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ПЕРЕДМОВА 
   

        Брегін Михайло Григорович 
     
      Директор Львівського автомобільно-

дорожнього коледжу, заслужений працівник освіти 
України, кандидат філософських наук.  

 
 
 

Шановні колеги! 
 Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній 

коледж Національного університету «Львівська політехніка»  розпочав роботу в 

плані організації інтернет-конференцій із залученням профільних ВНЗ та 

коледжів України щодо вивчення нових технологій будівництва, експлуатації та 

ремонту автомобільних доріг. 

Міністерство інфраструктури України ставить завдання формування та 

забезпечення державної політики у сфері дорожньої галузі, розробку державної 

стратегії  та програм розвитку дорожнього господарства. Прийняття Закону 

України «Про дорожній фонд» дасть можливість вирішити фінансування та 

виконання цих завдань. 

 На сьогоднішній день це завдання  державної ваги,  адже Україна – велика 

транзитна держава, через яку проходять шляхи з Європи на Близький Схід та 

Азію. 

 Необхідність виконання великого об’єму робіт з будівництва нових 

транспортних коридорів, реконструкції та ремонту доріг державного та місцевого 

значення вимагають окрім фінансових, матеріальних та технічних ресурсів, 

вагомого кваліфікованого кадрового потенціалу робітників, механіків, техніків, 

проектантів та інженерів, які володіють новими сучасними технологіями 

спорудження та ремонту автомобільних доріг. 
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 Доцільними є передбачення   у державних програмах розвитку транспортної 

інфраструктури реалізації Закону України «Про дорожній фонд»  та  заходів  

щодо  підготовки  спеціалістів, здатних їх реалізувати. 

 Організатори та учасники конференції мали змогу поділитись знаннями та 

досвідом щодо сучасних та перспективних технологій будівництва доріг та 

розвитку транспортної інфраструктури, які використовують при підготовці  

майбутніх фахівців. 

 Хочу висловити подяку організаторам конференції за належний рівень її 

підготовки та проведення і узагальнення матеріалів у даному збірнику, зокрема,  

завідувачу дорожньо-механічного відділення Чучман Ользі Ярославівні, 

викладачам Процик Ірині Михайлівні,  Гузьо Назарію Михайловичу та 

викладачам циклової комісії дорожніх дисциплін. 

 

 

            Директор коледжу                                                         Михайло Брегін 
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ПУЧИНОНЕБЕЗПЕЧНІ ДІЛЯНКИ ТА ПУЧИНИСТІ ГРУНТИ НА 
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ 

 
Науковий керівник  Тетяна Мизгіна, студент  Руслан Огер 

Харківський автомобільно-дорожній технікум, м. Харків 
 

Зростання кількості транспортних засобів і збільшення об'ємів вантажних і 
пасажирських перевезень на автомобільному транспорті неминуче веде до 
збільшення навантажень на полотно і основу автодороги. Із-за недоліків 
"типового" підходу при проектуванні і будівництві автодоріг, а також низької 
якості матеріалів і робіт, відбувається просідання і руйнування земляного полотна 
автодороги.  

Одним з негативних фізико-механічних чинників, що сприяють руйнуванню 
земляного полотна є пучиннистість ґрунтів. 

Пучиною називають деформації дорожнього одягу і земляного полотна, що 
проявляються взимку у збуренні, розтріскуванні і втраті рівності покриття, а в 
період відтавання при проїзді автомобілів в проломах дорожнього одягу, 
викликаних зниженням міцності перезволожених ґрунтів. 

Здуття відбувається через те, що волога, що міститься в ґрунті, замерзає, а, 
як відомо, лід має меншу щільність, ніж вода, і тому займає більший об'єм. 
Збільшення об'єму води при замерзанні і призводить до здуття: чим  більше води 
в грунті, тим сильніше він спучується.    

До пучинистих відносяться усі глинисті грунти: глини, суглинки і супіски. 
На відміну від піску, глина має багато пор і добре утримує в собі вологу, вода не 
просочується між найдрібнішими частками глини і не йде в глибші шари землі. 
Тому чим більшим є вміст глини, тим більше пучинистим є грунт. 

При замерзанні ґрунтових вод безпосередньо під дорожнім полотном 
відбувається значна деформація дорожнього покриття. Додатковим 
несприятливим чинником є підземні інженерні комунікації. У цих умовах термін 
експлуатації дорожнього полотна значно знижується, що спричиняє за собою 
необхідність частого ремонту. 

Пучина на дорогах виникає при одночасному поєднанні трьох чинників: 
наявності пучинистих ґрунтів; інтенсивного вологонакопичення до відносної 
вологості більше 0,75; повільного і глибокого промерзання ґрунтів під дорожнім 
одягом на глибину більше 0,5 м. За відсутності будь-якого з цих чинників пучини 
не виникають. 

До пучинонебезпечних ділянок земляного полотна слід відносити: 
 виїмки, нульові місця і насипи заввишки до 2 м при заляганні в їх основі до 

глибини сезонного промерзання пучинистих грунтів, а також різнорідних 
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(пучинистих і непучинистих) грунтів, у тому числі ділянки траси, що мають 
слабогорбистий рельєф; 

 насипи, що відсипаються пучинистими великоуламковими грунтами з 
глинистим заповнювачем на висоту менше 1 м і глинистими грунтами або 
пилуватими пісками на висоту менше 2 м; 

 виїмки в легковивітрюваних породах в умовах надмірного зволоження або 
близького залягання грунтових вод; 

 кінцеві ділянки виїмок в скельних, що дренують та інших непучинистих 
грунтах, якщо ці ділянки складені пучинистими грунтами;  

 ділянки перетину трубопроводами земляного полотна з пучинистих грунтів; 
 насипи з глинистих грунтів і насипи заввишки менше 5 м з пучинистими 

грунтами  на примиканнях до мостів і водопропускних труб; 
До грунтів, схильних до морозного здуття, відносяться: 

 глинисті грунти (глини, суглинки, супіски); 
 легковивітрювані породи (сланці, алевроліти, аргіліти, мергелі) в зоні 

активного вивітрювання; 
 грунти з глинистим заповнювачем; 
 пилуваті піски при насиченні їх водою; 
 торфи і заторфовані грунти. 

Пучинонебезпечні ділянки траси виявляються по матеріалах інженерно-
геологічних і мерзлотно-грунтових досліджень. 

Пучинонебезпечні ділянки траси необхідно, як правило, обходити. При 
неможливості обходу потрібно на цих ділянках застосовувати протипучинні 
конструкції і здійснювати заходи відповідно до справжніх Методичних 
рекомендацій. 

Для того, щоб уникнути утворення пучини, робочий шар земляного полотна 
в насипах і виїмках на глибині 1,2 м від поверхні цементобетонних і на глибині    
1 м від поверхні асфальтобетонних покриттів в II дорожньо-кліматичній зоні та  
на глибині 1 м і 0,8 м відповідно в III дорожньо-кліматичній зоні повинен 
складатися з непучинистих або слабопучинистих ґрунтів. На тих ділянках доріг, 
де ці вимоги не витримані і встановлено утворення пучини, необхідно вжити 
заходи по заміні пучинистого грунту непучинистим або поліпшити властивості 
грунту. 

Найбільш кардинальними і в той же час дорогими способами ліквідації 
пучини є заміна пучинистого грунту і матеріалу дренуючого шару, застосування 
заходів по посиленню земляного полотна на глибину 0,5 - 0,6 м під проїжджою 
частиною дороги. Ці заходи можливо застосовувати у випадках, коли інші 
способи не дають необхідного ефекту. Для заміни використовуються піски 
необхідного гранулометричного складу з коефіцієнтом фільтрації не менше          
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2 м/добу. Ефективність роботи дренуючого шару на таких ділянках збільшують за 
рахунок застосування прошарків з нетканих матеріалів завтовшки не менше 4 мм і 
коефіцієнтом фільтрації 50 м/добу і більше. 

Заміну пучинистого грунту земляного полотна в насипах розпочинають зі 
зняття рослинного шару з узбіч і укосів. Потім руйнують і пошарово знімають 
дорожній одяг і транспортують матеріали в штабелі або на місце переробки. Після 
цього розпушують верхній шар насипу розпушувачами на базі бульдозерів або 
екскаваторів, бульдозерами або скреперами знімають грунт і переміщають його у 
відвал або навантажувачами вантажать в транспортні засоби і переміщають до 
місця укладання автотранспортом. Дренуючий грунт доставляється самоскидами з 
кар'єру і пошарово відсипляється з ущільненням до робочої відмітки. 

Основним завданням при ліквідації пучини або по попередженню їх 
утворення на автомобільних дорогах, що реконструюються, являється 
застосування заходів, що забезпечують відведення води від земляного полотна, 
осушення його ґрунтів, обмеження або припинення доступу поверхневих і 
ґрунтових вод в робочий шар. 

Для відвертання можливості виникнення деформацій земляного полотна на 
ділянках з пучинистими ґрунтами в основі насипів і у виїмках рекомендується 
застосовувати: 
 заміну пучинистих ґрунтів дренуючим матеріалом на частину або на повну 

глибину сезонного промерзання-відтавання основи; 
 укладання теплоізоляційних покриттів для відвертання сезонного 

промерзання пучинистих ґрунтів; 
 планування основи низьких насипів при слабогорбистому рельєфі 

місцевості, а також досить надійне відведення поверхневої води і осушення 
ґрунтів основи за допомогою канав, кюветів, лотків, дренажів. 
У дорожньому будівництві настає час інноваційних матеріалів і технологій. 

Новим напрямом у будівництві автодоріг є застосування геосинтетичних 
матеріалів, що мають високі показники міцності, довговічність і надійність. 
Одним матеріалом можна добитися рішення декількох завдань, при цьому 
дотримуючись високої якості виконуваних робіт.  

Геосинтетичні матеріали – клас будівельних матеріалів, як правило, 
синтетичних, таких, що постачаються в складеному компактному виді (рулони, 
блоки, плити та ін.), забезпечених документами відповідності, призначених для 
створення додаткових шарів (прошарків) різного призначення (тих, що армують, 
захисних, дренуючих, гідро ізолюючих,тепло ізолюючих) в основі земляного 
полотна, в самому земляному полотні, в дорожньому одязі, що включає наступні 
групи матеріалів: геотекстильні, георешітки, геомембрани, геокомпозити, 
геооболонки, геоелементи, геоплити. 
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Георешітка – плоский рулонний матеріал з осередками лінійних розмірів від 
1 см і завтовшки до 2 мм (геосітка)  або такий же тонкий матеріал завтовшки         
2 - 30 мм, який виконує переважно армуючі функції або об'ємний матеріал з 
осередками заввишки від 3 см, що постачається у вигляді блоків шарів із 
складеними осередками (просторова георешітка). 

Гідроізоляція автодоріг і аеродромів геомембраною – це така технологія, 
яка дозволяє уникнути дренування води між шарами дорожнього одягу, що 
запобігає появі морозного пучення ґрунту, коли асфальтобетон розривається 
зсередини дорожнього покриття. Геомембрана є гідроізоляційним шаром, для 
відвертання попадання води з ґрунту в шари дорожнього одягу. 

