,7054
,  6,7821

,  6,7821
,  6,7821

,  
II 12,1593

,  3,3698
,  6,7821

,  6,7821
,  

III 6,7821
,  3,3698

,  4,3637
,  4,3637

,  
IV 4,8016

,  1,4535
,  1,5676

,  1,0496
,  

Примітка. Суттєвими похилами на підйомі, що впливають на режим руху транспортного потоку є 
похили більш ніж 50‰.  Якщо і < 50‰, то величина безпечної швидкості руху дорівнює наведеній в 
табл. 1 
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Таблиця 5 – Середня швидкість руху транспортних засобів залежно від рівності покриття 
проїзної частини 

Категорія 
дороги 

Середня швидкість руху різних типів транспортних засобів залежно від 
рівності дороги, км/год 

легкові вантажні автобуси автопоїзди 
Iа 287,9075

,  265,9148
,  265,9148

,  265,9148
,  

Iб 275,8741
,  266,7956

,  266,7956
,  266,7956

,  
II 266,8944

,  276,3024
,  266,7956

,  266,7956
,  

III 266,7956
,  276,3024

,  271,6553
,  271,6553

,  
IV 270,2667

,  300,2343
,  297,5329

,  313,1430
,  

Примітка. Суттєвим є показник рівності понад 130 см/км. Якщо Р < 130, то величина безпечної 
швидкості руху дорівнює наведеній в табл. 1 

 
Таблиця 6 – Середня швидкість руху транспортних засобів залежно від габариту мосту 

Категорія 
дороги 

Середня швидкість руху різних типів транспортних засобів залежно від 
габариту мосту, км/год 

легкові вантажні автобуси автопоїзди 
Iа 150 100 100 100 
Iб 130 90 90 90 
II 9,3 × Гіснуючий 6,52 × Гіснуючий 7,83 × Гіснуючий 7,83 × Гіснуючий 
III 9 × Гіснуючий 7,5 × Гіснуючий 8 × Гіснуючий 8 × Гіснуючий 
IV 10,25 × Гіснуючий 7,75 × Гіснуючий 7,88 × Гіснуючий 7,25 × Гіснуючий 

Примітка. Якщо Гіснуючий
Гнормативний < 0,5, то рекомендується влаштовувати односторонній маятниковий рух 

транспорту. При цьому V мосту = 30 км/год. 
 
Щоб актуалізувати ці залежності відповідно до змін динамічних можливостей сучасних 

ДТЗ відповідно до положень [1] було проведено натурні дослідження швидкості руху та складу 
транспортних потоків на мережі автомобільних доріг загального користування державного 
значення в Київській та Житомирській областях (табл. 7). 
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Таблиця 7 – Окремі характеристики досліджуваних ділянок автомобільних доріг 
Інд

екс
 

дор
оги

 
Тех

ніч
на 

кат
его

рія
 

Точка 
обліку, 

км+ 

Чинне 
обме-
ження 
швид-
кості, 
км/год 

Погодні 
умови Рельєф Дорожні умови 

Організація 
дорожнього 

руху 

М-06 1б 14+200 60 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 

спуск / 
підйом 

3% 

м. Київ; забудова на 
відстані понад 10 м; 

покриття без видимих 
дефектів; перехрестя 
відсутні; пішохідні 

переходи в 2-х рівнях, 
автобусні зупинки з обох 

боків; в кожному напрямку 
по 2 смуги руху по 3,75 м; 

укріплене узбіччя 3,5 м 

бар’єрне 
огородження з 

обох боків, 
смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

М-06 1б 24+000 110 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 

спуск / 
підйом 

3% 

с. Капітанівка; забудова на 
відстані понад 10 м; 

покриття без видимих 
дефектів; перехрестя 
відсутні; пішохідні 

переходи в 2-х рівнях, 
автобусні зупинки з обох 

боків; в кожному напрямку 
по 2 смуги руху по 3,75 м, 

укріплене узбіччя 3,5 м 

бар’єрне 
огородження з 

обох боків, 
смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

М-06 1б 52+000 110 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 
рівнинна 
ділянка 

с. Любимівка; забудова на 
відстані понад 10 м; 

покриття без видимих 
дефектів; перехрестя 
відсутні; пішохідні 

переходи в 2-х рівнях, 
автобусні зупинки з обох 

боків; в кожному напрямку 
по 2 смуги руху по 3,75 м, 

укріплене узбіччя 3,5 м 

бар’єрне 
огородження з 

обох боків, 
смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

М-07 ІІ 35+000 90 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 
рівнинна 
ділянка 

за межами населеного 
пункту; 2 смуги руху по 
3,75 м, укріплене узбіччя 

2,5 м 

бар’єрне 
огородження з 

обох боків, 
смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 
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Інд
екс

 
дор

оги
 

Тех
ніч

на 
кат

его
рія

 
Точка 
обліку, 

км+ 

Чинне 
обме-
ження 
швид-
кості, 
км/год 

Погодні 
умови Рельєф Дорожні умови 

Організація 
дорожнього 

руху 

М-07 ІІ 40+000 60 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 
рівнинна 
ділянка 

с. Микуличі; 2 смуги руху 
по 3,75 м, укріплене 

узбіччя 0,75 м; тротуари з 
обох боків  

пішохідне 
огородження та 

шумозахисні 
екрани з обох 
боків, смуги 

руху позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

М-07 ІІ 48+000 90 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 

спуск / 
підйом 

3% 

за межами населеного 
пункту; 2 смуги руху по 
3,75 м, укріплене узбіччя 

2,5 м 

бар’єрне 
огородження з 

обох боків, 
смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

М-07 ІІ 51+587 90 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 
рівнинна 
ділянка 

міст через р. Здвиж; 2 
смуги руху по 3,75 м, 

укріплене узбіччя 1,5 м 

бар’єрне 
огородження з 

обох боків, 
смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

М-07 ІІ 57+150 60 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 
рівнинна 
ділянка 

с. Волиця; 2 смуги руху по 
3,75 м, укріплене узбіччя 

0,8 м ліворуч та 2,3 м 
праворуч; пішохідна 

доріжка праворуч; забудова 
праворуч на відстані 10 м; 

поле ліворуч  

смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

М-07 ІІ 82+000 90 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 
рівнинна 
ділянка 

ліс; 2 смуги руху по 3,75 м, 
укріплене узбіччя 2,75 м 

смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

М-07 ІІ 91+000 90 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 

рівнинна 
ділянка, 

крива 
R=1025 м 

ліс; 2 смуги руху по 3,75 м, 
укріплене узбіччя 2,75 м 

смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 
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Інд
екс

 
дор

оги
 

Тех
ніч

на 
кат

его
рія

 
Точка 
обліку, 

км+ 

Чинне 
обме-
ження 
швид-
кості, 
км/год 

Погодні 
умови Рельєф Дорожні умови 

Організація 
дорожнього 

руху 

М-07 ІІ 91+632 90 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 
рівнинна 
ділянка 

міст через р. Ірша; 2 смуги 
руху по 3,75 м, укріплене 

узбіччя 1,35 м 

бар’єрне 
огородження з 

обох боків, 
смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

М-07 ІІ 92+000 90 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 

спуск / 
підйом 

3% 

за межами населеного 
пункту; 2 смуги руху по 
3,75 м, укріплене узбіччя 

2,5 м 

смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

Р-04 ІІІ 10+000 90 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 

рівнинна 
ділянка, 

крива 
R=260 м 

за межами населеного 
пункту; 2 смуги руху по 3,5 

м 

смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

Р-04 ІІІ 13+750 90 

 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 
 

спуск / 
підйом 

3% 
за межами населеного 

пункту; 2 смуги руху по 3,5 
м 

смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

Р-04 ІІІ 15+800 90 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 

спуск / 
підйом 

5% 
ліс; 2 смуги руху по 3,5 м 

смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

Р-04 ІІІ 17+300 90 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 

спуск / 
підйом 

3%, 
крива 

R=380 м  
ліс; 2 смуги руху по 3,5 м 

смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

Р-04 ІІІ 22+000 90 
tпов = 7ºС, 

без 
опадів, 

ясно 
крива 

R=390 м  
за межами населеного 

пункту; 2 смуги руху по 3,5 
м 

смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

Т-10- ІІІ 31+500 90 tпов = 7ºС,  ліс; 2 смуги руху по 3,5 м, смуги руху 
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Інд
екс

