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УДК 625.85 
 

АСПЕКТИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ГАРЯЧОГО 
РЕСАЙКЛІНГУ ДОРОЖНЬОГО АСФАЛЬТОБЕТОНУ  

Терещенко Т.А., канд. хім. наук, провідний науковий співробітник відділу конструкцій 
дорожнього одягу 
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ») 

 Наявність в Україні потенційно великого обсягу робіт з ремонтів та реконструкції 
автомобільних доріг з асфальтобетонним покриттям дозволяє прогнозувати масштабне 
впровадження різних технологій ресайклінгу дорожнього асфальтобетону, у тому числі 
технологій промислового ресайклінгу, які передбачають виготовлення регенерованих сумішей у 
змішувальних установках з використанням матеріалу зношених асфальтобетонних шарів у 
вигляді кондиційної вторинної сировини – асфальтобетонної крихти [1, 2]. 

Класифікація та застосування технологій ресайклінгу дорожнього асфальтобетону 
при будівництві автомобільних доріг 

Згідно зі світовою практикою дорожнього будівництва, технології ресайклінгу 
дорожнього асфальтобетону класифікують у залежності від виду і призначення робіт та 
діапазону технологічних температур процесів виготовлення і застосування регенерованих 
сумішей наступним чином [3]: 

- гарячий ресайклінг – промисловий ресайклінг з виготовленням регенерованих 
гарячих асфальтобетонних сумішей (РГС) у змішувальних установках (Hot Recycling; HR); 

- гарячий ресайклінг методом «на дорозі» – ресайклінг з виготовленням 
регенерованих гарячих асфальтобетонних сумішей змішуванням на дорозі (Hot-in-place-
recycling; HIR); 

- холодний ресайклінг – промисловий ресайклінг з виготовленням регенерованих 
холодних сумішей у змішувальних установках (Cold Recycling; CR); 

- холодний ресайклінг методом «на дорозі» – ресайклінг з виготовленням 
регенерованих холодних сумішей змішуванням на дорозі з обробкою матеріалу на неповну 
товщину асфальтобетонного шару (Cold-in-place-recycling; CIPR); 

- глибока регенерація [дорожнього одягу] – холодний ресайклінг матеріалу на 
повну товщину асфальтобетонного шару з використанням дисперсних матеріалів розташованого 
нижче шару (Full-depth-reclamation; FDR).  

Методи гарячого ресайклінгу призначають при влаштуванні (ремонті) шарів 
асфальтобетонного покриття, методи холодного ресайклінгу – переважно для влаштування 
укріплених або стабілізованих шарів основ дорожнього одягу. 

У табл. 1 з урахуванням положень [3] наведено рекомендації щодо застосування 
технологій ресайклінгу асфальтобетону при ліквідації різних видів дефектів нежорстких 
дорожніх одягів; до таблиці внесено також технології та нові розробки, які підтримуються 
українськими нормативними та технологічними документами в галузі дорожнього будівництва 
[1, 4-6]. 
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Таблиця 1 – Застосування технологій ресайклінгу дорожнього асфальтобетону  

Види дефектів нежорсткого дорожнього одягу 

Технологія ресайклінгу 

Гар
ячи

й 
рес

айк
лін

г 
Гар

ячи
й 

рес
айк

лін
г  

«на
 до

роз
і» 

Хо
лод

ний
 

рес
айк

лін
г  

«на
 до

роз
і» 

Гли
бок

а 
рег

ене
рац

ія 

Тріщиноутворення, пов’язане з навантаженням (Load-
associated cracking): 

    
- сітка тріщин [внаслідок недостатньої несучої здатності 
дорожнього одягу] (Alligator cracking) 

+ - + + 
- тріщини при осіданні краю покриття (Pavement edge cracks) + - + + 
- тріщини в місцях проїзду коліс [поздовжні тріщини, 
каналізований рух] (Wheel path cracks) 

+ +1) + + 
- тріщини в місцях зсуву [верхнього шару асфальтобетону, 
або шару зносу] (Slippage cracks) 

+ +2) - - 
Тріщиноутворення, не пов’язане з навантаженням (Non-load 
associated cracking): 

    
- поздовжні тріщини в місцях руйнування шва (Longitudinal 
joint cracks) 

+ + - - 
- поперечні тріщини (температурного характеру або 
внаслідок старіння асфальтобетону) (Transverse cracks) 

+ - + + 
Відображені тріщини (Reflection cracks) + - + + 
Поверхневі дефекти (Surface defects)     
- викришування кам’яних матеріалів (Raveling) + +3) - - 
- виступання бітуму (Bleeding (Flushing) + + - - 
- втрата зчіпних властивостей (Slipperiness)  + +3) - - 
Деформація (Deformation): 
- напливи (Corrugations) 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

- колія (Rutting – shallow) + + - - 
- глибока колія (Rutting - deep) + - +4) +4),5) 
Незадовільна рівність (Ride Quality/Roughness):     
- нерівності покриття у поздовжньому та поперечному 
напрямках (General unevenness) 

+ - - - 
- осідання (Depressions (settlements) +6) +6) - +7) 
- здимання (High spots) +6) +6) - +8) 
Незадовільний стан шарів основи та/або земляного полотна за 
показниками ступеня ущільнення та/або зволоженості 
(Problem Base/Subgrade, soft, wet) 

- - - + 

Примітка. При виборі технології ресайклінгу важливим є обсяг робіт. 
1) Призначають при тріщиноутворенні виключно у верхньому шарі асфальтобетонного покриття. 
2) Призначають, якщо глибина обробки є більшою за товщину шару, в якому відбувся зсув. 
3) Згідно з [7] призначають для верхніх шарів асфальтобетонного покриття товщиною не більше ніж 4 см. 
4) Переважно з коригуванням зернового складу мінеральної частини. 
5) Обробка з додаванням ґрунтів земляного полотна може потребувати застосування хімічних добавок. 
6) Не призначають, якщо деформації спричинено незадовільним станом шарів основи та/або земляного 
полотна. 
7) Призначають, якщо деформації спричинено перезволоженням ґрунтів земляного полотна. 
8) Призначають, якщо деформації було спричинено морозним здиманням ґрунтів земляного полотна. 
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Проектні рішення з застосуванням промислового ресайклінгу асфальтобетону 
приймають переважно при капітальному ремонті та реконструкції доріг, а також при новому 
будівництві. Щодо застосування технологій ресайклінгу асфальтобетону методами виконання 
робіт на дорозі також існують обмеження. 

Чинником, який обмежує застосування технологій холодного ресайклінгу на дорозі, є 
втрата несучої здатності - у тому числі внаслідок перезволоження, незадовільного ущільнення, 
втрати структурної цілісності - шарів основи та/або земляного полотна. У таких випадках 
альтернативою може бути глибока регенерація дорожнього одягу. 

Чинником, який обмежує застосування технологій гарячого ресайклінгу на дорозі, є 
значна зміна властивостей бітуму в існуючому покритті, яка встановлюється переважно за 
показником пенетрації та температурою розм’якшення бітуму.  

У процесі гарячого ресайклінгу методом «на дорозі» внаслідок жорстких умов 
розігрівання покриття асфальторозігрівачем відбувається інтенсивне старіння бітуму, що 
проявляється у додатковому (поряд з набутим у процесі експлуатації) зниженні показника 
пенетрації бітуму на (20 – 25)% [7], а також у підвищенні верхнього значення температурного 
інтервалу роботи в’яжучого в покритті1 [8]. Застосування добавок для зниження жорсткості 
асфальтобетонів, регенерованих методом гарячого ресайклінгу на дорозі, може бути недостатньо 
ефективним [9]. У таких випадках, а також за наявності в асфальтобетонному шарі будь-якого з 
матеріалів: кам’яновугільна смола, дьоготь, гумова крихта, полімерне в’яжуче, геотекстиль – 
технологію гарячого ресайклінгу на дорозі не призначають.  

Вибір технології ресайклінгу асфальтобетону при ремонтах автомобільних доріг 
здійснюють за результатами діагностики та оцінки стану дорожнього одягу з проведенням 
інженерних вишукувань на ділянці проекту. 

Аспекти впровадження промислового гарячого ресайклінгу дорожнього 
асфальтобетону 

Гарячий ресайклінг – у порівнянні з холодним – є більш ефективною технологією 
промислового ресайклінгу асфальтобетону, оскільки забезпечує повторне використання 
стратегічно важливої сировини – дорожнього бітуму [10]. Поряд з цим, при застосуванні РГС 
досягається попередня несуча здатність конструкції без зміни висотних позначок; застосування 
холодних регенерованих сумішей призводить до зниження несучої здатності шару 
регенерованого матеріалу, що потребує збільшення його товщини2 [11]. Згідно з [11], існують 
різні аспекти успішного впровадження та досягнення економічної та соціальної ефективності 
технологій промислового гарячого ресайклінгу асфальтобетону. 

Природоохоронні вимоги 
У світовій практиці дорожнього будівництва впровадженню технологій промислового 

ресайклінгу асфальтобетону сприяє спрямованість державної політики на ресурсозбереження 
[11]. Основними положеннями регуляторних документів з цього напрямку є: заборона утворення 
відвалів (або встановлення високої плати за утворення відвалів) з придатних для повторного 
застосування матеріалів; встановлення порядку внесення до тендерної документації вимог до 

                                                           
1 Визначають при випробуваннях бітумного в’яжучого в системі “Superpave” за 

допомогою динамічного реометру зсуву (DSR, dynamic shear rheometer). 
2 При застосуванні холодних регенерованих сумішей, укріплених цементом – приблизно 

в 2.5 рази [12]. 
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асфальтобетонної крихти (АК); створення економічно вигідних умов для постачальників та 
споживачів АК. 

Поряд з цим природоохоронні вимоги можуть накладати обмеження на впровадження 
технологій промислового гарячого ресайклінгу з виготовленням РГС з високим вмістом АК. Ця 
проблема стосується процесів виготовлення та застосування РГС з вмістом АК переважно 50% 
та вище, які потребують високих технологічних температур та призводять до підвищення 
шкідливих викидів у довкілля. Відповідні технології на даний час не підтримуються 
нормативними та технологічними документами у вітчизняній галузі дорожнього будівництва. У 
країнах з розвинутим ресурсозбереженням дотримання природоохоронних вимог при 
виготовленні РГС з високим вмістом АК забезпечується шляхом поєднання технологій гарячого 
ресайклінгу і технологій виготовлення гарячих асфальтобетонних сумішей при знижених 
температурах, які базуються переважно на застосуванні хімічних добавок [10].  

Розвиток нормативно-технічної бази 
На даний час промисловий ресайклінг дорожнього асфальтобетону в Україні 

підтримується основними документами [1, 4, 6]. Згідно з [6] вихідною сировиною для 
виготовлення РГС є: АК, крупні заповнювачі, дрібні заповнювачі, мінеральний порошок (або 
матеріал на його заміну), нафтовий дорожній в’язкий бітум, та, за необхідності, добавки.  

У багатьох країнах з широко впровадженими технологіями промислового ресайклінгу 
асфальтобетону відомості щодо АК накопичуються замовником при обстеженні існуючого 
асфальтобетонного покриття та при вивченні документації стосовно ремонтів об’єкта [11]. За 
необхідності здійснюють пошук та обробку додаткових даних – наприклад, щодо наявності 
поліциклічних ароматичних вуглеводнів (у складі кам’яновугільних смол, дьогтю), або інших 
потенційно шкідливих складників старого асфальтобетону. Всі ці дані надаються підряднику у 
тендерній документації. 

В Україні рішення щодо можливості використання АК у технологіях гарячого 
ресайклінгу приймається за результатами випробувань АК згідно з [6] з встановленням її 
придатності для виготовлення сумішей РГС (а) або РГС (б) згідно з [1]. 

Проектування нежорстких дорожніх одягів з конструктивними шарами з регенерованих 
асфальтобетонів здійснюється згідно з [12] з урахуванням положень [1]: на етапі впровадження 
технологій доцільно здійснювати проектування для розрахункових параметрів навантажень 
групи не вище А2. РГС, з урахуванням рекомендацій щодо застосування РГС (а) або РГС (б), 
можуть бути використані для влаштування: 

- нижніх асфальтобетонних шарів доріг ІІ та ІІІ категорій з дорожнім одягом 
капітального типу; 

- нижніх та/або верхніх асфальтобетонних шарів доріг ІІІ категорії з дорожнім одягом 
удосконаленого полегшеного типу; 

- асфальтобетонних шарів доріг IV категорії з дорожнім одягом капітального типу. 
У зв’язку з тим, що існує практика виділення пористих регенерованих асфальтобетонів в 

окремий вид регенерованих асфальтобетонів [11], на етапі апробації матеріалів та технологій 
конструювання асфальтобетонних шарів доцільно здійснювати на підставі вимог [1] до РГС (а) 
або РГС (б) І та щільних регенерованих асфальтобетонів з таких сумішей з необхідним 
найбільшим номінальним розміром зерен мінеральної частини, зерновий склад яких задовольняє 
вимоги [1] до матеріалу одного з типів: А1; А; Б1; Б (для РГС (а) – також типу В) при вмісті АК: 

- від 10% до 20% - переважно без використання добавок; 
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- понад 20%, у верхніх межах, встановлених в [1] – переважно з використанням 
добавок3. 

При виборі добавок доцільно враховувати потенційний негативний вплив АК на 
водостійкість та міцність регенерованих асфальтобетонів на стиск при 0 ˚С, а також на 
ущільнювальність РГС. Важливою функцією добавок для промислового гарячого ресайклінгу 
асфальтобетону є також забезпечення сумісності старого та нового бітуму за технологічних умов 
виготовлення РГС. 

При впровадженні технології ресайклінгу згідно з [6] з економічної точки зору доцільно 
забезпечувати використання РГС у двох конструктивних асфальтобетонних шарах – наприклад, 
відповідно до варіантів конструкцій дорожніх одягів доріг ІІІ категорії, наведених у табл. 2. 

Наведений у табл. 2 склад регенерованих матеріалів дозволяє – без застосування добавок 
– прирівнювати марку бітуму в складі РГС до марки нового бітуму та, відповідно, встановлювати 
розрахункові характеристики регенерованих асфальтобетонів як для стандартних 
асфальтобетонів на основі бітумних в’яжучих вибраних марок. 

При вмісті АК до 10% у верхньому шарі асфальтобетону, та до 20% - в інших шарах 
асфальтобетону, процедура підбору складу регенерованих матеріалів не відрізняється від 
усталеної процедури підбору складу асфальтобетонів, що дозволяє значно знижувати витрати на 
дослідження та знижувати вартість проектів. При вмісті до (15-20)% є можливим використання 
АК у нефракціонованому вигляді [14], що додатково підвищує економічний ефект від 
застосування вторинної сировини шляхом зменшення витрат на виготовлення та  
складування АК. 

При прийнятті рішення щодо застосування РГС у двох [суміжних] конструктивних 
асфальтобетонних шарах пропонується обмежувати найбільший вміст АК у розташованому 
вище шарі значенням 10% (табл. 2). При використанні РГС у вирівнюючих шарах ураховують 
положення розділу 7 [1]. Згідно зі світовим досвідом застосування технологій промислового 
гарячого ресайклінгу асфальтобетону особливе практичне значення має однорідність АК, яка 
відповідно до [6] характеризується значенням коефіцієнта варіації вмісту кожної визначальної 
складової або допуском технічних характеристик4.  

Важливо, що окремі національні стандарти країн ЄС встановлюють залежність 
найбільшого допустимого вмісту АК в РГС від однорідності АК з урахуванням допусків 
технічних характеристик [11]. Технічні умови постачання асфальтобетонних сумішей, чинні у 
Німеччині, встановлюють однорідність АК відповідно до табл. 3. 

 
 
  

                                                           
3 При вмісті АК понад: 10 % - у верхньому шарі асфальтобетону, 20 % - в інших шарах 

асфальтобетону, а також при застосуванні добавок для регенерації (пластифікації) бітуму підбір 
складу бітуму згідно з розділом 6 [5] є обов’язковим. 

4 На даний час вимоги до однорідності АК для виготовлення РГС встановлено за 
коефіцієнтами варіації вмісту в’язного та фракцій мінеральної частини АК [1, 6]. 
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Таблиця 3 – Вимоги до однорідності АК для виготовлення гарячих асфальтобетонних 
сумішей, встановлені за значенням допуску визначальної складової (Tzul,i) для партії 500 т. 

Визначальна складова, одиниця вимірювання 
Допуск Tzul,i 

РГС для шарів 
покриття 

РГС для шарів 
основи 

Температура розм’якшення вторинного бітуму, 
визначена за методом кільця і кулі, Тр, °C 8 8 
Вміст вторинного бітуму,% за масою 1.0 1.2 
Вміст фракцій мінеральної частини,% за масою, при 
розмірі зерен: 

 
 

 
 

менше ніж 0.063 мм 6.0 10.0 
від 0.063 мм до 2.0 мм включно 16.0 16.0 
понад 2 мм 16.0 18.0 

Примітка 1. Одиниця вимірювання допуску Tzul,i відповідає одинці вимірювання визначальної 
складової. 

 
Допустимий вміст АК в РГС Zi, у відсотках за масою обчислюють за формулою (1) для 

всіх визначальних складових: 
,100, 

i
izul

i a
TkZ      (1) 

де k – коефіцієнт, значення якого залежить від складу та сфери застосування РГС (шари 
покриття або шари основи) та вибирається з ряду: 0.33 ÷ 0.50; 

ai – діапазон фактичних значень визначальної складової (різниця між найменшим і 
найбільшим значенням серії вимірювань без урахування значень, що різко відхиляються від 
ряду). 

Найбільший допустимий для даної РГС вміст АК приймають як найменше серед усіх 
значень Zi, обчислених за формулою (1) та встановлених технологією виготовлення РГС.  

Технічні можливості 
На території України діють асфальтобетонні заводи провідних світових фірм-виробників 

сучасного обладнання, для яких передбачено експлуатацію в складі з технологічними лініями 
гарячого ресайклінгу асфальтобетону згідно з [6]. Зазначений документ регламентує процес 
виготовлення РГС з введенням АК без попереднього розігрівання безпосередньо до змішувача. 
Відповідна технологія на даний час є оптимальним технічним та економічним рішенням питань 
промислового гарячого ресайклінгу асфальтобетону в Україні та дозволяє використовувати 
вторинну сировину у відносній кількості від 10% до 40% при оптимальній кількості (25 – 30)%. 
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Висновки 
За підсумками аналізу світового досвіду впровадження технологій промислового 

ресайклінгу дорожнього асфальтобетону соціальна та економічна ефективність результатів 
залежить одночасно від багатьох чинників: 

- законодавчої бази та нормативного забезпечення ресурсозберігаючих технологій; 
- розвитку знань про особливості технологій; 
- наявності технологічного обладнання відповідно до обсягів робіт; 
- практики внесення у тендерні документи вимог до АК. 
За підсумками аналізу стану нормативного забезпечення промислового ресайклінгу 

дорожнього асфальтобетону для підтримки впровадження розробок [1, 6] є необхідним: 
- розроблення національного стандарту, який встановлює технічні вимоги до 

асфальтобетонної крихти для дорожніх робіт з урахуванням положень [1] та системи стандартів 
Європейського союзу; 

- включення до комплексів робіт з реконструкції та капітального ремонту 
автомобільних доріг як основної сфери застосування ресурсозберігальних технологій робіт з 
повторним використанням дорожнього асфальтобетону; 

- розвиток положень з визначення вартості робіт у будівництві в частині робіт з 
матеріалами, придатними для повторного застосування [16]. 

Продовження робіт з впровадження та розвитку технологій ресайклінгу дорожнього 
асфальтобетону сприятиме створенню оптимальних замкнутих циклів його використання в ланці 
«будівництво – експлуатація – механічна переробка – ресайклінг». 
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Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 

 
Автомобільні дороги як найважливіша складова транспортної інфраструктури є 

необхідною передумовою економічного і соціального розвитку держави. Від них залежить не 
тільки ефективність роботи промисловості, сільськогосподарського виробництва, а й 
забезпечення належного життєвого рівня людей та обороноздатності країни. 

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг – комплекс робіт з обстеження (оглядів) 
та утримання автомобільних доріг, дорожніх споруд та смуги відведення. Роботи з ремонтів та 
експлуатаційного утримання автомобільної дороги направлено на забезпечення її споживчих 
властивостей, що безпосередньо відповідають інтересам користувачів, вимогам законів України. 
Роботи з експлуатаційного утримання включають обстеження (огляди) автомобільної дороги та 
смуги відведення для своєчасного виявлення та усунення пошкоджень, забезпечення роботи 
елементів автомобільної дороги в різні періоди року, утримання їх в експлуатаційному стані 
згідно з ДСТУ 3587, роботи з інженерно-технічного забезпечення та аварійні роботи. 

Дорожня галузь на даному етапі розвитку знаходиться в досить важкій ситуації, оскільки 
транспортно-експлуатаційний стан переважної більшості автомобільних доріг є незадовільним: 
97% усіх автомобільних доріг мають високу зношеність та потребують капітального або 
поточного ремонту, 39% автомобільних доріг державного значення не відповідають вимогам за 
міцністю, а 51% – за рівністю. Основною причиною незадовільного стану автомобільних доріг є 
низький рівень фінансування дорожніх робіт, який за останні десять років становив від 10 до 14 
відсотків мінімально необхідної потреби у дрібному ремонті та утриманні мережі автомобільних 
доріг. Проте, хочеться відмітити обнадійливий факт, що в останні три роки рівень фінансування 
будівельних та, особливо, ремонтних робіт постійно зростає. Цю тенденцію закладено в основу 
Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального 
користування державного значення на 2018-2022 роки. Поряд з тим розвиток мережі 
автомобільних доріг не можливий без забезпечення належного технічного рівня існуючих 
автомобільних доріг, тому зазначена програма приділяє особливу увагу питанню 
експлуатаційного утримання доріг. 

В останні роки в Україні помітно зріс попит на більш надійні матеріали дорожнього 
одягу, нові технології укладання покриттів та їх утримання в належному стані. У зв’язку з цим 
досвід передових країн, які мають добре розвинену інфраструктуру, таких як США, Канада, 
Японія, Іспанія, Китай, Фінляндія, Англія, Польща, Німеччина тощо, представляється корисним 
для українських фахівців. 
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Враховуючи те, що першочергового значення набуває забезпечення безпечного і 
комфортного руху та запобігання передчасного зниження транспортно-експлуатаційних 
показників, організація системи експлуатаційного утримання автомобільних доріг вимагає 
нового підходу.  

Враховуючи законодавчі зміни, що відбулися в останні роки, а саме прийняття 
законодавчих актів щодо децентралізації системи управління автомобільними дорогами та 
передача доріг місцевого значення місцевим органам самоврядування, створення дорожнього 
фонду з 2018 року, реформування системи експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування стоїть як ніколи актуально. 

На експлуатаційний стан автомобільних доріг впливає не лише транспорт, але і 
природно-кліматичні умови. Найбільш інтенсивного впливу від динамічних навантажень і 
погодно-кліматичних факторів зазнає дорожнє покриття. Кліматичні умови України за умовами 
утримання автомобільних доріг є несприятливими. Волога зима, часті перепади температури в 
комплексі з навантаженням від впливу транспорту надають покриттю руйнівного впливу. Для 
утримання в належному експлуатаційному стані існуючих доріг, забезпечення безперервного 
цілодобового і безпечного руху автомобілів з урахуванням зростання навантажень та 
інтенсивності руху необхідно вчасно виконувати відповідні дорожньо-ремонтні роботи, 
особливістю яких є висока матеріаломісткість, лінійність і, як наслідок, – висока ціна. Велике 
значення в кліматичних умовах України мають умови зимового утримання автомобільних доріг. 

Діюча система експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 
користування функціонує досить довгий час і за цей період чітко проявилися її основні недоліки, 
серед яких можна виділити:  укладання короткострокових контрактів;  монополізм державних підприємств у сфері експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг;  низький рівень матеріально-технічної бази дорожніх господарств, що займаються 
експлуатаційним утриманням доріг;  повільне впровадження нових матеріалів та технологій. 

Зазначені недоліки разом з постійним недофінансуванням дорожніх робіт безпосередньо 
відображаються на стані дорожньої мережі, тому необхідно здійснити пошук раціональної 
системи експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, яка б дала 
змогу їх усунути. 

Проведено моніторинг систем експлуатаційного утримання автомобільних доріг у світі, 
визначено їх переваги і недоліки, а також підходи до планування робіт, з враховуванням 
особливості зимового утримання, використання нових матеріалів та технологій, впровадження 
сучасних інформаційно-аналітичних систем. Узагальнено на рисунках (1-6) зображено системи 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг деяких країн, які мають добре розвинену 
інфраструктуру. 

Надання пропозицій щодо стратегії реформування системи експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг обумовлено необхідністю її удосконалення, оновлення 
нормативної бази дорожнього господарства з питань експлуатаційного утримання, адаптації та 
застосування нових матеріалів і технологій, посилення контролю якості виконання робіт, а також 
впровадження сучасних інформаційно-аналітичних систем з метою автоматизації її управління. 

Отже, проведення моніторингу систем експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг у світі дозволило розробити ряд пропозицій щодо стратегії реформування цієї системи в 
Україні. Прийняті пропозиції сприятимуть підвищенню якості в управлінні системою, 
плануванні та безпосередньому виконанні робіт з експлуатаційного утримання.  

 



ТЕХНОЛОГІЇ 
 

16   Збірник «Дороги і мости», вип. 17, 2017 

 
Рисунок 1 – Узагальнена система утримання автомобільних доріг у Великобританії 

 
Рисунок 2 – Узагальнена система утримання автомобільних доріг в Норвегії 
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Рисунок 3 – Узагальнена система утримання автомобільних доріг у Канаді 

 
Рисунок 4 – Узагальнена система утримання автомобільних доріг в Німеччині 
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Рисунок 5 – Узагальнена система утримання автомобільних доріг в Білорусії 

 
Рисунок 6 – Узагальнена система утримання автомобільних доріг в Японії 
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Запровадження комбінованої системи експлуатаційного утримання, яка базується на 
гармонійному поєднанні утримання доріг за кінцевим результатом та утриманні доріг за 
лінійним та територіальним принципами 

Комбінована система експлуатаційного утримання передбачає розподіл утримання за 
лінійним та територіальним принципами (рисунок 7). 

  Рисунок 7 – Схема утримання автомобільних доріг державного значення, що 
пропонується 

Лінійний принцип передбачає складання договору з підрядною організацією на 
утримання окремої дороги або її ділянок. Підрядна організація визначається на основі 
проведення тендерних торгів, в яких будуть брати участь підрядні організації різних форм 
власності. При цьому планується обмежити застосування такого принципу лише міжнародними 
та національними дорогами.  

Територіальний принцип передбачає, що підрядна організація, яка виграла тендерні 
торги, буде утримувати мережу доріг в певному регіоні (районі), окрім міжнародних та 
національних доріг. 

Проект Програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного 
значення на 2018-2022 роки, що наразі перебуває на стадії затвердження, передбачає приведення 
49,8 тис. кілометрів автомобільних доріг загального користування до транспортно-
експлуатаційного стану, який дасть змогу ефективніше функціонувати існуючій мережі; 
виконання ремонту на близько 6 тис. км доріг та 35 тис. пог. м мостів, в першу чергу, на підходах 
до великих міст та на дорогах з найвищою інтенсивністю руху; здійснення нового будівництва 
та реконструкції близько 800 км автомобільних доріг загального користування за сучасними 
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європейськими стандартами з відповідною дорожньою інфраструктурою, в першу чергу за 
напрямками автомобільних транспортних коридорів.  

Для зазначених автомобільних доріг (міжнародних та національних) та їх ділянок, що 
буде відремонтовано в найближчі п’ять років, та для тих доріг (міжнародних та національних), 
що мають технічний стан, який відповідає вимогам нормативних документів, саме і 
пропонується запровадити лінійний принцип утримання. При цьому необхідно буде 
використовувати методику визначення рівнів утримання доріг, виходячи з наявного 
фінансування, та систему оцінки результатів роботи підрядника на підставі кількісних 
показників транспортно-експлуатаційного стану, що корелюються з рівнем безпеки та 
споживчими якостями автомобільних доріг. 

Для міжнародних та національних автомобільних доріг, транспортно-експлуатаційний 
стан яких не приведений до нормативного рівня, пропонується також запровадити лінійний 
принцип утримання, проте формування вартості робіт має здійснювати з урахуванням чинного 
порядку ціноутворення з використанням твердої договірної ціни, врахуванням ризиків та 
фіксацією вартості робіт за одиницю виміру. Загальну вартість робіт за договором пропонується 
залишити незмінною протягом всієї його дії. 

Що стосується традиційного для нашої країни територіального принципу утримання, то 
пропонується його залишити для всіх інших доріг державного значення. Пропонується також 
залишити існуючі форми договорів, що передбачають оплату за обсяги виконаних робіт, та 
визначати вартість відповідно до чинного порядку ціноутворення. 

Запровадження довгострокових (на п’ять – сім років) контрактів на утримання 
автомобільних доріг загального користування 

Достатньо дієвим і ефективним механізмом з урахуванням європейського досвіду є 
запровадження контрактів на виконання робіт з розвитку мережі та експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування за кінцевим результатом. 

Основні відмінності контрактів з обслуговування автомобільних доріг від традиційних 
договорів, що діють:  

- довгостроковий жорстко-фіксований характер договірних стосунків; 
- невтручання держави і державних організацій в питання комплексного 

обслуговування автомобільної дороги підрядником. Держава лише контролює 
відповідність автомобільної дороги встановленим вимогам нормативних документів; 

- гарантований і чітко прогнозований для підрядника протягом терміну дії 
договору, характер і обсяги фінансування послуг з експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг; 

- самостійність оператора у виборі термінів і умов виконання всього комплексу 
необхідних дорожніх робіт. 
Пропонується контракти на основі кінцевих результатів укладати строком на 5 років з 

можливістю подовження дії контракту на 2 роки. Якщо підрядник не дотримується встановлених 
рівнів обслуговування, то окрім нарахування штрафних балів контракт з ним може бути не 
подовжено. 