 

 
а)                                     б) 

Рис.1. Використання геосинтетичних матеріалів: 
а) використання геосинтетичних матеріалів із поліпропілену; 

б) використання георешітки. 
Вибір протипучинних заходів на дорогах, що реконструюються, повинен 

здійснюватися на основі техніко-економічного аналізу їх ефективності. 
Порівнювані заходи повинні намічатися на основі вивчення причин, які призвели 
до пучиноутворення. У всіх випадках протипучинні заходи повинні 
супроводжуватися зміцненням узбіч, що запобігає просочуванню через них води в 
основу дорожнього одягу. 

Проектування протипучинних заходів вимагає глибокого вивчення причин 
виникнення перезволоження і промерзання ґрунтів. Одноразове зовнішнє 
обстеження пучинистої ділянки, що не супроводжується інженерно-геологічними 
дослідженнями, не завжди може привести до правильної оцінки. Іноді утворення 
пучини буває пов'язано з несприятливим розташуванням ґрунтів в тілі земляного 
полотна, наприклад, наявністю оточених водонепроникними ґрунтами піщаних 
лінз, в яких може скупчуватися вода. 

У найбільш складних випадках доводиться розробляти проекти на основі 
детальних інженерно-геологічних обстежень. Усунення пучинистих ділянок, 
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пов'язаних із зволоженням ґрунтовими водами, вимагає детального і глибокого 
вивчення гідрогеологічних умов і виявляється ефективним лише при проведенні 
досить капітальних заходів. 
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         2. Иванов Н.Н.: О причинах появления пучин. В книге: Пучины на 
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Вступ. Дорожнє господарство України переживає сьогодні складний етап 
розвитку, коли в умовах обмеженого фінансування від переважаючого раніше 
будівництва доріг, головна увага поступово і неухильно переміщується до 
експлуатації доріг, ремонту та реконструкції з підвищенням їх технічного рівня та 
транспортно-експлуатаційного стану [5].  

 Важливий фактор, який впливає на надійність і довготривалість 
експлуатації автомобільної дороги є функціонування земляного полотна та 
дорожнього одягу в періоди значного перезволоження. При недостатньому 
дренажі ґрунтами земляного полотна вологи, що звільнилася при відтаванні 
мерзлих ґрунтів та від опадів може призвести до швидкого руйнування дорожньої 
конструкції в цілому, якщо водовідвід не забезпечений належним чином. 
Наслідки проблеми перезволоження автомобільних доріг обумовлюють 
погіршення якості дорожнього покриття та зменшують терміни експлуатації 
відремонтованих покриттів.  

 Норми проектування автомобільних доріг при призначенні конструкцій 
земляного полотна і дорожнього одягу починаються з дорожньо-кліматичного 
районування.  В  основі  дорожньо-кліматичного районування зазначені умови 
зволоження; температурний режим повітря в різні пори року; товщина снігового 
покриву і глибина промерзання [1]. 

 Основним завданням при реконструкції і ремонті автомобільних доріг є 
виявлення факторів, які призвели до втрати якісних показників дорожньої 
конструкції. 

 Найбільш актуальною є проблема покращення властивостей земляного 
полотна насипів, які були споруджені із слабких ґрунтів (з вмістом глинистих 
частинок та чорнозему).  

 Територія Кіровоградської області характеризується ґрунтами: в  північних 
районах – важкосуглинистими, в південних районах переважають – 
легкосуглинисті, а в Придніпров'ї – легко- та середньосуглинисті [3].  

 Дорожні одяги можуть мати різноманітні поперечні профілі: безкоритний, 
серповидний, коритний та напівкоритний, але більшість існуючих автомобільних 
доріг Кіровоградської області були побудовані влаштовуючи коритний профіль 
дорожнього одягу з напівприсипними узбіччями, що має ряд переваг та недоліків, 
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одним із яких –  це недостатній дренаж води через узбіччя, яка збирається в 
основі дорожнього одягу і перезволожує земляне полотно. 

 На вологість земляного полотна впливають також рельєф, рослинність, 
вітер та інші фактори. 

 Постановка проблеми. Найбільш актуальною проблемою в дорожньому 
будівництві є виникнення деформацій та руйнування покриттів  дорожніх  одягів.  
Зазвичай  найбільшої  уваги  приділяють технології влаштування шарів 
дорожнього одягу та впливу навантажень, а також інтенсивності руху 
транспортних засобів.  Більшість наукових статей висвітлюють досягнення вищої 
якості автомобільних доріг з використанням  цементобетонних покриттів, які є 
більш стійкішими до великих навантажень при будівництві на слабких ґрунтах. 
Але значний вплив  на виникнення деформацій та руйнувань дорожнього одягу 
дає перезволоженість та недостатня щільність земляного полотна. 

 Мета даної роботи провести аналіз стану автомобільної дороги та виявити, 
які чинники впливають на її якість, а також визначити шляхи покращення стану 
дорожньої конструкції та здешевлення робіт.  

 Основна частина. Характеристика причин деформацій проводилася на 
основі визначення фізико-механічних характеристик ґрунту земляного полотна 
автомобільної дороги. Виконавши огляд дорожньої конструкції було визначено 
найбільш деформовані місця і виконано відбір проб для проведення  випробувань 
в лабораторії. Проби відбиралися в двох характерних місцях та в трьох точках 
(праворуч, вісь, ліворуч), відповідно до  перпендикулярної осі автомобільної 
дороги.  Дані зразки бралися в робочому шарі земляного полотна на глибині      
8,0 – 9,0 см [2].  

 Як показано на рис. 1, більшість деформацій, які виникли в процесі 
експлуатації – це вибоїни та колійність дорожнього покриття, в межах яких 
спостерігається скупчення води.  

 
Рис. 1.  Деформації на автомобільній дорозі. 

 Визначити різновид ґрунту у відібраних зразках дуже складно, тому що за 
довгий період експлуатації відбулося змішування з мінеральними матеріалами 
основи конструкції дорожнього одягу, укріплених ґрунтів узбіч і таке ін.  
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 Оскільки вологість є одним з найбільш важливих факторів, що суттєво 
впливають на деформаційні характеристики ґрунтів земляного полотна та, 
відповідно, всієї конструкції дорожнього одягу, а також, спираючись на дані 
науковців, можна констатувати, що підвищена вологість ґрунтів збільшує 
схильність деформацій до десяти разів. Тому питання оцінки вологості ґрунтів є 
надзвичайно актуальним, а дану властивість можна визначити найбільш точно в 
існуючих конструкціях земляного полотна [4]. 

 Результати з визначення вологості відображені у графіку залежності, а 
також наведені у таблиці 1. 

         
Таблиця 1 

Результати випробувань проб ґрунту 
Місце 
взяття 
проб 

Об’ємна маса 
вологого 

ґрунту,  г/см3 

Об’ємна маса 
скелета ґрунту, 

г/см3 

Вологість 
ґрунту, % 

Оптимальна  
вологість, % 

Коефіцієнт 
ущільнення 

право 1,71 1,39 23,00 18,5 0,82 
вісь 1,67 1,34 24,50 18,5 0,79 
ліво 1,73 1,43 21,20 18,5 0,85 

право 1,72 1,40 22,90 18,5 0,84 
вісь 1,72 1,39 23,70 18,5 0,84 
ліво 1,72 1,39 23,70 18,5 0,84 

Всі взяті проби ґрунту перезволожені та не мають потрібного коефіцієнту 
ущільнення, в результаті чого не забезпечується необхідна стійкість та несуча 
здатність дорожньої конструкції. 

 Висновки: таким чином,  враховуючи дані лабораторних досліджень, для 
покращення функціонування дорожньої конструкції, а також для запобігання 
утворення деформацій після реконструкції та ремонту автомобільної дороги, 
необхідно виконати деякі конструктивні заходи, які б забезпечили 
довготривалість експлуатації автомобільної дороги. Адже сучасна інтенсивність 
руху та навантаження від коліс вантажних транспортних засобів, а також  умови 
складної фізико-механічної характеристики ґрунтів призводять до неякісного 
функціонування конструкції земляного полотна, а саме дренажу води. Також в 
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умовах сучасного будівництва основною із вимог до технологічних рішень є 
здешевлення робіт. Тому повна заміна верхніх шарів дорожнього одягу і 
будівництво додаткового дренуючого шару в основі дорожнього одягу на всю 
ширину земляного полотна, враховуючи узбіччя, є невигідною, так як додатково 
включаються витрати на демонтаж узбіччя та старого дорожнього одягу.  

 Отже, основна причина перезволоження земляного полотна – це 
недостатній дренаж води через узбіччя автомобільної дороги, тобто вода 
збирається в основі конструкції дорожнього одягу (рис. 2). На це впливає ряд 
факторів, одні з яких – це будівництво коритного профілю дорожнього одягу та 
використання ґрунтів, що не є дренуючими. Враховуючи всі умови, необхідно 
виконати видалення ґрунту узбіч для заповнення їх дренуючими мінеральними 
матеріалами, що покращить відвід води від конструкції дорожнього одягу і 
забезпечить вологість ґрунту близьку до оптимальної. 

 
Рис. 2. Перезволоження земляного полотна 

 
Рис. 3. Схема влаштування дренажів узбіччя 
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МОДЕЛІ ДЕГРАДАЦІЇ ПОКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ 
 

 Викладач Андрій Пенгрин  
Надвірнянський коледж Національного транспортного університету, м. Надвірна 

 

Основною метою використання моделей деградації покриття є визначення 
терміну виконання наступного ремонту або реконструкції дороги. Одним із 
перших класифікував моделі прогнозування стану покриття на основі його 
деградації Mahoney (1990 р.). Проте, ця класифікація має посилання на більш 
ранню роботу Lytton (1987 р.) [1] (таблиця 1). 

                                                                                                            Таблиця 1 

Класифікація моделей прогнозування стану покриття 
 Детерміновані   Ймовірнісні  

Першочергового Структурні Функціональні Пошкодження Криві Моделі перехідного 
реагування    ЖЦ процесу 

Відхилення Покриття Індекс PSI Основані на  Марков- Напів- 
показників Стан Рівень безпеки еквівалентному  ські марков- 
Деформації Деградація навантаженні   ські тощо   

Питоме      
      

навантаження       
 
Згідно цієї класифікації моделі прогнозування стану покриття можуть бути 

або детермінованими або ймовірнісними. Детерміновані моделі прогнозують 
середні значення експлуатаційних показників покриття. На противагу цьому, 
імовірнісні моделі можуть прогнозувати не тільки середні значення, а й розподіл 
цих значень. 

У своїх роботах Mahoney припускає, що час до руйнування дорожнього 
покриття є випадковою змінною. Відмова відбувається, коли будь-який з 
показників пошкодження перевищує своє порогове значення. Ймовірність того, 
що показник пошкодження перевищує допустимий поріг визначається за 
формулою: 

Pr[d≥H]=1-Ф(H-µ/σ)                                          (1) 
де Ф – це стандартний нормальний розподіл; 
μ і  - очікуване значення і стандартне відхилення рівня і-го пошкодження, 
відповідно; 

H – порогове значення для пошкодження 
d

 . 
  За допомогою моделей деградації покриття дороги можна виділити 

наступні періоди: проектний період – це проміжок часу від 10 до 20 років; період 
для аналізу – це проміжок часу, для якого проводиться аналіз  економічної 
ефективності різних варіантів стратегій ремонту і утримання. 
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Ralf Haas у своєму дослідженні (2003 р.) згрупував більшість моделей 
прогнозу експлуатаційних якостей в такі класи: емпіричні, механіко-емпіричні та 
ймовірнісні моделі деградації стану елементів доріг [2]. Зазначені моделі були 
покладені в основу формування систем управління станом доріг, таких як, 
наприклад, Pavement Management System (PMS), Highway Designand 
Maintenance Standards Model (HDM) [3]. 