 
дор

оги
 

Тех
ніч

на 
кат

его
рія

 
Точка 
обліку, 

км+ 

Чинне 
обме-
ження 
швид-
кості, 
км/год 

Погодні 
умови Рельєф Дорожні умови 

Організація 
дорожнього 

руху 

19 без 
опадів, 

ясно 
укріплене узбіччя 0,5 м позначено 

розміткою; 
нагляд за рухом 

відсутній 

Т-10-
19 ІІІ 32+000 90 

tпов = 7ºС, 
без 

опадів, 
ясно 

крива 
R=450 м  

ліс; 2 смуги руху по 3,5 м, 
укріплене узбіччя 0,5 м 

смуги руху 
позначено 
розміткою; 

нагляд за рухом 
відсутній 

 
Без врахування впливу соціальних та економічних чинників (рис. 1), ділянки 

автомобільних доріг та час спостережень було вибрано таким чином, щоб актуалізувати 
параметри залежностей руху ДТЗ на автомобільних дорогах різних технічних категорій:  на горизонтальній прямолінійній ділянці;  на спускову/підйомі;  на кривій в плані;  на мосту;  в межах населеного пункту. 

При цьому ділянки та час спостережень було вибрано таким чином, щоб мінімізувати 
взаємний вплив сукупності ДТЗ (інтенсивності руху транспортного потоку) – зафіксувати 
швидкості руху транспортних засобів у вільних умовах, коли взаємодія між ДТЗ або відсутня, 
або незначна. 

Слід зауважити, що світові «усталені практики» [5] використовують поняття 
експлуатаційної швидкості (operating speed) – яка визначається за допомогою 85 перцентиля 
[8] та відображає швидкість руху 85% всіх ДТЗ в складі транспортного потоку. 

Гіпотеза. Якщо всі ДТЗ рухаються з однією швидкістю, то така швидкість є безпечною 
за даних дорожніх умов та складу транспортних потоків. 

Таким чином, небезпеку становить поява в складі транспортного потоку ДТЗ, водії яких 
маневрують самі (якщо швидкість їх руху вища за експлуатаційну) або змушують маневрувати 
інших (якщо швидкість їх руху менша за експлуатаційну), що призводить до порушень правил 
дорожнього руху та збільшення імовірності настання аварійних ситуацій тощо. 

Автомобільна дорога сама по собі вже є засобом організації дорожнього руху, і 
відповідно до закладених проектних рішень впливає на транспортні потоки та їх швидкісні 
режими. Українські дороги, звісно за належної якості покриття, забезпечують можливість руху з 
розрахунковою швидкістю згідно табл. 4.2 [6] та вище (табл. 8).  
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Таблиця 8 – Окремі характеристики досліджуваних ділянок автомобільних доріг 
Інд

екс
 

дор
оги

 
Тех

ніч
на 

кат
его

рія
 

Точка 
обліку, 

км+ 

Чинне 
обмеження 
швидкості, 

км/год 

Експлуата-
ційна 

швидкість, 
км/год 

Фактична швидкість руху, 
км/год Кількість ДТЗ,%, які рухаються  

наймен
ша  

найбільша 
(марка та модель 

ДТЗ) 
без переви-

щення 
швидкості 

з переви-
щенням 

до 20 
км/год 

з 
перевищен
ням понад 
20 км/год 

М-06 1б 14+200 60 129 72 161  
(Audi Q7) - 2 98 

М-06 1б 24+000 110 142 40 159  
(6% ДТЗ) 43 32 24 

М-06 1б 52+000 110 158 66 216  
(Audi A6 C7) 29 28 43 

М-07 ІІ 35+000 90 112 65 116  
(2% ДТЗ) 45 35 20 

М-07 ІІ 40+000 60 83 40 98  
(Seat Toledo) 47 34 19 

М-07 ІІ 48+000 90 117 44 
146  

(Toyota Corolla 
E14) 

46 30 24 

М-07 ІІ 51+587 90 101 53 113  
(Renault Traffic) 64 32 3 

М-07 ІІ 57+150 60 98 46 122  
(Huyndai Accent) 6 25 69 

М-07 ІІ 82+000 90 115 63 150  
(Renault Laguna) 32 39 29 

М-07 ІІ 91+000 90 97 56 134  
(Audi A6 C5) 80 12 8 

М-07 ІІ 91+632 90 99 67 129  
(BMW 5 Series) 74 21 5 

М-07 ІІ 92+000 90 106 44 134  
(Audi A6 C6) 53 29 18 

Р-04 ІІІ 10+000 90 90 53 104  
(4% ДТЗ) 87 13 - 

Р-04 ІІІ 13+750 90 84 56 110  
(Nissan Navara D40) 89 6 6 

Р-04 ІІІ 15+800 90 99 47 110  
(Subaru Forester II) 69 47 2 

Р-04 ІІІ 17+300 90 92 55 
98  

(Mitsubishi 
Outlander 3) 

81 19 - 

Р-04 ІІІ 22+000 90 97 46 111  
(Mercedes Benz GL) 69 25 6 

Т-10-
19 ІІІ 31+500 90 98 52 

113  
(Toyota Land 
Cruiser 100) 

68 26 5 
Т-10-

19 ІІІ 32+000 90 99 47 113  
(Ford Fiesta Mark 7) 67 28 6 
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За умов відсутності контролю за дотриманням правил дорожнього руху взагалі та 
швидкісних режимів зокрема лише 58% водіїв з тих чи інших причин дотримуються 
встановлених обмежень швидкості руху (табл. 8) – переважно з огляду на технічні 
характеристики ДТЗ, якими вони керують. При цьому рівень оснащення сучасних ДТЗ дозволяє 
рухатись в різноманітних дорожніх умовах, особливо долати підйоми з більшою швидкістю, ніж 
вважалось раніше [1]. 

Примітка. Залежність поведінки водія на дорозі в розрізі вибору швидкості руху керованого ним 
легкового автомобіля пропорційна до вартості цього автомобіля і чудово прослідковується при обробці 
даних спостережень (табл. 8). 

№ 
вимірю-

вання  
Дорога Ділянка, 

км+ Напрям 
Автомобіль 

Примітки Швидкість, 
км/год тип марка модель 

38 М-06 52+000 Київ універсал Audi A6  C7  216 
188 М-06 52+000 Чоп кросовер Acura MDX II   212 
169 М-06 52+000 Чоп седан Honda Legend V   208 
184 М-06 52+000 Чоп універсал Audi A6  C6  188 
145 М-06 52+000 Чоп кросовер Hyundai Veracruz   185 
194 М-06 52+000 Чоп фургон VW Caddy IV   179 
165 М-06 52+000 Чоп кросовер BMW X5   177 
149 М-06 52+000 Чоп седан Toyota Camry VI XV40 175 
168 М-06 52+000 Чоп кросовер Nissan Patrol V Y61 175 

 
Спостереження 1. Встановлення законодавчих або інших обмежень швидкості руху без 

зміни конструктивних параметрів автомобільних доріг не дає очікуваного результату. 
Спостереження 2. Як правило, коли власники доріг не можуть забезпечити безпечні 

умови одночасно для всіх учасників руху на тій чи іншій ділянці дороги, то вони встановлюють 
ті чи інші обмеження руху.  