У випадку грубих порушень, недотримання встановлених рівнів обслуговування, 
передбачити розірвання контракту та виключення компаній підрядника з майбутніх тендерних 
процедур на закупівлю робіт з утримання автомобільних доріг. 
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Розроблення планів з визначення потреб на утримання мережі автомобільних доріг 
Замовник повинен забезпечити розроблення планів з визначення потреб на утримання 

мережі автомобільних доріг на підставі результатів діагностики та обстеження фактичного стану 
доріг. Роботи з проведення візуальних та інструментальних обстежень, техніко-економічних 
обґрунтувань, тощо можуть виконувати служби автомобільних доріг власними силами або за 
потреби із залученням спеціалізованих організацій. Для діагностики і ліквідації на 
автомобільних дорогах поверхневих ушкоджень, основними з яких є тріщини різного характеру 
необхідно застосовувати новітнє обладнання (обладнання георадарного сканування, 
термографічне обладнання, тощо). 

За результатами проведеного дослідження на підставі інформації щодо характеристик 
автомобільної дороги та положень Методики визначення обсягу фінансування будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, що затверджена наказом 
Міністерства інфраструктури України та Міністерства фінансів України від 21 вересня 2012 року 
№ 573/1019 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за  
№ 1734/22046) зі змінами необхідно визначити потребу в ресурсах на експлуатаційне утримання 
та поточний дрібний ремонт для різних допустимого і нормативного рівня утримання. Проте, 
враховуючи фактичний транспортно-експлуатаційний стан автомобільної дороги, наявність 
штучних споруд, елементів дорожньої обстановки тощо, необхідно визначити рекомендований 
комплекс і обсяги робіт з експлуатаційного утримання і поточного дрібного ремонту та фактичну 
потребу в коштах на експлуатаційне утримання автомобільної дороги для забезпечення згідно 
П-Г.1-218-113:2009 «Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального 
користування України»  рівня утримання, що не викликає необхідності тимчасового обмеження 
або тимчасового призупинення руху автотранспортних засобів на ділянці автомобільної дороги 
у зв’язку з умовами утримання.  

В першу чергу для доріг, що будуть експлуатуватися за лінійним принципом, необхідно 
розробити проект експлуатаційного утримання автомобільних доріг, реалізація якого дозволить 
створити стійку і ефективну систему експлуатації, здатну забезпечити надійну роботу 
автомобільних доріг, безпечні умови руху транспорту і належний догляд за дорогами і 
дорожніми спорудами. 

Реформування ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 
Система експлуатаційного утримання автомобільних доріг тільки державними 

підприємствами є фундаментально несумісною з концепцією довгострокових контрактів за 
кінцевим результатом, яка передбачає використання вигод конкуренції та інновацій з боку 
приватних підприємств.  

ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» не може бути підрядником в таких 
контрактах, тому що засновником її є Укравтодор (замовник на ринку дорожніх робіт). Тому 
пропонується компромісне розв’язання цього питання, яке полягає в реорганізації  
ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» шляхом створення на його основі державних 
підприємств, окремі з яких будуть приватизовано.  

Це дасть можливість створити конкурентне середовище на ринку робіт з 
експлуатаційного утримання між окремими державними і приватизованими підприємствами, 
виділеними зі складу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та приватними підрядними 
організаціями.  
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Використання сучасних технологій та матеріалів 
Роботи з утримання доріг дуже трудомісткі і поки мають досить низький рівень 

механізації. Наприклад, роботи із скошування трави та очищення бічних канав ще не повністю 
механізовані. Останнім часом стали широко застосовуватись малі фрези, нарізувачі і 
заливальники швів, трамбівки, пили для зрізання кущів та чагарників, малі розігрівачі і 
ремонтери, що значно підвищують продуктивність виконання робіт з утримання автомобільних 
робіт. 

Для зниження трудомісткості будівельних процесів, виконуваних вручну, важливо не 
тільки збільшити кількість механізованого інструменту, але і розширити технологічні 
можливості машин за допомогою змінного обладнання. 

Впровадження програмно-аналітичних комплексів 
Необхідно продовжувати роботи з впровадження програмно-аналітичних комплексів в 

практику дорожніх організацій України. Головною перепоною в подальшому розвитку та 
широкому впровадженні програно-аналітичних комплексів в практику дорожніх організацій 
України є відсутність у власності Укравтодору запрограмованої в середі web-додатків Єдиної 
геоінформаційної бази даних автомобільних доріг України та її базового наповнення даними 
паспортів доріг. Після закупівлі ЄБД та наповнення її даними, найбільш бюджетним варіантом 
широкого впровадження існуючих програмно-аналітичних комплексів є організація обміну 
даними між локальними комплексами та ЄБД на рівні файлів обмінних форматів, а саме файлів 
електронних таблиць MS Excel. Необхідно відновити роботи з впровадження системи погодного 
моніторингу та автоматичної системи управління рухом та контролю за станом покриття. 

Висновки 
Для успішного вирішення завдань підвищення якості доріг потрібна тісна інтеграція всіх 

технологічних етапів експлуатації доріг, які включають: технічний облік та інвентаризацію доріг 
і дорожніх споруд, збір і аналіз інформації про параметри, характеристики та умови роботи 
автомобільних доріг; догляд за дорогами, дорожніми спорудами та смугою відведення, 
утримання їх в чистоті і порядку; проведення робіт з утримання; виконання комплексу робіт з 
ремонту доріг і споруд; озеленення, архітектурно-естетичне оформлення і облаштування доріг; 
розвиток дорожнього сервісу; організація, управління і регулювання руху; здійснення заходів з 
маршрутного орієнтування. 

Прийняті пропозиції, що визначені на основі аналізу досвіду країн з розвиненою 
дорожньою інфраструктурою, сприятимуть підвищенню якості в управлінні системою, 
плануванні та безпосередньому виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг в Україні. 
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ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО УТВОРЕННЯ КОЛІЇ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО 
ПОКРИТТЯ НЕЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ  

Гаркуша М.В.  
Національний транспортний університет (НТУ) 

Аналіз виникнення колійності на асфальтобетонному покритті нежорсткого 
дорожнього одягу 

Під час експлуатації автомобільної дороги в результаті впливу природно-кліматичних 
факторів, характеристики будівельних матеріалів та постійного зростання інтенсивності руху зі 
швидкістю і вантажопід’ємністю автотранспортних засобів конструкція дорожнього одягу, 
навіть при дотриманні норм проектування та будівництва, втрачає поздовжню та поперечну 
рівність. В ній відбувається інтенсивне накопичення пластичних деформацій, в наслідок чого 
різко підвищується динамічний вплив від руху автомобілів на конструкцію дорожнього одягу та 
знижується безпека руху [1, 2]. Результати аналізу колійності на асфальтобетонному покритті 
нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг України  наведено нижче на рис. 1 

 
а) б) 

 
Рисунок 1 – Результати аналізу колійності на асфальтобетонному покритті нежорсткого 

дорожнього одягу [3]:  
а) в залежності від адміністративно-територіального значення;  

б) категорії 
 
При експлуатації дорожнього покриття на його поверхні з’являються й накопичуються різні 

пластичні деформації у вигляді колії (рис. 2), що пов'язане з недостатньою деформаційною 
стійкістю асфальтобетонних шарів, незв’язних шарів та основи конструкції дорожнього  
одягу [1, 2, 4]. 

Колія є результатом деформування поперечного профілю проїзної частини у вигляді 
поглиблень по смугах накату із гребенями або без гребенів випору. 
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а) конструкційна б) нестабільність покриття в) стирання або доущільнення 

покриття  
Рисунок 2 – Пластичні деформації конструкції нежорсткого дорожнього одягу 

Процес утворення колії супроводжується накопиченням залишкових деформацій і 
структурних руйнувань і може відбуватися як в одному, так й у декількох шарах дорожньої 
конструкції, рис. 3 [1].  

 

  
Рисунок 3 – Натурне дослідження пошарового утворення залишкових деформацій в шарах 

конструкції нежорсткого одягу 
 
Зміна транспортних навантажень вимагає постійного вдосконалювання конструкцій 

дорожніх одягів і методів їх розрахунку. Перші наукові дослідження як в області розрахунку, 
так й оцінки впливу транспортно-експлуатаційних факторів на дорожню конструкцію були 
проведені: Бабковим В.Ф., Батраковою А.Г., Бірулею А.К., Білятинським О.А., Березанцевим 
В.Г., Буличевським В.Г., Васільєвим О.П., Гамеляком І.П.,  Дубелірою Г.Д., Жданюком В.К., 
Івановим H.H., Іноземцевим A.A., Кіяшком І.В., Кизимою С.С., Міховичем С.Г., Мозговим В.В., 
Некрасовим В.К., Онищенком А.М., Остоверхим О.Г., Павлюком Д.О., Покровським Г.І., 
Радовским Б.С., Раппопортом P.M., Савенком В.Я., Сіденком В.М., Солодким С.Й.,  
Смірновою Н. В., Стороженком М.С., Телтаєвим Б.Б, Філіповим В.В., Якуніним М.Я. та іншими 
дослідниками [21, 32 – 38].  

Результати досліджень [1-5] вказують, що пластичні деформації асфальтобетонного 
покриття пов'язано із числом циклів впливу навантаження, тривалістю навантаження, 
величиною навантаження на вісь, властивостями асфальтобетону й природньо-кліматичними 
умовами.   
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Конструкція нежорсткого дорожнього одягу сприймає різні види статичного й 
динамічного впливу від навантаження коліс автомобільного транспорту, що призводить до 
зворотних та незворотних деформацій, від характеру й величини яких залежить термін служби 
[1, 2, 4] автомобільної дороги.  

В дослідженнях авторів [1, 2, 4-11] було детально розглянуто питання виникнення 
прогинів дорожньої конструкції під автомобільним транспортом. Вертикальні деформації 
приводять до виникнення напружень, які проникають на значну глибину дорожньої конструкції. 
Результати дослідження свідчать, що напруження, які виникли на поверхні покриття, 
визначаються за інших рівних умов сумою нормальних сил, переданих на горизонтальну 
поверхню покриття пневматичними колесами нерухомого автотранспортного засобу.  

В результаті досліджень [1, 2, 4-11] було виявлено, що величина прогину конструкції 
збільшується зі збільшенням питомого тиску від колеса автомобіля на автомобільну дорогу та 
зменшенням його площі відбитку.  

Внаслідок багаторазового навантаження, від руху транспортних засобів, відбувається 
накопичення незворотних деформацій, що проявляють в утворенні поздовжньої деформації – 
колії асфальтобетонного покриття. Колія асфальтобетонного покриття являє собою поглиблення 
поздовжнього напрямку на проїзній частині, що утворилися по смузі накату під дією 
транспортних засобів.  

Також горизонтальні напруження у верхньому шарі дорожнього покриття виникають 
при гальмуванні й прискоренні автомобільного транспорту і призводять до появи хвиль, що 
беруть участь у процесі утворення незворотних деформацій, які в свою чергу залежать від 
транспортного потоку. 

Авторами [4-11] велику увагу приділено різновиду впливу динамічних і статичних 
навантажень на конструкцію нежорсткого дорожнього одягу. 

Відмінність динамічного від статичного навантаження полягає в наступному [1, 2, 4]: 
- при динамічному навантаженні виникають менші вертикальні деформації, що 

зумовлено часом дії навантаження; 
- хвильові процеси на поверхні покриття збільшуються зі збільшенням швидкості руху 

транспортних засобів; 
- при динамічному навантаженні напруження по глибині конструкції дорожнього одягу 

й у ґрунті земляного полотна загасає швидше; 
- релаксація дорожнього одягу проходить за час, еквівалентний періоду пружної хвилі, 

що поширюється від транспортного засобу. 
Циклічне повторення навантаження з послідовним збільшенням кількості циклів 

навантаження веде до росту дефектів [1, 2, 4]. Однак вплив ненормативних навантажень на 
покриття при циклічному впливі інтерпретується як лінійна інтегральна величина, що не дає 
реальної картини фізичних процесів при утворенні залишкової деформації в асфальтобетонному 
покритті. 

Тенденція навантаження на конструкцію дорожнього одягу свідчить про вплив 
великовантажних транспортних засобів з осьовими навантаженнями, що перевищують 
розрахункове, установлене чинними нормативними документами на проектування нежорстких 
дорожніх одягів [12]. Для приведення розрахункових навантажень до реальних дорожніх умов у 
нормативній документації [1, 12] прийнято навантаження 115 кН, але й воно вже не відповідає 
тенденціям розвитку автомобільного транспорту. 

Деформації і руйнування асфальтобетонного покриття від впливу навантаження, що 
перевищує розрахункове, потребує вивчення та подальшого вдосконалювання методів 
розрахунку й конструювання дорожніх одягів. 

Недооцінка впливу величини транспортного потоку приводить до зниження міцності 
дорожньої конструкції, що проявляється в передчасній деформації дорожнього покриття.  
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Також під впливом колісного навантаження на покритті утворюється чаша прогину, величина 
якої залежить від часу й величини прикладеного навантаження [13]. Чаша прогину 
характеризується радіусом кривизни поверхні покриття під колесом автомобіля й діаметром, 
завдяки даним параметрам враховується спільна робота покриття й основи, яка в свою чергу 
передає навантаження на ґрунт земляного полотна, фізико-механічні характеристики якого 
враховуються при розрахунку дорожніх одягів. При проектуванні й оцінці міцності нежорстких 
дорожніх одягів пружний прогин є головним показником міцності. 

Вплив повторного навантаження на асфальтобетонне покриття походить від всіх видів 
транспортних засобів у транспортному потоці з характерним часом дії: від вантажного 
транспорту, що рухається з невеликою швидкістю, і від легкового, що має менший час впливу 
на конструкцію нежорсткого дорожнього одягу. 

Під час експлуатації автомобільної дороги відбувається руйнування покриття, що в свою 
чергу прискорюється зі збільшенням транспортного потоку. Кількість і час дії прикладеного 
навантаження впливає на втомне руйнування шарів нежорсткого дорожнього одягу, що 
проявляється в утворенні незворотної деформації верхнього шару покриття у вигляді колії 
асфальтобетонного покриття та виникнення тріщин на покритті.  

Результати досліджень [1, 2, 4] свідчать, що вплив транспорту на появу деформацій і 
руйнувань проявляються при збільшенні інтенсивності руху й скороченні часу між проїздами 
автомобілів. Зі збільшенням інтенсивності потоку руху, коли час між проїздами автомобілів стає 
мінімальним, конструкція нежорсткого дорожнього одягу не в повній мірі релаксується від 
впливу колісного навантаження попереднього автомобіля й на нього накладається вплив 
наступного. Це спричиняє збільшення прогину, що приводить до накопичення внутрішніх 
напружень у матеріалі, що містить органічні в’яжучі речовини. 

Особливий вплив на міцність конструкції нежорсткого дорожнього одягу мають і 
природно-кліматичні фактори.  

Температура [1, 2, 4] покриття впливає на властивості матеріалів, що містять органічні 
в’яжучі речовини. Збільшення температури сприяє зміні фізико-механічних властивостей 
асфальтобетону, при підвищених температурах знижуюється модуль пружності і зсувостійкість 
та підвищується пластичність. 

Зволоження ґрунту земляного полотна й ряду матеріалів, використовуваних в 
нежорсткому дорожньому одязі, спричиняє зниження їх міцнісних і деформаційних показників.  

Крім того, зменшення розміру зерен мінеральної частини носить лінійний характер 
зниження величини опору зсуву, як наслідок на процес колїєутворення впливає певний підбір 
матеріалів, вибір складу суміші, ступінь ущільнення, що дозволяє створити твердий 
структурний каркас. З огляду на зовнішні фактори впливу у вигляді температури й 
транспортного навантаження, взаємозалежні із внутрішніми процесами зміни структури й 
складу асфальтобетону, а також з технологією будівництва й конструкцією нежорсткого 
дорожнього одягу, можна прогнозувати утворення колії. 

Причину утворення залишкових деформацій конструкції дорожнього одягу, можна 
розділити на види [1, 2, 4]: 

1. Стирання верхнього шару асфальтобетонного покриття внаслідок впливу коліс 
автомобілів без руйнування нижчерозташованих асфальтобетонних шарів (рис. 2). 

2.  Доущільненя верхнього шару асфальтобетонного покриття, викликане впливом 
коліс автомобілів, без ознак руйнування нижчерозташованих асфальтобетонних шарів (рис. 2).   
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3. Виникнення пластичних деформацій всіх асфальтобетонних шарів покриття й основи 
(рис. 2). Це відбувається внаслідок осідання і додаткового ущільнення нижчерозташованих 
шарів дорожньої конструкції під дією важкого транспорту й інтенсивного транспортного потоку 
та високій температурі повітря і покриття влітку, низькі фізико-механічні властивості 
асфальтобетону. 

4. Накопичення залишкових деформацій у нестабільних шарах дорожнього одягу, 
розташованих нижче шарів покриття, або в земляному полотні (рис. 2).  

5. Незадовільні властивості асфальтобетону конструктивних шарів  до існуючих вимог 
експлуатації асфальтобетонного покриття. Внаслідок чого виникають напливи, зсуви, хвилі. 

6. Виникнення пластичних деформацій внаслідок впливу природно-кліматичних 
факторів. Характерними причинами деформування асфальтобетонного покриття являється 
низька водо-, морозостійкість асфальтобетону, зсув  перезволожених дискретних матеріалів та 
ґрунтів. 

Недостатня зсувостійкість шарів асфальтобетонного покриття або асфальтобетонної 
основи приводить до перерозподілу матеріалу покриття, сприяючи більш інтенсивному 
колієутворенню. При цьому відбуваються стирання верхнього шару покриття в смузі накату, 
доущільнення шарів дорожнього одягу, відшаровування верхнього шару, пластичне 
деформування шарів дорожнього покриття [1, 2, 4]. 

Ґрунтуючись на вищесказаному, варто враховувати, що на утворення колії впливають всі 
фактори, що викликають напруження та деформації  матеріалів конструкції нежорсткого 
дорожнього одягу, хоча значимість кожного фактора дотепер точно не виявлено. 

Таким чином, проведений аналіз свідчить про необхідність проведення досліджень з 
визначення залишкових деформацій асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього 
одягу з удосконаленням методів розрахунку дорожніх конструкцій, а також використанням 
сучасних матеріалів, технологій будівництва. 

Практичні рекомендації щодо підвищення стійкості до утворення колії 
асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу  

Відсутність об’єктивної методики розрахунку стосовно утворення колії на 
асфальтобетонному покритті, постійне зростання навантажень від транспортних засобів 
(збільшення інтенсивності руху, збільшення долі великовантажних транспортних засобів, 
збільшення кількості осей на транспортних засобах, збільшення тиску у колесах, застосування 
одно-балонних шин та ін.), аномалії погодних кліматичних умов в останні роки приводять до 
більш інтенсивного утворення колії на асфальтобетонному покритті. Все це вимагає розробки 
ефективних заходів, що сприятимуть підвищенню колієстійкості асфальтобетонного покриття з 
урахуванням основних чинників, що призводять до колієутворення, та існуючого досвіду 
експлуатації автомобільних доріг України [1, 2, 4, 14]. 

Всі різноманітні чинники утворення колії можна розділити на три основні  
групи [1, 4, 14]: 

конструктивні – недостатня міцність дорожньої конструкції, недостатнє зчеплення між 
асфальтобетонними шарами покриття та основою,  накопичення залишкових деформацій у ґрунті 
земляного полотна, накопичення пластичних деформацій в асфальтобетонних шарах та ін.; 

технологічні – неоднорідність (сегрегація) при виготовленні та укладанні 
асфальтобетонної суміші, недостатні або надмірні витрати підгрунтовки, недостатнє ущільнення 
основи та асфальтобетонних шарів покриття та ін.; 

матеріалознавчі – недостатність вимог до асфальтобетону, асфальтобетонної суміші та її 
компонентів, а також до матеріалів шарів основи. 
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Підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття рекомендується забезпечувати 
за рахунок застосування комплексу заходів, направлених на підвищення стійкості до 
накопичення залишкових деформацій матеріалу покриття (шляхом диференційованого вибору 
типів, видів і марок асфальтобетонів у відповідності з кліматичними умовами експлуатації), 
підвищенням жорсткості, міцності і стабільності ґрунту земляного полотна та шарів основи, а 
також забезпеченням необхідного зчеплення між шарами. 

Конструювання асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу 
підвищеної колієстійкості  

1. Проектування асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу 
підвищеної  колієстійкості,  являє собою суцільний процес розрахунку покриття на міцність, 
зсувостійкість, а також морозостійкості з урахуванням техніко-економічного обґрунтування 
варіантів конструкцій.  

2. Інженерний метод розрахунку асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього 
одягу включає в себе:  

- визначення кількості та товщини конструктивних шарів;   
- вибір матеріалів для шарів конструкції з урахуванням інноваційних матеріалів та 

технології; 
- застосування енергозаощадливих та екологічних матеріалів та технологій. 
3. При розрахунку асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу 

необхідно дотримуватися наступних принципів:  
- асфальтобетонні шари покриття та шари основи можуть бути типовими чи 

розробленими окремо для кожного шару конструкції з урахуванням різного рівня  
розрахункового навантаження;  

- технологія влаштування асфальтобетонних шарів покриття та шарів основи повинна 
забезпечувати можливість максимальної механізації дорожньо-будівельних процесів  та 
враховувати реальні умови виконання будівельних робіт.  

4. При влаштування асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу 
необхідно враховувати конструктивні, матеріалознавчі та технологічні заходи щодо підвищення 
колієстійкості.  

Конструктивні заходи щодо підвищення стійкості до утворення колії 
асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу 

Для підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття при конструюванні 
дорожнього одягу нежорсткого типу для важкого та інтенсивного руху слід дотримуватись 
наступних принципів: 

- застосування в робочій зоні земляного полотна стабілізованих або укріплених 
неорганічними в’яжучими ґрунтів; 

- застосування в дренувальних шарах основи штучного дробленого піску або щебенево-
піщаних сумішей; 

- застосування між ґрунтом земляного полотна та основою дорожнього одягу 
геотекстильних матеріалів [14]; 

- застосовування між піщаною основою і щебеневим шаром основи геотекстильних 
матеріалів згідно з розділом [14]; 

- застосування в шарах основи щебенево-піщаних сумішей неукріплених та укріплених 
неорганічними в’яжучими [14]; 
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- не рекомендується застосовувати в шарах основи фракційний щебінь, фракційний 
щебінь з просочуванням та напівпросочуванням органічними в’яжучими, а також чорний щебінь; 

- рекомендується виконувати підґрунтовку поверхні основи покриття бітумом, 
модифікованим полімерами [14] (орієнтовні витрати підґрунтовки призначати згідно [14], а їх 
уточнення здійснювати з урахуванням [14] для забезпечення максимального зчеплення між 
шарами асфальтобетону); 

- при застосуванні шарів асфальтобетонного покриття з підвищеною колієстійкістю 
рекомендується перевіряти асфальтобетони різної гранулометрії за методикою [14]. 

При зведенні земляного полотна із ґрунтів при умові зволоження за ІІ та ІІІ типом  
рекомендується укріплювати ґрунти активної зони земляного полотна неорганічними 
в’яжучими. При цьому необхідно обов’язково влаштовувати дренаж [14], та/або влаштувати 
фільтрувальні прошарки [14]. 

Рекомендується здійснювати розрахунок у літній період на стійкість до зсуву ґрунту 
земляного полотна, зернистих та слабозв’язаних матеріалів конструкцій дорожнього одягу 
нежорсткого типу для підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття. 

В основному слід застосовувати щільний асфальтобетон I – II марок типів А, Б. Для умов 
дорожньо-кліматичних зон A-1 і A-7 на дорогах I, II, ІІІ, категорій переважно слід 
використовувати асфальтобетони типів А, Б та щебенево-мастиковий асфальтобетон незалежно 
від дорожньо-кліматичної зони [14].  

Для запобігання колієутворення на автомобільних дорогах з рухом великовантажних 
транспортних засобів у верхньому шарі покриття рекомендується застосовувати 
асфальтобетонні суміші типу А та ЩМА. 

У нижніх шарах основи рекомендується використовувати щільні асфальтобетони з 
залишковою пористістю не менше 3% та пористі асфальтобетони з залишковою пористістю не 
більше 7%. 

Товщини проміжних шарів дорожнього одягу слід призначати такими, щоб під дією 
розрахункових навантажень у монолітних шарах основи з матеріалів, укріплених неорганічними 
в’яжучими, а також комбінованими в’яжучими, розтягувальні напруження при згині не 
перевищували допустимих, а в зернистих і малозв’язних матеріалах (гравій, пісок, суміші на 
основі рідких органічних в'яжучих і т. ін.) не виникали б неприпустимі деформації зсуву і не 
відбувалась їх дезінтеграція. Ступінь дезінтеграції зернистих матеріалів визначається за 
методикою [14]. 

Міжремонтний термін для проведення робіт з усунення на асфальтобетонних покриттях 
колії недопустимої глибини з метою відновлення поперечної рівності покриття (термін служби 
дорожнього покриття за критерієм поперечної рівності) рекомендується не менше  
зазначених [14]. 

Технологічні заходи при влаштуванні конструкції дорожнього одягу з 
асфальтобетонним покриттям підвищеної колієстійкості 

При спорудженні земляного полотна потрібно дотримуватись технології зведення 
конструкції земляного полотна та забезпечення якості робочого шару [1, 4]. 

З метою забезпечення однорідності при стабілізації або укріпленні шару дорожнього 
одягу рекомендується застосовувати холодний ресайклінг на дорозі або в стаціонарних чи 
пересувних змішувачах примусової дії [14].  

З метою підвищення розподільчої та несучої здатності між ґрунтом земляного полотна 
і основою, між щебеневою основою і асфальтобетонним покриттям рекомендується 
використовувати геосинтетичні матеріали. При застосуванні геосинтетичних матеріалів для 
підвищення стабільності ґрунту земляного полотна рекомендується дотримуватись вимог [14]. 
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Для зменшення зволоження ґрунту земляного полотна та основи дорожнього одягу 
рекомендується передбачати такі заходи, як зміцнення узбіч, забезпечення їх належного 
поперечного похилу і водонепроникності, влаштування бордюрів і лотків, а також забезпечення 
безпечної відстані від брівки земляного полотна до рівня тривалих поверхневих вод, підвищене 
ущільнення (до К = 1,03…1,05) верхньої частини робочого шару в дорожньо-кліматичних зонах 
У-II, У-ІІІ. 

При влаштуванні асфальтобетонного покриття підвищеної колієстійкості 
рекомендується дотримуватись технологічного регламенту, приділяючи особливу увагу 
наступним технологічним операціям: 

- підготовка основи дорожнього одягу; 
- підґрунтовка шару основи; 
- транспортування асфальтобетонної суміші; 
- укладання асфальтобетонної суміші; 
- контроль якості робіт. 
Всі роботи необхідно виконувати згідно [14]. До початку влаштування асфальтобетонних 

шарів дорожнього одягу слід скласти та затвердити графік виконання робіт, розробити 
транспортну схему та технологічну карту на влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього 
одягу. 

Підготовка основи дорожнього одягу 
Поверхню основи до укладання асфальтобетонної суміші ретельно очищують від пилу, 

бруду. При необхідності основу вирівнюють, ліквідують ямковість, тріщини та ін.  
Підґрунтовка шару основи 
Виконують підґрунтовку на автомобільних дорогах загального користування [14] 

шляхом рівномірного розподілу бітуму, модифікованого полімерами [14]. 
Транспортування асфальтобетонної суміші 
Тривалість транспортування асфальтобетонної суміші повинна бути такою, щоб суміш 

не встигала охолонути нижче мінімально допустимої температури на початку ущільнення. 
При цьому температура асфальтобетонної суміші не повинна перевищувати її 

максимально допустиме значення для кожного конкретного виду в’яжучого [1, 2, 4, 14]. 
Для зменшення втрат тепла асфальтобетонної суміші під час транспортування, слід 

застосовувати великовантажні автомобілі вантажопідйомністю 25-40 тон з кузовами, що 
підігріваються, а також обов’язковим укриттям гарячої суміші. При цьому для збереження 
температури асфальтобетонної суміші на автосамоскидах необхідно влаштовувати повітряний 
прошарок між тентом та поверхнею суміші. 

Рух автомобільного транспорту при транспортуванні асфальтобетонної суміші необхідно 
організувати таким чином, щоб забезпечити безперервне укладання суміші. 

Укладання асфальтобетонної суміші 
Асфальтобетонна суміш укладається у відповідності з технологічною картою на 

влаштування асфальтобетонного покриття. 
Укладання асфальтобетонної суміші рекомендується виконувати 

асфальтоукладальниками, які обладнано подвійним трамбувальним брусом та вигладжувальною 
віброплитою або трамбувальним брусом, вигладжувальною віброплитою та гідравлічними 
пресувальними планками.  
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При укладанні асфальтобетонної суміші для підвищення колієстійкості рекомендується 
застосування перевантажувача. Використання перевантажувача вирішує одночасно такі 
технологічні задачі – зменшує гранулометричне та температурне розшарування 
асфальтобетонної суміші (сегрегацію), а також виконує постійне завантаження бункера 
асфальтоукладальника сумішшю, що сприяє покращанню рівності асфальтобетонного покриття 
та підвищенню колієстійкості. Укладання слід проводити на всю ширину проїзної частини. 
Ущільнення здійснюють важкими гладковальцевими котками [14]. Роботи з ущільнення 
необхідно організувати так, щоб на протязі зміни котки не мали перерви в роботі.  

Для підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття рекомендується 
ущільнювати асфальтобетонну суміш до коефіцієнта ущільнення не нижче ніж 0,99 для І та ІІ 
категорії, а для ІІІ – 0,98. 

Контроль якості робіт 
Асфальтобетонна суміш та асфальтобетон випробовують згідно [14], повинні відповідати 

вимогам [14]. 
Рекомендується слідкувати за процесом ущільненням шарів конструкції дорожнього 

одягу шляхом постійної перевірки коефіцієнта ущільнення під час укладання.  
Регулювання властивостей матеріалів конструкцій дорожнього одягу для 

підвищення стійкості до утворення колії асфальтобетонного покриття  
Матеріалознавчі заходи направленого регулювання характеристик матеріалів основи і 

земляного полотна 
Для підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття рекомендується 

застосовувати заходи по укріпленню незв’язних матеріалів шарів основи та ґрунту земляного 
полотна. 