Вітчизняним науковцем, Б.С. Радовським, було описано модель деградації 
дорожнього покриття на основі капітальності конструкції, якості будівництва і 
властивостей матеріалів (рис.1) [4], що базується на випробуваннях дорожнього 
одягу на полігоні Американської Асоціації державних дорожніх службовців 
(AASHO), які стали основою для функціонування Pavement Management System 
(PMS). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зміна експлуатаційного стану дороги з часом 
Криві на рис.1 побудовані за формулою: 

(2) 
де РСІ (t) – показник експлуатаційного стану покриття;  
Ф(х) – інтеграл  ймовірності; 
t – час, після закінчення якого визначається цей показник; 
T – час до зниження первісної оцінки вдвічі, залежний від конструкції дорожнього 
одягу, природних умов її роботи і інтенсивності руху, приведеної до 
розрахункового осьового навантаження; 
b – постійна, що характеризує опір матеріалу повторним навантаженням;  
с – коефіцієнт варіації, що характеризує розкид запасу міцності щодо його 
середнього значення. 
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Згідно досліджень Б.С. Радовського, прийняття рішення про вид ремонту 
залежить від експлуатаційного стану покриття, а при прогнозуванні зміни стану 
дорожнього одягу в часі слід виходити з закономірностей поведінки дорожньо-
будівельних матеріалів при повторних навантаженнях, так як всі види 
пошкоджень обумовлені багаторазово повторюваними силовими або 
температурними впливами. 

В Україні на основі моделей С.С. Кизими для прогнозування стану 
покриття була розроблена Система управління станом  покриття (СУСП), 
програмну реалізацію якої  виконав О.П. Канін. Запропоновані моделі               
С.С. Кизими базуються на чітко визначених, детермінованих вихідних даних і не 
враховують їх можливу випадковість [5]. За допомогою трьох методів, 
використовуваних в СУСП (аналітичного, графічного і графоаналітичного), 
можна визначити коли і який ремонт потрібно проводити або ж виконувати 
реконструкцію. 

Слід зазначити, що всі вище згадані методи використовуються тільки для 
асфальтобетонних покриттів. Тобто в них не враховується проблема деградації 
більшості елементів дороги, також ці моделі не використовуються для жорстких 
дорожніх одягів. 

Останнім часом під керівництвом О.П. Каніна були виконані розробки з 
удосконалення СУСП з урахуванням закордонного досвіду і тенденцій розвитку 
дорожнього господарства [6-7]. Проте, ці дослідження ще незавершені, не 
повністю враховують вплив якісних характеристик матеріалів покриття на 
міжремонтні терміни і практично не використовуються на практиці в дорожній 
галузі через ряд причин (брак коштів, законодавчі перепони й недосконалість 
нормативно-правової  бази та ін.). 

Висновки: застосовані в Україні моделі деградації покриття автомобільних 
доріг, на жаль, не враховують багатьох параметрів, які пов’язані з якістю 
використовуваних матеріалів та контролем якості укладання шарів дорожнього 
покриття, що є важливим при визначенні часу виконання і виду ремонтного 
заходу. Внаслідок збільшення осьового навантаження автомобіля прямо 
пропорційно збільшується і навантаження на покриття, яке не розраховане на такі 
швидкі темпи зростання, і тому воно починає швидше руйнуватись, термін до 
ремонту зменшується, а, отже, метод розрахунку часу до наступного ремонту, 
який був використаний, себе не виправдає. 

Отже, виникає необхідність удосконалення існуючих моделей деградації 
покриття з урахуванням якісних характеристик використовуваних матеріалів. 
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ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ 
І МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Викладач  Володимир Смик 
Надвірнянський коледж Національного транспортного університету, м. Надвірна 

 

Що таке довговічність дорожнього одягу? На це питання важко дати 
вичерпну відповідь. Після введення дороги в експлуатацію, порушення 
початкового стану дорожнього одягу відбувається поступово під дією повторних 
навантажень і природних факторів. При цьому, в термінах теорії надійності, 
«відмова» конструкції не є чітким ні в часі, ні за ознаками руйнування. 

Розглянемо конкретний приклад. Одну поперечну тріщину на 1 км довжини 
дороги, очевидно, не можна вважати відмовою конструкції. А 10 тріщин? Мабуть, 
і 10 поперечних тріщин на 1 км – це ще далеко не відмова. А 100 тріщин? Ось тут 
уже можна вважати, що вода, проникаючи через ці тріщини, призведе до 
швидкого руйнування всієї конструкції. 

Інший приклад: на поверхні асфальтобетонного покриття в жарку пору року 
з'явилася колія глибиною 10 мм. При цьому її поява, як це часто буває, не 
супроводжувалася виникненням тріщин. Здатність конструкції розподіляти тиск 
на ґрунт  не змінилася. Проте, така колія при її заповненні водою призводить до 
затискання води між шиною і покриттям, зменшення тертя між ними, подовження 
гальмівного шляху і до втрати керованості автомобілем. При певних показниках 
інтенсивності руху та природних умовах її появу можна вважати відмовою 
конструкції дорожнього одягу. 

У зв'язку з нечіткістю критеріїв відмови поняття про термін служби 
покриття важко сформулювати. В американських «Рекомендаціях з проектування 
асфальтобетонних покриттів вулиць і доріг» (1991 р.) використовуються поняття 
«проектний період» і «аналізований період» [1,с.25]. Проектний період – це 
проміжок часу (скажімо, 10-20 років), для якого оцінюється сумарне число 
проїздів автомобілів, необхідне число смуг проїжджої частини і розраховується 
товщина шарів. Мається на увазі, що до кінця цього періоду можуть знадобитися 
ремонтні заходи, наприклад, укладання шару підсилення. 

Аналізований період – це час, для якого проводиться аналіз економічної 
ефективності різних варіантів стратегії будівництва, ремонту і утримання. Він 
повинен включати, що найменше, один капітальний ремонт. Його вибирають так, 
щоб він був менше того періоду, через який можна очікувати радикальних змін в 
технології будівництва доріг, і більше проектного періоду не менше, ніж в          
1,5 рази (наприклад, 30-40 років). При цьому враховується залишкова вартість 
дорожнього одягу до кінця періоду аналізу. Що ж стосується «терміну життя» 
дорожнього одягу, то, як зазначається в «керівництві», він може продовжуватися 
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необмежено за рахунок ремонтів і посилення. Щоб судити про порівняльну 
ефективність різних технологій, використовують поняття про «вартості життєвого 
циклу» в межах періоду аналізу [2, с.98]. 

Відповідно до цього, нижче спочатку розглядаються деякі конструкції і 
технології, застосовувані в США для підвищення довговічності дорожнього 
одягу, а потім оцінюється їх ефективність з точки зору вартості  життєвого  циклу. 

Незвичайні конструкції дорожнього одягу були побудовані недавно в 
Каліфорнії на між штатній  Фрівей I-710. Ця дорога є найкоротшим шляхом, що 
з'єднує великі  порти Лонг-Біч і Лос-Анджелес із залізничними складами в            
м. Лос-Анджелесі, і тому рух на ній вважається найважчим в штаті Каліфорнія. 

Старий дорожній одяг, який прослужив 50 років, складався з щебеневої 
основи товщиною 30 см; щебеню, укріпленого цементом, товщиною 10 см і 
цементобетонного покриття товщиною 20 см з деформаційними швами без 
сталевих стрижнів в швах стиснення. В останні п’ять  років інтенсивність руху 
різко зросла. Вона становить 164 тис. автомобілів на добу в робочі дні тижня і   
122 тис. автомобілів у вихідні (при цьому частка важких вантажних автомобілів і 
автопоїздів становить 13%). Старе покриття мало численні поперечні, поздовжні і 
кутові тріщини і зробилося нерівним. Знадобилося реконструювати шести 
смугову ділянку протяжністю 4,4 км (всього 26,4 км проїжджої частини) 
життєвого циклу. 

Пропозиції по конструкції дорожнього одягу і технології будівництва 
розробляла група фахівців з Каліфорнійського університету в м. Берклі під 
керівництвом професора К. Монісміта. Каліфорнійський департамент транспорту 
сформулював завдання наступним чином: 

1. Технологія будівництва повинна бути такою, щоб тривалість перерв в 
експлуатації дороги була мінімальною, в зв'язку з цим вона повинна мати 
асфальтобетонне покриття. 

2. Конструкція повинна задовольняти високі вимоги щодо рівності, безпеки 
руху та рівня  транспортного шуму. 

3. Протягом принаймні 30 років ремонтні заходи повинні торкатися лише  
верхнього  тонкого шару. 

Реконструйована ділянка складалася з двох відрізків (обидва по 6 смуг, по 3 
смуги в кожному напрямку). На одному з них, протяжністю 2,8 км, геометричні 
елементи дороги допускали підвищення позначки поверхні покриття (тут старий 
дорожній одяг не видаляли, а влаштовували новий поверх нього). На іншій 
ділянці протяжністю 1,6 км, позначку покриття не можна було підвищити і старий 
дорожній одяг необхідно було видалити. 

Розрахункова кількість проїздів за проектний період 30 років склала          
200 млн. осей,  приведених до навантаження 82 кН. Це рівноцінно приблизно       
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85 млн. 10-тонних (100 кН) осей, прийнятих за розрахункове навантаження в 
Росії. На ділянці протяжністю 1,6 км старий дорожній одяг зруйнували і 
прибрали, включаючи частину земляного полотна до глибини 62,5 см. Була 
запропонована нова конструкція дорожнього одягу (рис. 1) і  детально 
розрахована  на основі теорії шаруватих систем.  

 
Рис. 1. Конструкції дорожнього одягу І-710 

 
Обчисливши напруги в шарах, асфальтобетонні зразки піддавали 

випробуванням повторними навантаженнями і прогнозували поведінку шарів в 
експлуатації. Конструкція дорожнього одягу має незвичайну будову, яка включає: 

- верхній шар покриття з високопористого  дренуючого асфальтобетону на 
гумобітумному в'яжучому,  товщиною 2,5 см. Цей шар повинен 
забезпечити високі зчіпні властивості покриття і низький рівень 
транспортного шуму. Шар слід періодично замінювати, в середньому для 
США – через 7-8 років, на даному об'єкті можна очікувати близько 5 років. 

- другий шар покриття, товщиною 7,5 см. Він повинен гарантувати 
високий опір накопиченню залишкових деформацій. Для суміші обраний 
бітум PBA-6A, модифікований полімером. Після штучного старіння в 
тонкій плівці він характеризується дуже високою в'язкістю – при 60 °С 
більше 10000 Пуаз (1000 Па•с) і розтяжністю при 25 °С не менше 60 см. 
Склад асфальтобетонної суміші підібраний так, щоб повітряна пористість 
становила 7%. 