Найбільша різниця між встановленими обмеженнями швидкості та експлуатаційною 
швидкістю спостерігається на ділянках доріг І-б категорії, які проходять в межах населених 
пунктів (табл. 8, дорога М-06, точка обліку 14+200). 

Найменша різниця між встановленими обмеженнями швидкості та експлуатаційною 
швидкістю спостерігається на ділянках доріг, конструктивні та технічні рішення, а також 
довкілля, на яких спонукають водіїв рухатись повільніше: габарити мостів та шляхопроводів, 
бар’єрне та пішохідне огородження, влаштування бортового каменю на краю проїзної частини, 
висадження дерев тощо. 

Встановлення обмежень швидкості лише за допомогою дорожніх знаків або законодавчих 
вимог – неефективне – необхідне комплексне поєднання конструктивних елементів дороги та 
технічних засобів ОДР.  

Найпростіший спосіб знизити швидкість – звузити ширину проїзної частини (смуги руху), 
наприклад, за рахунок особливостей зорового сприйняття водієм дороги та довкілля [7], що 
певною мірою підтверджується отриманими результатами на дорогах М-07, Р-04 та Т-10-19. 

Так, на ділянці в селі Микуличі (рис. 2, а) за рахунок впливу на водіїв «ефекту стінки» [7] 
від шумозахисних екранів, пішохідного огородження та бортових каменів, 47% з них рухались з 
дозволеною швидкістю. 
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а) б 
а) село Микуличі; б) село Волиця 

Рисунок 2 – Приклади ділянок дороги М-07 в межах населених пунктів 
 

За тої ж самої ширини смуг руху, але при наявності відкритого простору та широкого 
укріпленого узбіччя ліворуч від дороги в селі Волиця (рис. 2, б) з дозволеною швидкістю 
рухались лише 6% ДТЗ. 

І наостанок, гістограми розподілу швидкостей руху (рис. 3 – 6) вказують на потребу 
переглянути класифікацію транспортних засобів залежно від експлуатаційних швидкостей руху, 
оскільки з рис. 5 випливає поділ автобусів на 3 підгрупи: найповільніша – короткомагістальні 
автобуси на базі вантажних шасі (ГАЗель, Тата тощо), середня – середньо- та далекомагістральні 
автобуси серійного виробництва, найшвидша та найнебезпечніша – автобуси малої місткості на 
базі Mersedes Sprinter, Volkswagen LT, Iveco Daily тощо.  
 

  Рисунок 3 – Гістограма швидкості вільного руху легкових автомобілів 
 Примітка. Зеленим пунктиром та напівгрубим шрифтом виділена частка ДТЗ, які рухаються з швидкістю 

згідно табл. 1. 
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Рисунок 4 – Гістограма швидкості вільного руху вантажних автомобілів 

 
 
 

  
Рисунок 5 – Гістограма швидкості вільного руху автобусів 

 
 Примітка. Згідно правил дорожнього руху швидкість руху автобусів, які перевозять понад 9 пасажирів, 

не повинна перевищувати 80 км/год.  
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Рисунок 6 – Гістограма швидкості вільного руху автопоїздів 

 
 З гістограми швидкості вільного руху автопоїздів (рис. 6) випливає, що рух автопоїздів в 

межах населених пунктів становить значну небезпеку, оскільки водії продовжують рухатись на 
«крейсерській» швидкості 70-85 км/год. 

 
 
Висновки 
1. Було підтверджено та актуалізовано залежності швидкостей руху ДТЗ та закладені 

напрямки подальших досліджень.  
2. Існує потреба в продовженні досліджень з метою аналізу та перегляду положень 

чинних нормативних документів стосовно розрахункових та безпечних швидкостей руху, їх 
визначення та порядку застосування. 

3. Існує потреба в поділі автомобільних доріг на такі, які забезпечують максимальну 
швидкість ДТЗ пересування між пунктами призначення (за прикладом німецьких автобанів) та 
такі, які забезпечують безпечні умови руху пішоходів, велосипедистів та громадського 
транспорту, а також їх відповідному облаштуванні. 

4. Існує нагальна потреба у скасуванні або перегляді положень Кодексу про 
адміністративні правопорушення щодо перевищення швидкості руху менше, ніж на 20 км/год. 

 
Nota bene. 
Слід пам’ятати, що наведені в цій статті дослідження швидкісних режимів проводились 

ще до введення законодавчого обмеження швидкості руху в населених пунктах 50 км/год. 
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УДК 625.7/.8 
 ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКІВ ПРИ 

РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ДОРОЖНІХ РОБІТ 
 Безуглий А.О., канд. екон. наук, доцент, заступник директора з наукової роботи  

Бібик Ю.М., завідувач відділу економічних досліджень та визначення вартості дорожніх робіт 
Гресько І.Л., молодший науковий співробітник відділу економічних досліджень та визначення 
вартості дорожніх робіт 
Державне підприємство «Державний дорожний науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 
 

Достовірне визначення суми коштів, необхідної на покриття ризиків замовника, 
підрядника, генерального підрядника, субпідрядника (учасників дорожніх робіт) є одним із 
важливих питань при визначенні вартості робіт з нового будівництва, реконструкції, 
капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання (дорожні роботи) [1] 
автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення) і 
транспортних споруд на них. 

Під поняттям «ризик» при виконанні дорожніх робіт необхідно розуміти настання 
несприятливих наслідків, при яких один або кілька учасників дорожніх робіт понесуть додаткові 
витрати, не передбачені проектною документацієюабо не враховані при узгодженні договірної 
ціни. Кошти на покриття ризиків учасників дорожніх робіт належать до витрат, які  враховуються 
у вартості дорожніх робіт і визначаються не за нормами, а розрахунково. Для врегулювання 
питання визначення обґрунтованого розміру коштів на покриття ризиків при виконанні дорожніх 
робіт необхідно врахувати наступні фактори:  повноту інформації про об’єкт виконання дорожніх робіт;   комплексну оцінку рівня ризику при виконанні дорожніх робіт;   вірогідність настання ризику;  

 ступінь впливу на виконання дорожніх робіт.  
Довитрат, при яких учасники дорожніх робіт можуть передбачити кошти на покриття 

ризиків, можна віднести наступні:  витрати, спричинені наслідками від настання стихійних лих, непередбачуваних 
ситуацій, на які учасники дорожніх робіт не можуть вплинути;  витрати, спричинені нестабільністю економічної ситуації та непередбачуваними 
змінами в економіці;  витрати, спричинені збільшенням тривалості інвестиційного процесу, який 
призводить до використання додаткових фінансових ресурсів;  витрати, спричинені змінами у проектній документації, фінансуванням додаткових 
проектних робіт (при уточненні обсягів проектних робіт);  витрати, пов’язані із втратами або пошкодженням матеріально-технічних ресурсів;  витрати, пов’язані із простроченням термінів постачання матеріально-технічних 
ресурсів;  витрати, спричинені аварійними ситуаціями у результаті виходу з ладу дорожніх 
машин і механізмів, задіяних при виконанні дорожніх робіт;  витрати, спричинені порушенням технології виконання дорожніх робіт внаслідок 
неправильної експлуатації дорожніх машин і механізмів; 
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 витрати, спричинені непогашенням кредитів та зміною відсоткових ставок за 
кредитами;  витрати, спричинені недотриманням договірних зобов’язань;  витрати, спричинені невчасним виконанням субпідрядних робіт;  витрати, спричинені зростанням цін на матеріально-технічні ресурси, вироби та 
конструкції;  витрати, спричинені збільшенням вартості трудових ресурсів;  витрати, спричинені підвищення цін на енергоносії; 

 інші непередбачувані витрати. 
Крім того, необхідно врахувати ряд факторів, які впливають на визначення суми коштів 

на покриття ризиків:  стадія проектування;  вид дорожніх робіт;  технічна  та  технологічна  складності об’єкта виконання дорожніх робіт;  тривалість виконання дорожніх робіт;  спосіб фінансування дорожніх робіт; 
 вид договірної ціни, що пропонується за умовами конкурсних торгів. 
Особливість визначення розміру коштів на покриття ризиків всіх учасників дорожніх 

робіт на стадії інвесторської кошторисної документації залежить від стадії проектування, виду 
та складності дорожніх робіт та визначається відсотком від підсумку глав 1–12 зведеного 
кошторисного розрахунку (далі – ЗКР) [2] вартості дорожніх робіт. 