При укріпленні незв’язних матеріалів шарів основи та ґрунтів потрібно враховувати: 
вихідні властивості матеріалів та ґрунтів, умови експлуатації автомобільної дороги. Виходячи з 
цього, треба призначати відповідний метод укріплення [14] та відповідно до інших чинних 
нормативних документів. 

Стійкість до накопичення залишкових деформацій робочої зони земляного полотна 
рекомендується підвищувати за рахунок оптимізації його зернового складу. 

Ґрунт оптимального зернового складу повинен містити 60-80% піщаних, 15-35% 
пилуватих і 5-10% глинистих частинок. При невідповідності зернового складу даного ґрунту 
рекомендується застосовувати гранулометричну добавку. 

Укріплення ґрунту робочої зони земляного полотна неорганічними в’яжучими 
рекомендується здійснювати для автомобільних доріг І, ІІ, ІІІ категорій. Укріплений ґрунт 
повинен відповідати вимогам [14]. 

Стійкість робочої зони земляного полотна рекомендується підвищувати за рахунок 
використання геосинтетичних матеріалів для ґрунту [1, 14]. 

Для шарів основи нежорсткого дорожнього одягу не рекомендується застосовувати 
фракційний щебінь та чорний щебінь методом заклинки у зв’язку з їхньою дезінтеграцією під 
час експлуатації при дії великовантажних транспортних засобів. Для цього рекомендується 
застосовувати рядовий щебінь або піщано-щебеневі суміші [14]. 

У шарах основи рекомендується застосовувати піщано-щебеневі суміші, укріплені 
неорганічними в’яжучими [14].  
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Матеріалознавчі заходи направленого регулювання характеристик асфальтобетонну 
Матеріалознавчі заходи направленого регулювання характеристик асфальтобетону 

передбачають застосування підходів, що підвищують колієстійкість асфальтобетону шарів 
покриття та основи. З цією метою передбачається застосовувати підвищені вимоги до складових 
асфальтобетонних сумішей, їх зернового складу та властивостей асфальтобетонних сумішей та 
асфальтобетону. 

Вимоги до бітумного в’яжучого 
Для підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття автомобільних доріг І, ІІ, ІІІ 

категорій рекомендується застосовувати бітуми, модифіковані полімерами  
марок БМПА 40/60-57, БМПА 60/90-53, БМПА 90/130-50, які повинні відповідати вимогам [14] 
та вимогам таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Вимоги до бітуму, модифікованого полімерами 

Назва показника Значення показників БМП 
Глибина проникності голки (пенетрація) за температури 25 °С, 0,1 
мм, не менше 55-95 
Температура розм’якшеності за кільцем і кулею, °С, не нижче 75 
Еластичність за температури 25 °С,%, 
 не менше 80 

 
Вимоги до мінеральних складових 
Щебінь та дрібний заповнювач (пісок) для приготування асфальтобетонних сумішей 

повинні відповідати вимогам [14]. 
Рекомендується для підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття 

використовувати порошок мінеральний активований [14]. 
Вимоги до зернових складів асфальтобетонної суміші 
Зерновий (гранулометричний) склад мінеральної частини асфальтобетону для 

підвищення колієстійкості рекомендується застосовувати в асфальтобетонних шарах суміші 
типів А [14] та щебенево-мастиковий асфальтобетон [14] для І, ІІ та ІІІ категорії доріг.  

Вимоги до властивостей асфальтобетонної суміші та асфальтобетону 
Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон в залежності від категорії та дорожньо-

кліматичного районування повинні відповідати вимогам до фізико-механічних  
властивостей [14]. Асфальтобетон верхнього шару повинен відповідати вимогам колієстійкості 
згідно з таблицею 2. 

Відповідність асфальтобетону вимогам на колієстійкість здійснюють у наступній 
послідовності: перевіряють підібраний склад асфальтобетонної суміші за показником міцності 
при стиску за температури 50оС (R50, МПа) асфальтобетону; якщо задовольняється вимога за 
показником R50, то здійснюють перевірку за показником глибини колії за температури 60оС  
(w, мм), відповідно [14]. 
  



ТЕХНОЛОГІЇ 
 

Збірник «Дороги і мости», вип. 17, 2017  37 

Таблиця 2 – Вимоги до колієстійкості асфальтобетону  
Назва показників Норми відповідно до районування 

А-1; А-2 А-3; А-4 А-5; А-6 А-7 
1. Границя міцності при стиску R50, МПа, за 
температури 50 оС: 
- для асфальтобетонів із сумішей типів: 
А, не менше 
Б , не менше 
- для ЩМА:, не менше 

1,8/1,5 
2,0/1,7 
1,5/1,1 

1,9/1,6 
2,1/1,8 
1,5/1,2 

2,0/1,7 
2,2/1,9 
1,6/1,3 

2,1/1,8 
2,3/2,0 
1,7/1,4 

2. Глибина колії w, мм, при температурі 
випробувань 60 оС:  
- для асфальтобетонів із сумішей типів: 
А, не більше 
Б , не більше 
- для ЩМА:, не більше 

3,0 3,0 3,0 3,0 

 
Температуру випробування приймають рівною максимальній температурі  покриття 

даного регіону або встановлюють за аналітичною залежністю: 
 

,  (1) 
 

де φ – географічна широта об’єкту будівництва в градусах; 
 – середня висока температура повітря за сім днів, ºС. 

 
Значення параметрів аналітичної залежності (1) встановлюють на основі [14]. 

Емпіричні коефіцієнти аналітичної залежності (1) рекомендується уточнювати на основі 
метеорологічних даних за останні 15 років для відповідного району будівництва. Значення 
встановлюють з вірогідністю 0,98. 

Показник однорідності асфальтобетонної суміші необхідно оцінювати за коефіцієнтом 
варіації показника границі міцності на стиск асфальтобетону за температури 50оС [14]. Він не 
повинен перевищувати для асфальтобетонів: для автомобільних доріг І, ІІ категорії – 15;  
для ІІІ категорії – 18. 

Для підвищення колієстійкості асфальтобетону шарів покриття та основи 
рекомендується проектувати склад асфальтобетону для кожного конкретного об’єкту 
безпосередньо з використанням тих матеріалів, що передбачено на даному об’єкті будівництва. 
При цьому під час проектування складу асфальтобетону необхідно передбачати різні варіанти 
зернових складів і вибирати з них такий для влаштування асфальтобетонного покриття на 
автомобільних дорогах загального користування, який найкраще відповідає вимогам до 
стандартних фізико-механічних властивостей та вимогам цих рекомендацій, а також має 
найнижче значення показника стійкості асфальтобетону до накопичення залишкових 
деформацій [14]. 
  

пTmax

    78,179545,02,422289,000618,0maxmax   повп TT

повTmax

повTmax

пTmax
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Вимоги до матеріалів підґрунтовки 
Для підґрунтовки поверхні основи шару автомобільних доріг І, ІІ та ІІІ категорії 

рекомендується застосовувати бітуми, модифіковані полімерами [14] (орієнтовні витрати 
підґрунтовки рекомендується призначати згідно з [14], а їх уточнення здійснювати з урахуванням 
вимог [14]). При використанні бітумного в’яжучого його орієнтовна витрата становить  
(0,4-0,6) кг/м2, дані межі уточняються експериментально на основі випробувань згідно з [14], 
вибираючи таку витрату бітумного в’яжучого, що дає найкращі результати за показником 
міцності зчеплення при зсуві. 

Бітумне в’яжуче або бітумну емульсію необхідно наносити рівномірним шаром на сухий 
чистий і рівний шар асфальтобетону. 

Рекомендується застосовувати бітум, модифікований полімером, який повинен 
відповідати вимогам згідно [14] та вимогам таблиці 3. 

 
Таблиця 3 – Вимоги до підґрунтовки 

Назва показника Значення 
показників  

Глибина проникності голки (пенетрація) за температури  25 °С, 0,1 мм, не 
менше 50 
Температура розм’якшеності за кільцем і кулею, °С, не нижче 85,0 
Еластичність за температури 25 °С,%, не менше 90 
Зчеплюваність із поверхнею гранітного щебеню, бали, не менше 5 
Міцність зчеплення, МПа, не менше 
- з основою 0,55 
 

Заходи, направлені на усунення колійності в асфальтобетонному покритті  
Наведено технологічні особливості по ремонту асфальтобетонного покриття в результаті 

утворення колійності та запропоновано технічні рішення щодо усунення можливих дефектів під 
час експлуатації з метою запобігання подальших руйнувань та підвищення колієстійкості 
асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу. 

Роботи з усунення колії в асфальтобетонному покритті необхідно виконувати з 
урахуванням чинних нормативних документів [14]. 

Усунення колійності в асфальтобетонному покритті можна розділити на наступні види: 
1) Організаційні, що базуються на методах зниження темпів утворення колії: 
- обмеження денного потоку вантажного транспорту в літній час при підвищених 

температурах (при добовому завантаженні автомобільної дороги за рахунок нічного часу); 
- проведення вагового контролю величини навантаження на вісь автомобіля та 

застосування штрафних санкцій на власників автотранспорту при недотриманні таких вимог; 
- забезпечення зменшення транспортного потоку з крайніх правих смуг, за рахунок 

створення рівномірного потоку по смугах руху та ліквідація місць зниження швидкості руху; 
2) Ліквідація утвореної колійності асфальтобетонного покриття, що не передбачає 

повного усунення причин її виникнення: 
- зменшення глибини колії за рахунок часткового холодного або гарячого фрезерування 

(зрізання колії, хвиль, напливів); 
- проведення часткового гарячого або холодного фрезерування з подальшим його 

влаштуванням або з влаштуванням захисного шару чи проведенням поверхневої обробки; 
- проведення поверхневої обробки  або влаштування тонкого шару покриття на всій 

ширині проїзної частини (технологія «Сларрі Сіл», «Мікросюрфейсінг»); 
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- проведення повного гарячого або холодного фрезерування існуючого покриття та 
влаштування нового асфальтобетонного покриття. 

3) Усунення причин, що впливають на утворення колійності асфальтобетонного 
покриття: 

- проведення ремонту з подальшим підсиленням конструкції дорожнього одягу (зміна 
поперечного профілю, влаштування додаткових колієстійких шарів покриття, застосування 
геосинтетичних матеріалів, використання сучасних дорожньо-будівельних матеріалів, що 
підвищують колієстійкість покриття та інше). 

4) Засоби, направлені на попередження утворення колії: 
- проведення розрахунку дорожньої конструкції з урахуванням накопичення залишкових 

деформацій; 
- підбір дорожньо-будівельних матеріалів підвищеної колієстійкості при високій 

температурі навколишнього середовища та вологості основи і шарів конструкції та підвищеного 
навантаження від дії транспортних засобів; 

- суворий контроль якості на підготовчому етапі, етапі будівництва та утримання 
автомобільної дороги; 

- проведення обов’язкового лабораторного дослідження колієутворення всіх матеріалів 
конструкції та з наступним стендовим або полігонним дослідженням конструкції дорожнього 
одягу на утворення колії з обов’язковим порівнянням різних типів та видів конструкцій 
дорожнього одягу. 

Для доріг і вулиць міст з інтенсивним рухом великовантажного транспорту 
рекомендується під час ремонтів, як мінімум, застосовувати два шари із полімерасфальтобетону 
на відремонтованій основі, що склеєні між собою полімербітумним в'яжучим або 
модифікованою полімером бітумною емульсією: верхній із дрібнозернистого асфальтобетону 
товщиною 4-6 см; нижній із крупнозернистого асфальтобетону товщиною 8-12 см. 
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Висновки 
Для забезпечення колієстійкості асфальтобетонного покриття при проектуванні 

дорожнього одягу необхідно керуватися наступними принципами: 
а) конструкція дорожнього одягу в цілому повинна задовільняти транспортно-

експлуатаційні вимоги, які ставляться до дороги певної категорії з очікуваним у перспективі 
складом й інтенсивністю руху, з урахуванням зміни інтенсивності протягом заданих 
міжремонтних термінів і передбачуваних умов ремонту й утримання; 

б) конструкція одягу може бути прийнята типовою чи розроблена індивідуально для 
кожної ділянки або ряду ділянок дороги, що характеризуються подібними природними умовами 
(ґрунт робочого шару земляного полотна, умови його зволоження, клімат, забезпеченість 
місцевими дорожньо-будівельними матеріалами і т. ін.) з однаковими розрахунковими 
навантаженнями; 

в) у районах, недостатньо забезпечених стандартними кам’яними матеріалами, 
допускається (при відповідному обґрунтуванні) застосовувати місцеві кам’яні матеріали, побічні 
продукти промисловості та ґрунти, властивості яких можуть бути поліпшені шляхом їх обробки 
в’яжучими матеріалами (цемент, бітум, вапно, активні золи виносу та ін.). Одночасно треба 
прагнути до створення конструкції по можливості найменш матеріалоємної; 

г) конструкція повинна бути технологічною й забезпечувати можливість максимальної 
механізації й автоматизації дорожньо-будівельних процесів. Для досягнення цієї мети кількість 
шарів і видів матеріалів у конструкції повинна бути мінімальною; 

д) при конструюванні необхідно враховувати реальні умови проведення будівельних 
робіт (літня чи зимова технологія і т. ін.) і досвід служби доріг у конкретному заданому районі. 

При виборі матеріалів для влаштування шарів дорожнього одягу необхідно враховувати 
такі положення: 

а) покриття і верхні шари основи повинні відповідати проектним навантаженням і бути 
водо-, морозо- і термостійкими, а також мати найкращі деформаційні якості і теплофізичні 
властивості; 

б) конструкція дорожнього одягу в місцях зупинок громадського транспорту, на 
регульованих перехрестях і в інших місцях зміни швидкості руху або на затяжних спусках 
повинна забезпечувати підвищений опір зсуву при високих літніх температурах.  
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УДК 624.21 
 ОБСТЕЖЕННЯ МОСТІВ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПЛАНІВ З 

ОБСТЕЖЕНЬ  
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Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 
Коваль П.М., професор, канд. техн. наук, завідувач кафедри «Архітектурні конструкції» 
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) 

 
Обстеження – це процес отримання якісних та кількісних показників експлуатаційних 

властивостей об’єкта з визначенням та оцінкою його технічного стану та надання рекомендацій 
щодо підтримання експлуатаційної придатності або припинення експлуатації. Обстеження є 
важливим елементом експлуатації мостів, його результати дають можливість планувати 
ефективне використання коштів на утримання транспортних споруд і тому цьому виду робіт слід 
приділяти значну увагу. 

 Обстеження мостів при своєчасному проведенні дає можливість забезпечити необхідну 
технічну інформацію для ефективного прийняття рішень із забезпечення надійної і безаварійної 
експлуатації мостів. За результатами обстежень мостів за замовленням експлуатаційної 
організації  складаються паспорти споруд та вносяться зміни у існуючі паспорти, а при 
необхідності розробляються проекти і виконуються роботи з їх ремонту або реконструкції. 

В Україні вимоги щодо проведення обстежень мостів регламентуються відповідними 
державними будівельними нормами [1]. Саме обстеження дає можливість виявити «слабкі 
ланки» в системі транспортних споруд на автомобільних дорогах і забезпечити безпечну 
експлуатацію і надійність мостів [2]. Системне використання результатів обстеження 
автодорожніх мостів в системі Укравтодору забезпечує програмний комплекс Аналітична 
експертна система управління мостами (АЕСУМ) [3]. Прогнозування технічного стану 
автодорожніх мостів, оцінювання їх ресурсу базується на даних натурних обстежень  
мостів [4, 5]. За результатами обстежень призначаються ремонти або реконструкції мостів і 
визначаються обсяги ремонтних робіт [6]. При розробці нормативного забезпечення системи 
утримання мостів, яке розроблялося під керівництвом професора А.І. Лантуха-Лященка, 
передбачалося, що обстеження мостів буде визначальною процедурою для встановлення 
технічного стану мостів [7]. 

Впровадження ПК АЕСУМ в Укравтодорі відбувається з 2006 року, саме відтоді  
здійснюється наповнення бази даних системи технічною інформацією з паспортів. Станом на 
01.11.2017 рік показник наповненості бази АЕСУМ по мостах на дорогах державного значення 
складає близько 70%, на дорогах місцевого значення – 15%. 

Для належного утримання мостів експлуатаційна організація проводить планові 
обстеження споруд згідно вимог діючих державних будівельних норм [1] в терміни, наведені в 
таблиці 1, якщо інші строки не встановлені попереднім актом обстеження або рекомендаціями. 
На зміну термінів виконання обстеження може впливати результат аварії на мосту, раптове 
руйнування визначального елемента споруди або вплив будь-яких інших непередбачених подій, 
що суттєво погіршують технічний стан моста. Так, наприклад, споруди, визначальні елементи 
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яких знаходяться в п’ятому експлуатаційному стані, згідно вимог [1] мають бути обстежено один 
раз на рік, якщо інші строки не встановлено попереднім актом обстеження. 

Таблиця 1 – Періодичність обстеження мостів 

Міст 
Вік моста, років 

1-20 21-40 41-60 61-80 80, 
більше 

Періодичність обстеження, в роках 
Металевий, 

Сталезалізобетонний 5 4 3 2 1 
Залізобетонний 7 6 5 3 1 

 
Розрізняють наступні види обстежень мостів: 
– обстеження, що передують передачі в експлуатацію після закінчення будівництва 

нової споруди або після реконструкції існуючої; 
– планові обстеження мостів, що знаходяться в експлуатації (відповідно до таблиці 1); 
– спеціальні обстеження; 
– маршрутні обстеження. 
Після закінчення робіт з обстеження звіт про результати виконаних робіт та паспорт 

експлуатаційна організація зберігає разом з технічною документацією на споруду та передає по 
одному екземпляру цих документів на зберігання в Укравтодор. Результати обстеження 
розглядаються і аналізуються спеціалістами і приймаються рішення щодо заходів із реалізації 
рекомендацій за результатами обстежень. 

Дані, отримані в процесі обстеження, повинні відображати степінь деградації 
конструкцій та матеріалів і тенденцію розвитку дефектів, вони мають бути достатньо повними, 
щоб з їх використанням виконати класифікацію технічного стану споруди та оцінити вартість 
усунення дефектів. Кінцевим результатом обстежень і, при необхідності, випробувань, є система 
даних, що дає змогу: 

– виконати оцінку технічного стану споруди; 
– визначити вантажопідйомність споруди; 
– визначити залишковий ресурс; 
– скласти паспорт споруди; 
– надати рекомендації з її подальшої експлуатації;  
– скласти плани капітального ремонту, реконструкції або будівництва нової споруди; 
– скласти технічні завдання на проект капітального ремонту, реконструкції або нового 

будівництва споруди. 
Мета роботи – на основі аналізу досвіду використання ПК АЕСУМ розробити пропозиції 

щодо вдосконалення критеріїв, на базі яких формуються плани з обстежень. 
Критерії формування плану обстежень 
Для виконання обстежень мостів необхідні значні кошти, тому складання раціонального 

плану обстежень є відповідальною задачею. Дуже важливо при формуванні планів обстежень 
правильно встановити ранжирування мостів щодо черговості їх обстеження, добре було б 
привести орієнтовні затрати на 1 м2  або на об’єкт в середньому. 

Для формування плану обстежень запропоновано критерії, завдяки яким розроблено 
відповідний модуль з обстежень у складі АЕСУМ. Ці критерії встановлюють необхідність 
проведення та черговість обстеження мостів в залежності від відповідних факторів впливу. 
  



ШТУЧНІ СПОРУДИ 
 

44   Збірник «Дороги і мости», вип. 17, 2017 

Перший критерій згідно якого запропоновано приймати рішення щодо проведення 
обстеження мостів, це 

– перебування визначальних елементів споруди в непрацездатному (п’ятому) 
експлуатаційному стані. Для таких мостів має бути проведено спеціальне обстеження, на основі якого в 
подальшому готується проектна документація з капітального ремонту, реконструкції чи 
будівництва нової споруди. 

Мости, дані про стан яких відсутній, є фактично «чорною скринею», Terra incognita. 
Серед них можуть бути споруди, технічний стан елементів яких може призвести до руйнування 
конструкцій і створення аварійних ситуацій. Тому наступним критерієм при формуванні планів 
з обстежень є 

– відсутність інформації з обстеження в базі даних АЕСУМ. Є випадки, коли виникає потреба, наприклад, для експериментальних об’єктів (про це 
окремо зазначається при обстеженні), відійти від нормативної періодичності обстежень. Таким 
чином, можна окреслити ще один критерій 

– проведення обстеження за індивідуальним планом. Мости, експлуатаційний стан яких є обмежено працездатний (4 стан) вже, як правило, 
мають ознаки загрозливого руйнування елементів, тому наступним критерієм при формуванні 
плану обстежень є 

– перебування споруди в  4 експлуатаційному стані. В порушення вимог державних будівельних норм [1] після нового будівництва або 
реконструкції мостів в ряді випадків обстеження не проводиться. Таким чином, в базі АЕСУМ 
може відображатися застаріла інформація щодо експлуатаційного стану моста. В АЕСУМ 
фіксується інформація щодо проведених реконструкцій, видів ремонтів та експлуатаційного 
утримання. Створено режим «Проведені ремонти/реконструкції на споруді», в якому 
зазначається рік проведення ремонту, опис робіт, обсяг робіт, вартість. 

Це дозволяє сформувати перелік мостів, на яких має бути проведене обстеження, тому 
що для них не виконане обстеження, що передує передачі в експлуатацію після закінчення 
будівництва нової споруди або після реконструкції існуючої. При формуванні орієнтовного 
плану обстежень з урахуванням обмеженого фінансування для врахування вищезазначених 
випадків, формується перелік всіх мостів, для яких дата проведення реконструкції пізніша за дату 
обстеження. Тобто, цей критерій можна визначити, як 

– відсутність інформації за результатами обстеження, що передує передачі в 
експлуатацію після закінчення будівництва нової споруди або після реконструкції 
існуючої. Як було сказано вище, ремонти також суттєво змінюють технічний стан мостів. 
Відповідно, міняється необхідність виконання певних заходів щодо їх утримання. Тому цей 
критерій є таким: 

– відсутність інформації щодо зміни технічного стану моста після виконання 
ремонту. Згідно [1] передбачено періодичність обстеження мостів в залежності від віку та 
матеріалу. Це й визначило наступний критерій 

– планова періодичність обстежень. Представлені критерії надано по мірі їх вагомості, при складанні плану обстежень мостів 
на 10 років встановлюється необхідність обстеження, а при складанні плану обстежень мостів на 
1 рік встановлюється черговість обстежень у відповідності з запропонованими критеріями. 
Черговість обстежень набуває важливості при недостатньому фінансуванні. 
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Плани з обстежень 
План обстежень на 10 років  
Режим План обстежень на 10 років розроблений у складі АЕСУМ як орієнтир, який 

вказує скільки і коли має бути обстежено мостів згідно вимог норм. З урахуванням критеріїв, що 
розглянуто в цій статті в пункті Критерії формування плану обстежень, виконується розподіл 
за типами обстежень. Передбачається, що у перший рік мають бути виконано роботи з 
обстежень, які не було виконано вчасно у попередні роки. Плани обстежень можна отримувати 
на дорогах державного, місцевого значення та одночасно по всіх мостах на дорогах загального 
користування. План може бути представлено як по області, по кожному мосту, так і у загальному 
вигляді по всіх областях або по адміністративному значенню доріг, також за типами обстежень 
(рис. 1, 2, 3). Позначка «+» на рис.2 означає необхідність проведення обстеження, позначка «?» 
означає необхідність проведення обстеження та вказує, що після обстеження було проведено 
ремонт на мосту, і тому треба звернути додаткову увагу, так як можлива зміна експлуатаційного 
стану моста.     

 
Рисунок 1 – Режим для призначення параметрів «План обстежень транспортних споруд  

на 10 років» 
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Рисунок 2 – Фрагмент плану обстежень мостів на 2018-2027 рр. по області 

 

  Рисунок 3 – План обстежень мостів на 2018-2027 рр. за адміністративним значенням доріг 
(синій – план на дорогах загального користування, червоний – план на дорогах державного 

значення, зелений – план на дорогах місцевого значення) 
План обстежень на 1 рік 
Зрозуміло, що накопичення невиконаних робіт відбувається поступово, але й 

налагодження ситуації не відбувається стрімко. Саме тому, окрім сформованого за нормами 
плану робіт з обстежень, запропоновано режим для формування плану з обстежень на 1 рік. 
Орієнтовний план на 1 рік формується в декілька рівнів. Перший рівень групування – за 
представленими вище критеріями формування плану обстежень, другий рівень групування – за 
критеріями пріоритизації.      
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Пропонуються наступні критерії для пріоритизації (групування) мостів щодо черговості 

їх обстеження, вони викладені саме в порядку зниження їх важливості: 
– знаходження моста на міжнародному транспортному коридорі; 
– проблемний типовий проект прогонової будови; 
– адміністративне значення дороги; 
– категорія дороги; 
– шляхопроводи через залізницю; 
– всі інші шляхопроводи; 
– довжина моста; 
– матеріал моста – дерево. 
На міжнародних транспортних коридорах ставиться вимога забезпечення дотримання 

вимог безпеки та надійності, як і на європейських дорогах. Саме на міжнародних коридорах, які 
є транзитними автодорогами, є найвища інтенсивність руху та найбільша вага транспортних 
засобів. 

Виконаний аналіз та досвід експлуатації дають змогу стверджувати, що у найгіршому 
стані знаходяться мости із попередньо напруженими струнобетонними балками за типовими 
проектами ВТП-15, ВТП-16. Їх залишковий ресурс внаслідок корозії робочої арматури діаметром 
3 або 5 мм майже вичерпаний, зафіксовано обрушення таких балок на ряді мостів Далі за 
результатами дослідження ідуть мости із прогоновими будовами із залізобетонних балок із 
каркасною арматурою  за типовими проектами Вип. 56 та 56Д. Малий захисний шар бетону 
викликає корозію арматури, велика кількість зварних швів є концентраторами напружень, у цих 
місцях виникають розриви арматурних стрижнів. Їх залишковий ресурс оцінюється в 12-14 років. 
Найвищу надійність серед типових проектів прогонових будов зі збірними балками мають 
прогонові будови за Вип. 122-62 та 122-63. Їх залишковий ресурс оцінюється в 22-24 роки [8]. 
Тобто до проблемних відносимо наступні типові проекти – «ВТП -16», «ВТП-15» , «Випуск 56», 
«Випуск 56 доповнення». 

Таким чином, всередині кожної умовно утвореної групи за критерієм, які розглянуто в 
цій статті в підрозділі Критерії формування плану обстежень, передбачено групування за 
запропонованими в підрозділі План обстежень на 1 рік критеріями пріоритизації. В результаті 
формується план обстежень на рік, перелік мостів складається за зниженням важливості 
проведення робіт. Володіючи інформацією щодо вартості обстеження та кількістю фінансових 
ресурсів на ці роботи, уповноважена особа приймає остаточне рішення щодо програми 
обстежень. Фрагмент плану обстежень на 1 рік по області представлено на рис. 4. В цьому плані 
на першому місці міст, який знаходиться у непрацездатному (п’ятому) стані. Далі йдуть мости, 
які знаходяться у обмежено працездатному (четвертому) стані, після них ті, які знаходяться у 
працездатному (третьому) стані, але саме ті, які не були обстежені після проведення 
реконструкції або ремонтів. Мости з проблемними типовими проектами прогонових будов 
позначено додатково –   ⃰.  
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Рисунок 4 – Програма обстежень мостів на 2018 р. по області 

Аналіз результатів обстежень 
Аналіз фактичної кількості, періодичності проведених обстежень мостів можна 

проводити за допомогою модуля АЕСУМ з обстежень. Інформація подається у різних варіантах 
– по всій Україні, по області, з фільтрацією за період, адміністративним значенням доріг, за 
типом обстеження тощо (рис. 5, 6, 7). 

 

 
Рисунок 5 –  Призначення параметрів друку відомості «Фактичні обстеження транспортних 

споруд за 10 років» 
 



ШТУЧНІ СПОРУДИ 

Збірник «Дороги і мости», вип. 17, 2017  49 

 
Рисунок 6 – Фрагмент відомості щодо виконання обстежень мостів на прикладі Волинської 

області за 2007-2016 рр. 
 
Графічне співставлення кількості планових та фактично виконаних обстежень на дорогах 

загального користування протягом 10 років представлено на рис. 7. Оскільки в перший рік 
програми (2007 р.) передбачено виконання обстежень, які не було виконано в планові терміни в 
попередні роки, при розрахунку середньої кількості обстежень згідно плану, не враховано 
перший рік програми. За цієї умови середня кількість обстежень згідно сформованої програми 
складає 4600 мостів в рік. В той же час середня кількість фактично обстежених мостів складає 
близька 500. Недостатня увага приділяється цьому виду робіт, а звідси й різниця майже в 10 разів 
фактичних обстежень від закладених нормами.   

Світова практика свідчить, що витрати на обстеження окупаються за рахунок оптимізації 
витрат на проведення експлуатаційних заходів. Тільки у разі комплексної, своєчасної оцінки 
стану мостів та вчасного виконання робіт з їх ремонтів та утримання, можливе ефективне 
управління їх експлуатацією.     

 



ШТУЧНІ СПОРУДИ 
 

50   Збірник «Дороги і мости», вип. 17, 2017 

 
Рисунок 7 – Графічне співставлення кількості планових обстежень та виконаних фактично на 

дорогах загального користування за період 2007-2016 рр. 
 