- третій асфальтобетонний шар, товщиною 15 см. Відіграє провідну 
роль у розподілі тиску від колеса на ґрунт земляного полотна. Для нього 
обраний теж вельми в'язкий бітум марки AR-8000, який має при 60 °С 
в'язкість 8000 ± 2000 Пуаз після штучного старіння в тонкій плівці при 
розтяжності не менше 75 см. Пористість асфальтобетону  -  7%. 
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- четвертий (нижній) асфальтобетонний шар,  товщиною 7,5 см. 
Виготовлений на тому ж бітумі марки AR-8000 з щільної суміші 
(пористість 3%). Він потрібний, щоб краще сприймати розтягуючі напруги 
і протистояти втомі при дії повторних навантажень. Саме тому цей шар 
містить більше бітуму (5,2 %), ніж інші, і має найменшу пористість. 

Таким чином, кожен шар відіграє цілком певну роль. Матеріал другого 
шару випробовували в лабораторії на зрушення повторюваними навантаженнями 
при температурі 50 °С, що відповідає глибині його розташування. Прогнозована 
глибина колії через 30 років – 12,5 мм. Матеріал нижнього шару випробовували 
на втому повторними навантаженнями при напруженннях, очікуваних від 
транспортних засобів, і підібрали суміш так, щоб в ньому не виникали тріщини. 
Оригінальність конструкції полягає в тому, що її нижній шар містить більше 
в'яжучого, ніж інші шари. Зауважимо, втім, що така ж ідея висловлювалася в 
1970-1980   роках     в  роботах    А.О. Саллі, а також А.Е. Мерзликина  і             
Б.С. Радовського та була реалізована в Росії А.Е. Мерзлікіним на ділянці кільцевої 
дороги в м. Казань при будівництві шаруватого основи з цементогрунту. 

На ділянці протяжністю 2,8 км старе цементобетонне покриття розкололи 
скиданням сталевий плити, потім взяли в облогу важким тягарем, поклали для 
переривання  тріщин прошарок з полімерної тканини, просоченої бітумом (з 
«захисним шаром» з асфальтобетону під нею), а поверх неї влаштували дорожній 
одяг, загальною товщиною 22,5 см на основі ретельного аналізу її напруженого 
стану.  Всі роботи були виконані за 8 перерв в русі по вихідних днях. Кожна 
перерва тривала 55 годин: з 10 години вечора в п'ятницю до 5 годин ранку в 
понеділок. Будівництво ділянки обійшлося в 19 млн. доларів. 

Висновки: на підставі аналізу закордонного досвіду підвищення 
довговічності дорожнього одягу, збільшує термін його експлуатації та показники 
за рахунок підсилення конструкцій. Надійність дорожнього одягу в Україні 
залежить від якості матеріалів і нормативного навантаження транспортного 
засобу. Поверхневі деформації покриття не зменшують його довговічність, а 
тільки знижують його якість. Прогнозуючи довговічність дорожнього одягу,  
враховуємо не тільки запроектовану конструкцію, але і якість матеріалів. 
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД  БУДІВНИЦТВА  АВТОМОБІЛЬНИХ 
ДОРІГ 

 

Науковий керівник Алевтина Овчаренко, студент  Антон Гаврилов  
Харківський  автомобільно-дорожній технікум, м. Харків  

 

Досвід європейських країн показує, що розвиток дорожньої галузі  та 
транспортної  інфраструктури визначає інтенсивність економічних відносин і є 
однією з найважливіших умов для розвитку економіки країни.  

Важливим досягненням закордонного дорожнього будівництва є автобани, 
які призначені для швидкісного руху транспортних засобів і мають однорівневі 
пересічення  з іншими дорогами. В Німеччині подібні швидкісні автотраси 
називаються Autobahn, у США - Highway,  в Китаї швидкісні дороги 
інтернаціонально позначаються Expressway.  

 Дороги  в Сполучених Штатах не ремонтуються протягом десятиліть, і не 
тому, що вони не мають часу, а просто тому, що немає необхідності. Багаторівневі 
розв'язки і нескінченні шосе, починаючи з 1951 року, найчастіше зроблені з 
бетону. На відміну від на асфальту, бетон є більш міцний, довговічний  і при 
цьому,  менше піддатливий навантаженням. Але його укладання набагато 
складніше, як і ремонт.  До того ж, якщо рух транспорту по асфальтобетону  може 
бути відкритий вже через  вісім годин після укладання, то бетону для цього 
необхідно  декілька місяців. Але результати роботи повністю виправдовують всі 
очікування. 

Дороги в США класифікують на наступні групи: Interstate Highways  
(позначаються індексом I), US Highways  (US), State Highways  (в цьому випадку -  
TX),  FM roads (FM, тобто Farm to Market), Local roads  (ця група включає такі 
дороги, як Road (Rd), Avenue (Ave), Junction (Jct) та інші). Всі автомагістралі, 
індексовані як I і US, зроблені з бетону. Це пов'язано з тим, що саме по цих 
дорогах рухається самий найбільший  потік як автомобілів, так і вантажів. 

Розглянемо, як же будують бетонні дороги американські будівельники. 
Перший етап будівництва дороги – підготовчий. Коли проект майбутньої 

дороги погоджено, необхідно вирішити питання: як забезпечити  потік 
автомобілів так, щоб не було заторів. З цією метою створюються  тимчасові смуги 
на узбіччях (часто асфальтобетонні). Без забезпечення пропускної здатності в      
30 % від початкового показника, дорогу для ремонту не закриють. 

Щоб зекономити час і зусилля, часто смуги ремонтують по черзі: спершу 
роблять одну частину дороги, а потім на свіже полотно пускаються  транспортні 
потоки, а старе покриття демонтується. 

Обов'язковою є наявність на таких   дорогах  знаків, щитів, фішок, 
інформаційних плакатів, які попереджують водія про проведення ремонтних 
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робіт. Також повинна бути нанесена тимчасова розмітка. Якщо дорога швидкісна, 
то обов’язково встановлюються бордюри, щоб не переривати потік автомобілів  
на швидкості 100 км/год. 

Також необхідно  пам'ятати, що штрафи за порушення правил на ділянках 
ремонтних робіт збільшені  в два рази  по відношенню до звичайних. І тільки 
після того, як все огороджено, встановлені знаки та нанесена розмітка, 
починається сам процес будівництва дороги. 

Підготовка основи дороги –  другий етап будівництва. Цей етап починається 
з того, що видаляється приблизно до  одного метра порід або знімається старе 
покриття дороги. Після цього укладають «подушку» для дороги. Для цього 
можуть бути  використані гравій, глина, пісок.  Паралельно виконується 
будівництво всіх необхідних комунікацій. Важливо відзначити, що кожен шар 
ретельно поливається водою і хлоридом кальцію. Шари основи перемішуються 
бульдозерами, щоб прибрати зайву вологу і втрамбовуються. 

Коли «подушка»  повністю  готова, на неї кладуть   асфальтобетон, 
товщиною близько 5-7 см. Асфальт  під бетоном служить  своєрідним 
амортизатором та шаром гідроізоляції. Це забезпечує максимальну стійкість  
полотна до просідання  і,  як наслідок,  знижує ризик утворення тріщин. 

Коли «подушка» і  «асфальтний прошарок» готові, можна  приступати до 
наступного етапу – монтажу арматурного каркасу для бетонного полотна. У 
цьому випадку, застосовується арматура діаметр близько 16 мм. Спочатку каркас  
збирається на землі,  а потім піднімається на висоту, на спеціальні підставки. 
Висота укладання арматури також має важливе значення. Якщо вона буде  
занадто глибоко, то не зможе захистити бетон. Якщо  арматура буде дуже  на 
поверхні, то швидко покриватиметься  іржею  і втрачатиме  свої властивості. 

Бетон у поєднанні з арматурою дозволяє рівномірно розподілити 
навантаження, що  зменшує  можливість утворення тріщин. 

Наступний етап прокладання дороги починається  із заливання полотна 
бетонною сумішшю. При цьому важливо вібраційними коливаннями витіснити  як 
можна більше повітря із суміші. Це дозволяє покращити якість бетону та його 
зносостійкість. Важливо, при роботі стежити, щоб бетонне полотно було 
монолітним, без стиків та нерівностей. 

Також важливим є час виконання  робіт, оскільки  бетон  дуже сильно 
піддається впливу  температури. Тому, в жаркому штаті Техас роботи 
здійснюються в нічний період доби, це зводить до мінімуму ризик отримання 
неякісного покриття. 

Тип щебеню, який використовується для бетону також має важливе 
значення. В залежності від того, який був  використаний щебінь,  будуть 
варіюватися  показники гнучкості, теплового розширення і сама міцність бетону. 
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Як правило, на великих трасах з підвищеними навантаженнями, товщина 
бетонного шару досягає 30 сантиметрів. На менш завантажених ділянках 
допускається зменшення товщини до 20 сантиметрів. 

Коли дорога  забетонована  її обов'язково маркують (ставлять дату 
завершення робіт) -  це буде корисним в майбутньому, у випадку  необхідності 
ремонту. Важливо мати на увазі, що свіже полотно повинне «вистоятися» 
принаймні тиждень без будь-яких навантажень. Повністю готовим до експлуатації 
воно буде тільки  через 28 днів. 

Стандартний термін служби бетонних доріг досягає  25 років. Але в США є 
дороги, що побудовані ще  в 1960 році і до цих пір перебувають  у відмінному 
стані та  не потребують  абсолютно ніякого ремонту. 

На даний час,  напрацьований американськими будівельниками досвід по  
вкладанню бетонних доріг, активно переймають такі розвинені країни, зокрема як 
Німеччина, Китай, Японія і навіть Австралія.  

Еталоном у будівництві доріг в Європі залишається Німеччина. Першому 
німецькому автобану  виповнилося 80 років, а більшість сучасних автодоріг 
побудовані ще за часів Третього Рейху  і були призначені для руху танків. Тому 
сучасні великовантажні автомобілі не можуть їх зруйнувати.  

Головною особливістю в будівництві німецьких доріг є велика «подушка», 
яка може досягати до двох метрів, і яка складається з декількох шарів. Тільки 
після підготовки  дорога покривається або високоміцним бетоном, або 
асфальтобетоном. При будівництві доріг у Німеччині не поспішають, і поки 
тужавіє високоміцний  бетон, дорогу накривають спеціальною плівкою, щоб її не 
пошкодили сонце або дощ. Також під час роботи ретельно слідкують за 
матеріалами, і якщо під час укладання асфальту пішов дощ, то німецькі майстри 
будуть чекати  повного просушування ділянки, перш ніж почати роботу. На 
будівництві дороги не економлять і закупляють тільки саму  сучасну техніку та 
найкращі матеріали, оскільки будь-яка помилка або неточність може призвести до 
великих судових позовів та фінансових затрат.   

Активне зростання  економіки країни може  бути обмежене і навіть 
призупинене  інфраструктурними обмеженнями,  в основі яких лежить  погана  
якість доріг і низька пропускна  здатність інфраструктурних  об’єктів дорожньої 
мережі. 

У найбільш розвинених країнах, у тому числі в  Німеччині, Японії, США, 
формування  мережі  автомобільних доріг здійснювалось  в рамках 
довгострокових  державних програм,  які встановлюють показники розвитку 
дорожньої сітки та об’єми фінансування.  
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Євросоюз розглядає питання формування транс європейської  дорожньої 
мережі та відповідної транспортної  інфраструктури  з можливістю інтеграції у неї 
нових країн – членів ЄС. 