Вихідними даними, необхідними для розрахунку коштів на покриття ризиків всіх 
учасників дорожніх робіт на стадії складання інвесторської кошторисної документації,є:  кошторисна вартість дорожніх робіт КД.Р.  графа 4 ЗКР (тис. грн.);  кошторисна вартість інших витрат КІ.В.  графа 6 ЗКР (тис. грн.);  усереднений показник для визначення розміру коштів на покриття ризиків на 
відповідній стадії проектування (%). 

Розрахунок витрат на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт на стадії складання 
інвесторської кошторисної документації необхідно виконувати наступним чином: 

Дорожні роботи: 
КД.Р. = кошторисна вартість дорожніх робіт (тис. грн.)  × 0,03% = розмір коштів на 

покриття ризиків графа 4 ЗКР (тис. грн.). 
Інші витрати: 
КІ.В. = кошторисна вартість інших витрат (тис. грн.) × 0,03% = розмір коштів на покриття 

ризиків графа 6 ЗКР (тис. грн.). 
Загальна сума коштів на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт на стадії 

складання інвесторської кошторисної документації становитиме:  
КД.Р.тис. грн+ КІ.В.тис. грн.     (1) 

Кошти на покриття ризиків на стадії узгодження договірної ціни розраховуються, 
виходячи з виду дорожніх робіт, тривалості їх виконання, виду договірної ціни, що пропонується 
умовами договору, способів фінансування, складності виконання дорожніх робіт.  

Механізм розрахунку коштів на покриття ризиків учасників дорожніх робіт на стадії 
договірної ціни включає в себе наступний інструментарій, зведений в табл. 1: 
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Таблиця 1 – Інструментарій з визначення розрахункової вірогідності настання ризиків 
Ч.ч. Види 

ризиків, Р 
Вірогідність, 

ВР 
Ступінь 

впливу, СВ 
Питома вага, 

ПВ 
Розрахункова 

вірогідність настання 
ризиків,  

РВ = ВР × ПВ  
(3 × 5) 

1 2 3 4 5 6  
… … … … … … 

Загальна розрахункова вірогідність настання ризиків при виконанні  
дорожніх робіт, ∑РВ  

… 
 
 
1. Необхідно зазначити, що кожний із видів ризиків (рис. 1), які можуть виникнути під 

час виконання дорожніх робіт, має фактори, які впливають на нього. 
Враховуючи специфіку робіт дорожньої галузі, схематично види ризиків, які найчастіше 

виникають, можна відобразити наступним чином:  
 

 Рисунок 1 –Види ризиків 
 
 

2. Визначення вірогідності виникнення ризиків. Значення вірогідності варіюється від 0 
до 1 та показує вірогідність настання конкретного виду ризику. 

0 – ризик визнається неістотним, немає необхідності його враховувати і коригувати 
розрахунки по проекту; 

0,25 – ризик, найімовірніше, не настане; 
0,50 – ситуація є невизначеною, настання події важко передбачити; 
0,75 – велика імовірність, що ризик відбудеться; 
1,0 – ризик відбудеться. 
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3. Групування ризиків за ступенем впливу, значення якого варіюється від 1 до 5: 
1 – ризик, яким можна знехтувати; 
2 – ризик, здатний неістотно знизити основні показники виконання дорожніх робіт;  
3 – ризик, здатний вплинути на терміни виконання і витрати по реалізації окремих заходів 

виконання дорожніх робіт; 
4 – ризик, здатний істотно знизити основні показники виконання дорожніх робіт; 
5 – ризик, здатний привести до повної неможливості виконання дорожніх робіт (цілі 

проекту не будуть досягнуто). 
Менше числове значення свідчить про те, що ризик неістотно вплине на проект дорожніх 

робіт, відповідно показник з більшим числовим значенням має значний вплив на виконання 
дорожніх робіт. 

4. Визначення питомої ваги. Питома вага є показником, який необхідний для визначення 
розрахункової вірогідності настання ризиків. Значення питомої ваги залежить від ступеню 
впливу та кількості ризиків, які відносяться до одного із п’яти показників ступеню впливу. 
Розрахунок питомої ваги для ризиків кожного окремого ступеню впливу здійснюється 
наступним чином: 

ПВ = ПВn / Рn       (2) 
де: ПВ – питома вага; 

Р – сумарна кількість ризиків відповідного ступеню впливу; 
n – відповідна група ступеню впливу (1, 2, 3, 4, 5). 
Показники для розрахунку питомої ваги для кожного окремого показника ступеню 

впливу, мають наступні сталі значення: 
ПВ1 = 0,066; ПВ2 = 0,132; ПВ3= 0,198, ПВ4 = 0,264; ПВ5= 0,330. 
Відповідно із вищенаведеним ризики з великим ступенем впливу мають більшу питому 

вагу, з однаковим ступенем впливу – однакову питому вагу, що служить підставою для 
визначення розрахункової вірогідності настання ризиків. Розрахункова вірогідність настання 
ризиків визначається шляхом множення визначеної раніше вірогідності ризиків на питому вагу. 

РВ = ВР × ПВ          (3) 
де: РВ – розрахункова вірогідність настання ризиків; 

ВР – вірогідність настання ризиків. 
На стадії проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних дорожніх робіт кошти на 

покриття ризиків не підтверджуються розрахунками та враховуються в «Актах приймання 
виконаних підрядних робіт» (типова форма КБ-2в) пропорційно вартості виконаних дорожніх 
робіт (тобто у встановленому відсотку від обсягу фактично виконаних робіт). У вищезазначеній 
формі кошти на покриття ризиків учасників дорожніх робіт виносяться окремим рядком та 
додаються до підсумкової вартості дорожніх робіт. Крім форми КБ-2в ці кошти враховують 
також і у рядку «Інші витрати» графи 3 форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних 
будівельних робіт та витрати». 
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Висновки 
Розроблений механізм розрахунку коштів на покриття ризиків має не тільки теоретичне, 

а й практичне значення та допоможе підприємствам дорожньої галузі: 
 проводити аналіз виникнення можливих ризиків при виконанні дорожніх робіт; 
 оцінювати вірогідність виникнення ризиків та ступінь впливу на виконання 

дорожніх робіт; 
 визначати можливі втрати від настання ризиків, усунути які немає можливості 

та розраховувати кошти, необхідні на їх покриття. 
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РЕФЕРАТИ  
ТЕХНОЛОГІЇ 