Аналіз фактичних обстежень виконаних в областях показує значну розбіжність кількості 

обстежених мостів по кожній із них. Наприклад, відсоток наповнення на дорогах державного 
значення бази даних АЕСУМ по областях варіюється від 16 до 100% (табл. 2). Це свідчить про 
те, що не тільки обмежене фінансування впливає на виконання плану обстежень, а й рівень 
професіоналізму управлінського персоналу в областях, а саме усвідомлення ними 
відповідальності за безпечну і безаварійну експлуатацію транспортних споруд. 
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Таблиця 2 – Наповнення бази даних АЕСУМ по мостах на дорогах державного значення 

станом на 01.12.2017 

  
Аналіз даних таблиці 3 показує, що навіть мости на міжнародних транспортних 

коридорах на дорогах міжнародного значення обстежено і внесено в базу даних АЕСУМ не в 
повному обсязі, а тільки 75% від їх кількості. Для завершення паспортизації на цих мостах 
необхідно обстежити ще 191 міст. 
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Таблиця 3 – Технічний стан мостів на міжнародних транспортних коридорах станом на 
01.12.2017 

 
 
Висновки 
В ході аналізу за типами обстежень було виявлено, що майже не проводяться обстеження, 

які передують передачі в експлуатацію після закінчення будівництва нової споруди або після 
реконструкції існуючої і, відповідно, не формуються паспорти на ці мости. Вірогідно, це 
відбувається через думку, яка спровокована недостатнім фінансуванням, що якщо вже міст новий 
чи його стан значно покращився, то навіщо ще витрачати кошти на його обстеження. Однак, на 
наш погляд, думка ця хибна та недалекоглядна. Рішення стосовно стратегії експлуатації мостів 
приймається на основі аналітичних модулів АЕСУМ, а вихідна інформація для аналізу та для 
прийняття ефективних рішень у випадку непроведення обстежень буде в цих випадках 
недостовірною. Саме при таких обстеженнях фіксується інформація щодо дефектів і 
пошкоджень, які виникли на стадіях проектування і будівництва. 

Вважаємо, що необхідно уточнити такий вид обстежень як обстеження, що передує 
передачі в експлуатацію після закінчення будівництва нової споруди або після реконструкції 
існуючої та запровадити новий окремий вид обстеження, наприклад обстеження, що передує 
передачі в експлуатацію після закінчення ремонту. Так як проведення капітального ремонту, а 
також і проведення поточного середнього ремонту призводить до покращання технічного стану 
елементів мосту, а у ряді випадків і цілої споруди, то й у таких випадках також необхідно 
проведення обстеження, щоб внести необхідні зміни в ПК АЕСУМ. Ці процедури є необхідністю 
для прийняття коректних та ефективних управлінських рішень в системі експлуатації мостів.   

Спеціальні обстеження мають проводитися кожен рік для мостів, визначальні елементи 
яких знаходяться у непрацездатному (п’ятому) стані. Визначальними елементами є прогонові 
будови, опори, фундаменти. Звичайно, як тільки виявлено, що міст є у непрацездатному стані, 
необхідно приймати екстрені заходи щодо його ремонту або будівництва нового моста. Але до 
вирішення цього питання кардинальним чином та якщо не було прийнято рішення щодо закриття 
мосту, необхідно раз у рік або у інші строки, передбачені у висновках попереднього обстеження, 
проводити спеціальні обстеження. Наразі у базі даних АЕСУМ нараховується 89 мостів, 
експлуатаційний стан яких визначено як непрацездатний (5 стан), а таких мостів, що їх 
визначальні елементи є у непрацездатному стані – 528. Норми щодо  щорічного спеціального 
обстеження на цих мостах не дотримуються, що загрожує виникненням аварійних ситуацій на 
них.     

З метою раціонального використання коштів запропоновано критерії для пріоритизації 
мостів при складанні планів робіт з їх обстеження. Це дозволить в умовах обмеженого 
фінансування ефективно експлуатувати мости на автомобільних дорогах. 
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Аналіз періодичності обстежень показав, що переважно не витримується планова 

періодичність обстеження мостів. В останні 20 років для будівництва мостів використовуються 
більш якісні та довговічні конструкції та матеріали, завдяки новим технологіям і контролю 
зросла якість будівельних робіт. Тому необхідно збільшити періодичності обстеження для мостів 
віком 1-20 років (табл.1). Скажімо, для металевих та сталезалізобетонних мостів з 5 до 7 років, а 
для залізобетонних з 7 до 10 років. Прийняття більших нормативних термінів обстеження для 
таких мостів дасть можливість дотримання нормованої періодичності обстеження. 

Запропоновано запровадити новий вид обстеження мостів – обстеження, що передує 
передачі споруди в експлуатацію після закінчення ремонту. Це дозволить системно 
актуалізувати інформацію про стан мостів в ПК АЕСУМ і логічно формувати плани їх обстежень. 
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УДК 625.746.5 
 АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОЇ ФАРБИ 

АБО ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ КОМПОЗИЦІЙ 
 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») 

 
В даний час для горизонтальної дорожньої розмітки згідно з [1] застосовуються різні 

матеріали: фарби, пластики та спрей-пластики холодного та гарячого нанесення, полімерні 
стрічки. 

Перспективною є розробка технології, яка дозволить отримати на практиці дорожнє 
покриття, яке буде мати не тільки відбивні властивості і хорошу стійкість до стирання, але і 
люмінесцентні властивості. Перевага такого покриття полягає в тому, що в темряві розмітка 
почне світитися, як і від накопиченої за день сонячної енергії, так і отримувати додаткову 
підзарядку від світла фар автомобілів, що значно збільшить термін самосвітіння дорожньої 
розмітки. 

Основним компонентом фарб, що світяться, є люмінофори – речовини, здатні 
перетворювати поглинену енергію в світлове випромінювання. 

На даний час використання люмінесцентної фарби або люмінесцентних композицій 
відбувається в рамках експериментів.  

В 2012 році студією “Roosegaarde & Heijmans” (Нідерланди) було створено проект “Smart 
Highway”. Метою цього проекту є створення інтерактивних доріг майбутнього з використанням 
різних технологій. 

В рамках цього проекту було влаштовано першу 500-метрову ділянку з новою розміткою 
на автомобільній дорозі N329 в Нідерландах неподалік міста Осс (рис. 1, 2). Для нанесення ліній 
використовувалась спеціальна люмінесцентна фарба, яка здатна накопичувати світлову енергію 
протягом дня, а потім світитися протягом 10 годин вночі. Нова технологія успішно пройшла 
кілька стадій випробувань, включаючи перевірку зносостійкості і перевірку зручності 
сприйняття інформації учасниками дорожнього руху. Водії, яким довелося проїхати по 
експериментальній ділянці дороги, висловилися на користь розмітки. Не знайшлося жодного 
незадоволеного нововведенням. 

 Рисунок 1 
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 Рисунок 2 
Поки що реалізована лише перша частина “Glowing Lines” проекту “Smart Highway” - та 

сама розмітка, що світиться в темряві [2]. 
Незважаючи на досить просту концепцію, на реалізацію проекту дизайнера Даана 

Розегаарда  у співпраці з фахівцями компанії Heijmans всього для однієї дороги пішло майже два 
роки. Кінцевою метою є не просто зменшення кількості ДТП в нічний час доби через недостатню 
освітленість швидкісних магістралей, а й поступова відмова від енергоємних вуличних ламп, на 
місце яких повинна прийти екологічно чиста фарба, що світиться. 

Однак технологія, схоже, має і свої недоліки. Інженери виявилися незадоволені 
результатами випробувань. Початкове тестування показало, що світіння дорожньої розмітки 
загасає в умовах високої вологості. Вони заявили, що продовжать дослідження, щоб зрозуміти, 
як слід поліпшити фарбу. У прес-релізі Heijmans зазначено, що отриманого нею заряду протягом 
дня вистачає на вісім годин світіння вночі, що в осінньо-зимовий період часу може бути 
недостатнім. Само собою, ніхто не відміняв ближнє і дальнє світло фар в автомобілях, однак 
витрачені на проект мільйони зобов'язують технологію демонструвати граничну ефективність 
при реалізації.  

Проте, нова розмітка на автомобільній дорозі N329 - це лише пробний і малий крок в 
програмі, яка повинна набути масового характеру і забезпечити в майбутньому наявність 
розмітки, що світиться на переважній частині маршрутів в Нідерландах. 

Другий проект компанії Studio Roosegarde, яка доклала руку до створення першої 
автомобільної дороги з «розумною» розміткою, отримав назву Van Gogh-Roosegaarde: це 
велодоріжка, що світиться, оформлення якої навіяно картиною нідерланского художника 
Вінсента ван Гога «Зоряна ніч» (рис. 3, 4) [3].  
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 Рисунок 3 

 Рисунок 4 
Існує ще ряд інших розробок за цим проектом. Наприклад, використання динамічної 

фарби на дорогах дозволила б попереджати водіїв про зміни температури дорожнього покриття, 
що позначається на зчепленні шин з дорогою. Ця фарба непомітна при нормальній температурі, 
але здатна проявлятися в ті моменти, коли сильно холодає і можливе утворення льоду. 

Іншу розробку “Interactive light” створено для економії електроенергії. На дорогах 
пропонується встановлювати датчики для виявлення рухомого автомобіля. Світло поступово 
розгорається в міру наближення машини і тьмяніє, коли вона проїзжає. Тобто дорога 
освітлюється тільки тоді, коли в цьому є необхідність, а не цілу ніч. 

Ідею велодоріжки, що світиться, підхопив центр матеріалознавства TPAQI, 
розташований в місті Лідзбарк-Вармінський (Польща) (рис. 5-7). 
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 Рисунок 5 
Фахівці TPAQI почали роботу над велосипедною доріжкою, що світиться, близько року 

тому. У лабораторних умовах тестувалися різні матеріали з різним кольором світіння. Необхідно 
було домогтися одночасно високого рівня безпеки для велосипедистів і пішоходів і ефектного 
вигляду в темряві. 

В результаті було обрано матеріал на основі неорганічного люмінофора з 
дрібнозернистою структурою. Речовина поглинає сонячну енергію вдень, а вночі випускає 
приємне синє світло. 

 Рисунок 6 
Стверджується, що 30-60 хвилин «підзарядки» на сонці досить як мінімум для восьми 

годин світіння в темний час доби. Такі властивості матеріал зможе зберігати до 20 років. 
Речовиною вже покрита експериментальна 100-метрова ділянка однієї з існуючих велодоріжок. 
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 Рисунок 7 
У 2016 році розмітка, що світиться, була влаштована на велодоріжках в Угорщині. Ця 

розмітка у темряві мала зелене та блакитне світло (рис. 8-10). 
 

 Рисунок 8 
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 Рисунок 9 

 Рисунок 10 
В Україні за даними представників компанії Acmelight (виробників люмінесцентної 

фарби) були випадки влаштування розмітки такою фарбою. Один випадок  у Львівській області, 
інший - на території підприємства Логістик Профсервіс на вул. Бориспільській, 9. 
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Висновки 
1. Експериментально люмінесцентну фарбу та люмінесцентні композиції застосувували 

в таких країнах: Нідерландах, Польщі, Угорщині.  
2. У Нідерландах в рамках проекту було влаштовано першу 500-метрову ділянку з новою 

розміткою на автомобільній дорозі N329 неподалік голландського міста Осс. Не знайшлося 
жодного незадоволеного нововведенням. Однак інженери помітили значний недолік - світіння 
дорожньої розмітки загасає в умовах високої вологості. 

3. Другою частиною нідерландського проекту стало влаштування велодоріжки, що 
світиться. 

4. Ідею велодоріжок, що світяться, підхопили Польща та Угорщина. 
5. В Україні за даними представників компанії Acmelight  також були приклади 

влаштування розмітки люмінесцентною фарбою.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ЩЕБЕНЕВО-МАСТИКОВИХ 
АСФАЛЬТОБЕТОНІВ РІЗНИХ ВИДІВ ЗА КРИТЕРІЄМ МОРОЗОСТІЙКОСТІ 

 Жданюк В.К., д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри будівництва та експлуатації 
автомобільних доріг  
Костін Д.Ю., науковий співробітник кафедри будівництва та експлуатації автомобільних 
доріг  
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) 

 
Вступ 
Покриття дорожніх одягів, що влаштовані з використанням щебенево-мастикових 

асфальтобетонних сумішей, зарекомендували себе як більш колієстійкі [1], порівняно з 
традиційними щільними асфальтобетонами. Більша довговічність таких покриттів за критерієм 
колієстійкості забезпечується їх структурою. В щебенево-мастикових асфальтобетонах (ЩМА) 
зерна щебеню створюють просторовий каркас, порожнини в якому заповнено асфальтовим 
розчином. Каркасна структура також забезпечує щебенево-мастиковим покриттям підвищену 
зсувостійкість  при гальмуванні та прискоренні транспортних засобів на спусках та підйомах. 
При цьому щебенево-мастиковим асфальтобетонам властива менша міцність на розтяг і стиск та 
менші значення модулів пружності, порівняно з традиційними асфальтобетонами. Проте, на 
сьогодні довговічність ЩМА різних видів за критерієм морозостійкості залишається менш 
дослідженою, порівняно з дрібнозернистими щільними асфальтобетонами. Окрім того, в 
чинному стандарті [2] ненормованими є вимоги до ЩМА за стійкістю до циклічного 
заморожування-відтавання, що ускладнює вибір того чи іншого виду ЩМАС для різних 
кліматичних умов експлуатації покриттів, влаштованих з їх використанням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Відомо, що при тривалому перебуванні асфальтобетонного покриття у воді, вона  

проникає в пори асфальтобетону, частково насичує бітум, проникає через дефектні місця у 
бітумних плівках до поверхні мінеральних зерен. Під впливом води відбувається відшаровування 
бітумних плівок від мінеральної поверхні, особливо при недостатній адгезійній активності 
бітуму. Це призводить до ослаблення структурних зв’язків в асфальтобетоні та зменшення 
довговічності асфальтобетонних покриттів. 

В осінньо-зимово-весняний періоди водонасичені асфальтобетонні покриття сприймають 
багаторазові цикли замерзання-відтавання, що призводить до прискорення руйнування 
структури асфальтобетону. Зі збільшенням водопоглинання асфальтобетонним покриттям 
знижується його морозостійкість.   

Замерзаючи, вода перетворюється в лід, збільшуючись в об’ємі, викликає значні 
напруження в порах асфальтобетону. В результаті в бітумних плівках виникають мікротріщини, 
які заповнюються водою при відтаванні. Вода в тріщинах під дією низьких температур починає 
збільшуватись в об’ємі і руйнувати структуру асфальтобетону [3].  

Дослідженнями [3, 4] встановлено, що морозостійкість традиційніх асфальтобетонів 
залежать від марки бітуму і його адгезійної активності по відношенню до поверхні мінеральних 
заповнювачів.  Згідно [4],  морозостійкість асфальтобетонів знижується при зростанні у складі 
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мінеральної частини розміру зерен крупного заповнювача. Це пояснюється тим, що 
асфальтобетонні суміші приготовлено з використанням дрібних заповнювачів. 

Мета дослідження 
Метою даної роботи являється дослідження впливу гранулометрії мінеральної частини та 

маркової в’язкості бітуму на морозостійкість ЩМА. 
Основна частина дослідження 
Для приготування щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей використовували 

гранітний щебінь фракцій 5-8 мм, 8-11 мм, 11-16 мм і відсів подрібнення виробництва  
ТОВ «Гайворонський гранітний кар’єр», гранітний щебінь фракції 20-40 мм виробництва  
ТОВ «Малокаховський гранітний кар’єр», вапняковий мінеральний порошок, стабілізуючу 
волокнисту добавку “Viatop-66” і нафтові дорожні бітуми марок БНД 40/60, БНД 60/90 та  
БНД 90/130. Основні властивості бітумів наведено в таблиці 1. В якості стабілізуючої 
волокнистої добавки використовували Viatop-66. Вказана добавка  складається з 66,7% 
целюлозних волокон “ARBOCEL ZZ 8-1” та 33,3% бітуму. Гранулометричний склад мінеральної 
частини ЩМА, прийнятий для дослідження, наведено на рис. 1-5. 

Таблиця 1 – Основні властивості бітумів, прийнятих для приготування ЩМАС  
Назва показників властивостей Бітум 

БНД 90/130 
Бітум 

БНД 60/90 
Бітум 

БНД 40/60 
Глибина проникнення голки, мм-1, 
при температурі 25 °С 104 78 49 
Температура розм’якшення за 
кільцем і кулею, °С 46 49 54 
Розтяжність (дуктильність) при 
температурі 25 °С, см >100 66 50 

 

 
Рисунок 1 – Прийнятий зерновий склад ЩМА-5 



МАТЕРІАЛИ 
 

Збірник «Дороги і мости», вип. 17, 2017 63 

 
Рисунок 2 –  Прийнятий зерновий склад ЩМА-10 

 
Рисунок 3 – Прийнятий зерновий склад ЩМА-15 

 
Рисунок 4 – Прийнятий зерновий склад ЩМА-20 
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Рисунок 5 – Прийнятий зерновий склад ЩМА-40 

Для дослідження морозостійкості ЩМА виготовляли зразки циліндричної форми згідно 
з ДСТУ Б В.2.7-319 при величині ущільнюючого навантаження згідно з [2]. Морозостійкість 
оцінювали згідно з ДСТУ Б В.2.7-319. Виготовлені щебенево-мастикові асфальтобетони за 
показниками фізико-механічних властивостей відповідали вимогам [2]. Для досліджуваних 
ЩМА різних видів властиве зростання показників границі міцності при одноосьовому стиску 
при різних температурах зі зменшенням розміру зерен щебеню у складі мінеральної частини та 
збільшенням маркової в’язкості бітуму. 

Результати дослідження коефіцієнтів морозостійкості ЩМА наведено на рис. 6-8.  

 
Рисунок 6 – Залежність коефіцієнта морозостійкості ЩМА на бітумі БНД 60/90 від 

кількості циклів заморожування-відтавання  
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За результатами досліджень впливу гранулометрії мінеральної частини на 
морозостійкість ЩМА можливо констатувати, що зі збільшенням максимального розміру зерен 
щебеню в асфальтобетоні його коефіцієнт морозостійкості зменшується. Так, при збільшенні 
максимального розміру зерен щебеню у складі ЩМА від 5 мм до 40 мм, коефіцієнт 
морозостійкості на нормативний 25 цикл зменшується в 1,3 рази. 

Порівнянння результатів дослідження морозостійкості ЩМА, приготовлених на основі 
бітумів різних марок, вказує на те, що з підвищенням маркової в’язкості бітуму морозостійкість 
асфальтобетону збільшується. Для ЩМА-10 при збільшенні марки бітуму від БНД 90/130 до 
марки БНД 40/60, коефіцієнт морозостійкості збільшується на 8%. Для ЩМА-20 зміна маркової 
в’язкості бітуму менше впливає на коефіцієнт морозостійкості. Так, для ЩМА-20 збільшення 
маркової в’язкості бітуму, який використовувався для приготування ЩМАС, коефіцієнт 
морозостійкості зростає на 4%. 

 

 
Рисунок 7 – Залежність коефіцієнта морозостійкості ЩМА-10, приготовленого на бітумах 

різної маркової в’язкості 

 
Рисунок 8 – Залежність коефіцієнта морозостійкості ЩМА-20, приготовленого на бітумах 

різної маркової в’язкості 

0,8

0,85

0,9

0,95

1

0 5 10 15 20 25 30 35
ЩМА-10 на бітумі БНД 40/60 ЩМА-10 на бітумі БНД 60/90ЩМА-10 на бітумі БНД 90/130Ко

ефі
ціє

нт
мо

роз
ост

ійк
ост

і, К
мрз

Цикли заморожування-відтавання

0,7
0,75

0,8
0,85

0,9
0,95

1

0 5 10 15 20 25 30 35
ЩМА-20 на бітумі БНД 40/60 ЩМА-20 на бітумі БНД 60/90ЩМА-20 на бітумі БНД 90/130

Ко
ефі

ціє
нт

мо
роз

ост
ійк

ост
і, 

К мр
з

Цикли заморожування-відтавання



МАТЕРІАЛИ 
 

66   Збірник «Дороги і мости», вип. 17, 2017 

 
Висновки 
 Зі збільшенням розміру зерен щебеню в складі мінеральної частини  щебенево-

мастикового асфальтобетону коефіцієнт морозостійкості та показники границі міцності 
зменшуються. При цьому, з урахуванням раніше отриманих результатів досліджень важливо 
зауважити, що ЩМА, яким властива менша морозостійкість, притаманна більша колієстійкість. 
Ця обставина повинна враховуватись при прийнятті рішення щодо вибору того чи іншого виду 
ЩМА на основі традиційних нафтових дорожніх бітумів для влаштування шарів покриття 
дорожніх одягів як при новому будівництві, так і при ремонті існуючих дорожніх одягів. При 
збільшенні маркової в’язкості вихідного бітуму, прийнятого при приготуванні ЩМАС, 
морозостійкість та показники міцності ЩМА зростають, як і його колієстійкість.    
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УДК 625.7/8 
 

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ВТОМИ 
ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ ЗРАЗКІВ ВІД ДІЇ ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ  

Возний С.П., аспірант кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії 
Національний транспортний університет (НТУ) 

Вступ 
За останні роки збільшився об’єм перевезень і підвищилась вантажопідйомність 

автотранспортних засобів, що призвело до того, що на термін служби дорожнього одягу разом з 
кліматичними умовами істотно почала впливати дія автотранспортних засобів. Втома матеріалів 
під дією повторних навантажень стала основною причиною виникнення тріщин та руйнування 
при згині в цементобетонних покриттях. При  проектуванні дорожнього одягу необхідний запас 
міцності цементобетону на повторність дії навантаження повинен призначатися залежно від 
інтенсивності руху, складу транспортного потоку, його розподілу по ширині проїзної частини, 
терміну служби дороги і від здатності матеріала чинити опір руйнуванню від втоми (остання 
властивість визначається при випробуваннях на втому зразків матеріалів в лабораторних умовах 
при контрольованій амплітуді напруження або деформацій) [1, 2]. Вплив повторності дії 
навантаження від транспортних засобів при розрахунку жорстких дорожніх одягів враховується 
шляхом введення в розрахунок характеристик втоми цементобетонну. Визначення коефіцієнта 
міцності цементобетонну при розрахунку дорожнього одягу за критерієм граничного стану 
розтягу при згині виконується згідно з [2-4]. Коефіцієнт утомленості бетону при повторному 
навантаженні згідно [3] необхідно визначати за формулою: 

m
ру NК  08,1 ,     (1) 

де Ky – коефіцієнт утомленості бетону; PN  - кількість проїздів розрахункового 
навантаження за термін служби дорожнього одягу; m  - показник втоми цементобетону, що 
дорівнює 0,063. 

Розрахункову міцність на розтягування при згині бетону визначають за формулою: 

yMtb
розр

i KKBR  ,     (2) 
де Btb – клас бетону за міцністю на розтягування при згині; KM  - коефіцієнт набору 

міцності: для бетону природнього твердіння при температурах повітря понад +10ºС KM =1,2; для 
бетону природнього твердіння при температурах повітря нижче +10ºС і при зимовому 
бетонуванні KM =1. 
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Розрахунок цементобетонних покриттів проводять шляхом перевірки міцності покриття 
за формулою: 

рt
розр

iмц RК / ,     (3) 
де  Kмц  - коефіцієнт міцності, що визначається залежно від категорії дороги [3]; розр

iR - 
розрахункова міцність бетону на розтягування при згині; δpt - напруження розтягування при 
згині, що виникають у бетонному покритті від дії навантаження, з урахуванням перепаду 
температури по товщині плити. 

Випробування на втому цементобетонних балочок полягає у моделюванні дії 
розтягуючих горизонтальних нормальних напружень, що виникають при згині монолітних шарів 
від дії колеса транспортних засобів. Випробування монолітних балочок-призм на втому 
здійснюють у режимі контрольованих горизонтальних напружень k . Для випробування 
дорожнього цементобетону на втому випробують зразки відповідно до схеми (згідно з  
ГОСТ 10180), що наведено на рис.1. Зразок встановлюють на опори (рухому та нерухому), 
прикладають циклічне навантаження і фіксують кількість циклів дії навантаження до 
руйнування. Схема послідовності прикладання навантаження за один цикл на зразок під час 
випробування наведена на рисунку 2.  

1
23

  
1 – зразок; 2 – шарнірна нерухома опора;  

3 – шарнірна рухома опора;  
a – висота зразка; l – відстань між опорами;  

F – навантаження 
нt  - час дії навантаження (0,1 с);  

Bt  - час відпочинку (1с) 
 

Рисунок 1 – Схема прикладання 
навантаження на зразок при випробуванні на 

втому 

 
Рисунок 2 – Схема послідовності 

навантаження за один цикл на зразок під 
час випробування 

 
Випробування на втому проводять при базових умовах з подальшою побудовою 

графічної залежності lgN=f(lgσk). Для цього послідовно проводять випробування зразків при 
трьох – чотирьох рівнях напруження, які приймають в межах: 0,3 лабR – 0,6 лабR , де лабR  - 
лабораторне значення границі міцності на розтяг при вигині за одноразового прикладання 
навантаження, МПа, яке здійснюють згідно з ГОСТ 10180. 

Випробування на втому цементобетонних зразків, проводять за температури (20+2) оС. 
За результатами випробувань визначають показник втоми ( m ) за наступною методикою, що 
наведено нижче.  

Прилад для випробування цементобетонних зразків-призм на втому наведено на рис. 3.  
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1 – зразок; 2 – пристрій, що передає навантаження на зразок; 3 – опори (рухома і нерухома); 4 – важелі 

передачі навантаження; 5 – система циклічного навантаження;  
6 – пульт управління з датчиками кількості циклів прикладання навантаження до руйнування зразків  

Рисунок 3 – Прилад для випробування цементобетонних зразків-призм 
на втому (вигляд зверху) 

 
Можуть бути застосовані інші засоби вимірювальної техніки, випробувального та 

допоміжного обладнання з метрологічними і технічними характеристиками не нижчими, ніж 
зазначені у цьому стандарті. 

Правила готування до випробування 
Зразки-призми відповідних розмірів (40×40×160) мм; (100×100×400) мм; (150×150×600) 

мм в залежності від максимальної крупності зерен наповнювача монолітних матеріалів (згідно з 
ГОСТ 10180) готують одним із способів:  

-  шляхом вирізання із шарів існуючої конструкції дорожнього одягу;  
-  шляхом формування у формах відповідних розмірів із цементобетонної суміші (згідно 

з ГОСТ 10180); 
Вироблені балочки починають випробовувати на 28 добу.  
 

 
l – довжина; b – ширина; а – висота  
  

Рисунок 4 – Схема зразка-призми цементобетону Рисунок 5 – Виготовлені 
цементобетонні балочки 

 

l b 

а 
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Методика та правила проведення випробування 
Встановлюють тиск у системі навантаження, який відповідає одному із рівнів напружень 

– 0,3 лабR , або 0,6 лабR . Встановлюють зразки на опори довгою гранню, що при бетонуванні 
балочок в формах були вертикальними. Прикладають до зразків пристрої з передачі 
навантаження. Шляхом переміщення опор за допомогою регулювальних гвинтів усувають зазори 
і люфти між зразками, опорами, пристроями для передачі навантаження на зразок та важелями 
передачі навантаження. Перевіряють наявність контакту між цементобетонними балочками та 
датчиками кількості циклів прикладання навантаження до руйнування зразків за допомогою 
індикаторів на пульті управління. Вмикають прилад та приводять у дію систему циклічного 
навантаження. В результаті руйнування одного із зразків спрацьовує датчик  реєстрації кількості 
циклів прикладання навантаження до руйнування, який  вимикає систему навантаження приладу. 
У журнал випробувань записують зафіксоване число циклів, що витримав зразок до руйнування. 
Для продовження випробувань інших зразків, що не зруйнувалися, вмикають систему циклічного 
навантаження за допомогою відповідної кнопки на пульті управління. Фіксують кількість циклів 
навантажень в момент руйнування наступного зразка. Повторюють дії до моменту руйнування 
останнього зразка. Встановлюють тиск у системі навантаження, який відповідає наступним 
рівням напружень. 

Обробка результатів 
Для кожного рівня напружень встановлюють необхідну кількість зразків n, яку необхідно 

випробувати на втому, при встановленні кількості циклів до руйнування для даного виду 
цементобетонних зразків-призм. При цьому виходять із допустимого рівня надійності в 
залежності від класу бетону та категорії автомобільної дороги, що проектується (визначається 
згідно [2-4]), встановлюючи кількість зразків n. 

Випробують по чотири зразки для кожного рівня напруження згідно до вимог цього 
стандарту.  

За результатами випробувань визначають середньоарифметичне значення десяткового 
логарифму кількості циклів до руйнування зразків – призм для кожного рівня навантаження. 

n
N

N
n

i
i 1

lg
lg ;     (4) 

 де __lg N  – десятковий логарифм середньоарифметичного значення результатів 
вимірювань; lgNі – десятковий логарифм значення кожного окремого вимірювання; n – 
кількість вимірювань (n=4). 

Визначають середньоквадратичне відхилення величин, що вимірюються, від 
середньоарифметичного значення: 
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Визначають середньоквадратичне відхилення середньоарифметичного значення: 

n
SS 0 .       (6) 

Визначають мінімальну кількість зразків: 

0

22
min S

tSn  ,       (7) 

де t – коефіцієнт Стьюдента, що приймається за табл.1. 
Таблиця 1 – Коефіцієнти Стьюдента 

Кількість результатів n Значення tc при Р 
0,95 0,98 0,99 0,999 

4 3,18 4,54 5,84 12,94 
 
Правила оформлювання результатів  
На основі експериментальних випробувань будують графічну залежність (криву втоми) 

lgN=f(lgσk). Показник втоми ( m ) для випробуваного монолітного матеріалу визначають після 
апроксимації кривої втоми за рівняннями: 

Nmа lg ,     (6) 
m=tg α,        (7) 

де – α кут між віссю абсцис та кривою втоми. 
Отримані результати порівнюють з узагальненими даними різних авторів по 

випробуванням цементобетону на втому при постійній амплітуді напружень або відносної 
деформації з різним часом дії навантаження [5]. 