Сьогодні,  коли Україна перебуває у воєнному конфлікті з Росією, 
економіка падає руйнівними темпами. Після  Майдану  країна взяла на себе 
курс на євроінтеграцію, але президент Петро Порошенко  разом з прем'єр-
міністром не визначилися зі стратегією інвестицій для нівелювання наслідків 
економічного падіння. Міжнародний досвід свідчить про те, що інвестиції у 
дорожнє  будівництво є одним з найбільш важливих для держави і, що не 
менш важливо, високо рентабельним.  В України  немає іншого  виходу, як 
будувати  якісні дороги. 

  
Література: 
1. http://iledebeaute.ru/avto/ 

         2. http://www.myroad.org.ua/ 
3.http://research-journal.org/economical/zarubezhnyj-opyt-razvitiya-    

dorozhnogo -stroitelstva/ 
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ДОРОГИ МАЙБУТНЬОГО. ІНТЕРАКТИВНА ДОРОГА  
 SMART HIGHWAY 

 

Науковий керівник Павло Кулай, студентка Анна Татарко 
Полтавський будівельній технікум транспортного будівництва, м. Полтава 

 

 Протягом останніх десятиліть розвиток технологій відбувається 
надзвичайними темпами. Автомобілі, комп’ютери, побутова техніка, телефони - 
все це змінюється практично на наших очах.  Якщо ж поглянути на дороги - 
технологія їх будівництва залишилась практично беззмінною. Тисячі тон 
асфальту, тисячі літрів фарби, тисячі тон металу щодня використовуються для 
влаштування дорожнього покриття. Але незабаром все може змінитись. 

Smart Highway –  інноваційна програма, яка пов'язує різні способи 
мислення та інноваційні ідеї. Ідеї, які мають справу з можливостями, 
запропонованими новими технологіями з розумом. Шосе розроблено 
голландською компанією Heijmans у співпраці з дизайнерським ательє Studio 
Roosegaarde, які прагнули зробити найбільш безпечну дорогу за допомогою 
новітніх технологій в області електроенергії і світла. Smart Highway все 
робитиме сама: вмикати і вимикати світло, попереджати про перепади 
температури і дбати про безпеку автомобілістів. Розробники вважають 
несправедливим, що на розробку нових машин витрачають мільярди, а їздять ці 
чудеса техніки по простих асфальтованих трасах. Концепція Smart Highway 
включає цілий комплекс інноваційних рішень. Причому більшість з них цілком 
можливо застосувати в дорожньому будівництві вже сьогодні. 

Інтерактивна дорога поліпшить видимість завдяки лініям розмітки, які 
світяться вночі протягом 10 годин і заряджаються від сонячного світла протягом 
дня. Розмітка зроблена із застосуванням фотолюмінісцентної фарби.  

 

 
Рис.1.Фотолюмінісцентна розмітка 
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При перших експериментах вдавалося домогтися світіння лише протягом   
5-6 годин. Знадобилося багато часу, перш ніж вдалось отримати матеріал, який 
світиться 10, 12 і навіть 13 годин.  Аналогічну ідею використовували для свого 
проекту британські фахівці. Вони запропонували дорожнє покриття яке світиться: 
вдень покриття акумулює енергію, а вночі за допомогою накопиченої енергії 
світиться.  

Розроблене англійцями покриття може бути використано на будь-яких 
твердих поверхнях. 

Також на шосе буде використано чутливу до температури версію фото-
люмінісцентної фарби, до складу якої входить компонент, що реагує на зміну 
температури. Якщо вона опускається нижче нуля на ній з'являються символи у 
вигляді білих сніжинок, які є попередженням для водіїв про можливу ожеледицю. 
Якщо  дорога буде сухою, про це інформує зображення сонця. 

 
Рис. 2. Чутлива до температури версія фотолюмінісцентної  фарби 

 

Для регулювання дорожнього руху планується використати динамічну 
розмітку, яка в залежності від ситуації на дорозі, може бути суцільною, або 
переривчастою. Динамічна розмітка – це внесок в управління пропускною 
здатністю на автомобільних шляхах.  

 

 
Рис. 3. Динамічна  розмітка  
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Для ще кращого освітлення дороги буде використано інтерактивне 
освітлення. Освітлення контролюється датчиками: вмикається тільки при 
наближенні автомобіля. Яскравість світіння ламп і їх колір залежить від часу 
доби, а також природних і дорожніх умов. Ці світлодіоди живляться енергією, 
отриманою вдень за допомогою мініатюрних сонячних панелей, встановлених 
прямо на дорозі,  таким чином витрачатиметься менше енергії на освітлення 
дороги. 

 

 
Рис. 4. Інтерактивне освітлення 

Ще однією новинкою, стане  Electric Priority Lane – це індукційна зарядка, 
яка  дає можливість  електричним автомобілям заряджати себе під час руху. 
Зарядка автомобіля буде відбуватись за допомогою індукційних котушок, які 
будуть вмонтовані під покриття смуги.   

 

 
Рис.5.  Індукційна зарядка для електромобілів 

Для економії електроенергії, на узбіччі дороги будуть встановлені 
мініатюрні вітротурбіни, які будуть використовувати енергію природних вітрів, а 
також енергію вітрів створених автомобілями. 
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Також розробники намагаються застосувати в дорожньому будівництві 
принципи біолюмінесценції, як у медуз і світлячків. Вони працюють над 
створенням рослин, які будуть світитися в темряві. І тоді не потрібні будуть ні 
світлодіоди, ні електрокабелі. Але до практичної реалізації таких біотехнологій  
ще далеко, чого не скажеш про  розумну дорогу, яка частково функціонує поруч з 
голландським містечком Осс. 

 

 
Рис. 6. Мініатюрні вітротурбіни 

Також маємо ще один проект під назвою Solar Roadway. За допомогою 
краудфандингу зібрали проект «Сонячні дороги»/«Solar Roadways». Творці ідеї 
Scott та Julie Brusaw (Техас, США) початково планували зібрати 700 000 $ для 
створення прототипу «сонячної дороги», але завдяки неймовірній популярності 
ідеї, вдалось на 220 %  перевищити стартову суму. Технологія відносно проста і 
складається з шестикутних сонячних панелей, які вкладаються на залізобетонну 
поверхню та характеризуються високою стійкістю до стирання. Список переваг 
«сонячної дороги» майже нескінченний, але безумовно, основною є збереження 
навколишнього середовища та відмова від викопних джерел енергії. Адже, якщо б 
усі дороги США були замінені на «Solar Roadways» - вироблена ними енергія 
тричі перекрила потреби країни, навіть при умові, що всі американські автомобілі 
будуть електричними. «Сонячні дороги» - це не тільки дорожнє покриття, що 
здатне виробляти електроенергію, це «розумна» поверхня, що забезпечить водіям 
та пішоходам широкий спектр інформації  в реальному часі. 

Поверхня «Solar Roadways» є сенсорна і зможе завчасно попередити водія 
про людину чи тварину, що вийшли на дорогу. Дорожня розмітка, завдяки 
вмонтованим світлодіодам, може оперативно змінюватись в залежності від 
ситуації на шосе, а розмітка паркувального майданчика може бути змінена за 
лічені хвилини. Скляна поверхня панелей пройшла різноманітні тестування на 
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міцність, навантаження та стійкість до удару в провідних лабораторіях США та 
перевершила всі вимоги. 

«Solar  Roadways» дозволить заощадити значні кошти, які б витрачались на 
фарбування розмітки та ремонт дорожнього покриття. Тріщини та вибоїни також 
будуть усунені і більше не доведеться турбуватися про нерівності дороги. Лід, 
сніг та інші небезпечні умови для водіння зникнуть завдяки нагрівальним 
елементам, які можуть бути інтегровані в сонячні панелі. Важливим 
стимулюючим фактором впровадження «сонячних доріг» стане створення великої 
кількості нових робочих місць та наступне економічне зростання. Єдиним 
стримуючим аспектом на сьогодні є початкова вартість панелей. Однак здатніcть 
«сонячних доріг» продукувати енергію протягом тривалого часу допоможе 
швидко компенсувати початкові інвестиції. 

 Високі технології входять в повсякденне життя людей та забезпечують 
збереження навколишнього  середовища. 

 
Література: 

1.http://www.bbc.co.uk/ukrainian/science/2015/02/150217_driverless_cars_she 
2. http://www.smarthighway.net 
3.http://uainfo.org/blogosphere/obshestvo/429784- html 
4.http://www.1tv.ru/news/sport/245930 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОРІГ 
 

Науковий керівник  Людмила Яковенко,  студент Микола Верза 
Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва, м. Полтава 

 

Питання якості і вартості будівництва доріг є актуальним для багатьох 
держав світу. У нашій країні з важкими кліматичними умовами, частими 
перепадами температур, високим ступенем промерзання ґрунтів на тлі 
зростаючих транспортних навантажень дорожнє полотно не витримує і швидко 
приходить в непридатність. Обслуговування доріг та будівництво нових є однією 
з найбільших статей витрат бюджетних коштів. 

За оцінками експертів, використання гумової крихти дозволило б Україні 
замінити від 10 до 90% каучуку під час виробництва шин та гумово-технічних 
виробів, а також до 50% полімерних модифікаторів бітуму під час виробництва 
полімерних та ізоляційних матеріалів. 

 
Рис. 1.  Каучук 

 
Рис. 2.  Шини, гумові крихти 

Відомо, що для будівництва доріг використовуються компоненти дорогої 
нафти, а це додатково збільшує вартість витрат на виробництво гудронів та 
бітумів, які застосовуються при створенні дорожніх покриттів. Ідеї підвищення 
якості дорожнього полотна та зниження витрат на будівництво, ремонт і 
утримання доріг постійно розбурхують розуми вчених, винаходять нові способи 
для поліпшення фізико-механічних властивостей бітуму. Однією з найбільш 
перспективних і ефективних ідей стало використання гумової крихти, отриманої в 
процесі переробки автомобільних шин. Технологія полягає в тому, що суміш 
нагрівають до температури 180 градусів, в результаті відбувається сплавлення 
каучуку з бітумом. 
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Рис. 3.  Будівництво дороги з використанням гумової крихти 

 
Такий підхід вирішує дві важливі проблеми. По-перше, вони пов'язані з 

поліпшенням властивостей асфальтобетонних сумішей і підвищення якості доріг, 
а по-друге, з поліпшенням екологічної обстановки шляхом вторинного 
використання підлягають утилізації відпрацьованих шин та інших гумових 
відходів. Питання утилізації б/у шин не поступаються за своєю значимістю 
проблем поліпшення якості доріг, а разом відкривають широкі можливості для 
впровадження новітніх технологій, що дозволяють використовувати гумову 
крихту, отриману в процесі переробки шин в дорожньому будівництві. 

Гумова крихта зберігає корисні властивості високоякісної шинної гуми, з 
якої зроблені автопокришки. Вона в порівнянні з каучуком, широко 
використовується на даний момент в дорожньому будівництві, в рази перевершує 
його, володіючи високою стійкістю до окислення, впливу вологи та солі, що 
містять реагенти,  перешкоджає старінню в умовах жорсткої експлуатації.  

Можливість застосування гумової крихти в якості модифікаторів при 
створенні в'яжучого для бітумних сумішей дозволяє значно підвищити якість 
дорожнього полотна в умовах низьких і високих температур. 