 УДК 625.7/.8 Влаштування захисних шарів зносу покриттів автомобільних доріг / Гончаренко В.В., Катукова В.М., Клименко О.М., Ілляш С.І. // Зб. «Дороги і мости», вип. 16. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2016, С. 5-12 У статті наведено основні положення ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 «Настанова з влаштування шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг». Стандарт розроблено з метою вдосконалення вимог до влаштування захисних шарів зносу на асфальтобетонних та цементобетонних покриттях з використанням литих емульсійно-мінеральних сумішей, гарячих асфальтобетонних та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей, а також поверхневих обробок. Розробку стандарту зумовлено поступовим впровадженням нової стратегії технічної політики у сфері ремонту покриттів автомобільних доріг - попередження утворення руйнувань дорожніх одягів шляхом виконання профілактичних дій. Профілактика руйнувань полягає у відновленні водонепроникності верхнього шару з одночасним поліпшенням рівності та зчіпних властивостей покриття. Впровадження стандарту сприятиме підвищенню довговічності захисних шарів зносу за рахунок застосування новітніх матеріалів на основі принципів призначення захисних шарів зносу залежно від інтенсивності руху транспорту та експлуатаційного стану покриття та уточнення методів контролювання матеріалів і робіт. Ключові слова: захисні шари зносу, бітумна емульсія, поверхнева обробка, литі емульсійно-мінеральні суміші, гарячі асфальтобетонні суміші, щебенево-мастикові асфальтобетонні суміші.  УДК 625.85 Застосування полімерних добавок в технології холодного ресайклінгу. / Гончаренко В.В., Ларін Д.А., Єремейчук А.Д. // Зб. «Дороги і мости», вип. 16. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 13-20 У статті наведено результати досліджень укріпленої та стабілізованої фрезерованої суміші. Замість традиційних  органічних в’яжучих застосовано полімерні стабілізатори, які в малих дозах позитивно впливають на властивості будівельних матеріалів за рахунок активізації фізико-хімічних процесів при формуванні структури композитного матеріалу. В даній роботі було проведено дослідження можливості застосування полімерного стабілізатора «Nanoterrasoil» (NTS) у якості компоненту комплексного в’яжучого разом з цементом. Отримані експериментальні дані показують, що фрезерований матеріал, укріплений цементом з додаванням полімерної добавки «Nanoterrasoil» замість бітумної емульсії, може бути застосований при влаштуванні шару дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу. Ключові слова: фрезерована суміш, бітумна емульсія, полімерна добавка, стабілізатор, холодний ресайклінг.  
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 УДК 625.746.5 Демаркування найсучаснішими методами горизонтальної дорожньої розмітки, влаштованої різними розмічальними матеріалами / Гостєв Ю.Г., Кострульова Т.Є., Фощ І.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 16. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2016, С. 21-27 В статті розглянуто найбільш поширені способи видалення дорожньої розмітки:  зафарбовування ліній дорожньої розмітки фарбами, що збігаються за кольором з 
дорожнім покриттям;  механічне видалення ліній розмітки спеціальними механізмами - демаркерами або 
дорожніми фрезами, що забезпечують необхідну якість робіт;  зняття розмітки за допомогою хімічних речовин;  видалення ліній розмітки гідравлічним способом (водою під високим тиском);  зняття матеріалу вручну - в разі демаркування полімерних стрічок, пластикових 
форм. 

Наведено обладнання для видалення розмітки розглянутими способами, визначено 
переваги та недоліки. 

Ключові слова: видалення, гідроструменеве обладнання, машина фрезерувальна,  
розмітка дорожня.  

 
ШТУЧНІ СПОРУДИ 

 
УДК 624.21 
Визначення прогнозованої вартості проведення ремонтів мостів з використанням 

Аналітичної експертної системи управління мостами (АЕСУМ) / Боднар Л.П., Коваль П.М., 
Степанов С.М., Стабровський О.О. // Зб. «Дороги і мости», вип. 16. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 
2016, С. 28-35 

Приведено результати створення методу визначення вартості ремонтів 1м2 мостів, який 
пропонується використовувати в Аналітичній експертній системі управління мостами, що 
дозволить розраховувати орієнтовну вартість проведення ремонтів. Вважається необхідним 
виконати ранжирування дефектів в залежності від їх впливу на технічний стан моста. 

Ключові слова: автодорожній міст, дефект, ремонт, система управління. 
 
УДК 624.21 
Уточнення залишкового ресурсу елементів конструкцій залізобетонних мостів 

шляхом урахування дії навантажень високої інтенсивності / Оксень Є.І. // Зб. «Дороги і 
мости», вип. 16. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2016, С. 36-41 

Шляхом теоретичних досліджень встановлено залежності для оцінювання впливу 
параметрів навантажень на циклічну міцність бетонної складової залізобетонних мостів. 
Розроблено методику уточнення залишкового ресурсу елементів конструкцій залізобетонних 
мостів, урахуванням дії навантажень високої інтенсивності, яка може бути застосована для 
оцінювання залишкового ресурсу мостів, що знаходяться під дією великовагових транспортних 
засобів.  

Ключові слова: міст, залізобетон, бетон, міцність, ресурс, циклічне навантаження, 
великоваговий  транспорт, уточнення.  
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УДК 624.21 
Методика визначення фактичних напружень в залізобетонних конструкціях мостів 

від постійних навантажень / Редченко В.П. // Зб. «Дороги і мости», вип. 16. – К.: 
ДП «ДерждорНДІ», 2016, С. 42-46 

В статті представлено методику визначення напружень в залізобетонних конструкціях 
мостів від постійних навантажень. Визначення напружень виконується шляхом проведення 
натурних випробувань. 

Ключові слова: міст, напруження, постійне навантаження, випробування.  
 

УДК 625.71 
Вирішення проблеми безперешкодного переміщення осіб з обмеженими фізичними 

можливостями через автомобільні дороги в Україні та в світі / Харитонова Н.М., 
Кошель А.О., Стоянович Н.С. // Зб. «Дороги і мости», вип. 16. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2016, 
С. 47-51 

За останні роки соціальна політика України стосовно осіб з обмеженими можливостями 
зазнала суттєвих змін. В минулому питанню стосовно пересування даних груп населення не 
приділяли належної уваги. Якщо дивитись на тенденцію розвитку вирішення проблем 
безперешкодного пересування груп населення з обмеженими можливостями, то було зроблено 
значний внесок у розробку нормативних документів. Щодо реалізації даного питання, то з 
кожним роком реалізація заходів проводиться дедалі активніше. 

Ключові слова: маломобільні групи населення, пандус, ескалатор, підйомник, ліфт. 
 

ОЦІНКА ЯКОСТІ 
 

УДК 691.161 
Реологічні властивості асфальтобетонів, модифікованих композиційною добавкою 

на основі вторинного поліетилену Полідом / Кіщинський С.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 16. 
– К.: ДП «ДерждорНДІ», 2016, С. 52-69 

В статті наведено результати досліджень реологічних властивостей асфальтобетонів, 
приготовлених на бітумі, модифікованому полімерною добавкою на основі вторинного 
поліетилену Полідом, та модифікованих шляхом безпосереднього введення вказаної добавки в 
суміш. 

Виконано порівняльний аналіз реологічних характеристик асфальтобетонів на вихідному 
бітумі, бітумі із в’язкістю еквівалентною модифікованому бітумі та полімерасфальтобетонів, 
отриманих як введенням добавки в бітум, так і безпосередньо в суміш. 

Проведені дослідження зафіксували позитивні зміни таких реологічних показників як: 
комплексний модуль пружності, температурна чутливість, температура склування тощо. 

Ключові слова: асфальтобетон, комплексний модуль пружності, модифікація, 
полімерасфальтобетон, температура склування, температурна чутливість. 
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УДК 691.161 
Дослідження зміни властивостей асфальтобетонів під час старіння / Копинець І.В. // 

Зб. «Дороги і мости», вип. 16. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2016, С. 69-75 
В роботі наведено результати дослідження зміни властивостей асфальтобетонів під час 

старіння. Було досліджено вплив типу гранулометрії, температури приготування 
асфальтобетонів та їх залишкової пористості на зміну властивостей асфальтобетонів під час 
старіння. Встановлено, що із збільшенням вмісту щебеню, підвищенням температури 
приготування та збільшенням залишкової пористості асфальтобетон стає менш стійким до 
старіння. 