Висновки 
Запропоновано метод, у якому наводяться послідовність виготовлення цементобетонних 

зразків-призм відповідних розмірів та методика послідовності визначення показника втоми і 
обробка результатів його визначення для дорожнього цементобетону. Для визначення 
коефіцієнта міцності цементобетону при розрахунку дорожнього одягу за критерієм граничного 
стану розтягу при згині  повинна бути забезпечена умова [3]. Показник втоми застосовується у 
коефіцієнті (1), який враховує повторність навантажень на цементобетонне дорожнє покриття 
згідно [3].  

   



МАТЕРІАЛИ 
 

72   Збірник «Дороги і мости», вип. 17, 2017 

Література 
1. Радовський Б.С. Теоретичні основи конструювання і розрахунку нежорстких 

дорожніх одягів на вплив рухомих навантажень. Дис. … док. тех. наук. Киев. 1982 
– С. 508.  

2. ВСН 197-83 Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд. 
3. ВБН В.2.3-218-008-97 Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими 

прошарками дорожніх одягів. 
4. СОУ 45.2-00018112-058:2010 Монолітні дорожньо-будівельні матеріали. Метод 

випробування на втому 
5. Onyshchenko A. M., Voznyi S. P. Method for determining the fatigue indicator for 

monolithic road-building materials. International Scientific and Practical Conference 
“WORLD SCIENCE”. № 5(21), Vol.1, May 2017. С. 35. 

 
  



МАТЕРІАЛИ 
 

Збірник «Дороги і мости», вип. 17, 2017 73 

УДК 625.7 
 

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГЕНЕРОВАНИХ ДИСПЕРСНИХ 
МАТЕРІАЛІВ У НЕУКРІПЛЕНИХ ШАРАХ ОСНОВИ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ  

Терещенко Т.А., канд. хім. наук, провідний науковий співробітник відділу конструкцій 
дорожнього одягу 
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ») 

 
Види регенерованих дисперсних матеріалів для дорожнього будівництва 
Асфальтобетон та цементобетон належать до дорожньо-будівельних матеріалів, 

придатних для ресайклінгу, у зв’язку з чим у світовій практиці дорожнього будівництва 
технології їх переробки, а також технології застосування отриманих регенерованих дисперсних 
матеріалів відносять до високоефективних ресурсозберігаючих технологій. 

У дорожній галузі України основні технологічні напрямки переробки та застосування 
матеріалу зношених асфальтобетонних шарів регламентуються документами [1-4]. Отриманий 
регенерований дисперсний матеріал призначено для застосування у вигляді кондиційної 
вторинної сировини – асфальтобетонної крихти, технічні характеристики якої встановлено  
в [3, 4]. Особливості і перспективи широкого впровадження технологій дорожнього будівництва 
з застосуванням асфальтобетонної крихти розглянуто у публікаціях [5, 6].  

Актуальність впровадження технологій переробки та повторного застосування 
цементобетону в дорожній галузі Україні зумовлено наявністю понад 2000 км доріг з 
цементобетонним покриттям, у тому числі таких, що потребують капітального ремонту або 
реконструкції. Існують два основні технологічні напрямки: 

- контрольована деструктуризація покриття без виймання матеріалу з подальшим 
використанням шару дефрагментованого бетону в конструкції дорожнього одягу; 

- багатостадійна механічна переробка матеріалу з використанням подрібнювально-
сортувального обладнання. 

Сучасним методом контрольованої деструктуризації цементобетонних покриттів є 
віброрезонансне руйнування з застосуванням низькоамплітудного високочастотного 
бетонолому. В Україні застосування цієї технології та вимоги до проектування дорожніх одягів 
з використанням шару дефрагментованого бетону в конструкціях нежорсткого типу 
регламентовано документами [7-9]. До переваг цієї технології слід віднести відсутність витрат 
на транспортування та переробку видаленого матеріалу, а також стислі строки виконання робіт. 
Одним з обмежень для застосування технології є недостатня несна здатність ґрунтів земляного 
полотна. 

Для отримання подрібненого цементобетону (ПЦБ) у вигляді матеріалів стандартних 
фракцій здійснюють розбирання цементобетонного покриття з наступним переробленням 
уламків на стандартному подрібнювально-сортувальному обладнанні з використанням ланки 
дробарок різного типу; для видалення металевих включень додатково застосовують 
залізовідділювачі. Цей метод дозволяє отримувати кондиційні матеріали, які можуть бути 
використано в різних конструкціях та в різних шарах дорожнього одягу. До переваг методу слід 
віднести також можливість використання в шарах дорожнього одягу ПЦБ з різних вихідних 
ресурсів, зокрема матеріалів механічної переробки плит покриття аеродромного одягу, плит 
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прогонових будов мостів, елементів та виробів з важких конструкційних бетонів. Обов’язковим 
є підтвердження екологічної придатності ПЦБ для будівництва автомобільних доріг. 

Згідно з розробленим колективом ДП «ДерждорНДІ» документом [10], застосування 
ПЦБ базується на принципі відповідності стандартним вимогам до дорожньо-будівельних 
матеріалів необхідного цільового призначення. ПЦБ може бути використано індивідуально або 
в суміші з новими мінеральними матеріалами при влаштуванні неукріплених та укріплених 
шарів дорожнього одягу за умов відповідності вимогам до матеріалу одного з видів: 

- щебеню з подрібненого цементобетону, вимоги до якого встановлені відповідно до 
положень стандартів [11, 12]; додатково встановлено вимоги до водопоглинання (не вище ніж 
6% за масою); 

- піску з відсівів ПЦБ, вимоги до якого встановлені з урахуванням стандартної 
класифікації [13] за групами піску: середній, крупний, підвищеної крупності; вимоги до 
зернового складу встановлено окремо у зв’язку з можливістю утворення в піску підвищеної 
крупності фракції зерен з розміром понад 5 мм у кількості до 20% за масою, а також у зв’язку з 
наявністю у фракції розміром менше ніж 0,050 мм пилу подрібнення цементного каменю; 

- сумішей для шарів основ дорожнього одягу (з застосуванням щебеню та/або піску  
з ПЦБ), вимоги до яких встановлено відповідно до стандарту [12]; 

- сумішей, укріплених цементом, вимоги до яких встановлено з урахуванням  
вимог [14] до матеріалів різних марок залежно від вмісту (наявності) щебеневої або 
дрібнозернистої фракцій ПЦБ; 

- маломіцних матеріалів подрібненого цементобетону, які відносять до маломіцних 
матеріалів згідно з [15]; 

- маломіцних матеріалів подрібненого цементобетону, укріплених цементом, вимоги 
до яких встановлено за марками залежно від вмісту (наявності) щебеневої або дрібнозернистої 
фракцій ПЦБ.  

Маломіцні матеріали ПЦБ класифікуються та можуть бути використано за результатами 
випробувань як техногенні ґрунти [10]. 

Матеріали крупнозернистих фракцій ПЦБ містять залишкову розчинову складову, яка 
характеризується меншою міцністю, підвищеними пористістю та водопоглинанням у порівнянні 
з кам’яними матеріалами, та кількість якої залежить від технології механічної переробки бетону. 
Для опрацювання технологічних параметрів процесу виготовлення крупнозернистих фракцій 
ПЦБ з мінімально можливим вмістом розчинової складової доцільно впровадити методику її 
кількісного визначення – наприклад, згідно з [16]. 

При проектуванні дорожніх одягів з передбачуваним використанням ПЦБ, а також при 
підборі складу матеріалів згідно з [10] слід ураховувати наступні особливості: 

- наявність залишкових клінкерних матеріалів у складі розчинової складової, що 
приводить до поступового часткового цементування неукріплених матеріалів ПЦБ; 

- підвищені, у порівнянні з стандартними кам’яними матеріалами, значення вологості, 
необхідні для досягнення максимальної щільності; 

- здатність неукріплених матеріалів ПЦБ до утворення карбонатних осадів, що 
накладає певні обмеження на використання таких матеріалів у дренажних конструкціях та 
дренувальних шарах. 

Згідно з посібником [17] та технічним звітом [18], практикується також використання 
подрібненого цементобетону у якості заповнювачів для дорожніх бетонів. 
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Особливості застосування регенерованих дисперсних матеріалів у неукріплених 
шарах основи дорожнього одягу згідно зі світовим досвідом дорожнього будівництва 

Згідно з даними Федеральної адміністрації доріг США, найбільш дослідженим та 
впровадженим є застосування регенерованих дисперсних матеріалів з монолітних шарів 
дорожнього одягу (асфальтобетонних, цементобетонних) у неукріплених шарах основи [19]. У 
ході реалізації проекту [20] за результатами спостережень упродовж періоду з 2008 р. до 2016 р. 
було надано порівняльні висновки щодо технічної ефективності застосування в неукріплених 
шарах основи регенерованих матеріалів: 

- RCA (Recycled Concrete Aggregate, рециклізований заповнювач бетону, згідно з 
чинною в Україні термінологією – подрібнений цементобетон [10]); 

- RАР (Reclaimed Asphalt Pavement, матеріал регенерованого асфальтобетонного 
покриття, згідно з чинною в Україні термінологією - асфальтогранулят, асфальтобетонна крихта 
[21, 3]); 

- RCA у суміші з сертифікованими кам’яними матеріалами природного походження 
для шарів основ дорожнього одягу (1:1 за масою). 

Відповідно до даних [19], для вихідних матеріалів було визначено наступні основні 
характеристики: 

а) RCA (матеріал з різних вихідних ресурсів, відібраний із штабелів): 
- вміст залишкової розчинової складової (середнє значення) – 50%; 
- водопоглинання – від 5,0% до 6,5%; 
- максимальна вага одиниці об’єму сухого матеріалу (MDUmax, maximum Dry Unit 

Weight) за модифікованим методом Проктора – від 19,4 КН/м3 до 20,8 КН/м3 при оптимальній 
вологості від 8,7% до 11,8%; 

б) RАР (матеріал з різних вихідних ресурсів, відібраний із штабелів): 
- вміст бітумного в’язного – 5%; 
- водопоглинання – від 0,6% до 3,0%; 
- максимальна вага одиниці об’єму за модифікованим методом Проктора – від  

19,4 КН/м3 до 21,5 КН/м3 при оптимальній вологості від 5,2% до 8,8%; 
в) сертифікований кам’яний матеріал з гірських порід для шарів основи дорожнього 

одягу: 
- петрографічний склад: кварц, граніт, вапняк, доломіт, з сумарним вмістом матеріалу 

карбонатних порід ~ 32%; 
- максимальна вага одиниці об’єму за модифікованим методом Проктора –  

20,1 КН/м3 при оптимальній вологості 8,9%; 
г) суміш RCA (згідно з а)) та сертифікованого кам’яного матеріалу (згідно з в)), 1:1 за 

масою: 
- максимальна вага одиниці об’єму за модифікованим методом Проктора –  

21,3 КН/м3 при оптимальній вологості 8,0% (середні значення). 
У ході лабораторних досліджень регенерованих дисперсних матеріалів з застосуванням 

модифікованого метода Проктора (робота з ущільнення з перерахунку на об’єм становить  
2,70 МНм/м3) з застосуванням методів регресійного аналізу були встановлені кореляційні 
залежності, наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 – Залежність показників ущільнювальності від характеристик регенерованих 
дисперсних матеріалів згідно з [19]  
Вид 
матеріалу 

Показник 
ущільнювальності, 
одиниця вимірювання 

Рівняння кореляційної залежності R2 

RCA 
Оптимальна вологість 
Wopt ,% 75.7A763.0K064.0W

10
60opt   0,65 

MDUmax, КН/м3 6.23W374.0MDU optmax   0,83 

RAP 
Оптимальна вологість 
Wopt , % 84.9A349,1K0626.0W

10
60opt   0,92 

MDUmax, КН/м3 42.22W289.0MDU optmax   0,83 

де 10
60K  – коефіцієнт неоднорідності дисперсного матеріалу; 

 А – водопоглинання у відсотках. 
Таким чином було показано, що значення Wopt  (опосередковано – також значення 

MDUmax) для RAP та RCA залежать від коефіцієнта неоднорідності та водопоглинання матеріалів. 
Менші значення R2 для RCA автори [19] пояснюють більшою варіативністю вихідних ресурсів 
для отримання RCA. 

Дослідні секції автомобільної дороги (рис. 1) з використанням зазначених вище 
дисперсних матеріалів було влаштовано в штаті Міннесота на експериментальній ділянці дороги, 
інтенсивність руху на якій за період спостереження становила 5.7·106 ESALs (Equivalent Single 
Axle Load, 5.7·106 еквівалентів розрахункового навантаження на одну вісь 80 кН); довжина 
кожної секції становила ~ 150 м (500 футів) [19, 20]. 

Протягом періоду спостережень на експериментальній ділянці дослідних секцій (рис. 1) 
були відсутні екстремальні погодні умови (з урахуванням кліматичних умов регіону) та 
екстремальні навантаження від транспортних засобів за складом та інтенсивністю транспортного 
потоку – зокрема, кількість вантажних автомобілів у складі транспортного потоку була 
стабільною та становила приблизно 20% [20]. 

Обстеження дослідних та контрольної секцій (рис. 1) виконували зі встановленою 
періодичністю шляхом визначення [20]:  

- стану дорожнього одягу за типом та обсягом руйнувань і деформацій; 
- глибини колії; 
- рівності покриття за показником міжнародного індексу рівності IRI; 
- коефіцієнта зчеплення; 
- прогина та модуля пружності дорожнього одягу методом динамічного навантаження. 
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1 – шар асфальтобетонного покриття 
товщиною 127 мм (5 дюймів), влаштований з 
регенерованої асфальтобетонної суміші, 
виготовленої за WMA – технологією (WMA, 
Warm-Mixed Asphalt – технологія виготовлення 
теплих асфальтобетонних сумішей, передбачає 
використання добавок для зниження 
температури виготовлення та застосування 
сумішей), з вмістом RAP 20%; 

2 – шар неукріпленої основи товщиною 305 
мм (12 дюймів), влаштований з матеріалу:  

- дослідна секція І - RCA, 100%;  
- дослідна секція ІІ - суміш RCA з 

сертифікованим кам’яним матеріалом для шарів 
основ дорожнього одягу, 1:1 за масою;  

- дослідна секція ІІІ - RAP, 100%;  
- контрольна секція IV - 

сертифікований кам’яний матеріал природного 
походження для шарів основи;  

3 – шар неукріпленої додаткової основи товщиною 305 мм (12 дюймів), влаштований з сертифікованого 
кам’яного матеріалу для шарів додаткової основи5; 

4 – піщаний шар товщиною 178 мм (7 дюймів);  
5 – глинистий ґрунт (суглинок) 

Рисунок 1 – Конструкція дорожнього одягу з варіантами дослідних та контрольної секцій з 
використанням регенерованих дисперсних матеріалів згідно з [19, 20] 

 
Характеристики дорожнього одягу всіх секцій протягом періоду спостережень 

відповідали нормативним вимогам. Результати обстежень [20] показали, що використання RAP 
у неукріплених шарах основи приводить до мінімізації процесів тріщиноутворення - дослідна 
секція ІІІ характеризувалась мінімальним сумарним обсягом відповідних ушкоджень. Поряд з 
цим дослідна секція ІІІ при закінченні періоду спостережень характеризувалась найбільшою 
глибиною колії (~ 9 мм (0,35 дюйми), визначено за графічними даними [20]), яка, проте, була 
меншою від критичного значення (12,7 мм (0,5 дюйми). Слід підкреслити, що шар 
асфальтобетону секцій I - IV було влаштовано з регенерованої асфальтобетонної суміші з 
використанням 20% RAP та з використанням WMA-добавок, які сприяють підвищенню 
жорсткості асфальтобетону та можуть підвищувати стійкість до утворення колії. 

Результати обстежень [20] не виявили закономірного впливу регенерованих дисперсних 
матеріалів неукріплених шарів основи на рівність поверхні покриття та коефіцієнт зчеплення 
проїзної частини. Значення IRI станом на 2016 р. для більшості секцій не перевищували 1,5 м/км  
(0,96 дюймів/1 миля). 

Результати випробувань дорожнього одягу методом динамічного навантаження  
показали [20], що найбільшим прогином характеризувалась конструкція контрольної секції IV, 
найменшим – конструкція дослідної секції І.  
  

                                                           
5 Найбільший номінальний розмір зерен матеріалів для шарів основи згідно з [22] становить  

19 мм, для шарів додаткової основи – 4.75 мм. 
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Згідно з [19] у процесі створення бази даних для проектування дорожніх одягів, що 
містять регенеровані дисперсні матеріали, механістико-емпіричним методом, з урахуванням 
даних динамічних випробувань методом зворотного розрахунку було обчислено модулі 
пружності шарів основи секцій I – IV з матеріалів6: 

- RCA – 265 МПа;  
- суміш RCA з сертифікованим кам’яним матеріалом для шарів основ дорожнього 

одягу, 1:1 за масою – 225 МПа;  
- RAP - 195 МПа;  
- сертифікований кам’яний матеріал природного походження для шарів основи –  

97 МПа. 
Ці результати було визнано важливим критерієм при наданні висновку щодо 

застосування регенерованих дисперсних матеріалів на заміну сертифікованих кам’яних 
матеріалів у неукріплених шарах основи. 

При випробуванні матеріалів за методологією LSME (Large-Scale Model Experiment, 
великомасштабний прототип конструкції дорожнього одягу, який влаштовують у спеціальному 
котловані розміром 3 м х 3 м х 3 м) з імітацією 10000 циклів навантаження від транспортного 
засобу7, було встановлено [19], що при товщині 300 мм пластичні деформації шару 
регенерованих дисперсних матеріалів відносяться до цього показника шару сертифікованих 
кам’яних матеріалів основи наступним чином: 

- є вищими на 400% - для RAP; 
- є нижчими на 70% - для RCA; 
- є нижчими на 20% - для суміші RCA з сертифікованим кам’яним матеріалом (1:1 за 

масою). 
Величину пластичної деформації визначали як різницю значень деформацій шару на 

поверхні основи та на поверхні земляного полотна. Поряд з цим при випробуванні лабораторних 
зразків було встановлено [19], що швидкість накопичення пластичних деформацій зразків RAP 
найбільш суттєво зростає з підвищенням температури в інтервалі до 32°С (при інтервалі 
температур дослідження від 7°С до 50°С включно). Отримані дані щодо пластичної поведінки 
матеріалів дозволили прогнозувати підвищену здатність дорожніх одягів з застосуванням RAP у 
неукріпленому шарі основи до утворення колії [19], що було підтверджено наведеними вище 
даними [20] щодо натурних обстежень дослідних та контрольної секцій. 

У зв’язку з питаннями застосування RAP у неукріплених шарах [основи] дорожнього 
одягу слід зазначити, що у документі [22] при застосуванні RAP на заміну сертифікованих 
кам’яних матеріалів встановлено обмеження вмісту бітуму в RAP значенням 3,5%; аналогічний 
документ від 2005 р. встановлював більш жорсткі обмеження 3,0%. 

Порівняння гранулометричного складу регенерованих дисперсних матеріалів до та після 
ущільнення за модифікованим методом Проктора показало підвищену чутливість RCA до 
процесу ущільнювання: абсолютне підвищення вмісту дрібнозернистих складових8 становило 
5,3% для RCA проти 3,0% для RAP [19]. 
                                                           

6 Динамічні випробування виконували з застосуванням обладнання Dynatest 8000 FWD, яке 
забезпечує прикладання рівнів навантаження: 2723 кг (26.7 кН); 4079 кг (40.0 кН); 5445 кг (53.4 кН). 
Прогин вимірювали на відстанях: 0 м; 0.30 м 0.61 м; 0.91 м; 1.22 м; 1.83 м від центра прикладення 
навантаження. Для розрахунків використовували програмне забезпечення MICHPAVE та MODULUS із 
застосовуванням моделі тришарової системи [19]. 

7 Випробування передбачає імітацію навантаження від багатовісного транспортного засобу з 
тиском у шині 0,7 МПа при площі контакту з поверхнею 0,05 м2. Тривалість одного циклу становить 1 с, 
де тривалість дії навантаження – 0,1 с, тривалість періоду релаксації – 0,9 с. 

8 Відповідний розмір чарунок сита не зазначено. 
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Висновки 
1. Згідно зі світовим досвідом дорожнього будівництва при проектуванні дорожніх 

одягів нежорсткого типу з передбачуваним використанням у неукріплених шарах основи 
асфальтобетонної крихти (АК) слід ураховувати здатність шару матеріалу до пластичної 
деформації, сумарна величина якої прямо залежить від товщини шару, а також негативний вплив 
підвищення температур на пружні властивості шару матеріалу. Урахування цих факторів при 
проектуванні дозволяє усунути потенційний негативний вплив АК на стійкість до утворення 
колії. З цією метою доцільним є обмеження вмісту бітуму в АК; альтернативою може бути 
використання АК, бітум у складі якої характеризується низькою пластичністю (низькі значення 
пенетрації, висока температура розм’якшення). 

2. При проектуванні та будівництві неукріплених шарів основи дорожнього одягу з 
використанням матеріалів ПЦБ слід ураховувати ймовірність підвищеної, у порівнянні з 
стандартними кам’яними матеріалами, адсорбції (утримування) води в шарі матеріалу, а також 
підвищену чутливість розрахункових характеристик матеріалу шару до технологічних 
параметрів процесу ущільнювання у зв’язку з підвищеною здатністю ПЦБ до зміни 
гранулометричного складу при ущільнюванні. 
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УДК 627.13 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ ВОЛОГОНАКОПИЧЕННЯ 

В ДОРОЖНІХ КОНСТРУКЦІЯХ ДРЕНАЖНИМИ ШАРАМИ  
Кватадзе А.І., молодший науковий співробітник відділу нормативно-технологічного 
забезпечення дорожніх робіт 
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ») 

 
Постановка проблеми 
Невідповідність постійно зростаючої вантажонапруженості та швидкості руху наявним 

міцнісним та геометричним параметрами автомобільної дороги призводить до накопичення 
вологи у нижніх шарах дорожнього одягу та робочій зоні земляного полотна. В результаті, волога 
від дощу, що потрапила  через дефекти покриття, не сплановані або пошкоджені узбіччя, 
розділювальну смугу, призводять до порушення стійкості і утворення деформацій дорожніх 
одягів. Стан дорожнього одягу та термін його служби залежить від особливостей водно-
теплового режиму, а саме вологості та міцності ґрунту земляного полотна. Адже вищеназвані 
характеристики ґрунту полотна змінюються протягом року, тому проектування ґрунтової основи 
дорожнього одягу вимагає правильної інженерної оцінки кліматичних, ґрунтових і гідрологічних 
умов, які визначають розрахунковий стан ґрунту. Необхідно призначати такі технологічні і 
конструктивні заходи з регулювання водно-теплового режиму, які б забезпечували  невеликий 
вибраний діапазон коливань вологості ґрунту, раніше прийнятий розрахунковий модуль. Однак, 
на  теперішній час розрахунок дренажних споруд для регулювання водно-теплового режиму на 
ділянках автомобільних доріг ведеться з використанням застарілих даних та нормативів ще 
Радянського Союзу. Проблема врахування змін кліматичних показників при проектуванні 
дорожніх конструкцій вимагає оновленого підходу до отримання розрахункових характеристик 
споруд з метою запобігання вологонакопичення в дорожних конструкціях.  

Аналіз останніх  досліджень та публікацій 
На теперішній час існуючі методи визначення параметрів елементів дренажних систем 

мілкого закладання в дорожній конструкції носять розрізнений характер. Не повністю 
враховують дію усіх можливих джерел зволоження, особливості клімату регіону проходження 
дороги, режими руху води у пористому середовищі дренувального прошарку. Останні 
експериментальні дослідження дренажних систем проводилися в 90-х роках минулого століття. 
Основною задачею проектування в дорожньому будівництві є отримання найбільш раціональних 
конструкцій дренажів мілкого закладання з урахуванням кліматичних та регіональних 
особливостей, які забезпечуватимуть ефективне та нетривале водовідведення. 

Проблема вологонакопичення в дорожніх конструкціях та відповідні наслідки впливу 
цього складного процесу в зимовий період розглядається в роботах багатьох вчених. Одним із 
напрямків досліджень є отримання удосконалених дорожніх конструкцій з додатковими 
дренувальними прошарками для забезпечення оптимальних термінів осушення [1]. 
Запропонований в роботі [2] підхід до використання системи мобільного лазерного сканування 
(MLS) дозволяє визначити глибину розподілу водного потоку, виявити умови дренажного та 
поверхневого стоку, стан дренажної конструкції. Експериментальні дослідження режиму 
водного потоку в дренажних конструкціях, розподілу швидкісного поля, прогнозування витрати 
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поверхневого водовідводу представлено в роботі [3]. Методологія гідравлічних розрахунків 
параметрів цілісної дренажної системи [4] є підґрунтям для розробки ряду ефективних 
гідротехнічних заходів з розподілу поверхневих вод. Результати числового 3D моделювання 
гідродинамічних процесів розподілу водного потоку в дренажній системі дозволили врахувати 
параметри поздовжнього та поперечного профілю, конфігурацію автомобільної дороги  
в плані [5].   

Науково-обґрунтовані пропозиції щодо адаптації дренажних систем на автомобільних 
дорогах до зміни клімату, до частих випадінь критичних дощів, змін у циклах промерзання та 
розмерзання представлені в роботі [6]. Підходи щодо постійного врахування динаміки змін 
кліматичних показників протягом річного циклу, гідрологічні моделі для обчислення стоку з 
водозбірного басейну, що прилягає до дороги, прогнозування вологонакопичення в дорожніх 
конструкціях дозволили запропонувати технічні заходи щодо вдосконалення роботи дренажних 
систем мілкого закладання. 

Згідно проведених розрахунків  за останні п’ять років середня тривалість: осіннього 
періоду складає 3 місяці,  зимового  – до 1,5 місяця,  весняного – понад 0,5 місяця, літнього – 7 
місяців [8]. У зв’язку з суттєвими змінами термінів розрахункових періодів водно-теплового 
режиму при визначенні параметрів дренажних конструкцій мілкого закладання слід враховувати 
питомий надлишок води від злив, зливових та обложних дощів, які характеризуються своєю 
підвищеною інтенсивністю в літній період, на відміну від існуючих нормативних рекомендацій  
щодо підбору параметрів дрен в залежності від весняного вологонакопичення. 

У зв’язку зі зміною клімату, а саме підвищенням вмісту атмосферної вологи, 
збільшенням інтенсивності та тривалості опадів, що випадають протягом року, відбувається 
зміна водно-теплового режиму дорожньої конструкції. При проектуванні елементів дорожньої 
конструкції, зокрема дренажних систем, виникає необхідність у розрахунку режиму інфільтрації 
опадів,визначенні притоку води від атмосферних опадів - пікове значення за період та 
розрахунок надходження води до дренажної системи [7]. 

Формулювання цілей статті (постановка задачі) 
Мета роботи полягає в удосконаленні методу визначення об’єму вологонакопичення в 

дорожніх конструкціях. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
1. На основі модифікованої математичної моделі вологонакопичення в дорожніх 

конструкціях розробити метод розрахунку визначення об’єму вологонакопичення в дренажних 
системах мілкого закладання 

2. Визначити приток води від атмосферних опадів при звичайному режимі опадів. 
3. Визначити приток води від атмосферних опадів при  піковому значенні за період. 
Основний матеріал 
Розрахунок величини вологонакопичення дорожньої конструкції розпочинається зі збору 

необхідних даних, визначення кліматичних та геологічних показників. Виникає необхідність 
вдосконалити методологію проектних розрахунків відповідно до сучасних вимог та змін 
кліматичних умов. Для вирішення поставлених задач було виконано збір та обробку 
статистичних метеорологічних даних Центральної геофізичної обсерваторії України за п’ять 
років (2013-2017 роки). 

Ґрунтуючись на «Методичних рекомендаціях щодо регулювання водно-теплового 
режиму у межах робочого шару земляного полотна автомобільних доріг» [8] визначення 
вологонакопичення здійснюється за методом, структурну схему якого наведено на рисунку 1. 
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Вихідними даними для розрахунків є статистичні дані метеорологічних спостережень 
району будівництва за період вибраної кількості років років для розрахунків приймають, як 
мінімум, п’ятирічний період. Збільшення кількості років спостереження призводить до 
підвищення точності виконаних розрахунків. Розрахунок за вищенаведеним методом слід 
виконувати для кожного певного року окремо. 

Для розрахунків необхідно мати показники: середньодобові температури повітря 
протягом року; середньомісячні температури повітря протягом року; середньодобові 
температури на поверхні ґрунту протягом року;  кількість опадів,  інтенсивність опадів; 
тривалість опадів; дефіцит насичення повітря. 

Для визначення розрахунку режиму інфільтрації опадів використано математичну 
модель  питомого надлишку інфільтраційної вологи від атмосферних опадів, що потрапляє через 
узбіччя, покриття проїзної частини, розділювальну смугу,  м3/добу на 1 м2[8]: 

інфсер = інфпч × інфу × інфрс ×      (1) 
 

де а – ширина односкатної або половини двоскатної проїзної частини, м; 
l – ширина узбіччя, м; 
b – ширина розділювальної смуги;  
інфпч  – питомий надлишок води, що надходить в основу від атмосферних опадів через 

покриття  , м3/добу на 1 м; 
інфу   – питомий надлишок води, що надходить в основу від атмосферних опадів через 

узбіччя , м3/добу на 1 м; 
інфрс   – питомий надлишок води, що надходить в основу від атмосферних опадів через 

неукріплену розділювальну смугу, м3/добу на 1 м. 
Питомий надлишок води, що надходить в основу дорожнього одягу від атмосферних 

опадів, м3/добу на 1 м2: 
а) через покриття: 

інфпч = вп(п)
×       (2) 

 
б) через узбіччя: 

інфу = вп(у) у
×      (3) 

де Т'' – тривалість розрахункового періоду, діб; 
вп(п) – кількість води, що проникає в покриття, мм; 
у– кількість води, що випаровується з узбічч за розрахунковий період, мм; 
вп(у)– кількість води, що просочується в узбіччя, мм. 

Показники випаровування води у , вп(у) , вп(п)  враховують типи укріплення узбіч, 
інтенсивність проникнення води в узбіччя, розрахунковий період та включають величину 
змочування поверхні узбіч. 