 

 
Рис. 4. Ремонтні роботи із застосуванням гумової крихти в якості 

модифікаторів 
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Гумова крихта, що входить до складу асфальтобетонних сумішей для 
дорожніх робіт, збільшує міцність і довговічність полотна, перешкоджає 
розтріскування і руйнування, покращує показники рівності і пружності, що 
перешкоджає ковзанню, підвищує морозостійкість, а головне, знижує рівень 
шуму, що дозволяє значно зменшити витрати на установку додаткових 
шумопоглинаючих бар'єрів. Бітумні суміші з додаванням гумової крихти можуть 
застосовуватися не тільки для будівництва нових доріг, але і ремонту старих. 

Не завжди в реальності прогумовані траси відповідають заявленим вимогам, 
а будівництво їх виходить дорожчим, ніж укладання звичайних асфальтобетонних 
сумішей. На думку фахівців, застосування гумової крихти виправдано в нижніх 
шарах дорожнього полотна, щебенево-мастикових, дренуючих, монолітних, 
пористих і високопористих асфальтобетонних сумішах. У будь-якому випадку 
дана технологія заслуговує підвищеної уваги. 

В Іспанії побудували першу в світі екологічну автодорогу з переробленого 
каучуку або пластмаси. На шляху від Мадрида до столичного передмістя Алькала 
де Енарес поклали дорожнє покриття, зроблене з вторинної сировини, пластмаси і 
каучукових шин – і досліджували його ефективність. Експеримент з будівництва 
такої екологічної  дороги є частиною проекту з бюджетом в 4 млн. євро, 
розрахований на 3,5 роки. 

 
Рис. 5.  Будівництво дороги з використанням пластмасо-каучукового 

асфальту 

Після успішної реалізації проекту в Іспанії трасу з пластмасо-каучукового 
асфальту   прокладуть у Польщі. 
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Висновки: автори проекту пластмасо-каучукового асфальту сподіваються, 
що їх успіх змусить парламенти країн почати змінювати національні закони та 
стандарти якості дорожнього покриття заради охорони навколишнього 
середовища. 

Додамо, що проблема застосування інноваційних матеріалів в дорожній 
галузі турбує і інші країни світу. Так, у США пропонують боротися з ожеледицею 
на дорогах з допомогою горілки і томатного соку, а російські вчені з Ярославля 
розробили інноваційний асфальт, який можна застосовувати при температурі      
від -30° до +30°С. 

Література: 

1. http://inpress.ua/ru/society/25513-ispanskiy-asfalt-stanet-ekologicheski-chistym 
2. http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=22635&sphrase_id=8402 
3. http://uas.ru/article2.html. 
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ЕКОБУДИНОК – НЕ МРІЯ, А РЕАЛЬНІСТЬ 
 

Науковий керівник Людмила Яковенко, студент  Денис Гапонов 
Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва, м. Полтава 

Сучасний світ впевнено ступив в еру високих технологій і технічного 
прогресу. Але чи завжди прогрес безпечний для навколишнього середовища? 
Бути може, для того, щоб вважатися справді прогресом він повинен бути геть 
позбавлений деструктивних складових? У нашому розумінні прогрес в 21 столітті 
— це поступальний рух у напрямку до екологічно грамотного споживання, 
будівництва. 

В Україні набувають популярності будинки з натуральних матеріалів. З 
глини, соломи та дерева можна звести сучасний на вигляд екобудинок. Просторий 
будинок з глини, враховуючи комунікації, на основі знань, які передавались з 
діда-прадіда, зводиться за рік.  

 

 

Рис.1.  Екобудинки 
Побудований перший пасивний екобудинок в Українi «Будинок Сонця» 

спроектований з урахуванням основних енергетичних вимог до форми будівлі та 
її орієнтації по сторонах світу. 

Пасивний Будинок — це будівля, в якій тепловий комфорт (ISO 7730) 
досягається виключно за рахунок додаткового попереднього підігріву (або 
охолодження) маси свіжого повітря, необхідного для підтримання в приміщеннях 
повітря високої якості, без його додаткової рециркуляції.  Це визначення є суто 
функціональним, воно не містить ніяких цифрових даних і підходить для будь-
якого клімату. Таке визначення свідчить, що в основі Пасивного Будинку лежить 
не якийсь певний стандарт, а засаднича концепція.  

В Пасивному Будинку тепловий комфорт досягається переважно пасивними 
заходами (посиленою зовнішньою ізоляцією огороджувальних конструкцій, 
рекуперацією тепла, пасивним використанням сонячної енергії і внутрішніх 
джерел тепла). 
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Рис.2. Пасивний екобудинок в Українi «Будинок Сонця»  

загальною площею 328,5 м² і складається з трьох окремо функціонуючих частин: 

сам житловий будинок для однієї сім’ї; вбудована однокімнатна квартира з окремим 

входом; фіс архітектора (господині будинку) з окремим входом з вулиці для клієнтів 

 
Для будівництва підібрані екологічно чисті будівельні матеріали: 

- повнотіла глиняна цегла, спінене скло, глина + кізяк (в якості штукатурки); 
- натуральний лінолеум, дерево-алюмінієві енергозберігаючі склопакети тощо; 
- енергоекономічні і здорові інженерні системи (на  альтернативних джерелах 
енергії): геотермальний тепловий насос, сонячні колектори, площині стін, що 
випромінюють тепло/холод, припливно-витяжна система вентиляції з 
рекуперацією і ґрунтовим теплообмінником. 

 У плані будівля є чистим квадратом (9х9 м), який зорієнтований по 
сторонах дуже маленької ділянки (0,025 га). Його внутрішнє планування, як і 
напрямок схилів даху орієнтуються на сторони світу, так щоб розміщені на даху 
сонячні колектори були спрямовані на південь. 
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Крихітний периметр будинку викликав об’ємне рішення будівлі, засноване 

на перепаді рівнів. Це дозволило значно збільшити корисну площу будівлі     

(328,5 м²), об’єм  якої при цьому залишився мінімальним (980 м³). Маленькі 

буферні допоміжні приміщення захищають житлову зону будинку від північного 

холоду і західного перегріву. Більш високі та просторі житлові приміщення  

відкриті сонцю, світлу і теплу через майже суцільне скління південної сторони. 

Невеликий, розміром з килимок, сад, розширюється у висоту за рахунок 

розташованих з південної сторони будинку терас. Вони ж є і літнім 

сонцезахистом відкритої зимовому сонцю і теплу південної сторони будівлі. З 

кожної житлової кімнати передбачений вихід на одну з терас і спуск в сад. 

Автор та власник першого Українського пасивного екобудинку —         

Ернст Т. К., кандидат архітектури, член Союзу архітекторів України, архітектор-

практик з будівництва пасивних та енерговигідних будинків. 

Пасивний екобудинок — «Будинок Сонця» в Києві став першим 

українським проектом, занесеним до міжнародного каталогу пасивних будинків 

на: http://www.passiv.de/Офіційна база даних «Пасивних будинків». 

Сотні людей приїжджають в село Yelwa, розташованого на півночі Нігерії, 

щоб подивитися на незвичайні екобудинки, які зводять місцеві жителі з 

пластикових пляшок. Таким чином вирішуються дві проблеми: забезпечення 

житлом і утилізація пластикових пляшок. 

 
Рис. 3.  Ласкаво просимо в екосело 
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Рис. 4.  Будівництво екобудинку  на півночі Нігерії з пластикових пляшок 
 

Використані пляшки заповнюються будівельним сміттям або сухим 

ґрунтом, а потім за справу беруться муляри з фірми ECOTEC. Пляшки 

укладаються ряд за рядом, як цегла, створюючи при цьому міцну структуру, 

стійку до зовнішніх впливів і землетрусів. 

Для того,  щоб побудувати перший екобудинок знадобилося в Yelwa 7800 

пляшок, які збирали в готелях, будинках, ресторанах та інших громадських 

місцях. За словами ініціатора проекту, екобудинок з пляшок буде 

використовувати сонячну енергію, мати ємності для води і системи її очищення. 

Наступним кроком стане будівництво в селі школи з 220000 пластикових пляшок. 

Передбачається, що екобудинки з пластикових пляшок будуть затребувані у 

Південній та Центральній Америці та в Індії. 

Висновки: столичні експерти з нерухомості не вірять у повернення 

технологій пращурів. Кажуть, вони давно втрачені, і сьогодні традиційний 

будинок будується з сучасних матеріалів. Тим часом, екобудівництво в Україні 

набирає обертів. Майже в 10 областях люди зводять собі житло з природних 

матеріалів. 
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Рис. 5. Будівництво екобудинків в Україні 

Література: 
1. http://www.passiv.de/http://www.passivehouse-international.org/ 
2. http://passipedia.passiv.de/http://www.passivhaustagung.de/ 
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ВИКОРИСТАННЯ ГАБІОНІВ В БУДІВНИЦТВІ АВТОМОБІЛЬНИХ 
ДОРІГ І МОСТІВ 

 

Науковий керівник  Юрій Юрченко, студент Кирило Гайдар 
Харківський автомобільно-дорожній технікум, м. Харків 

 

Великий енциклопедичний словник дає наступне визначення: габіон (від 
франц. Gabion) – ящик з металевої сітки, заповнений щебенем або іншими 
різновидами невеликих каменів.  

 
Рис. 1.Сітка габіона 

Габіонова конструкція складається з окремих блоків (ящиків), які 
зв'язуються між собою дротом, внаслідок чого виходить гнучка стіна. Вона легко 
фільтрує воду, що дозволяє не побоюватися гідростатичного тиску. Така стіна 
міцно зміцнює будь-який укіс або зсув. Якщо по передній грані стінки габіону 
засипати трохи грунту і засіяти насіння рослин, то стінка габіону стане зеленим 
килимом.   

Конструкції з габіонів вигідно відрізняються від аналогів з бетону і 
залізобетону: не вимагають спеціальної основи і фундаменту, зводяться швидко, у 
будь-яку пору року, здатні сприймати значні навантаження, обумовлені великими 
осіданнями або прогинами грунту. Коли будь-яка споруда починає 
деформуватися, руйнування структури самого габіону не відбувається. Споруда 
зберігає свою конструктивну жорсткість і з часом пристосовується до руху 
грунту, реагуючи на це незначними прогинами.  

Ось далеко не повний перелік  можливого застосування габіонів, що 
добре зарекомендували себе : 

 берегоукріплюючі споруди в руслах річок; 
 захист схилів і укосів від ерозійних процесів; 
 армування слабо несучих грунтів; 
  зведення підпірних стін; 
  захист насипів автомобільних доріг і залізниць; 
  облаштування крайніх мостових опор без лобового укосу; 
  захист від каменепадів. 
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Рис. 2. Загальний вид конструкції 

Коробчасті габіони є об'ємними конструкціями заводського виготовлення 
по ГОСТ Р 52132-2003 і ASTM A 975-97, виконані з металевої сітки подвійного 
кручення з шестикутними осередками, розділені на секції за допомогою діафрагм 
(рис.1). Діафрагми встановлюють усередині габіонів через кожен метр по 
довжині. Подвійне кручення дротяної сітки забезпечує цілісність, міцність і 
рівномірність розподілу навантажень, запобігає розкручуванню у разі розриву 
сітки.  

Для посилення габіонів, дріт кромок панелей має більший діаметр, ніж 
основний дріт сітки.  Дротяна сітка, використовувана для габіонів, виготовляється 
із сталевого дроту щільного оцинкування. У тому випадку, коли габіони 
застосовуються в агресивному середовищі, дріт проходить процес оцинкування, а 
потім додатково покривається оболонкою з ПВХ (полівінілхлорид). Покриття 
ПВХ захищає дріт і забезпечує велику стійкість до хімічних, механічних і 
корозійних ушкоджень. 