Ключові слова: асфальтобетон, залишкова пористість, тип гранулометрії, старіння. 
 БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 

УДК 656.11 
Смуги шумові як засіб підвищення безпеки дорожнього руху. «ЗА» і «ПРОТИ»  / Бондар Т.В., Єфименко Р.В., Пина О.Г., Беленчук О.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 16. – К.: 

ДП «ДерждорНДІ», 2016, С. 76-81 
Шумові смуги є ефективним засобом підвищення безпеки дорожнього руху на 

автомобільних дорогах загального користування завдяки своєчасному попередженню водіїв про 
наближення до небезпечної ділянки або краю проїзної частини шляхом створення підвищеного 
рівня звуку (шуму) на відміну від фонового. Особливо це актуально в умовах обмеженої 
видимості через погодні умови або в темну пору доби,а також коли водій відволікся або заснув 
за кермом. 

Ключові слова: шумові смуги, безпека руху, ДТП, автомобільна дорога  
 

УДК 625.7 
Аналіз факторів, що спричиняють ДТП на автомобільних дорогах загального користування, та пропозиції по їх ліквідації / Поліщук В.П., Нагребельна Л.П. // Зб. «Дороги і 

мости», вип. 16. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2016, С. 82-85 
В статті проаналізовано фактори, що призводять до виникнення ДТП на автомобільних 

дорогах загального користування, та наведено пропозиції по їх ліквідації. Безпека дорожнього 
руху залишається актуальною проблемою в усьому світі, в тому числі і в Україні. Забезпечення 
безпеки руху на автомобільних дорогах, зменшення рівня аварійності, а особливо тяжкості 
наслідків від ДТП  - головне завдання дорожніх структур нашої держави. 

Ключові слова: ДТП, безпека, автомобіль, автомобільна дорога, транспорт, аварійність. 
 
УДК 625.096 
Швидкісні режими на автомобільних дорогах / Вознюк А.Б. // Зб. «Дороги і мости», 

вип. 16. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2016, С. 86-99 
В статті проаналізовано залежності швидкостей руху на мережі автомобільних доріг 

України під дією різноманітних чинників. Встановлено можливі способи впливу на швидкісні 
режими та напрямки майбутніх досліджень. 

Ключові слова: автомобільна дорога, автомобіль, швидкість. 
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ФІНАНСИ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЕКОНОМІКА 
 

УДК 625.7/.8 
Особливості визначення коштів на покриття ризиків при розрахунку вартості дорожніх робіт / Безуглий А.О., Бібик Ю.М., Гресько І.Л. // Зб. «Дороги і мости», вип. 16. – К.: 

ДП «ДерждорНДІ», 2016, С. 100-104 
В статті проаналізовано особливості визначення розміру коштів на покриття ризиків, які 

можуть виникнути в процесі виконання дорожніх робіт, на всіх стадіях інвестиційного процесу. 
Ключові слова:вірогідність настання ризиків, дорожні роботи, кошти на покриття ризиків. 
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РЕФЕРАТЫ 

 ТЕХНОЛОГИИ 
 

УДК 625.7.8 
Устройство защитных слоев износа покрытий автомобильных дорог / Гончаренко В.В., Катукова В.М., Клименко А.Н., Илляш С.И. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 16. 

– К.: ГП «ГосдорНИИ», 2016, С. 5-12 
В статье приводится основные положения ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 «Руководство по 

устройству слоев износа покрытий дорожной одежды автомобильных дорог». Стандарт  
разработан с целью усовершенствования требований к устройству защитных слоев износа на 
асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях с использованием литых эмульсионно-
минеральных смесей, горячих асфальтобетонных и щебеночно-мастичных асфальтобетонных 
смесей, а также поверхностных обработок. 

Разработка стандарта обусловлена внедрением новой стратегии технической политики в 
сфере ремонта покрытий автомобильных дорог – предупреждение образования разрушений 
дорожных одежд путем выполнения профилактических действий. Профилактика разрушений 
заключается в восстановлении водозащитных свойств верхнего слоя с одновременным 
улучшением ровности и сцепных качеств покрытия. Внедрение стандарта будет способствовать 
повышению долговечности защитных слоев износа за счет использования новых материалов на 
основе принципов назначения защитных слоев износа в зависимости от интенсивности движения 
транспорта и эксплуатационного состояния покрытия и уточнения методов контролирования 
материалов и работ. 

Ключевые слова: защитные слои износа, битумная эмульсия, поверхностная обработка, 
литые эмульсионно-минеральные смеси, щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси.  

УДК 625.85 
Использование полимерных добавок в технологии холодного ресайклинга. / Гончаренко В.В., Ларин Д.А., Еремейчук А.Д // Сб. «Дороги и мосты», вып. 16. – К.: 

ГП «ГосдорНИИ», 2016, С. 13-20 
В статье приведены результаты исследований укрепленной и стабилизированной 

фрезерованной смеси. Вместо традиционных органических вяжущих использованы  полимерные 
стабилизаторы, которые в малых дозах позитивно влияют на свойства строительных материалов за 
счет активизации  физико-химических процессов при формировании структуры композитного 
материала. В данной работе было проведено исследование возможности использования полимерного 
стабилизатора «Nanoterrasoil» (NTS) в качестве компонента комплексного вяжущего вместе с 
цементом. Полученные экспериментальные данные показывают, что фрезерованный материал, 
укрепленный цементом с добавлением полимерной добавки «Nanoterrasoil» вместо битумной 
эмульсии, может быть использован при устройстве слоя дорожной одежды по технологии 
холодного ресайклинга. 

Ключевые слова: фрезерованная смесь, битумная эмульсия, полимерная добавка, 
стабилизатор, холодный ресайклинг. 
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УДК 625.746.5 
Демаркировка современными методами горизонтальной дорожной разметки, устроенной различными разметочными материалами / Гостев Ю.Г., Кострулёва Т.Е., 

Фощ И.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 16. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2016, С. 21-27 
В статье рассмотрены наиболее распространенные способы удаления дорожной 

разметки:  закрашивание линий дорожной разметки красками, совпадающими по цвету с 
дорожным покрытием;  механическое удаление линий разметки специальными механизмами - демаркерами 
или дорожными фрезами, которые обеспечивают необходимое качество работ;  снятие разметки с помощью химических элементов;  удаление линий разметки гидравлическим способом (водой под высоким 
давлением);  снятие материала вручную - при демаркировке полимерных лент, пластиковых 
форм. 

Приведено оборудование для удаления разметки рассмотренными способами, 
определены преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: удаление, гидроструйное оборудование, машина фрезеровальная, 
разметка дорожная. 

 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
 
УДК 624.21 
Определение прогнозируемой стоимости проведения ремонтов мостов с использованием аналитической экспертной системы управления мостами (АЕСУМ)/ 

Боднар Л.П., Коваль П.Н., Степанов С.Н., Стабровський А.А. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 16. 
– К.: ГП «ГосдорНИИ», 2016, С. 28-35 

Представлены результаты создания метода определения стоимости ремонтов 1м2 мостов, 
который предлагается использовать в Аналитической экспертной системе управления мостами, 
который позволит рассчитать ориентировочную стоимость проведения ремонтов. Считается 
необходимым выполнить ранжирование дефектов в зависимости от их влияния на техническое 
состояние моста. 

Ключевые слова: автодорожный мост, дефекты, ремонт, система управління. 
 