Вихідні дані для розрахунку питомого надлишку інфільтраційної вологи від атмосферних 
опадів при звичайному режимі наведено в Таблиці 1.  
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2013 2014 2015 2016 2017
Т д сумарна тривалість опадів 5% забезпеченості хв

m ср середня кількість дощів

Т д(ср) середня сумарна тривалість опадів хв

m кількість дощів 5% забезпеченості

d дефіцит вологості повітря 5% забезпеченості мбар

Н д(ср) середньомісячна кількість опадів мм

Н' річна норма опадів для даної місцевості мм

N кількість років, протягом яких Нз повторюється один раз

Н з мм

H р максимальна кількість опадів критичного дощу розрахункового періоду мм 24 44 38 41 32
t спос

тривалість критичного дощу розрахункового періоду з кількістю опадів 
Hр

годин 12 12 12 12 12
i з максимальна кількість опадів за годину мм/год 2 3,6666667 3,1666667 3,416667 2,666667
T' з тривалість розрахункового періоду хв 4,6846815 2,5552808 2,9587462 2,742253 3,513511

Одиниці 
виміру

ВизначенняПараметр

20
9,369363059

7,623412827
0,152107754

140
650

Значення
531,0883137

5,38
374,8

Таблиця 1 – Вихідні дані з розрахунку режиму інфільтрації опадів (звичайного режиму) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для розрахунків пікового значення питомого надлишку інфільтрації води  від 

атмосферних опадів, додатково враховуються річні норми опадів та кількості років, протягом 
яких злива Н3 повторюється один раз. Також визначення пікового значення притоку води від 
атмосферних опадів включає максимальну кількість опадів критичного дощу  розрахункового 
періоду та тривалість критичного дощу  з кількістю опадів. Врахування цих значень дозволяє 
визначити тривалість розрахункового періоду критичного дощу (див. Таблиця 2).  

 
Таблиця 2 – Вихідні дані визначення води від атмосферних опадів – пікове значення за 

період  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким чином, подальші розрахунки виконуються за удосконаленим методом 

знехтуванням пікових значень за період (рисунок 1). 
 
  

2013 2014 2015 2016 2017
Т д сумарну тривалість опадів 5% забезпеченості хв

m ср середня кількість дощів

Т д(ср) середня сумарна тривалість опадів хв

m Кількість дощів 5% забезпеченості

d дефіциту вологості повітря 5% забезпеченості мбар

Н д(ср) середньомісячна кількість опадів мм

T' тривалість розрахункового періоду хв 33120 21600 41760 14400 17280

Одиниці 
виміру

ВизначенняПараметр

7,623412827
0,152107754

140

Значення
531,0883137

5,38
374,8
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Рисунок 1 – Структурна схема методу визначення питомого надлишку інфільтраційної 
вологи від атмосферних опадів пікового та звичайного режимів в дренажних конструкціях 

мілкого закладання [8] 

Визначення розрахункового значення питомого надлишку води, що надходить в дренажну 
конструкцію. р 

Визначення кількості води, мм що випаровується 
з узбіч за  розрахунковий період, визначають з 
рівності: = Вукр × і × Тд,[8] 

Визначенння інтенсивності стоку з 
покриття, мм/хв  з = з

з     [8] 

Визначення коефіцієнта проникнення в ґрунт земляного полотна, повної вологоємкості ґрунту, %,  інтенсивності 
проникнення води в узбіччя, мм/хв, інтенсивності проникнення визначається методом підбору,  кількості води, 
що просочується в узбіччя (в мм), інтенсивності випаровування води з узбіч при вологості ґрунту, більшій за 
оптимальну (в мм/хв) 

Визначення кількості води, що 
випаровується з узбіч за розрахунковий 
період (в мм), визначають з рівності: 
Ну = Вукр × іу × Т′ Тд  [8] 

Визначення кількості дощів 5% 
забезпеченості 

Визначення середньої інтенсивності дощу 
(в мм/хв)ід = Нд(ср)

Тд(ср), [8] 

Визначення середньої тривалості 
проникання вологи в покриття за один , хв 
дощ,  вп(п) 

Визначення інтенсивності дощу ізді 
зд = зд

зд [8] 

Визначення загальної кількості 
опадів за одну зливу Нз з 
повторюваністю раз на N 
роківНз = 0,046 × ∛ ×  [8] 

Розрахунок режиму інфільтрації опадів 
(звичайного режиму) 

Визначення надходження вологи 
від атмосферних опадів – пікове 

Визначення величини дефіциту 
вологості повітря 5% забезпеченості 
(d, мбар). 
Визначення для зливових дощів 
(тривалістю понад добу) ізд5 – 
інтенсивність зливових дощів 5% 
забезпеченості, мм/хв.  

Визначення сумарної тривалості опадів 5% 
забезпеченості за статистичними 
метеорологічними даними за всі років, що 
прийнято до розрахунку. 

Визначення розрахункового значення питомого надлишку води, що надходить в дренажну 
конструкцію, інфпч , інфу  
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2013 2014 2015 2016 2017
t вп(n) Середня тривалість проникання вологи в покриття за один дощ хв 69,43349 69,46488 69,41458 69,49097 69,47965
i y

Інтенсивність випаровування води з узбіч при вологості ґрунту, 
більшій за оптимальну 

мм/хв

q сер/інф
Питомий надлишок інфільтраційної вологи від атмосферних опадів, 
що потрапляє через узбіччя, покриття проїзної частини, 
розділювальну смугу

м3/добу на 
1 м2 0,149575 0,150058 0,149182 0,150316 0,150219

Одиниці 
виміру

Значення

0,000150075

Параметр Визначення

2013 2014 2015 2016 2017
t вп(n) Середня тривалість проникання вологи в покриття за один дощ хв 4,434682 2,418917 2,800851 2,595911 3,326011
i y

Інтенсивність випаровування води з узбіч при вологості ґрунту, 
більшій за оптимальну 

мм/хв

q сер/інф
Питомий надлишок інфільтраційної вологи від атмосферних опадів, 
що потрапляє через узбіччя, покриття проїзної частини, 
розділювальну смугу

м3/добу на 
1 м2 0,248421 0,374638 0,339171 0,357111 0,301866

Одиниці 
виміру

Значення

0,000150075

Параметр Визначення

В результаті було отримано: середню тривалість проникання вологи в покриття за один 
дощ, інтенсивність випаровування води з узбіч при вологості ґрунту, більшу за оптимальну, 
питомий надлишок води, що надходить в основу від атмосферних опадів через покриття та 
узбіччя (таблиця 3 та таблиця 4). 

Таблиця 3 – Результат розрахунку режиму інфільтрації опадів (звичайного режиму) [8] 
 
 
 
 
 
Таблиця 4 – Результат розрахунку води від атмосферних опадів – пікове значення за 

період [8] 
 
 
 
 
 
На підставі попередніх результатів було визначено розрахункове надходження води до 

дренажної системи, а саме розрахунковий загальний питомий надлишок води (див. рисунок 2 та 
рисунок 3). 

Рисунок 2 – Питомий надлишок 
інфільтраційної вологи від атмосферних 
опадів, що потрапляє на проїзну частину, 

покриття проїзної частини, площа 
відділення м3 / добу до 1 м2  

(звичайний режим опадів) [7] 

Рисунок 3 – Питомий надлишок 
інфільтраційної вологи від атмосферних 
опадів, що потрапляє на проїзну частину, 

покриття проїзної частини, площа відділення 
м3 / добу до 1 м2  

(пікове значення за період) [7] 
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Порівнюючи результати розрахунків звичайного та пікового (від зливових 
короткочасних дощів) режимів інфільтрації опадів та визначення відповідного притоку води від 
атмосферних опадів, представлені на діаграмах, а саме показника питомого надлишку 
інфільтраційної вологи від атмосферних опадів, що проникають через узбіччя, покриття проїзної 
частини, розділювальну смугу м3/добу на 1 м2, можна помітити, що протягом 5 років  (з 2013 по 
2017 роки) питомий надлишок притоку води  пікового значення перевищує в 2,3 рази показник  
питомого надлишку інфільтраційної вологи у звичайному режимі (рисунок 2 та рисунок 3).  

Висновки 
Для забезпечення міцності дорожньої конструкції слід передбачати безперервне 

видалення води з пористих шарів дорожнього одягу. Значні об’єми вологонакопичення 
зменшують несну здатність основи грунту земляного полотна, і в результаті знижується загальна 
міцність дорожніх конструкції. Улаштування дренажного шару певної товщини під дорожнім 
одягом дозволяє зменшити надлишок вологи, яка входить протягом річного циклу. Методи 
розрахунку дренажних шарів було розроблено з урахуванням кліматичних характеристик 
тридцятирічної давнини. В результаті запропоновано метод дослідження, що враховує зміни 
кліматичних умов України та збільшення кількості атмосферної вологи, що обумовлено цими 
змінами. Поряд із  показниками визначення звичайного режиму дощів було запропоновано 
використовувати дані про пікові навантаження на дренажний шар при високій інтенсивності 
опадів, таких як зливи та сильні дощі. Врахування істотних кліматичних змін і застосування 
цього методу дозволяє розробляти вдосконалений метод проектування дренажних систем 
мілкого закладання. 
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УДК 625.7 
 

РЕЙТИНГ МЕРЕЖІ ДОРІГ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ЗА ДАНИМИ 
АВАРІЙНОСТІ 2017 РОКУ 
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Беленчук О.В., науковий співробітник відділу безпеки дорожнього руху 
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Петрашенко О.П.,  молодший науковий співробітник відділу безпеки дорожнього руху 
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 
 

Забезпечення безпечних і комфортних умов руху на автомобільних дорогах є 
пріоритетним завданням сьогодення в Україні. Для досягнення результату по зниженню 
аварійності та кількості жертв ДТП необхідно об’єднання зусиль всіх зацікавлених структур: 
дорожніх підприємств, поліції, освітніх та медичних закладів тощо. Пошук додаткових 
можливостей впливу на підвищення безпеки руху актуальний з огляду на прийняття Україною 
програми Генеральної асамблеї ООН «Десятиріччям дій по забезпеченню безпеки дорожнього 
руху», що має на меті знизити рівень аварійності та кількість загиблих в ДТП вдвічі за період 
2011 – 2020 років. Закордонний досвід показує, що наявність мети підкріпленої цифрами, має 
більш сприятливий розвиток подій. 

Аналіз динаміки загиблих у ДТП в Україні (в рамках зазначеної мети щодо зменшення 
кількості загиблих вдвічі за десятирічний період) показує, що досягнення результату не є 
стабільним (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1– Динаміка кількості загиблих в ДТП в Україні 
 

* без врахування областей в яких відсутні або неповні дані про ДТП: АР Крим, м. Севастополь,  
Донецька та Луганська області.  
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Окрім того, кількість загиблих на 100 ДТП на автомобільних дорогах загального 

користування майже вдвічі перевищує аналогічні показники в цілому по Україні (рис 2). 
 

  
Рисунок 2 – Кількість загиблих на 100 ДТП 

Серед причин недостатньої гарантії безпеки на автомобільних дорогах окрім 
недостатнього фінансування слід виділити відсутність системи управління безпекою руху 
протягом всього терміну експлуатації. Адже, за час існування дороги змінюється інтенсивність 
та склад транспортного потоку, відбувається розвиток навколишньої території тощо, що не 
завжди узгоджується із запроектованими раніше інженерними рішеннями. 

Управління безпекою руху починається з детального аналізу аварійності. Стаття 24 
Закону України «Про дорожній рух» передбачає «…При виконанні робіт по ремонту і 
утриманню автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні 
організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього 
руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду 
автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, і передусім на аварійних і небезпечних 
ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій…».  

Для планування заходів з безпеки руху засобами дорожніх підприємств на професійній 
основі за даними аналізу аварійності в ДП «ДерждорНДІ» було створено і впроваджено в 
обласних службах автомобільних доріг у 2006-2007 роках Галузеву Базу даних обліку і аналізу 
ДТП (Road Safety Management (RSM) (далі БД ДТП), в якій щомісячно оновлюється інформації 
про ДТП на мережі автомобільних доріг загального користування. Накопичені статистичні дані 
про аварійність надають можливість встановлювати основні фактори ризику виникнення 
аварійності, визначати ділянки концентрації ДТП та оцінювати рівень безпеки мережі 
автомобільних доріг як в межах окремих областей так і за маршрутами по всій їх протяжності.  

Безпека існуючих доріг має підвищуватися в першу чергу за допомогою цільових 
інвестицій в ділянки концентрації ДТП та дороги з підвищеним рівнем аварійності, де можна 
сподіватися на найвищі показники щодо скорочення кількості ДТП.  
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Рівень безпеки руху мережі доріг згідно М 218-033450778-652:2008 «Методика оцінки 
рівнів безпеки руху на автомобільних дорогах України» характеризується відносними 
показниками аварійності та/або тяжкості наслідків від ДТП по відношенню до умовно 
прийнятого безпечного рівня. За безпечний рівень рекомендується приймати відповідний 
середній показник за період, що аналізується, або «еталонний» показник, визначений для 
конкретного періоду часу і простору, який в даній ситуації максимально захищає людину від 
ризиків потрапити в ДТП. Кількість показників для оцінки рівня безпеки автомобільних доріг 
можна збільшувати, виходячи із поставленої задачі та наявних даних. 

Враховуючи наявну інформацію в БД ДТП, оцінку рівня безпеки мережі доріг 
запропоновано проводити за показниками: 

– середня кількість всього ДТП на 1 км; 
– середня кількість ДТП з постраждалими на 1 км; 
– кількість загиблих на 100 ДТП. 
Для коректного порівняння різнорозмірних показників згідно з М 218-033450778-652 [1], 

введено коефіцієнти нерівномірності розподілу рівнів аварійності та тяжкості наслідків ДТП 
(далі коефіцієнт рівнів аварійності та тяжкості наслідків ДТП), що визначаються як відношення 
середніх i-тих показників рівня аварійності або тяжкості наслідків ДТП на конкретній дорозі 
(мережі доріг) до середнього показника у відповідній групі доріг, який слід приймати за  умовну 
одиницю. 

Коефіцієнт рівня аварійності з врахуванням загальної кількості ДТП(з матеріальним 
збитком та постраждалими) визначається за формулою: 

Z
ZК іар

1
.

      (1) 
де  іZ – середня кількість ДТП (з постраждалими та матеріальним збитком) на i-тій 

автомобільній дорозі (мережі доріг), що розглядається; 
Z  – середня кількість ДТП в групі доріг (наприклад,для оцінки рівня безпеки мережі 
доріг державного значення окремих областей чи доріг державного значення за 
маршрутами по всій їх протяжності за умовну одиницю приймають середній показник на 
мережі автомобільних доріг державного значення в Україні, а для окремих доріг в межах 
області - середній показник по області). 
Аналогічно визначають коефіцієнти рівня аварійності для ДТП з постраждалими ( п

арК . ) 
та тяжкості наслідків ДТП ( 100

заг  ). 
Оцінка рівня безпеки мережі доріг в БД ДТП відображена окремо за вищезгаданими 

показниками та за середньозваженим показником коефіцієнта рівня аварійності та тяжкості 
наслідків від ДТП, що визначається за формулою (2): 

n
КККК заг

п
арар

ар
100

...
.

     (2) 
де  n – кількість показників; 

арК .  – коефіцієнт рівня аварійності ДТП з постраждалими та матеріальним  
збитком, 

п
арК .  – коефіцієнт рівня аварійності ДТП з постраждалими; 

100
загК  – коефіцієнт тяжкості наслідків від ДТП. 
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Чим вищі показники, тим нижчий рівень безпеки мережі доріг. В залежності від того, 
наскільки i-тий показник відрізняється від умовної одиниці, мережа доріг (або окремі дороги) 
оцінюють за ступенем небезпеки. Межі ступеня небезпеки наведено в табл. 1 [2]. 

Таблиця 1 – Ступінь небезпеки мережі доріг за коефіцієнтами рівня аварійності та 
тяжкості наслідків від ДТП 

Ступінь небезпеки мережі доріг 
 (окремих доріг) 

Межі коефіцієнтів рівня аварійності та 
тяжкості наслідків ДТП 

безпечний не більше ніж 1 
малонебезпечний від 1.01 до 2,35 

небезпечний від 2,36 до 3,49 
Дуже небезпечний 3,50 та більше 

Оцінку ступеня небезпеки мережі доріг можна проводити як за середньозваженим 
коефіцієнтом, так і окремо за коефіцієнтами рівня аварійності або коефіцієнта тяжкості наслідків 
ДТП.  

Черговість виконання заходів на автомобільних дорогах слід встановлювати, враховуючи 
ступінь їх небезпеки, починаючи з доріг, умови руху на яких оцінені як «дуже небезпечні» та 
«небезпечні». На ділянках доріг, умови руху на яких оцінені як «малонебезпечні», 
рекомендується призначати заходи, які не потребують значних капіталовкладень і відносяться 
до експлуатаційного утримання доріг. На «небезпечних» та «дуже небезпечних» ділянках доріг, 
окрім заходів, що відносяться до експлуатаційного утримання, можна передбачати заходи, які 
відносяться до робіт з ремонтів згідно з СОУ 42.1-37641918-105:2011 «Ремонт автомобільних 
доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт». 

Рівень безпеки мережі доріг державного значення в межах областей, визначений по 
вищезгаданим показникам за даними аварійності за 2017 рік, в БД ДТП наведено на рис. 3. 

Як видно з рис. 3, найнижчий рівень безпеки за середньозваженим показником має 
мережа доріг державного значення у Львівській, Київській та Житомирській областях. Але 
можна спостерігати, що мережа доріг державного значення у Львівській області, маючи високий 
показник рівня аварійності, має значно нижчий показник тяжкості наслідків ДТП, у порівнянні 
із середнім показником в Україні. Рівень безпеки мережі доріг в Житомирській області вищий за 
середні показники в Україні як по аварійності, так і по тяжкості наслідків ДТП. А от у Сумській 
та Чернігівській областях, де рівень аварійності значно нижчий середніх показників, тяжкість 
наслідків ДТП, навпаки, переважає в 1,5 рази середні показники в групі.  
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Рисунок 3 – Коефіцієнти рівня аварійності та тяжкості наслідків від ДТП на мережі доріг 

державного значення в межах областей 
Отже, при оцінці мережі доріг рекомендується аналізувати всі коефіцієнти окремо, 

оскільки на автомобільних дорогах з низьким рівнем аварійності може бути висока тяжкість 
наслідків від ДТП і, розробка заходів з підвищення безпеки руху у кожному конкретному 
випадку повинна мати свою направленість. Правильно підібрані і впроваджені заходи ведуть до 
зменшення кількості ДТП та їх негативних наслідків. 

Інформація щодо оцінки мережі доріг державного значення в межах областей може бути 
корисна і для формування фінансової політики в галузі, адже мережа доріг, що не справляється 
з вимогами транспортних потоків або не забезпечує безпеку учасникам дорожнього руху, 
потребує більш дієвих заходів і, відповідно, коштів на їх впровадження. 

Таким же чином можна оцінювати і рівень безпеки окремих доріг як по всій їх 
протяжності, так і в межах областей. Рейтинг 10 автомобільних доріг державного значення з 
найвищим рівнем аварійності та тяжкістю наслідків ДТП в Україні (за середньозваженим 
показником) наведено на рис. 4. Для порівняння також наведено окремо коефіцієнти рівня 
аварійності і тяжкості наслідків ДТП. 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50

Коефіцієнти рівня аварійності з постраждалими
Коефіцієнти тяжкості наслідків від ДТП
Середньозважений коефіцієнт аварійності та тяжкості наслідків від ДТП



БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 

94   Збірник «Дороги і мости», вип. 17, 2017 

  
Рисунок 4 – Рейтинг 10 найнебезпечніших маршрутів автомобільних доріг державного 

значення в Україні 
 
Ступінь небезпеки вищезгаданих автомобільних доріг згідно з табл. 1 характеризуються 

наступним чином (табл.2). 
Таблиця 2 – Ступінь небезпеки 10 автомобільних доріг державного значення за 

середньозваженим показником рівня аварійності та тяжкості наслідків ДТП  
Назви автомобільних доріг державного значення  
 

Ступінь небезпечності 
Р-70 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші дуже небезпечний 
М-27 Одеса – Іллічівськ дуже небезпечний 
М-10 Львів – Краковець небезпечний 
М-05 Київ – Одеса небезпечний 
Р-05 Городище – Рівне – Старокостянтинів небезпечний 
Р-06 Ульянівка – Миколаїв небезпечний 
Р-01 Київ – Обухів небезпечний 
М-11 Львів – Шегині небезпечний 
Р-02 Київ – Іванків – Овруч небезпечний 
Н-02 Львів – Тернопіль небезпечний 
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Слід звернути увагу на автомобільні дороги, які проходять через декілька областей. Вони 
мають свій рейтинг рівнів безпеки в межах окремих областей. Наприклад, порівняємо показники 
рівня безпеки ділянок автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса в межах окремих областей.  
З рис. 5 видно, що в межах Київської області показники рівнів аварійності значно вищі ніж в 
інших областях, але в Одеській та Черкаській областях високі показники тяжкості наслідків ДТП. 
Цей факт необхідно враховувати при розробці заходів з покращення дорожніх умов направлених 
на підвищення безпеки руху. 

 
 

Рисунок 5 – Рівні безпеки в межах областей на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса (2017) 
 

В свою чергу, в кожній області є автомобільні дороги, на яких спостерігається 
підвищений рівень концентрації ДТП, в порівнянні із середніми показниками на мережі доріг в 
межах цієї області. Тому для ефективного управління безпекою дорожнього руху засобами 
дорожніх господарств та обґрунтованого планування і впровадження заходів з підвищення 
безпеки руху в межах областей важливо визначати дороги підвищеного рівня аварійності для 
того, щоб визначитися куди в першу чергу повинні спрямовуватися наявні ресурси. Окрім того, 
необхідно виявляти і ділянки концентрації ДТП (для позачергового фінансування заходів з 
покращення дорожніх умов). 

Схему управління безпекою руху засобами дорожніх підприємств шляхом оцінки рівня 
безпеки мережі доріг та аналізу причин виникнення аварійності наведено на рис. 6. 
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Рисунок 6 – Схема управління безпекою руху засобами дорожніх підприємств 

 
Висновки 
Встановлення рейтингу автомобільних доріг за показниками рівня аварійності та 

тяжкості наслідків ДТП і покращення дорожніх умов насамперед на дорогах з найвищим рівнем 
аварійності – найкоротший і найефективніший шлях до поставленої мети по зниженню кількості 
ДТП та загиблих на автомобільних дорогах загального користування. 
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МІЖНАРОДНОЮ ПРАКТИКОЮ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФОРМ FIDIC 
 Бібик Ю.М., завідувач відділу економічних досліджень та визначення вартості дорожніх робіт 

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

Вступ  
В сучасних умовах наближення України до Європейського Союзу та великою кількістю 

проектів, і саме в дорожній галузі, із залученням коштів Міжнародних фінансових організацій 
виникає необхідність гармонізації вітчизняного законодавства із міжнародною практикою. 
Застосування в практиці проформ FIDIC є важливим кроком, що сприятиме формуванню 
сприятливого інвестиційного клімату в будівництві. Для реалізації принципів FIDIC впродовж 
багатьох років триває робота над активізацією процесу запровадження FIDIC та вдосконаленням 
для цього нормативно-правової бази у сфері будівництва. Звичайно, вже декілька років на деяких 
об’єктах Укравтодор та його підрозділи беруть участь у здійсненні проектів будівництва та 
реконструкції за умовами контракту FIDIC. За цей час накопичено певний досвід і прийнято 
рішення про впровадження умов контракту FIDIC у дорожньому господарстві України. 

Постановка проблеми 
Реальне впровадження умов контракту FIDIC у дорожньому господарстві України 

потребує суттєвих змін на законодавчому рівні і в першу чергу у системі ціноутворення та 
взаємовідносин між замовником і підрядником. При цьому немає необхідності відміняти всі 
чинні норми, а потрібно лише внести зміни та доповнення до окремих положень щодо умов 
застосування системи FIDIC та розробити проекти нових нормативних документів, які 
визначають права і обов’язки основних учасників інвестиційно-будівельного процесу за  
Умов контракту FIDIC. 
 Основна частина 
 Дорожня галузь є однією з найважливіших галузей матеріального виробництва, яка 
відрізняється від інших галузей. Спорудження об’єктів нерухомості характеризується рядом 
особливостей, а саме - процес протяжний у часі, що носить мультидисциплінарний характер, 
вимагає залучення значних фінансових, технічних та професійних ресурсів. Об’єкти дорожнього 
будівництва, як правило, мають високу вартість, а побудовану нерухомість розраховано на 
багаторічну експлуатацію [1]. 
 Вже тривалий час відбувається процес перегляду та вдосконалення існуючої нормативно-
правової бази у сфері дорожнього будівництва Розроблено та затверджено ряд основних 
документів, зокрема державні будівельні норми, стандарти, нормативно-правові акти, які 
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регламентують принципи будівництва. Проте, разом із залученням значних іноземних інвестицій 
виникає чимало нових проблем: відсутність чіткого і довгострокового планування 
інфраструктурного будівництва, надмірна регуляція з боку держави, завищені витрати 
бюджетних коштів, відхилення від графіків будівництва об’єктів та інші. Також згідно із Законом 
України «Про публічні закупівлі» в українських тендерах можуть брати участь і резиденти, і 
нерезиденти, але останнім можуть бути незрозумілі наші стандарти та порядки укладення та 
виконання договорів. Тому виникла об’єктивна необхідність у застосуванні умов типових 
контрактів FIDIC. 
 Перші проформи FIDIC було розроблено Міжнародною федерацією інженерів-
консультантів для регулювання контрактних взаємовідносин, де особливе місце надається 
представнику замовника (інженер-консультант). Це свого роду технічний контролер, який 
виступає представником замовника на будівельному майданчику, приймає важливі технічні 
рішення, контролює процеси оплати, перевіряє та контролює якість і порядок виконання робіт  
та ін. Представником замовника може бути як фізична особа, так і компанія. І що важливо, не 
потрібно плутати представника замовника з технічним наглядом в тому вигляді, як ми звикли 
його використовувати в Україні [2]. 

Проформи FIDIC не є нормативно - законодавчим документом і є рекомендованими до 
застосування. В цілому це найпопулярніші типові форми комерційних контрактів у будівництві, 
мають репутацію зразків найкращої міжнародної ділової практики. При розробці проформ і їх 
опублікування було визначено, що ці проформи є своєрідним «посібником для роботи», але ніяк 
не остаточною і єдино можливою версією для застосування. Проформами FIDIC передбачено 
механізм врахування особливостей національного законодавства та специфіки кожного об’єкта 
будівництва. Структура всіх проформ передбачає наявність двох частин: Загальні умови 
контракту і Особливі умови, останні необхідні саме для того, щоб виділити і врахувати 
особливості національного законодавства та особливості проекту. Проформи завжди 
доопрацьовуються з урахуванням особливостей законодавства країни, де їх планують 
використовувати. 

Окрім проформ типових контрактів FIDIC публікує докладні коментарі, методичні 
посібники та рекомендації щодо застосування кожного із зазначених типових контрактів, 
нормативи контрактної документації та угод між замовником і консультантом, форми для 
проведення тендерів, інформаційні дані для інженерів консультантів, замовників, кваліфікаційні 
анкети, звіти про заходи, організатором яких виступає FIDIC, а також інші документи, що 
регламентують відносини між учасниками інвестиційно-будівельної діяльності [3].  

Загалом FIDIC розроблено дев’ять проформ контрактної документації, а саме: 
1. «Умови контракту на спорудження об’єктів цивільного будівництва» («Червона 

книга») – “Conditions of Contract for Works in Civil Engineering Construction” (“Red Book”). 
2. «Типовий договір між замовником і консультантом на надання послуг» («Біла книга») 

– “Client / Consultant Model Services Agreement” (“White Book”). 
3. «Умови контракту на проектування, будівництво і здачу об’єктів «під ключ» 

(«Помаранчева книга») – “Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey” (“Orange Book”). 
4. «Умови контракту на електромонтажні роботи і роботи з монтажу механічного 

устаткування» («Жовта книга») – “Conditions of contract for Electrical and Mechanical Works” 
(“Yellow Book”). 

5. «Умови субдоговорів на спорудження об’єктів цивільного будівництва» – “Conditions 
of Subcontract for Works in Civil Engineering Construction”. 

6. «Умови контракту на будівництво» («Нова Червона книга») – “Conditions of Contract 
for Construction, First Edition”, (“New Red Book”) – рекомендуються при проведенні будівельних 
або інженерних робіт, спроектованих замовником або його представником, інженером. 
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7. «Умови контракту на поставку обладнання, проектування і будівництво» («Нова 
Жовта книга») – “Conditions of Contract for Plant and Design and Build, First Edition” (“New Yellow 
Book”). 

8. «Умови контракту для проектів, які виконуються« під ключ» («Срібна книга») – 
“Condition for Contract for EPC Turnkey, First Edition” (“Silver Book”). 

9. «Скорочена форма контракту» («Зелена книга») – “Short Form of Contract, First Edition” 
(“Green Book”) [4]. 

Для того, щоб будівельний контракт міг застосовуватися в Україні, його положення і 
правила не повинні суперечити законодавству країни. З цією метою контракти FIDIC 
структуровані таким чином, щоб могли використовуватися в різних юрисдикціях, в ідеалі - при 
мінімальних змінах структури і загальних будівельних механізмів, передбачених у контрактах. 
 У будь-якому випадку правова специфіка України буде переважати над проформами 
FIDIC. Хоча можливий і такий варіант, що в процесі активного використання проформ FIDIC 
чинне законодавство може бути змінено відповідно до рекомендацій FIDIC, наприклад, як це 
зробив Казахстан. 

Іншою проблемою вважають те, що угоди за проформами FIDIC можуть бути вкрай 
обтяжливими для підрядника. Детальний аналіз книг FIDIC дозволяє стверджувати те, що 
контракти за умовами FIDIC являються достатньо збалансованими угодами, а досвідчений 
підрядник може отримати значну кількість переваг від використання таких договорів, у тому 
числі й матеріальних [5].  