Конструкції  габіонів (рис. 3) заповнюються каменем на будівельному 
майданчику і формують гнучкі, проникні структури у вигляді підпірних стінок. 

 

 

Рис. 3.  Конструктивні особливості габіонів 
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 Характеристики габіонів забезпечують їх конструктивну цілісність 
впродовж тривалого терміну експлуатації. Найбільш важливі з них - міцність, 
гнучкість, проникність, універсальність застосування і екологічність. 

 
Застосування габіонів при будівництві автодоріг, мостів, в цивільному 

будівництві: 
 Підпірні стіни з габіонів в насипах автодоріг. 
Підпірні стіни з ящиків габіонів утримують насипи автомобільних доріг. 

Одночасно з габіонами у вигляді ящиків, застосовують матраци габіонів, які 
дозволяє здійснити протиерозійний захист підтоплюваних укосів насипів а/д і 
укосів гребель по яких проходять дороги, а також являються фундаментом. 

 

    
 

 
Рис. 4. Підпірні стіни з габіонів в насипах автодоріг 

 
 Підпірні стіни з габіонів у виїмках автодоріг. 
Якщо автодорога проходить у виїмці, то в земляному полотні можуть 

відбуватися такі небезпечні геологічні процеси: ерозії, осипи, зсуви. Конструкції 
габіонів успішно захищають земляне полотно від цих небезпечних процесів. 
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Рис. 5. Підпірні стіни з габіонів у виїмках автодоріг 

 
 Вертикальні укоси з габіонів. 
У відмінності від бетонних підпірних стін утримуючі і захисні конструкції з 

габіонів є гнучкими, а завдяки великому асортименту розмірів ящиків габіонів 
можна споруджувати конструкції різної форми і конфігурації. 

З габіонів можна споруджувати автомобільні насипи і виїмки майже з 
вертикальними укосами, що істотно зменшує площу займану дорогою, а в свою 
чергу такі конструкції істотно зменшують об'єми земляних робіт. 
Використовуючи такі підпірні конструкції, можна споруджувати насипи 
автомобільних доріг в обмежених умовах. 

 
 Конуси мостів з габіонів. 
Використовуючи габіони, можна споруджувати конуси автомобільних і 

залізничних мостів з вертикальними укосами, що істотно збільшує ширину 
підмостового простору, позитивно впливає на безперешкодне протікання річки 
під мостом і, що дуже важливо, зменшує довжину моста. 
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Рис. 6. Габіони  у  мостах 

 

 
Рис. 7. Габіони в ландшафтному будівництві 

Висновки: 

 Гнучкість. Габіонові конструкції здатні протистояти зовнішнім 
навантаженням без розриву. Їх структура поглинає можливі опади грунту без 
руйнування  самої споруди.  В умовах нестабільних грунтів, а також в зонах їх 
розмиву ця якість є особливо важливою. 

 Міцність. Сітка, з якої виготовлені габіони, має змінне розривне 
навантаження від 3500 до 5000 кг на погонний метр. Завдяки цьому конструкції з 
габіонів можуть протистояти будь-якому типу навантажень. 

 Проникність. Висока проникність конструкцій габіонів виключає 
виникнення гідростатичних навантажень. 

 Дренажність і стійкість габіонів  роблять їх ідеальними для захисту 
схилів від ерозії. 

 Довговічність. Міцність габіонів не зменшується, а зростає з роками, 
оскільки з часом відбувається ущільнення наносів грунту в порожнечах габіонів і 
починається зростання рослинності на їх поверхні. Рослинність  своїми коріннями 
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чудово поєднує усі конструктивні  елементи габіонів, а самі габіони 
перетворюються  на дружні природі будівельні  блоки. 

 Економічність. Конструкції габіонів є економічнішими, ніж жорсткі 
або напівжорсткі конструкції, оскільки мають наступні переваги: малі витрати на 
експлуатацію; мінімальні об'єми робіт з підготовки основи споруди; простота 
конструкцій не вимагає кваліфікованої робочої сили при монтажі; не потрібні 
витрати на облаштування дренажних систем, оскільки конструкції габіонів є 
проникними. 

 Екологічність. Завдяки тому, що конструкції габіонів не 
перешкоджають зростанню рослинності і зливаються з довкіллям, вони є 
природними будівельними блоками для прикраси ландшафту. 

Всі вище перечислені показники сприяють широкому застосуванню 
габіонів в будівництві автомобільних доріг, мостів і шляхопроводів, в 
цивільному будівництві. 

 
Література: 
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Будівельно-технічні властивості бетонів залежать від якості вхідних 
компонентів та їх співвідношення в бетонній суміші. 

На долю крупного заповнювача щебеню, що утворює жорсткий каркас 
бетону, припадає приблизно 50 % від усієї його маси. Щебінь – продукт дроблення 
гірських порід. Щебінь одержують також з гравію, валунів, доменних, сталеплавильних 
та інших шлаків. Якість крупного заповнювача, як і піску, визначається крупністю, 
зерновим складом, формою, поверхнею зерен та вмістом домішок. Суттєве значення 
мають петрографічні особливості, міцність вихідної породи, водостійкість та 
морозостійкість. Максимальний розмір крупного заповнювача не повинен перевищувати 
1/4 мінімального перерізу конструкції. В залізобетонних конструкціях крупність 
заповнювача приймають меншою 2/3 відстані між стержнями арматури. 

Однією із важливих вимог до крупного заповнювача є міцність зерен. Для важкого 
бетону може використовуватися щебінь із вивержених порід марки не нижче М 800, 
метаморфічних порід – марки не нижче М 600 та осадових порід – марки не нижче 
М 300. Марка щебеню з природного каменю повинна бути вище марки бетону не менше 
ніж у 1,5 – 2 рази. Згідно з даними Б.Ніколаєва найбільш щільна суміш двох 
фракцій заповнювача буде досягнута у тому випадку, коли розмір зерен однієї з 
них майже у 6,5 разів менший за розмір зерен іншої фракції, а наявність зерен 
проміжних фракцій є небажаною. 

Дрібним заповнювачем служить пісок – природна або штучна мінеральна 
суміш зерен розміром від 5 до 0,15 мм. Найбільш розповсюдженими щільними 
дрібними заповнювачами є кварцові піски. Завдяки високій міцності зерен вони 
можуть бути використані для бетону практично всіх класів. Подрібнені піски 
залежно від міцності вихідної гірської породи поділяються на чотири марки: 
М 1000, М 800, М 600 та М 400. Вивержені та метаморфічні гірські породи, що 
використовуються для виробництва подрібнених пісків, повинні мати границю 
міцності на стиск не менше 60 МПа. 

Основні властивості бетону залежать від зчеплення цементного каменя із 
заповнювачами, на яке впливає форма та характер їх поверхні, наявність глини та 
пилу, інших шкідливих домішок, хімічно-мінералогічний склад заповнювача. 
Зчеплення збільшується при гострокутній формі та шорсткій поверхні зерен, 
характерний, наприклад, для гірського (ярового) піску, або за рахунок хімічної 
взаємодії при використанні карбонатних порід. 
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Вода, яку використовують для виготовлення бетонної суміші, не повинна 
вміщувати шкідливих домішок, що перешкоджають нормальному тужавінню та 
твердінню цементу або спричиняють корозію арматури. Водневий показник води 
рН не повинен бути меншим 4 і більшим від 12,5. 

Цінність цементу як будівельного матеріалу визначається в першу чергу 
механічною міцністю каменю на його основі. Властивості ж цементного каменю 
обумовлені його структурою. Процес формування структури цементного каменю 
проходить через розчинення клінкерних мінералів, кристалізація новоутворень 
протікає на межі розподілу фаз, тобто на поверхні цементного зерна. Потім 
структура утворюється з винесенням частини речовини на поверхнею. 
Кристалізація новоутворень на останній, поступово заповнюючи вільний простір 
між цементними зернами - порами, формує структуру цементного каменю. 

В останні десятиріччя одним із головних і дуже важливих напрямів 
розвитку технології бетону стало застосування спеціальних матеріалів, які 
відрізняються від води, заповнювачів і цементу. Такі матеріали використовують 
як складову частину будівельного розчину і добавляють в бетонну суміш відразу 
перед або в процесі її замішування. Їх називають добавками-модифікаторами, 
головна функція їх полягає в спрямованому позитивному впливу на властивості 
бетонної суміші і затверділого бетону. 

До добавок для бетонів належать неорганічні та органічні речовини або їх 
суміші, за рахунок введення яких регулюються або забезпечуються спеціальні 
властивості бетонних сумішей та бетонів.  

Основні напрямки вдосконалення технології бетону з використанням 
хімічних добавок пов'язані зі підвищенням якості бетону, його міцності, 
морозостійкості, водонепроникності та корозійної стійкості, економією цементу. З 
допомогою добавок вдається змінювати та регулювати умови та строки твердіння 
бетону, надавати йому нові властивості, наприклад гідрофобність, здатність 
твердіти на морозі тощо. Класифікація добавок до бетонів проводиться за 
основним ефектом їх дії [1, 2]: 

 Звичайні  пластифікуючі добавки і суперпластифікатори підвищують 
рухомість бетонної суміші, дозволяють за рахунок зменшення витрат води або 
зменшити витрату цементу у складі бетону, або підвищити міцність і 
морозостійкість бетону. Суперпластифікатори – синтетичні полімерні речовини, 
які вводяться в бетонну суміш в кількості 0,1…1,2 % від маси цементу. Дія 
пластифікаторів обмежена, 2…3 години з моменту введення їх до суміші. 
Суперпластифікатори розріджують бетонну суміш більшою мірою, чим звичайні 
пластифікатори, наприклад збільшують рухливість суміші з 2 до 20 см по 
осіданню конуса або на 20…25% знижують водопотребу бетонної суміші [3]. А це 



51 
 

дозволяє застосовувати бетони з низьким В/Ц і тим самим отримувати високу 
міцність. 

 Повітроутягуючі добавки підвищують морозостійкість бетонів за 
рахунок зміни форми пор при всмоктуванні повітря. Вони забезпечують 
збільшення об’єму втягнутого повітря в межах від 6 % до 15 % із збереженням 
литої структури бетону. 

 Газоутворюючі добавки знижують середню щільність легких бетонів за 
рахунок підвищеного газоутворення. Ці добавки забезпечують утворення газу, 
який виділяється в ущільненій бетонній суміші в об’ємі від 1,5 до 3,5 %, та 
підвищення морозостійкості бетону в два рази і більше. 

 Ущільнюючі добавки збільшують водонепроникність бетону. 
 Добавки-прискорювачі твердіння – прискорюють тужавіння цементу за 

рахунок прискорення хімічних реакцій гідратації його клінкерних мінералів. 
 Протиморозні добавки покращують умови зимового бетонування за 

рахунок зниження температури замерзання води і забезпечують можливість 
взаємодії води з мінералами цементу. Добавки також застосовують для 
прискорення тужавіння і твердіння бетонної суміші. 

 Гідрофобізуючі добавки захищають бетон від проникнення вологи. 
 Інгібітори корозії  захищають арматуру від дії агресивних лугів. 
Найбільш розповсюдженими є пластифікуючі добавки та 

суперпластифікатори. 
 