УДК 624.21 
Уточнение остаточного ресурса элементов конструкций железобетонных мостов учета действия нагрузок высокой интенсивности / Оксень Е.И. // Сб. «Дороги и мосты». Вып. 

16. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2016, С. 36-41 
Путем теоретических исследований установлены зависимости для оценки влияния 

параметров нагрузок на циклическую прочность бетонной составляющей железобетонных 
мостов. Разработана методика уточнения остаточного ресурса элементов конструкций 
железобетонных мостов, учетом действия нагрузок высокой интенсивности, которая может быть 
применена для оценки остаточного ресурса мостов, находящихся под действием тяжеловесных 
транспортных средств. 

Ключевые слова: мост, железобетон, бетон, прочность, ресурс, циклическая нагрузка, 
тяжеловесный транспорт, уточнение. 
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УДК 624.21 
Методика определения фактических напряжений в железобетонных конструкциях от постоянных нагрузок / Редченко В.П. // Сб. «Дороги и мосты». Вып. 16. – К.: 

ГП «ГосдорНИИ», 2016, С. 42-46 
В статье представлена методика определения напряжений в железобетонных 

конструкціях мостов от постоянных нагрузок. Определение напряжений выполняется 
проведением натурных испытаний. 

Ключевые слова: мост, напряжения, постоянная нагрузка, испытания. 
 
УДК 625.71 
Решение проблемы беспрепятственного перемещения лиц с ограниченными 

физическими возможностями через автомобильные дороги в Украине и в мире / Харитонова Н.Н., Кошель А.А., Стоянович Н.С. // Сб. «Дороги и мосты». Вып. 16. – К.: 
ГП «ГосдорНИИ», 2016, С. 47-51 

За последние годы социальная политика Украины в отношении лиц с ограниченными 
возможностями претерпела существенные изменения. В прошлом проблемам передвижения 
данных групп населения не уделяли должного внимания. Если смотреть на тенденцию развития 
решения проблем с передвижениемгруп населения с ограниченными возможностями, то был 
сделан значительный вклад в разработку нормативных документов. Относительно реализации 
данного вопроса, то с каждым годом реализация мероприятий проводится все активнее.. 

Ключевые слова: маломобильные группы населения, пандус, эскалатор, подъемник, лифт. 
 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
 
УДК 691.161 
Реологические свойства асфальтобетонов, модифицированных композиционной добавкой на основе вторичного полиэтилена Полидом / Кищинский С.В. // Сб. «Дороги и 

мосты». Вып. 16. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2016, С. 52-68 
В статье приведены результаты исследований реологических свойств асфальтобетонов, 

приготовленных на битуме, модифицированном полимерной добавкой на основе вторичного 
полиэтилена Полидом, и модифицированных путем непосредственного введения указанной 
добавки в смесь. 

Выполнен сравнительный анализ реологических характеристик асфальтобетонов на 
исходном битуме, битуме с вязкостью, эквивалентной модифицированному битуму и 
полимерасфальтобетонов, полученных как введением добавки в битум, так и непосредственно в 
смесь. 

Проведенные исследования зафиксировали положительные изменения таких 
реологических показателей как: комплексный модуль упругости, температурная 
чувствительность, температура стеклования и тому подобное. 

Ключевые слова: асфальтобетон, комплексный модуль упругости, модификация, 
полимерасфальтобетон, температура стеклования, температурная чувствительность. 
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УДК 691.161 Исследование изменения свойств асфальтобетонов при старении / Копинец И.В. // Сб. 
«Дороги и мосты». Вып. 16. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2016, С. 69-75 

В работе приведены результаты исследования изменения свойств асфальтобетонов при 
старении. Было исследовано влияние типа гранулометрии, температуры приготовления 
асфальтобетонов и их остаточной пористости на изменение свойств асфальтобетонов при 
старении. Установлено, что с увеличением содержания щебня, повышением температуры 
приготовления и увеличением остаточной пористости асфальтобетон становится менее 
устойчивым к старению. 

Ключевые слова: асфальтобетон, остаточная пористость, тип гранулометрии, старения. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
УДК 656.11 
Полосы шумовые как средствоповышениябезопасностидорожногодвижения. «ЗА» и «ПРОТИВ» / Бондарь Т.В., Ефименко Р.В., Пына О.Г., Беленчук О.В.,// Сб. «Дороги и мосты», 

вып. 16. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2016, С. 76-81 
Шумовые полосы являются эффективным средством повышения безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования благодаря своевременному 
предупреждению водителя о приближении к опасному участку или краю проезжей части путем 
создания повышенного уровня звука (шума) в отличие от фонового. Это особенно актуально в 
условиях ограниченной видимости из-за погодных условий или в темное время суток, а также 
когда водитель отвлекся или уснул за рулем. 

Ключевые слова: шумовые полосы, безопасность движения, ДТП, автомобильная дорога. 
 
УДК 625.7 
Анализ факторов, вызывающих ДТП на автомобильных дорогах общего пользования, и предложения по их ликвидации / Полищук В.П., Нагребельная Л.П. // 

Сб. «Дороги и мосты», вып. 16 – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2016, С. 82-85 
В статье проанализированы факторы, приводящие к возникновению ДТП на 

автомобильных дорогах общего пользования, и приведены предложения по их ликвидации. 
Безопасность дорожного движения остается актуальной проблемой во всем мире, в том числе и 
в Украине. Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах, снижение уровня 
аварийности, особенно тяжести последствий ДТП - главная задача дорожных структур нашего 
государства. 

Ключевые слова: ДТП, безопасность, автомобиль, автомобильная дорога, транспорт, 
аварийность. 

 
УДК 625.096 Скоростные режимы на автомобильных дорогах / Вознюк А.Б. // Зб. «Дороги и 

мосты», вып. 16. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2016, С. 86-99 
В статье проанализированы зависимости скоростей движения на сети автомобильных 

дорог Украины под действием различных факторов. Установлены возможные способы 
воздействия на скоростные режимы и направления будущих исследований. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, автомобиль, скорость. 
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 ФИНАНСЫ, ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИКА 
 
УДК 625.7/.8 Особенности определения средств на покрытие рисков при расчете стоимости  дорожных работ / Безуглый А.А., Бибик Ю.Н., Гресько И.Л. // Сб. «Дороги и мосты», 

вып. 16. –К.: ГП «ГосдорНИИ», 2016, С. 100-104 
В статье проанализированы особенности определения размера средств на покрытие 

рисков, которые могут возникнуть в процессе выполнения дорожных работ на всех стадиях 
инвестиционного процесса. 

Ключевые слова: вероятность наступления рисков, дорожные работы, средства на 
покрытие рисков.  
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ABSTRACT 
 