Значні кроки для впровадження умов контракту FIDIC вже зроблено. Так, в 2016 році 
було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування 
системи управління автомобільними дорогами загального користування» від 17.11.2016 р.  
№1764-19, за допомогою якого вносяться зміни в ряд законопроектів з приводу застосування 
стандартів FIDIC, а також затверджено постанову Кабінету Міністрів України від  
28 грудня 2016 р. №1065 «Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з 
нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального 
користування». Також наказом Мінрегіону від 08.08.2017 №192 внесено Зміну №11 до Довідника 
кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та 
ремонтно-будівельні роботи», а саме доповнено підрозділ «Професіонали» новою позицією – 
інженер-консультант. Таким чином, такі спеціалісти здійснюватимуть незалежний контроль за 
якістю та термінами виконання будівельних робіт – від підготовки проектної документації до 
завершальних етапів реалізації проекту. Наступним кроком має бути встановлення на 
державному рівні вимог до атестування інженерів-консультантів та надання їм кваліфікаційних 
сертифікатів. 

Специфіка українського будівельного законодавства, безумовно, вимагає внесення часом 
значних змін в контракти FIDIC для їх адаптації та можливості використання в Україні. 
Звичайно, це вимагає кваліфікованої юридичної допомоги як для замовника, так і для підрядника. 
Однак контракти FIDIC можуть бути хорошим стартом, відправною точкою для їх використання 
в Україні, оскільки вони покликані максимально чітко і уніфіковано врегульовувати відносини 
сторін при будівництві об’єктів. Останнім часом FIDIC в своїх рекомендаціях відкритим текстом 
говорить про те, що сторонам необхідно залучати місцевих фахівців для адаптації текстів 
проформ FIDIC до національного законодавства. Тому потрібно переглянути та внести деякі 
зміни в певні документи, що стосуються будівельного процесу в Україні. 
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1. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. №668 «Про затвердження 
Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві». 

Ці Загальні умови відповідно до Цивільного кодексу України визначають порядок 
укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, 
реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств, а також 
комплексів і видів робіт, пов’язаних із капітальним будівництвом об’єктів. 

2. ДБН А.3.1-5-2009 «Управління, організація і технологія. Організація будівельного 
виробництва». 

Ці норми встановлюють загальні вимоги до організації будівельного виробництва під час 
нового будівництва, реконструкції існуючих будівель і споруд, технічного переоснащення 
діючих підприємств (далі – будівництво) об’єктів будь-якого призначення.  

Цих вимог повинні дотримуватись усі учасники будівництва, незалежно від форм 
власності і відомчої належності. Вимоги цих норм не поширюються на організацію будівельного 
виробництва під час здійснення капітального ремонту та реставрації існуючих будівель і споруд.  

По окремих видах спеціального будівництва в доповнення до цих норм слід враховувати 
вимоги відомчих нормативних документів, прийнятих у встановленому порядку, які 
відображають специфіку такого будівництва. 

3. ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». 
Ці норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, 

реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-
якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури. Додаткові вимоги до об’єктів галузевої специфіки встановлюються галузевими 
будівельними нормами та нормативними документами, прийнятими відповідно до 
законодавства. 

4. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». 
Цей стандарт установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд 
будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури, а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування. 

ДСТУ Б Д.1.1-1 носить обов’язковий характер при визначенні вартості будівництва 
об'єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних 
підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. 

5. ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної 
документації на будівництво». 

Цей стандарт визначає процедуру проведення експертизи проектної документації на 
будівництво та містить рекомендації щодо організації порядку її виконання. Положення цього 
стандарту обов’язкові до застосування при проведенні експертизи проектів будівництва 
експертами, експертними організаціями, проектувальниками, замовниками будівництва, 
розпорядниками бюджетних коштів. 

6. ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за 
будівництвом». 

ДСТУ містить рекомендації щодо здійснення авторського нагляду під час нового 
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення 
будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури. Основні 
положення про авторський та технічний нагляд викладено у Законі України, а стандарт містить 
рекомендації з його проведення. Документ містить форми наказів та графіків проведення 
авторського нагляду. 
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7. СОУ 42.1-37641918-050:2012 «Порядок визначення вартості капітального ремонту 
автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)». 

Цей стандарт встановлює основні правила визначення вартості капітального ремонту 
автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення), мостів та 
інших транспортних споруд (мостових переходів, естакад, шляхопроводів, транспортних 
розв’язок, підземних та надземних переходів тощо), що входять до складу проекту ремонту 
автомобільної дороги, і носить обов’язковий характер при визначенні вартості ремонтних робіт, 
що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також кредитів, 
наданих під державні гарантії [6]. 

 
Висновки 
Очевидно, що в перспективі застосування контрактів FIDIC дасть поштовх до істотного 

розвитку будівельної галузі та інвестицій на ринок нерухомості України, оскільки 
стимулюватиме збільшення фінансових вкладень  інвесторів. З іншого боку, на даний момент 
одним з недоліків цих контрактів є те, що вони передбачають наявність кваліфікованих фахівців, 
які не тільки складуть, а й належним чином виконають умови контракту. Фахівці такого профілю 
на українському ринку будівництва відсутні. Більш того, з причини значної вартості 
використання контрактів FIDIC в процесі будівництва подібний інструмент вигідно 
використовувати під час реалізації великих і дорогих проектів. 

Впровадження найпередовіших контрактних розробок в Україні стримує застаріла 
нормативно-правова база та великий обсяг інформації, який потрібно адаптувати. Ці проблеми 
можуть бути вирішенні шляхом наступних дій: 

- гармонізація чинного законодавства України та міжнародних проформ FIDIC 
(адаптація української законодавства до проформ FIDIC або навпаки); 

- затвердження офіційного перекладу всіх книг FIDIC на українську мову; 
- створення форм звітних фінансових документів, котрі б відповідали як проформам 

FIDIC, так і чинним українським нормативним документам. 
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УДК 625.7/.8 
 
РОЗРОБЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЯК МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ І КОШТІВ ІНВЕСТОРІВ 
 Печончик Т.І., завідувач відділу нормування дорожніх робіт 

Оксюта Н.С., науковий співробітник відділу нормування дорожніх робіт 
Державне підприємство «Державний дорожний науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 
 

Фінансування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування є 
сьогодні одним з визначальних питань для розвитку усієї української економіки, адже інвестиції 
в дорожню інфраструктуру є стратегічними. Тільки при існуванні дорожньої інфраструктури 
належної якості Україна зможе повністю використовувати свій експортний та логістичний 
потенціал, розвивати віддалені території, заохотити зовнішнього і внутрішнього інвестора 
вкладати капітал у різноманітні проекти. В таких умовах особливої актуальності набувають 
питання покращання існуючого стану автомобільних доріг загального користування, питання 
ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. 

Постановка проблеми 
Відповідно до положень Бюджетного Кодексу України [1] прийнята Постанова Кабінету 

Міністрів України від 25.07.2015 №571 «Деякі питання управління державними  
інвестиціями» [2], що дозволила розпочати підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за 
рахунок державних капітальних вкладень, тобто за рахунок коштів державного бюджету без 
залучення кредитних коштів. 

Порядок відбору державних інвестиційних проектів, затверджений [2],  визначає 
механізм відбору державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких 
здійснюється з використанням державних капітальних вкладень по критеріям максимальної 
економічної ефективності. Але виникає проблема стосовно об’єктів дорожньої галузі – відсутній 
чіткий механізм визначення показників ефективності виконання ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Дослідженням проблем підвищення ефективності інвестиційних проектів займались такі 

науковці як Ф.П. Гончаренко, А.М.Пальчик, П.В. Пахолко, М.М.Дмитрієв, Г.О. Бардиш, 
І.О. Бланк, В.В. Бочаров, О.Л. Ворсовський, В.М. Гриньова, Б.А. Колтинюк, А.А. Пересада, 
В.Г. Федоренко, Б.М. Щукін. 

Формулювання цілей статті 
Метою статті є аналіз системи відбору інвестиційних проектів, виявлення проблем та 

пошук шляхів їх вирішення. 
Викладення основного матеріалу дослідження 
Законодавчою базою для підготовки та реалізації інвестиційних проектів є  

документи [1], [2] та Закон України «Про інвестиційну діяльність» [3].   
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Інвестиційний проект - це комплекс заходів (організаційно-правових, управлінських, 
аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначених на основі національної системи 
цінностей і завдань інноваційного розвитку національної економіки та спрямованих на розвиток 
окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється 
суб’єктами інвестиційної діяльності з використанням цінностей [3]. 

Інвестиційний проект оформлюється у вигляді планово-розрахункових документів, 
необхідних та достатніх для обґрунтування інвестування, організації та управління роботами з 
реалізації проекта в межах визначених вартості та терміну його реалізації. 

Державний інвестиційний проект - інвестиційний проект, що реалізується шляхом 
державного інвестування в об’єкти державної власності з використанням державних капітальних 
вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії. 

Інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, 
розробляється в порядку та за формою, затвердженими центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку. 

Інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, 
повинен містити:  

-  резюме (мета проекта, напрями використання інвестицій, відповідність проекта 
стратегічним програмним документам держави, прогнозні обсяги виробництва продукції 
(товарів, послуг), потреба в інвестиціях, необхідність забезпечення земельною ділянкою або 
правами на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис) для реалізації проекта, основні показники 
ефективності проекта, у тому числі енергоефективності, висновки експертизи відповідно до 
законодавства);  

-  загальну характеристику стану та проблем, пов’язаних з розвитком об’єктів та 
суб’єктів інвестиційної діяльності (характеристика об'єктів та суб’єктів, продукції (товарів, 
послуг), результати аналізу ринків збуту продукції (товарів, послуг), аналізу конкурентного 
потенціалу суб'єкта, зокрема виявлення можливостей розвитку, загроз та проблем у діяльності);  

-  організаційний план, плани маркетингової та виробничої діяльності;  
-  план реалізації проекта (строк введення в дію основних фондів, кадрове забезпечення, 

організаційна структура та управління проектом, розвиток інфраструктури, заходи з охорони 
навколишнього природного середовища, джерела фінансування проекта і виплат за 
зобов’язаннями суб’єкта інвестиційної діяльності, гарантії та схема повернення інвестицій, якщо 
таке повернення передбачено проектом);  

-  фінансовий план (оцінка фінансової та економічної спроможності проекта);  
-  інформацію про ризики проекта, запобіжні заходи і страхування ризиків у випадках, 

передбачених законом;  
-  прогноз економічного та соціального ефекту від реалізації проекта;  
-  прогноз надходжень до бюджетів та державних цільових фондів;  
-  пакет документів з обґрунтуванням оцінки впливу на навколишнє природне 

середовище [3]. 
Відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекта [4], 

основними результативними показниками ефективності інвестиційного проекту є: 
- чиста приведена вартість; 
- внутрішня норма дохідності; 
- дисконтований період окупності проекту; 
- індекс прибутковості. 
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Чиста приведена вартість(NPV) визначається за формулою: 
NPV= CFk

(1+r)k
n

k=1
- Іk

(1+r)k ,
n

k=1
                                                       (1) 

де n – термін реалізації проекту; 
CFk – чистий вхідний потік коштів (доходи) у k-му році; 
r – ставка дисконту; 
Ik – інвестиційні витрати у k-му році; 
k – порядковий номер року від початку реалізації проекта; 
NPV – це різниця між сумою дисконтованих чистих вхідних потоків коштів (доходів) за 

період реалізації інвестиційного проекта та сумою дисконтованих інвестиційних витрат, 
необхідних для реалізації цього проекта. 

Внутрішня норма дохідності (IRR)визначається за формулою: 
CFk

(1+IRR)k
n

k=1
- Іk

(1+IRR)k =0,                                                  (2)
n

k=1
 

де IRR – таке значення ставки дисконтування, при якому сума дисконтованих 
інвестиційних витрат дорівнює сумі дисконтованих чистих вхідних потоків коштів (доходів), або 
значення показника дисконту, при якому NPV проекта дорівнює нулю. 

На практиці визначення IRR здійснюється за такою формулою: 
IRR = A + a (B - A) / (a – в),                                                    (3) 

де А – величина ставки дисконту, при якій NPV додатня; 
В – величина ставки дисконту, при якій NPV від’ємна; 
а – величина додатної NPV при величині ставки дисконту А; 
в – величина від’ємної NPV при величині ставки дисконту В. 
Дисконтований період окупності (DPP) визначається за формулою: 

CFk
(1+r)k - Ik

(1+r)k
DPP

k=1

DPP

k=1
                                                                    (4) 

DPP розраховується як строк до моменту виконання цієї рівності. 
Індекс прибутковості (PI) визначається за формулою: 

CFk
(1+r)k  / Ik

(1+r)k
n

k=1

n

k=1
,                                                                 (5) 

PI – це частка від поділу суми дисконтованих чистих вхідних потоків коштів (доходів) за 
період реалізації проекта на суму дисконтованих інвестиційних витрат, необхідних для реалізації 
цього проекта. 
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Інвестиційний проект вважається ефективним, якщо він відповідає наступним критеріям: 
- чиста приведена вартість є додатною; 
- внутрішня норма дохідності більша за нормативну ставку дисконту; 
- дисконтований період окупності більший за міжремонтний термін; 
- індекс прибутковості перевищує одиницю [5]. 
Виходячи із особливостей виконання дорожніх робіт (висока трудомісткість та 

матеріалоємність таких робіт), специфіки отриманих результатів (кількість кілометрів дороги з 
покращеними транспортно-експлуатаційними характеристиками) та цільової спільноти 
користувачів автомобільних доріг (перевізники, пасажири  та інші учасники дорожнього руху) 
визначимо найбільш вагомі ефекти від інвестицій в дорожню інфраструктуру для розрахунків 
критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів: 

- ефект від зменшення кількості рухомого складу та економії капіталовкладень в 
автомобільний транспорт за рахунок підвищення продуктивності використання автомобільного 
транспорту; 

- ефект від зменшення витрат на перевезення вантажів та пасажирів за рахунок економії 
часу в наслідок підвищення середньої швидкості руху; 

- ефект від зниження втрат від дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), які виникли 
в результаті незадовільного стану автомобільних доріг; 

- ефект від зменшення негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок 
зменшення часу перебування ав томобіля на дорозі; 

- ефект від створених робочих місць на період дорожніх робіт на автомобільній дорозі. 
Розрахуємо усі вищенаведені ефекти для аналізу ефективності інвестицій в 

реконструкцію ділянки дороги М-12 Стрий - Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка км 77+319 – км 
143+840, протяжністю 66,521 км (ІІ категорії). 

Визначаємо середню швидкість руху легкових автомобілів до реконструкції: 
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де Vі =76,4– середня швидкість руху легкових транспортних засобів(ІІ категорія), км/год 
(згідно даних таблиці 1); 

p =300 – показник рівності покриття за поштовхоміром, см/км; 
ОV = 25 км/год – швидкість, що відповідає пропускній здатності. 

Таблиця 1 – Значення середньої швидкості руху різних типів транспортних засобів [6] 
Категорія дороги Кількість смуг 

руху 
Середня швидкість, км/год. 

Легкові Вантажні Автобуси 
І     
І     
ІІ     
ІІІ     
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Визначаємо середню швидкість руху легкових автомобілів після реконструкції: 
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де 83,4– середня швидкість руху легкових транспортних засобів (І категорія), км/год 
(згідно даних таблиці 1); 

45– показник рівності покриття за поштовхоміром, см/км. 
Аналогічно визначаємо середню швидкість руху вантажних автомобілів та автобусів. 
Визначаємо середню швидкість руху вантажних автомобілів до реконструкції: 
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Визначаємо середню швидкість руху вантажних автомобілів після реконструкції: 
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Визначаємо середню швидкість руху автобусів до реконструкції: 
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Визначаємо середню швидкість руху автобусів після реконструкції: 
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Визначаємо зменшення кількості вантажних автомобілів для перевезення необхідних 
обсягів вантажів протягом доби ділянкою автомобільної дороги з покращеним транспортно-
експлуатаційним станом дорожнього покриття: 

 
 
де Nt = 10295– розрахункова середньорічна добова інтенсивність руху ділянкою 

автомобільної дороги в 2021 році, авт./добу; 
qв = 0,2039– частка вантажних автомобілів у транспортному потоці; 
tн = 10 - середня тривалість протягом доби роботи автомобіля в наряді в зоні протяжності 

ділянки автомобільної дороги, год.; 
 = 66,521– протяжність ділянки автомобільної дороги, км; 

Vвдо = 52,35 – середня швидкість руху вантажних автомобілів в існуючих умовах, км/год; 
Vвпісля = 65,36– середня швидкість руху вантажних автомобілів після реконструкції, 

км/год; 
lср =20 - середня відстань перевезення вантажів у зоні протяжності ділянки автомобільної 

дороги, км. 
Визначаємо зменшення кількості автобусів, необхідних для перевезення необхідної 

кількості пасажирів протягом доби ділянкою автомобільної дороги з покращеним транспортно-
експлуатаційним станом дорожнього покриття: 
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Визначаємо зменшення капіталовкладень в автомобільний транспорт у результаті 
реконструкції    автомобільної дороги для вантажного транспорту і для: 

- зменшення капіталовкладень у вантажний транспорт: 
грн.млн22,1011000

78,472119ΔNKK ввв   
де Кв = 2119– питомі капіталовкладення в гаражне будівництво в розрахунку на 1 

автомобіль і на придбання одного вантажного автомобіля, тис.грн; 
вN = 47,78 - зменшення капіталовкладень у пасажирський транспорт загального 

користування (автобусний парк). 
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- зменшення капіталовкладень у пасажирський транспорт загального користування 
(автобусний парк): 

грн.млн70,661000
76,262492ΔNKK aaа   

Розраховуємо ефект від зменшення кількості рухомого складу і економії 
капіталовкладень в автомобільний транспорт у результаті покращання транспортно-
експлуатаційного стану автомобільних доріг: 

.грн.млн92,16770,6622,101KKЕ ават   
Ефект від зменшення витрат на перевезення вантажів та пасажирів 
Визначаємо зменшення витрат на перевезення вантажів вантажними автомобілями 

дорогою з покращеним транспортно-експлуатаційним станом дорожнього покриття за рахунок 
зниження собівартості перевезень: 

.грн.млн27,93)521,6681,15521,66(17,646532039,010295
)lSl(SДqNΔЕ 1

в
10

в
0ввtв




 

де Дв =365– кількість днів роботи вантажних автомобілів за рік; 
Sв0 =17,64 – вартість 1 авт-км перевезення вантажними автомобілями в існуючих умовах, 

грн.; 
Sв1=15,81 – вартість 1 авт-км перевезення вантажними автомобілями після покращання 

транспортно-експлуатаційного стану дорожнього покриття, грн. 
Визначаємо зменшення витрат на перевезення пасажирів автобусами автомобільними 

дорогами з покращеним транспортно-експлуатаційним станом дорожнього покриття за рахунок 
зниження собівартості перевезень: 

.грн.млн13,87)521,6666,14521,66(17,466531245,010295
)lSl(SДqNΔЕ 1

a
10

a
0aatа




 

aq =0,124 – частка автобусів у транспортному потоці; 
Да =365– кількість днів роботи автобуса за рік, днів; 
Saо =17,46 – вартість 1 авт-км перевезення автобусами в існуючих умовах, грн.; 
Sa1= 14,66– вартість 1 авт-км перевезення автобусами після покращання транспортно-

експлуатаційного стану дорожнього покриття, грн. 
Визначаємо зменшення витрат на перевезення пасажирів легковими автомобілями 

дорогами з покращеним транспортно-експлуатаційним станом дорожнього покриття за рахунок 
зниження собівартості перевезень: 

..68,189)521,6668,8521,66(9,8165367157,010295
)lSl(SДqNΔЕ 1

л
10

л
0ллtл

грнмлн
  



ФІНАНСИ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЕКОНОМІКА 
 

Збірник «Дороги і мости», вип. 17, 2017 109 

Визначаємо зменшення втрат економіки країни через зменшення непродуктивних втрат 
робочого часу пасажирами автобусів у результаті збільшення швидкості перевезень: 

.грн.млн66,13665327,437,04268,96
66,521

55,7
66,5211245,010295

ДСКВV
l

V
lqNΔЕ апвааа1а0

atпа










 

де Ва = 42 – середня пасажиромісткість автобуса, осіб; 
Ква = 0,7 – коефіцієнт використання пасажиромісткості автобусів; 
Сп = 43,27– оцінка однієї людино-години вивільненого часу пасажирів у результаті 

зниження часу транспортного обслуговування: для поїздок – 34,73 грн. (з урахуванням рівня 
середньомісячної заробітної плати, рекомендованої Мінрегіоном). 

Визначаємо зменшення втрат економіки країни через зменшення непродуктивних втрат 
робочого часу пасажирами легкових автомобілів у результаті збільшення швидкості перевезень: 

.грн.млн03,7165327,436,0584,06
66,521

65,98
66,52167157,010295

ДСКВV
l

V
lqNΔЕ апвааа1а0

atпл










 

Ефект від зниження втрат від ДТП 
Визначаємо ефект від зниження втрат від ДТП: 

.грн.млн96,11098,105)25,0(0,99521,661029536510П)αα(lN365Е 66
tNltNlt ДТП10ДТП    

де 365 – кількість днів у році; 
N =10295 – середньорічна добова інтенсивність дорожнього руху, авт/добу; 
l = 66,521– протяжність ділянки дороги, км; 
 0tNL  = 0,99- середня фактична або розрахункова (очікувана) кількість ДТП на ділянці 
дороги до реконструкції, ДТП/млн.авт-км; 
 = 0,25 - середня розрахункова (очікувана) кількість ДТП на ділянці дороги після 

реконструкції, ДТП/млн.авт-км; 
= 105,98 - середні втрати від однієї ДТП, тис.грн. 

  

 1tNL

П ДТП
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Ефект від зменшення негативного впливу на навколишнє середовище 
Визначаємо зменшення рівня концентрації оксиду вуглецю (у мг/м3) на висоті 1,5 м над 

крайкою проїзної частини прямолінійної горизонтальної ділянки автомобільної дороги: 

3
CO

м/мг24,017,002,1)95,01()10295076,0026,033,7(
K3K2К1ПІСЛЯ)- (K1ДKNa)0,0760,026+(7,33ΔQ




 
де Na =10295 – приведена інтенсивність руху автомобілів і автобусів з карбюраторними 

двигунами, авт/год; 
К1ДО =1 – коефіцієнт, яким враховується вплив складу транспортного потоку і його 

середньої швидкості ДО покращання транспортно-експлуатаційного стану автомобільної 
дороги; 

К1ПІСЛЯ =0,95 – коефіцієнт, яким враховується вплив складу транспортного потоку і його 
середньої швидкості ПІСЛЯ покращання транспортно-експлуатаційного стану автомобільної 
дороги; 

К2 =1,02 – коефіцієнт, яким враховується вплив поздовжнього похилу дороги (якщо 
поздовжній похил  1-3%),  

К3 =0,17– коефіцієнт, яким враховується очікуване зниження токсичності автомобільних 
викидів завдяки удосконаленню конструкції двигунів і методів їх експлуатації. 

За розрахунками обсягу викидів в атмосферу СО можна визначити обсяг викидів інших 
токсичних речовин, знаючи їх вміст в об’ємі відпрацьованих газів автомобілів (табл. 2). 

Таблиця 2 – Кількість забруднюючих речовин (%) у відпрацьованих газах 

Забруднюючі 
повітря речовини 

Кількість забруднюючих речовин (%), що викидаються двигунами на 
режимах 

холостого ходу розгону 
руху з 

постійною 
швидкістю 

гальмування 
Бензинові двигуни 

Окис кисню  2,0 2,7 3,9 
Вуглеводні 0,53 0,16 0,10 1,0 
Окисли азоту 0,003 0,1 0,065 0,02 
Альдегіди 0,003 0,002 0,001 0,03 

Дизельні двигуни 
Окис кисню Сліди 1000 Сліди Сліди 
Вуглеводні 0,04 0,02 0,01 0,03 
Окисли азоту 0,006 0,035 0,024 0,003 
Альдегіди 0,001 0,002 0,001 0,003 
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Визначаємо зменшення щорічних втрат Еекол у результаті покращення транспортно-
експлуатаційного стану автомобільних доріг: 

.грн.млн88,3908,104*521,66*1000*76,5djQ Е ijекол   
де - зменшення річного об’єму викидів автомобілями на ділянці дороги, кг; 
dj =104,08– середня вартість шкоди, якої завдає суспільству 1 кг токсичної речовини, грн. 
Ефект від створених робочих місць на період реконструкції автомобільної дороги 
Визначаємо кількість робочих місць, створених лише на період капітального ремонту  

тобто на 2020 рік: 
67,3392658

83,720089
2658

ВК Т
р   

ВТ= 720089,83 - витрати праці робітників – будівельників для виконання необхідних 
обсягів робіт, люд.год; 

8 – кількість робочих годин на добу; 
265 – кількість робочих днів на рік. 
Виходячи з розміру середньої заробітної плати в будівництві доріг визначаємо необхідні 

витрати на оплату праці робітників-будівельників: 
 
 
де ЗП = 5,5 - середня заробітна плата робітників – будівельників на місяць, тис.грн.; 
Визначаємо ефект від створених робочих місць на період реконструкції  автомобільної 

дороги: 
.грн.млн42,9)22,02,0(22,224180,22)+(0,2ВопЕ роб   

де 0,2 – коефіцієнт, що враховує відрахування із заробітної плати до 
загальнообов’язкових фондів соціального страхування; 

0,22 – коефіцієнт, що враховує розмір нарахувань на фонд оплати праці. 
Визначаємо загальний соціально-економічний ефект реконструкції автомобільної 

дороги: 

грн.млн61,61988,3996,103,7166,13668,18913,8727,93
ЕЕΔEΔEΔEΔEΔEЕ еколДТПплпалваад


  

Для визначення загального соціально-економічного ефекту за весь життєвий цикл дороги 
необхідно провести аналогічні розрахунки для інших років в 20 річному періоді з указуванням 
ставки дисконту 4,5% (табл. 3).   
  

ijQ

.грн.тис22,22418215,567,33921КЗВ рПоп 
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Виходячи з результатів розрахунків отриманого ефекту від інвестицій в реконструкцію 
автомобільної дороги М–12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка (км 77+319 – км 
143+840), визначимо показники, що необхідні для встановлення відповідності критеріям 
ефективності інвестиційних проектів, тобто показники чистої приведеної вартості (NPV), 
внутрішньої норми дохідності(IRR), дисконтованого періоду окупності(DPP) та індексу 
прибутковості(PI).  

Чиста приведена вартість (NPV) : 
грнмлнNPV .69,1194161,180630,13748   

Внутрішня норма дохідності(IRR): 
IRR = 30,3 + 8,71 (30,5 – 30,3) / (8,71+3,81)=30,4% 

Дисконтований період окупності(DPP): 
DPP=3+60,21(2-3)/(60,21+484,69)=3,89 років 

Індекс прибутковості(PI): 
6,761,1806/3,13748 PI  

Враховуючи, вищенаведені критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів, можна 
зробити висновок, що інвестиції в реконструкцію автомобільної дороги М–12 Стрий – Тернопіль 
– Кіровоград – Знам’янка (км 77+319 – км 143+840) є ефективними і виправданими, але в умовах 
фінансування дорожнього господарства, яке не дозволяє одночасно провести дорожні роботи на 
усіх ділянка автомобільних доріг, які потребують виконання таких робіт, необхідно встановити 
пріоритети виконання ремонтно-будівельних доріг робіт по різних ділянках за показником 
максимальної ефективності. Для  цього вищезазначені розрахунки необхідно провести для усіх 
ділянок доріг, що потребують виконання ремонтно-будівельних робіт і виставити їх в 
ранжований ряд, починаючи з ділянок доріг, які мають найвищі показники ефективності.  

Висновки 
Основним завданням оцінки ефективності інвестиційного проекту є встановлення 

цінності проекта, яка визначається різницею позитивних результатів та негативних наслідків. 
Враховуючи такі високі  результативні показники інвестиційного проекту, можна зробити 
висновок про високу ефективність та привабливість цього інвестиційного проекта. Проте для 
покращання ситуації з транспортно-експлуатаційним станом більшості автомобільних доріг в 
Україні в цілому, необхідно виставити черговість виконання  ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування за показником максимальної ефективності 
інвестицій. 
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УДК 624.04.4 
 

ЕКОНОМІЧІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ КАМ’ЯНИХ МУРУВАНЬ 
 

Дехтяр А.С., професор факультету архітектури  
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) 
 

Об’єктами транспортного будівництва є не тільки дороги, мости, шляхопроводи і тунелі. 
Важливою складовою галузі є також спорудження автовокзалів, автопарків, зупинок на 
автодорогах, підпірних стінок, огороджень тощо. Для цих об’єктів основним матеріалом є цегла, 
тому  відшукання економічних кам’яних мурувань –достатньо актуальна задача.  

1. Вітчизняна промисловість будівельних матеріалів – цегельні заводи окрім стандартної 
цегли з розмірами 250Х120Х65 мм наразі випускають  півторачну  цеглу висотою  88 мм і 
подвійну висотою 103 мм. Розглянемо особливості використання такої цегли. 

Півторачна цегла має об’єм  0,25Х0,12Х0,088=  0,00264  куб.м. Шар цементного розчину 
завтовшки 0,011 м на трьох бічних поверхнях цеглини має об’єм 0,00069 куб. Якщо 1 куб.м 
мурування поділити на суму цих об’ємів, отримаємо кількість 1n  цеглин півторачного розміру 

                                          1n =1/(0,00264+0,00069)=300. (1) 
Такі ж розрахунки для подвійної цеглини дають відповідну кількість 2n  
                                          2n =1/(0,00309+0,00075)=260.  (2) 
Ці результати разом з відомостями про стандартну цеглу вміщено в табл.1 

 Таблиця 1 – Варіанти цегли 
Цегла шт./ куб.м Частина в обсязі 

цегли цементного розчину 
стандартна 400 0,774 0,226 
півторачна 300 0,792 0,208 
подвійна 260 0,805 0,195 

 
Далі, виходячи з актуальних цін на будівельні матеріали (вересень 2017 року), підрахуємо 

вартість 1 куб. м мурування з цегли різних розмірів. Цеглина М150  стандартних розмірів коштує 
2,1 грн., півторачна – 2,5 грн., подвійна – 3,1 грн. Вартість 1 куб. м цементного розчину М100 
становить 699 грн. За такими цінами і даними табл.1 отримуємо  вартості 1  куб. м мурування з 
використанням  цегли різних розмірів (табл.2) 
 

Таблиця 2 – Порівняння вартості мурувань 
Цегла стандартна півторачна подвійна 
Вартість грн./ куб м 1000,7 895 946 

 
Отже, за існуючими цінами мурування з півторачної цегли на 5-11% дешевше від 

стандартної та подвійної цегли. Якщо ціни на будівельні матеріали зміняться, висновок може 
бути іншим, проте  описану тут властивість  півторачної цегли варто пам’ятати. 
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2. Наступну задачу пов’язано з оптимізацією компонентів мурування із застосування 
стандартної цегли.  Протягом останніх  80 років  для визначення міцності мурування 
використовують  емпіричну формулу Л.І.Оніщика [1] 

                                          .))2/(/(1( 121 RRbaARR   (3) 
Тут R  - міцність мурування, 1R  – міцність (марка) цегли, 2R  - кубікова  міцність 

цементного розчину, 
                                          ),`100/()100( 11 nRmRA   
величини nmba .,.  -  константи, що залежать від  типу мурування, особливостей розчину 

і т. ін. В стандартному випадку .3;25,1;3,0;2,0  nmba                         
Для цементного розчину середньої міцності .1           
Розрахунки за формулою Оніщика  показують, що міцність мурування ніколи не 

перевищує 35-40% від міцності цегли. 
Оскільки формула (3) емпірична, тобто не має теоретичного обґрунтування, цілком 

можливо її замінити іншим співвідношенням. Нижче зроблено таку спробу. 
Можна розглядати  цегляне  мурування  як двокомпонентну систему «цегла – цементний 

розчин» і поглянути на неї з точки зору теорії композитів (теорії сумішей). 
Існує величезна кількість  моделей і, відповідно, співвідношень, які за властивостями і 

кількісним вмістом складових дозволяють обчислювати і прогнозувати відповідну властивість 
композита. Найпростішою і найпоширенішою є модель Кельвіна – Фойгта, яка для 
двокомпонентної системи має вигляд  

                                          21 )1( XXX                                                                          (4) 
Тут 21,, XXX - певна властивість (міцність, густина, тепло- або електропровідність 

тощо) суміші і окремих компонентів,   – об’ємний вміст першого компонента в суміші. 
З’ясувалось,  що якщо ввести в праву частину виразу (4) множник 0,32, то обчислення за 

(4) досить близько збігаються  з обчисленнями за Оніщиком (3).В табл. 3 наведено частку від 
ділення  оцінок за Оніщиком на оцінку (4) з коефіцієнтом 0,32 для різних марок цегли і 
цементного розчину. 

 Таблиця 3.- Порівняння методів  розрахунку міцності мурування 
Міцність цегли Міцність розчину 

150 200 250 300 
100 1,06 1,01 0,96 0,90 
150 1,01 1,01 0,97 0,93 
200 0,96 0,96 0,95 0,94 

 
Наведені результати свідчать про те, що розбіжність між оцінками за обома формулами 

(3) і (4) в розглядуваній області не перевищує  декількох відсотків. 
Оскільки в муруванні з цегли обидва компоненти – цегла і розчин –  є незалежними 

змінними, теоретично можна припустити, що одну й ту ж остаточну міцність мурування можна 
отримати різними сполученнями міцностей самої цегли і цементного розчину. З практичної 
точки зору найбільший інтерес становить таке їхнє сполучення,  яке  призводить до найменшої 
вартості мурування в цілому. 
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Обидві змінні - міцності цегли і розчину (марки) змінюються дискретно, тобто існує, 
наприклад, марка цегли М100 або М150, проте немає цегли М140.  Для побудови оптимізаційної 
задачі було би зручніше  мати формульний опис безперервного змінювання  вартостей обох 
компонентів. 

Нижче за актуальними цінами побудовано лінеаризовані залежності  для цегли і для 
розчину різних марок 

                                          ,864,10057,0 11  RC   (5) 
                                             ,39803,4 22  RC   (6) 
тут 21,CC  - вартості цегли і розчину, 21, RR  – їхні міцності відповідно. Наприклад, для 

цегли М100 з (6) отримуємо 43,21 C ,  в той час як насправді має бути .40,22 C           
Далі наводимо оптимізаційну задачу: в просторі  проектування 21, RR  треба відшукати 

таку точку, щоби  за умови  заданої міцності *RR   отримати мурування найменшої вартості. 
Для кожного сполучення 21, RR  міцностей цегли і розчину перевіряється умова *RR  . Якщо 
вона виконується, проект вважається допустимим. 

Для вирахування міцності мурування залучаємо формулу (3) або практично тотожну до 
неї формулу (4), вартості обох компонентів обчислюємо за співвідношеннями (5) і (6). В просторі 
проектування 21, RR  залежність (3) має вигляд опуклої поверхні. а вимога *RR   є площина, 
паралельна до координатної площини  2,RR  (рис.1, а). Лінія їхнього перетину є дуга .def    
 

  
Рисунок 1- Графічне представлення розв’язку    . 

 
На рис.1, б представлено залежність ),( 21 RRC  вартості проекту. Через введену вище 

лінеаризацію (5), (6) залежність ),( 21 RRC  є нахиленою площиною, а вимогу *RR   
представлено циліндричною поверхнею, що  відокремлює область допустимих проектів 
(праворуч від дуги .def  на рис.1, б).  

З поданих тут геометричних інтерпретацій випливає, що  оптимальному проекту 
відповідатиме точка d  або  точка f  залежно від умов проектування. 

Для прикладу розглянемо простір проектування 20050;20050 21  RR  з 
фіксованою міцністю мурування 358 R . Оптимальним виявився проект 100;100 21  RR  
вартістю 1173C  гр./куб.м з фактичною міцністю  3,35R . 

d
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Якщо підвищити вимогу щодо міцності від 358 R  до 458 R , то оптимальним стає 
проект 150;80 21  RR  з вартістю 1331C  гр./куб.м, а фактична міцність становить 9,47R
Отже, вказане збільшення заданої міцності мурування на 28% підвищує вартість проекту на 14%. 

 
Висновок 
Подано формулювання і розв’язки  двох оптимізаційних задач для кам’яних мурувань – 

про вибір найкращого розміру стандартної цегли і про найкращу комбінацію міцностей цегли і 
цементного розчину. Наведено приклади таких розрахунків і  показано можливу економію від 
впровадження отриманих результатів. 
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 УДК 625.85 Аспекти успішного впровадження промислового гарячого ресайклінгу дорожнього асфальтобетону / Т.А. Терещенко // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 5-13 У статті розглянуто переваги технологій промислового гарячого ресайклінгу дорожнього асфальтобетону та засади їх успішного впровадження. Розглянуто також нові розробки в області нормативного забезпечення даних технологій. Ключові слова: дорожній асфальтобетон; промисловий ресайклінг; асфальтобетонна крихта; регенеровані асфальтобетонні суміші; регенерований асфальтобетон.  УДК 625.7/.8 Вдосконалення системи експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування в Україні / Безуглий А.О., Ілляш С.І., Зеленовський В.А.,  Печончик Т.І., Стасюк Б.О. // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017,  С. 14-26 У статті визначено шляхи розвитку системи управління в галузі експлуатаційного утримання автомобільних доріг в Україні. Визначено основну мету та задачі з  реформування системи. Запропоновано реалістичний механізм досягнення позитивних результатів з вдосконалення системи експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг України в сучасних умовах. Ключові слова: експлуатація автомобільних доріг, утримання мережі доріг, експлуатаційне утримання, моніторинг систем утримання, аналіз системи утримання доріг.  УДК 625.7/8 Підвищення стійкості до утворення колії асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу / М.В. Гаркуша // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 27-41 У статті розглядаються методи підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття автомобільних доріг за рахунок забезпечення конструктивних, технологічних та матеріалознавчих факторів. Ключові слова: колійність, деформація, дорожній одяг, асфальтобетонне покриття.  ШТУЧНІ СПОРУДИ 
 

УДК 624.21 
Обстеження мостів та вдосконалення критеріїв планів з обстежень / Боднар Л.П., 

Коваль П.М., Степанов С.М. // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017,  
С. 42-53 

Проведений аналіз виконання обстежень автодорожніх мостів та наповнення за їх 
результатами бази даних програмного комплексу Аналітичної експертної системи управління 
мостами. Запропоновано критерії для пріоритизації мостів при складанні планів робіт з їх 
обстеження, внесення змін щодо періодичності обстеження мостів та запровадження нового виду 
обстеження мостів. 

Ключові слова: автодорожній міст, обстеження, технічний стан, програмний комплекс. 
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МАТЕРІАЛИ 

 
УДК 625.746.5 
Аналіз світового досвіду використання люмінесцентної фарби або люмінесцентних 

композицій / Гостєв Ю.Г., Кострульова Т.Є., Фощ І.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: 
ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 54-60 

У статі розглянуті експериментальні проекти влаштування дорожньої розмітки 
люмінесцентною фарбою у Нідерландах. Наведено недоліки та переваги такого проекту. Також 
представлено проекти велодоріжок, що світиться, компанії Studio Roosegarde та польського 
центру матеріалознавства TPAQI. Велодоріжки були влаштовані матеріалом на основі 
неорганічного люмінофора з дрібнозернистою структурою. 

Ключові слова: вологість, люмінесцентна фарба, люмінофор, пігмент, світіння. 
 
УДК 625.8 
Дослідження довговічності щебенево-мастикових асфальтобетонів різних видів за 

критерієм морозостійкості / Жданюк В.К., Костін Д.Ю. // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: 
ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 61-66 

Наведено результати експериментальних досліджень коефіцієнтів морозостійкості 
щебенево-мастикових асфальтобетонів (ЩМА) різних гранулометричніх видів.  Досліджено 
вплив маркової в’язкості бітуму на морозостійкість ЩМА. 

Ключові слова: щебенево-мастиковий асфальтобетон, нафтовий бітум, властивості, 
заморожування-відтавання, коефіцієнт морозостійкості. 

 УДК 625.7/8 Метод визначення показника втоми цементобетонних зразків від дії циклічного навантаження / С.П. Возний // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017,  С. 67-72 У статті запропоновано метод виготовлення зразків-призм та методика послідовності визначення показника втоми при циклічних навантаженнях цементобетонних зразків за критерієм граничного стану розтягу при згині, що дає змогу на основі оброблених результатів із застосуванням коефіцієнта враховувати при проектуванні дорожніх одягів. Ключові слова: показник втоми, цементобетонні зразки-призми, циклічність навантаження, розрахунок дорожніх одягів, коефіцієнт міцності.  УДК 625.7 Можливості застосування регенерованих дисперсних матеріалів у неукріплених шарах основи дорожнього одягу / Т.А. Терещенко // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 73-80 У статті розглянуто ключові особливості проектування та будівництва дорожніх одягів при використанні у неукріплених конструктивних шарах асфальтобетонної крихти або подрібненого цементобетону. Ключові слова: асфальтобетонна крихта; подрібнений цементобетон, дорожній одяг, неукріплені шари основи з використанням регенерованих дисперсних матеріалів, пластичні деформації, стійкість до утворення колії.    
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УДК 627.13 Удосконалення методу визначення об’єму вологонакопичення в дорожніх конструкціях дренажними шарами / А.І. Кватадзе // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 81-88 У статті наведено вдосконалений  метод визначення об’єму вологонакопичення в дорожніх конструкціях автомобільних доріг загального користування. Використання запропонованого методу дозволить розробляти обґрунтовані заходи щодо ефективного регулювання водно-теплового режиму дорожньої конструкції. Ключові слова: дренажні системи мілкого закладання, водно-тепловий режим, опади, 
земляне полотно. 
 БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 

УДК 625.7 
Рейтинг мережі доріг державного значення за даними аварійності 2017 року  / Бондар Т.В., Нагребельна Л.П., Кононенко А.О., Беленчук О.В., Ольхова М.Ю.,  

Петрашенко О.П. // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 89-96 
Забезпечення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху є основним 

завданням діяльності дорожніх підприємств. Визначення автомобільних доріг з підвищеним 
рівнем аварійності надає можливість в умовах обмеженого фінансування ефективно  планувати 
та встановлювати черговість впровадження заходів з підвищення безпеки руху з метою 
зниження кількості жертв дорожньо-транспортних пригод. 

Ключові слова: аварійність, автомобільна дорога, безпека руху 
 ФІНАНСИ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЕКОНОМІКА 

 
УДК 625.7/.8 
Необхідність гармонізації вітчизняного законодавства з міжнародною практикою застосування проформ FIDIC / Бібик Ю.М., Бельська О.Л, Гайдукова С.Ю. // Зб. «Дороги і 

мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 97-101 
Практичну доцільність в дослідженні української нормативно-правової бази на предмет 

можливої адаптації до міжнародної практики зумовлено необхідністю застосування проформ 
FIDIC, оскільки це продиктовано умовами надання міжнародного фінансування. В даний час 
існують певні ускладнення застосування таких контрактів, що зумовлено недостатнім 
розумінням термінології, принципів і механізмів дії проформ FIDIC, що посилюється 
відсутністю офіційних перекладів на українську мову; порушенням балансу розподілу 
відповідальності й ризиків сторін при внесенні змін; недотриманням вимог українського права та невідповідністю форм звітних документів, підходів до подання вартості робіт. 

Ключові слова: проформи FIDIC, інженер-консультант, нормативно-правова база, 
міжнародна практика. 
  



 

122   Збірник «Дороги і мости», вип. 17, 2017 

 
УДК 625.7/.8 
Розроблення інвестиційних проектів як механізм ефективного використання бюджетних коштів і коштів інвесторів / Печончик Т.І., Оксюта Н.С. // Зб. «Дороги і мости», 

вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 102-114 
У статті розглянуто інвестиційний проект як механізм ефективного використання 

бюджетних коштів і коштів інвесторів та наведено найбільш вагомі ефекти від інвестицій в 
дорожню інфраструктуру для розрахунків критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів. 

Ключові слова: інвестиційний проект, бюджетні кошти, механізм. 
 

УДК 624.04.4 Економічні  особливості проектування кам’яних мурувань / Дехтяр А.С. // Зб. 
«Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 115-118 

Розглянуто  дві задачі оптимального проектування кам’яних мурувань.  Перша задача 
подає  метод вибору найкращого розміру  цеглини серед  можливих стандартних розмірів. 
Розв’язок другої задачі дозволяє вибрати найкраще сполучення міцностей цегли і цементного 
розчину. Наведено приклади розрахунків. Оцінено можливий економічний ефект від 
впровадження пропозицій. 

Ключові слова: мурування, розміри цегли, міцність розчину. 
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РЕФЕРАТЫ 
 ТЕХНОЛОГИИ 
 УДК 625.85 Аспекты успешного внедрения промышленного горячего ресайклинга дорожного асфальтобетона / Т.А. Терещенко // Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 5-13 В статье рассмотрены преимущества технологий промышленного горячего ресайклинга дорожного асфальтобетона и основы их успешного внедрения. Рассмотрены также новые разработки в области нормативного обеспечения данных технологий. Ключевые слова: дорожный асфальтобетон; промышленный ресайклинг, асфальтобетонная крошка; регенерированные асфальтобетонные смеси, регенерированный асфальтобетон.  

УДК 625.7/.8 
Совершенствование системы эксплуатационного содержания сети автомобильных дорог общего пользования в Украине / Безуглый А.А., Илляш С.И., Зеленовский В.А.,  

Печончик Т.И., Стасюк Б.А. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017,  
С. 14-26 

В статье обосновывается необходимость развития системы управления в области 
эксплуатационного содержания автомобильных дорог в Украине. Определена основная цель и 
задачи по реформированию системы. Предложен реалистичный механизм достижения 
положительных результатов по совершенствованию системы эксплуатационного содержания 
сети автомобильных дорог Украины в современных условиях. 

Ключевые слова: эксплуатация автомобильных дорог, содержание сети дорог, 
эксплуатационное содержание, мониторинг систем содержания, анализ системы содержания 
дорог.  УДК 625.7/8 Повышение устойчивости к образованию колеи асфальтобетонного покрытия нежесткой дорожной одежды / Н.В. Гаркуша// Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.:  ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 27-41 В статье рассматриваются методы повышение колеестойкости асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог за счет обеспечения конструктивных, технологических и материаловедческих факторов. Ключевые слова: колейность, деформация, дорожная одежда, асфальтобетонное покрытие.   
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 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
 
УДК 624.21 Обследования мостов и усовершенствование критериев планов по обследованиям / 

Боднар Л.П., Коваль П.Н., Степанов С.Н. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.:  
ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 42-53 

Проведен анализ выполнения обследований автодорожных мостов и наполнения по их 
результатам базы данных программного комплекса Аналитической экспертной системы 
управления мостами. Предложены критерии для приоритизации мостов при составлении планов 
обследований, внесения изменений по периодичности обследования мостов и введения нового 
вида обследования мостов. 

Ключевые слова: автодорожный мост, обследования, техническое состояние, 
программный комплекс. 

 МАТЕРИАЛЫ 
 
УДК 625.746.5 
Анализ мирового опыта использования люминесцентной краски или люминесцентных композиций / Гостев Ю.Г., Кострулёва Т.Е., Фощ И.В. // Сб. «Дороги и 

мосты». Вып. 17. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 54-60 
В статье рассмотрено экспериментальное нанесение дорожной разметки 

люминесцентной краской в Нидерландах. Приведены недостатки и преимущества такого 
проекта. Также представлены проекты светящихся велодорожек компании Studio Roosegarde и 
польского центра материаловедения TPAQI. Велодорожки были устроены материалом на основе 
неорганического люминофора с мелкозернистой структурой. 

Ключевые слова: влажность, люминесцентная краска, люминофор, пигмент, свечение. 
 
УДК 625.8 
Исследование долговечности щебеночно-мастичных асфальтобетонов разных видов по критерию морозоустойчивости / Жданюк В.К., Костин Д.Ю. // Сб. «Дороги и мосты». 

Вып. 17. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 61-66 
Приведены результаты экспериментальных исследований коєффициентов 

морозоустойчивости щебеночно-мастичных асфальтобетонов (ЩМА) разных 
гранулометрических видов. Исследовано влияние марочной вязкости битума на 
морозоустойчивость ЩМА. 

Ключевые слова: щебеночно-мастичный асфальтобетон, нефтяной битум, свойства, 
замораживание-оттаивание, коэффициент морозоустойчивости. 

 УДК 625.7/8 Метод определения показателя усталости цементобетонных образцов от действия циклической нагрузки / С.П. Возный // Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 67-72 В данной статье предложен метод изготовления образцов-призм и методика последовательности определения показателя усталости при циклических нагрузках цементобетонных образцов по критерию предельного состояния при растяжения и при изгибе, что позволяет на основе обработанных результатов, с применением коэффициента учитывать при проектировании дорожных одежд. Ключевые слова: показатель усталости, цементобетонные образцы-призмы, цикличность нагрузки, расчет дорожных одежд, коэффициент прочности. 
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УДК 625.7 Возможности использования регенерированных дисперсных материалов в неукрепленных слоях основания дорожной одежды / Т.А. Терещенко // Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 73-80 В статье рассмотрены ключевые особенности проектирования и строительства дорожных одежд при использовании в неукрепленных конструктивных слоях асфальтобетонной крошки или дробленного цементобетона. Ключевые слова: асфальтобетонная крошка, дробленный цементобетон, дорожная одежда, неукрепленные слои основания с использованием регенерированных дисперсных материалов; пластические деформации, стойкость к образованию колеи.  УДК 627.13 Совершенствование метода определения объема влагонакопления в дорожной конструкции дренажными слоями / А.И. Кватадзе // Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.:  ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 81-88 В статье приведен усовершенствованный метод определения объема влагонакопления в дорожных конструкциях автомобильных дорог общего пользования. Использование предложенного метода позволит разрабатывать обоснованные меры по эффективному регулированию водно-теплового режима дорожной конструкции. Ключевые слова: дренажные системы мелкого заложения, водно-тепловой режим, осадки, земляное полотно.  БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
УДК 625.7 
Рейтинг сети дорог государственного значения по данным аварийности 2017 года  / Бондарь Т.В., Нагребельная Л.П., Кононенко А.О., Беленчук О.В., Ольховая М.Ю.,  

Петрашенко О.П. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 89-96 
Обеспечение безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения 

является основным заданием деятельности дорожных предприятий. Определение 
автомобильных дорог с повышенным уровнем аварийности предоставляет возможность в 
условиях ограниченного финансирования эффективно планировать и устанавливать очередность 
внедрения мероприятий по повышению безопасности движения с целью снижения количества 
жертв дорожно-транспортных происшествий. 

Ключевые слова: аварийность, автомобильная дорога, безопасность движения. 
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 ФИНАНСЫ, ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИКА 
 
УДК 625.7/.8 Необходимость гармонизации отечественного законодательства с международной практикой применения проформ ФИДИК / Бибик Ю.М., Бельская Е.Л., Гайдукова С.Ю. //  

Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. –К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 97-101 
Практическая целесообразность в исследовании украинской нормативно-правовой базы 

на предмет возможной адаптации к международной практике обусловлена необходимостью 
применения проформ FIDIC, поскольку это продиктовано условиями предоставления 
международного финансирования. В настоящее время имеются определенные осложнения 
применения таких контрактов, что обусловлено недостаточным пониманием терминологии, 
принципов и механизмов действия проформ FIDIC, что усугубляется отсутствием официальных 
переводов на украинский язык; нарушением баланса распределения ответственности и рисков 
сторон при внесении изменений; несоблюдением требований украинского права и 
несоответствием форм отчетных документов, подходов к представлению стоимости работ. 

Ключевые слова: проформы FIDIC, инженер-консультант, нормативно-правовая база, 
международная практика. 

 
УДК 625.7/.8 Разработка инвестиционных проектов как механизм эффективного использования бюджетных средств и средств инвесторов / Печончик Т.И., Оксюта Н.С. // Сб. «Дороги и 

мосты», вып. 17. –К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 102-114 В статье рассмотрен инвестиционный проект как механизм эффективного использования 
бюджетных средств и средств инвесторов и приведены наиболее значимые эффекты от 
инвестиций в дорожную инфраструктуру для расчета критериев оценки эффективности 
инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, бюджетные средства, механизм. 
 
УДК 624.04.4 Экономические особенности проектирования каменной кладки / Дехтярь А.С. // Сб. 

«Дороги и мосты», вып. 17. –К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 115-118 
Рассмотрены две задачи оптимального проектирования каменной кладки. Первая задача 

описывает выбор наилучшего размера кирпича среди стандартных размеров. Решение второй 
задачи позволяет выбрать наилучшую комбинацию прочностей кирпича и цементного раствора.  
Приведены примеры  расчетов. Оценивается возможный экономический эффект. 

Ключевые слова: каменная кладка, размеры кирпича, прочность раствора. 
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ABSTRACT 
 

TECHNOLOGIES 
 UDC 625.85 The aspects of successful implementation of the hot-in-plant recycling of asphalt concrete / Tetyana Tereshchenko // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 5-13 In the article were review the advantages of technologies of the hоt-in-plant recycling of asphalt concrete and also the principles of their successful implementation. New developments in the area of normative support of such technologies also were reviewed. Keywords: asphalt concrete for road; in-plant recycling; asphalt-concrete crumb; reclaimed asphalt-concrete mixtures; reclaimed asphalt concrete  UDC 625.7/.8 Improvement of the system of maintenance of the network of highways of general use in Ukraine / Artem Bezuglіy, Sergey Illyasch, Vladimir Zelenovskii, Taras Pechonchyk,  Bohdan Stasiuk // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 14-26 The article substantiates the necessity of development of a management system in the field of maintenance of highways in Ukraine. The main goal and tasks of reforming the system are defined. A realistic mechanism for achieving positive results for improving the maintenance of the network of highways of Ukraine in the modern conditions is proposed. Keywords: milling operation of highways, maintenance of the network of roads, operational maintenance, monitoring of maintenance systems, analysis of the system of maintenance of roads.  UDC 625.7/8 Increasing the stability to the development of the asphalt concrete coating of impressive road clothing / Mykola Garkusha // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 27-41 In the article were examine methods increase of coat of asphalt coverage of highways due to providing of structural, technological and materials factors. Keywords: rutting, deformation, pavement, asphalt concrete pavement.  ARTIFICIAL STRUCTURES 
 
UDC 624.21 
Inspection of bridges and improvement of the criteria of bridges inspections schedules / 

Larysa Bodnar, Petro Koval, Serhii Stepanov // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – 
K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 42-53 

The analysis of the implementation of highway bridges inspection and filling of the database of 
the software complex of the Analytical Expert System of Bridges Management with its results was 
carried out. The criteria for determining the bridges prioritization when drawing up the inspections 
schedules were suggested, the changes regarding the periodicity of the inspection of bridges and the 
introduction of a new type of bridges inspection were proposed. 

Keywords: highway bridge, inspection, technical state, software complex. 
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MATERIALS 

 
UDC 625.746.5 Analysis of the world experience in the use of luminescent paint or luminescent compositions / Yuriy Gostev, Tetyana Kostrulova, Iryna Fosch // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 54-60 The experimental projects of application of road marking with luminescent paint in the Netherlands are presented in the article. The disadvantages and advantages of such method was give. The projects for luminous bicycle paths arrangement by Studio Roosegarde company and Polish Material science center TPAQI was also present. The bicycle paths were arrange with a material based on an inorganic luminophore with a fine-grained structure. Keywords: moisture, luminescent paint, luminophore, pigment, luminescence.  UDC 625.8 Research of durability of stone mastic asphalt concretes of different types with regard to frost resistance criterion / Valerii Zhdanyuk, Dmytro Kostin // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 61-66 The results of experimental research of coefficients of frost resistance of stone mastic asphalt concrete (SMA) of different grading are covered. Influence of viscosity of bitumen on frost resistance of SMA has been studied. Keywords: stone mastic asphalt concrete, petroleum bitumen, properties, freezing-thawing, frost resistance coefficient. 
 UDC 625.7/8 Method of determining of the factor of fatigue of cement-concrete samples under the action of cyclic load / Sergii Vozny // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 67-72 The article offers a method for making specimen prisms. It also suggests a technique for the procedure of determining the fatigue indicator, with cyclic loads applied to cement-concrete samples, by using the criterion of ultimate tensile strength during bending. Treatment of results enables using the strength factor to design road toppings. Keywords: fatigue indicator, cement-concrete prism samples, load cycling, road topping design, strength factor.  UDC 625.7 The scope of application of reclaimed disperse materials in aggregate base layers of road pavement / Tetyana Tereshchenko // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 73-80 In the article, the key points of design and construction of road pavements under circumstance of usage of asphalt concrete crumb or crushed concrete in aggregate base layers were reviewed. Keywords: asphalt concrete crumb, crushed cement concrete, road pavement, aggregate base layers from disperse reclaimed materials, plastic deformations, rutting resistance 
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 UDC 627.13 Improving the method of determining the volohanocature in the road constructions by draining layers / Alina Kvatadze // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 81-88 The article presents an improved method for determining the volume of moisture storage in road structures of public highways. The use of the proposed method will allow the development of well-grounded measures for the effective regulation of the water-thermal mode of the road structure. Keywords: drainage systems of shallow laying, water-thermal regime, precipitation, earth's canvas.  ROAD SAFETY  UDC 625.7 The rating of national roads network according to accidents in 2017 / Tetyana Bondar, Liudmyla Nagrebelna, Alla Kononenko, Olga Belenchuk, Mariya Olhova, Olexiy Petrashenko // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 89-96 Providing the safe and comfortable conditions for road users is the main task of the road enterprises. Determination of motor roads with increased level of accident rate provides the opportunity to effectively plan and establish the order of implementation of measures to improve traffic safety in order to reduce the number of victims in road accidents in conditions of limited financing. Keywords: accident rate, motor road, traffic safety 
 

FINANCE, INVESTMENT AND ECONOMICS 
 

UDC 625.7/.8 
Necessity of harmonization of domestic legislation with international practice of application of pro forma FIDIK / Yuliya Bibyk, Olena Belska, Svitlana Haydukova // Collection of 

articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 97-101 
Practical advisability in the study of the Ukrainian legal framework on the subject of possible 

adaptation to international practice is conditioned by the need to use FIDIC proforms, as this is dictated 
by the terms for the provision of international financing. Currently, there are certain complications in 
the use of such contracts due to the lack of understanding of the terminology, principles and mechanisms 
of the FIDIC proforma operation, which is exacerbated by the absence of official translations into the 
Ukrainian language; violation of the balance of responsibilities and risks of the parties when making 
changes; non-compliance with the requirements of Ukrainian law and inconsistency of the forms of 
reporting documents, approaches to the presentation of the cost of work.. 

Keywords: FIDIC contracts, consulting engineer, regulatory framework, international practice. 
 
UDC 625.7/.8 
Development of investment projects as the instrument of effective use of public and investor funds / Taras Pechonchyk, Natalia Oksyuta // Collection of articles “Roads and bridges”,  

issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 102-114 
The article deals with investment projects as the instrument of effective use public and investor 

funds and the major effects from investment in road infrastructure to calculate the criteria for assessing 
the effectiveness of investment projects. 

Keywords: investment project, public funds, instrument. 
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UDC 625.7/.8 Economic features of  brick masonry planning / Anatolii Dekhtyar // Collection of articles 

“Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 115-118 
Two problems of the optimal planning for brick masonry are considered. The first task describes 

the choice of the best size of brick among standard sizes. The solution of the second task allows to 
choose the best combination of brick strength and strength of cement solution. The examples of 
computations was presented. A possible economical effects is evaluated. 

Keywords: brick masonry, cement solution, brick sizes. 
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