TECHNOLOGIES 
 UDK 625.7/.8 Surfacing of protective wear layers of road pavements / Valentin Goncharenko, Vasyl Nahaichuk, Valentinа Katukova, Oleksandra Klуmenko, Sergii Illyasch // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 16. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2016, P. 5-12 The article describes the main definitions of DSTU-N B V.2.3-38:2016 “Guide for coating protective wear layers of road pavements”. Standard is designed in order to improve requirements for the surfacing protective wear layers on asphalt concrete and cement-concrete pavements using mastic emulsion-mineral mixtures, hot asphalt concrete and stone mastic asphalt mixtures, as well as surface treatment. Standard development determines by implementation of new strategy of technical policy in sphere of repair of road pavements – the prevention of deformations of the road pavements by prophylactic actions. Prophylactic of deformations is the recovery of water proofing of coating with operating condition of pavement and updating of methods of quality control of materials and works. Keywords: protective wear layers, asphalt concrete, bitumen emulsion, surface treatment, mastic emulsion-mineral mixtures, hot asphalt concrete mixtures, stone mastic asphalt concrete mixtures  UDK 625.85 Using polymer additives in cold recycling technology / Valentin Goncharenko., Dmytro Larin, Artur Yeremeychuk // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 16. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2016, P. 13-20 In the article the results of study of strengthen and stabilized mixtures are contained. Instead of traditional organic binders the polymer stabilizers were used, which in small contents gives positive influence on building materials’ characteristics  by means of activation of physics-chemical processes while structure formation of composite materials. In this work it was carrying out the research of possibility of using polymer stabilizer “Nanoterrasoil” (NTS) as a component of complex binder with cement. Resulting experimental data prove that milling material, strengthen by cement with adding polymer additive “Nanoterrasoil»” instead of bitumen emulsion, and can be used in making the basic course of pavement in cold recycling technology. Keywords: milling mixture, bitumen emulsion, polymer additive, stabilizer, cold recycling.  UDК 625.746.5 Demarcation of horizontal road marking, arranged by various marking materials and up-to-date methods / Yuriy Gostev, Tetyana Kostrulova, Iryna Fosch  // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 16. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2016, P. 21-27 The article considers the most common ways of removing the road markings:  painting over the road marking lines with the paints coinciding in color with the road pavement;  mechanical removal of the  marking lines by special mechanisms - demarcers or road cutters, which provide the necessary quality of work;  removing the markings with the help of chemical elements;  removal of the marking lines by a hydraulic method (high pressure water);  removal of the material manually in case of demarcation of polymeric strips, plastic elements. The equipment for the road marking removal by the considered ways is given, advantages and disadvantages are determined. Keywords: removal, hydro-jet equipment, milling machine, road marking.  
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 ARTIFICIAL STRUCTURES 
 
UDК 624.21 
Determination of the estimated cost of bridges' repairs using an Analytical Expert Bridges 

Management System (AESUM) / Larysa Bodnar, Petro Koval, Serhii Stepanov, Oleksandr Stabrovskii 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 16. – K.:  
“DerzhdorNDI” SE, 2016, P. 28-35 

The results of creating a method for determining the cost of repairs of 1m2 of bridges which is 
proposed to be used in the Analytical Expert Bridges Management System allowing the estimation of 
the repairs cost are presented. It is considered necessary to perform the ranking of defects depending on 
their impact on the technical state of the bridge. 

Keywords: highway bridge, defect, repair, management system. 
 
UDК 624.21 
Refinement of residual resource of elements of structures of reinforced concrete bridges 

taking into account the action of loads of high intensity / Yevhen Oksen // Collection of articles 
“Roads and bridges”, issue 16. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2016, P. 36-41 

Through theoretical studies, dependencies have been established for assessing the effect of load 
parameters on the cyclic strength of the concrete component of reinforced concrete bridges. The method 
of refining the residual resource of reinforced concrete bridges is considered taking into account the 
effects of high intensity loads, which can be used to assess the residual life of bridges under the influence 
of heavy vehicles. 

Keywords:bridge, reinforced concrete, concrete, strength, resource, cyclic loading, heavy 
transport, specification. 

 
UDK 624.21 
Methods of the determination of the natural tensions in concrete structures from constant 

loads / Vasyl Redchenko // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 16. – K.: “DerzhdorNDI” 
SE, 2016, P. 42-46 

In the article the method definition of the natural tensions ins reinforced concrete structure from 
constant loads. Determination of the tensions is executed by natural test. 

Keywords: bridge, voltages, constant load, test. 
 
UDК 625.71 
Solution of the issue of unhindered movement of the people with physical disabilities 

through the motor roads in Ukraine and inthe world / Nataliia Kharytonova, Anton Koshel, Nataliia 
Stoianovych // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 16. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2016, P. 
47-51 

In recent years, the social policy of Ukraine with regard to the people with disabilities has 
undergone significant changes. In the past, the issues of these groups of people movement were not 
paidthe proper attention. When considering the tendency of theissue of moving the people with 
disabilities, it should be noted that a significant contribution was made to the development of normative 
documents. The implementation of the appropriate measures is being increasingly activefrom year to 
year.  

Keywords: people with disabilities, ramp, escalator, hoist, elevator. 
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QUALITY ASSESSMENT 
UDК 691.161 Rheological properties of asphalt concrete modified by a composite additive based on secondary polyethylene Polydom / Serhii Kishchynskyi // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 16. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2016, P. 52-68 The results of the research of the rheological properties of asphalt concrete prepared on bitumen modified by a polymeric additive based on secondary polyethylene Polydom and modified by direct introduction of the specified additive into the mixture are presented in the study. A comparative analysis of the rheological characteristics of asphalt concrete on the original bitumen, on the bitumen with the viscosity that is equivalent to the modified bitumen and on the polymer asphalt concrete obtained both by the introduction of additives in bitumen and directly in the mixture was performed. The conducted studies have recorded positive changes in such rheological indicators as: complex modulus of elasticity, sensitivity temperature, glass transition temperature, etc. Keywords: asphalt concrete, complex modulus of elasticity, modification, polymer asphalt concrete, glass transition temperature, temperature sensitivity.  UDC 691.161 Investigation of changes in the asphalt concrete properties during aging / Ivan Kopynets // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 16. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2016, P. 69-75 The results of the research of changes in the asphalt concrete properties during aging are presented in the study. The impact of grading type, temperature of preparation of asphalt concrete and its residual porosity on the change of asphalt concrete properties during aging was investigated. It has been established that asphalt concrete becomes less resistant to aging with increasing content of crushed stone, increasing temperature of preparation and increasing residual porosity. Keywords: asphalt concrete, residual porosity, grading type, aging.  ROAD SAFETY  UDК 656.11 Rumble strips as a mean of increasing the traffic safety. "Forward" and "against" / Tetyana Bondar, Roman Efymenko, Olexandr Pyna, Olga Belenchuk // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 16. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2016, P. 76-81 Rumble strips are an effective means of increasing the traffic safety on public roads due to the timely warning of drivers approaching a dangerous site or the edge of a carriageway by creating a higher sound (noise) level in contrast to the background. This is especially true in conditions of limited visibility due to weather conditions or during the night time, as well as when the driver distracts or falls asleep at the steering wheel. Keywords: rumble strips, traffic safety, road accident, motor road  UDК 625.7 Analysis of the factorscausing accidents on public roads and proposals for their elimination / Volodymyr Polishchuk, Liudmyla Nagrebelna // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 16. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2016, P. 82-85 The article analyzes the factors contributing to the occurrence of roadaccidents on public road and suggests their elimination. Road safety remains an urgent issue worldwide, including in Ukraine. Ensuring road safety, reducing the level of accidents, and especially the severity of the consequences of an accident is the main task of the road administration of our state. Keywords: accident, safety, car, motor road, transport, accident rate. 
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UDК 625.096 Speed traffic conditions of motor roads / Andrii Vozniuk // Collection of articles “Roads and 

bridges”, issue 16. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2016, P. 86-99 
The article analyzes speed dependencies of Ukrainian road network under the influence of 

various factors. Possible methods of having an effect on speed traffic conditions and directions of future 
research are determined. 

Keywords: motor road, speed, vehicle 
 

FINANCE, INVESTMENT AND ECONOMICS 
 

UDК 625.7/.8 
Features of the definition of funds for covering risks in calculating the cost of road works / Artem Bezuglyi, Julia Bibik, Ihor Hresko // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 16. – K.: 

“DerzhdorNDI” SE, 2016, P. 100-104 
The article analyzes the peculiarities of determining the size of the funds to cover the risks that 

may arise in the process of performing road works at all stages of the investment process. 
Keywords: probability of occurrence of risks, road work, means for covering risks. 
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