 
Рис. 1. Різновиди добавок для цементного бетону 

Великі можливості регулювання водопотреби бетонної суміші за допомогою 
суперпластифікаторів і значного зниження водоцементного відношення 
забезпечують одержання високоміцних бетонів. Поряд з індивідуальними все 
більшого розповсюдження отримують комплексні добавки з більш універсальним 
ефектом. Наприклад, застосування комплексних добавок, що містять 
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пластифікатори та прискорювачі твердіння, дозволяє поряд з покращенням 
реологічних властивостей бетонної суміші, прискорити твердіння бетону при 
тепловій обробці. Комплексні добавки дають можливість ослабити або усунути 
негативні і часто підсилити позитивні особливості кожного з компонентів, 
покращити загальний позитивний ефект. 

Використання добавок суперпластифікаторів дозволило значно збільшити 
технічний ефект, якого досягають при введенні наповнювачів. Високодисперсні активні 
мінеральні наповнювачі в пластифікованих цементних системах із зниженим 
водовмістом суттєво змінюють умови структуроутворення та синтезу властивостей 
бетонів.  

Завдяки суперпластифікаторам змінилася традиційна уява про бетон і 
технологію його виробництва. Зокрема, виявилося можливим одержувати раніше 
недосяжні ефекти: із застосуванням високопластичних бетонних сумішей    
(ОК>20 см) на звичайних портландцементах і заповнювачах одержувати 
порівняно високу міцність (50 МПа) і знижену проникність, скорочувати витрату 
цементу й енергоресурси.  

Сучасні суперпластифікатори на основі полікарбоксилатів забезпечують 
пластифікацію бетонної суміші для пластифікаторів I групи при дозуваннях у    
2,7 – 3,3 рази менших, ніж традиційні суперпластифікатори типу СНФ. 
Полікарбоксилати забезпечують  високу збереженість бетонної суміші, що робить 
їх дуже ефективними для монолітного будівництва і при тривалому 
транспортуванні бетонної суміші. У той же  час, відсутність помітного впливу 
полікарбоксилатів на кінетику твердіння в процесі тепло-вологісної обробки 
відкриває перспективу їхнього застосування  в індустрії збірного залізобетону.  

Завдяки новим хімічним добавкам сучасний бетон перетворюється в усе 
більш складний композиційний матеріал, властивості якого можуть набагато 
перевершувати комбінацію властивостей компонентів.  

Значення крупного заповнювача, як компонента, що ускладнює 
транспортування бетонної суміші, який може бути «слабкою ланкою» через 
концентрацію напруг у контактній зоні з цементним каменем, переглядається в 
міру успішної реалізації спроб росту рівня міцності бетону на стиск  і розтягання 
з наближенням цієї властивості до властивостей металів.  

Успішні пошуки шляхів різкого збільшення міцності бетону на згин і 
розтягання  доповнюються застосуванням мікроармування різноманітними 
волокнами, включаючи спеціальну металеву, пропіленову та ін. фібри (рис. 2). 
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Рис. 2. Різновиди мікроармуючих матеріалів для бетонів 

В останні роки в бетонну суміш почали вводити мікронаповнювачі. 
Мікронаповнювачі не слід розглядати як інертні добавки. Вони не тільки беруть 
участь у формуванні структури цементного каменю, але й на їхній поверхні 
виділяються високодисперсні новоутворення. Як мікронаповнювачі для цементів 
використовують природні та техногенні речовини у дисперсному стані 
(переважно неорганічного складу), які не розчиняються у воді і характеризуються 
крупністю зерен менше 0,16 мм. До мінеральних добавок техногенного 
походження відносять: швидкоохолоджені шлаки, висококальцієві золи виносу 
(СаО > 10 %), низькокальцієві золи виносу (СаО < 10%), повільно охолоджені 
шлаки, золи гідровидалення, паливні шлаки, ультрадисперсні відходи 
виробництва феросплавів і кристалічного кремнію (відомі як мікрокремнезем). 

 

 
Рис. 3. Мінеральні добавки в дорожній цементобетон 



54 
 

Мінеральними добавками прийнято називати тонкодисперсні добавки з 
мінеральних матеріалів, що вводяться в бетонні суміші в кількості, зазвичай, 
більше 5 % для поліпшення або надання бетонам спеціальних властивостей. За 
походженням добавки цього типу бувають як природними, так і техногенними. 
Мінеральні добавки прийнято розділяти залежно від їх пуцоланової активності на 
інертні і активні. До групи активних добавок, або пуцолан, входять матеріали 
здатні вступати при нормальній температурі в хімічну реакцію з гідроксидом 
кальцію з утворенням сполук, що володіють в’яжучими властивостями. При 
твердінні бетонів джерелом гідроксиду кальцію є основні мінерали, які входять до 
портландцементного клінкеру і піддаються гідролізу при дії води. 
Самоцементуючі матеріали, які містять значну кількість оксиду кальцію, поряд з 
кислотними оксидами (висококальцієві шлаки та золи) називають іноді активними 
гідравлічними добавками, підкреслюючи їх здатність повільно твердіти у водному 
середовищі. 

В якості активної мінеральної добавки (активного наповнювача) в бетонній 
суміші широко використовується зола виносу – тонкодисперсний продукт 
високотемпературної обробки мінеральної частини кам'яного вугілля та інших 
видів твердого палива. 

На сучасному етапі розвитку будівельного матеріалознавства проблема 
розробки нових і вдосконалення існуючих матеріалів та технологій з урахуванням 
нових вимог і завдань є основоположною. Одним з напрямків вирішення даної 
проблеми є регулювання технологічних і будівельно-технічних властивостей 
бетонів за рахунок збільшення структуроутворюючої здатності дисперсних 
компонентів – наповнювачів та їх взаємодія з сучасними хімічними добавками, 
що забезпечить отримання високоякісного цементобетону з необхідними 
елементами структури на мікро- та мезорівні. 

Висновки: 
1. Сучасні суперпластифікатори на основі полікарбоксилатів забезпечують 

пластифікацію бетонної суміші для пластифікаторів I групи при дозуваннях у 2,7 
– 3,3 рази менших, чим традиційні суперпластифікатори типу СНФ. 

2. Завдяки новим хімічним добавкам сучасний бетон перетворюється в усе 
більш складний композиційний матеріал, властивості якого можуть набагато 
перевершувати комбінацію властивостей компонентів.  

3. Комплексні добавки дають можливість ослабити або усунути негативні і 
часто підсилити позитивні особливості кожного з компонентів, покращити 
загальний позитивний ефект. 

4. На сучасному етапі розвитку будівельного матеріалознавства проблема 
розробки нових і вдосконалення існуючих матеріалів та технологій з урахуванням 
нових вимог і завдань є основоположною. 
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КОМПОЗИЦІЙНІ В’ЯЖУЧІ З ГУМОВОЮ КРИХТОЮ: 
ІННОВАЦІЇ В ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ 

 

Викладач Людмила Вітюк 
Рівненський автотранспортний  коледж  Національного університету водного 

господарства та природокористування, м. Рівне 
 

Дорога – це життя, а комфортна дорога – це якісне життя. На автомобільних 
дорогах, особливо, в урбаністичних умовах розвитку великих міст та 
промислових центрів, зросла інтенсивність транспорту та навантаження на 
дорожній одяг, що в свою чергу стало причиною різкого зниження пропускної 
здатності шляхів. 

21-е століття не можна уявити в стані спокою, людство постійно рухається 
розвиваючись, з метою покращення зони свого перебування. Основною артерією 
в сучасному світі, яка зв’язує міста і транспортує пасажирів та вантажі, і є  
автомобільна дорога.  

Ситуація, яка склалась в дорожній галузі на теперішній час є просто 
катастрофічною. Кількість автомобільних доріг, які потребують реконструкції – 
це практично протяжність усіх доріг загального призначення. Основна причина – 
недостатня міцність, а саме зсувостійкість дорожнього одягу. Механічні 
характеристики будівельних матеріалів в складі шарів конструкції автомобільної 
дороги не відповідають вимогам реального навантаження осі автомобіля на 
дорогу. Рішенням даної проблеми є укріплення шарів дорожнього одягу або 
зменшення навантаження на конструкцію. 

 Основними складовими асфальтобетонної суміші є мінеральний кістяк, з 
гравію чи граніту, та в’яжуче, на основі нафтового бітуму. Модернізація кістяка 
полягає в збільшенні його кількості в готовій суміші та у формі зерен матеріалу. 
Значно ширше можна розглянути вдосконалення бітумного в’яжучого.  

Нафтові бітуми – це дисперсні системи, в яких дисперсним середовищем є 
смоляні та мастильні компоненти, а дисперсною фазою - асфальтени. Склад 
в’яжучого визначити практично неможливо, тому виділяють окремі компоненти, 
такі як асфальтени, масла та смоли, в менших кількостях асфальтогенні та 
карбонові кислоти та їх ангідриди, нейтральні смоли, нафтові олії. В чистому 
вигляді можна виявити хіба, що парафін. 

Бітуми не мають температури плавлення, з твердого стану внаслідок 
прогрівання переходять в рідкий, а це свідчить про їх аморфність. Вони 
характеризуються температурою розм’якшення, яка визначається методом 
«кільця і кулі».  Визначними характеристиками для покращення роботи в’яжучого 
є адгезійні та когезійні властивості бітуму. Адгезійні властивості проявляються у 
здатності в’яжучого при прогріванні обтікати кам’яний матеріал, утворюючи 



57 
 

бітумні плівки поверх кам’яного матеріалу, що в рази пришвидшує процес 
зношення асфальтобетонної конструкції. 

Першопричиною зношення дорожнього одягу є старіння асфальтобетону, а 
саме бітумного в’яжучого в його основі, а також зменшення температурного  
інтервалу крихкості асфальтного покриття.  

Старіння бітумів дорожнього покриття під впливом кисню, підвищеної 
температури, вологи та мінеральних матеріалів, які відіграють функції 
каталізаторів, відбувається у чотири стадії: зміцнення структури, її стабілізація, 
початок розвитку  деструкційних процесів і руйнування. Пришвидшення 
переходу від перших двох до третьої та четвертої стадій внаслідок нагрівання 
бітуму під час його перемішування з мінеральним матеріалом пов’язане з двома 
ключовими факторами. Перший фактор – у ході процесу нагрівання бітуму 
можливими є його локальні або загальні перегріви (особливо при здійсненні 
приготування бітумно-мінеральних сумішей у дорожніх умовах). Незалежно  від 
складу суміші та якості бітуму процеси його старіння різко інтенсифікуються при 
температурах понад 160 °С. Та другий: інтенсивність старіння суттєво залежить 
від того, яким чином прогрівався бітум: в об’ємі або в плівках, що покривають 
мінеральні частинки. Окрім того, виробництво бітумів на даний час не може 
забезпечити чотири основних показники – еластичність, тріщиностійкість, 
адгезійні властивості, текучість при високих температурах. 

Цілком доцільним є використання бітумів модифікованих полімерами, а 
саме гумовою крихтою.  Основною метою застосування яких, є здатність 
стійкості асфальтобетону до постійного повторного динамічного руху при різних 
кліматичних показниках (температура, вологість). Бітум в основі, якого є  певна 
кількість полімерів, достатня для утворення нової просторової структури, отримав 
назву полімерно-бітумне в’яжуче (ПБВ) [3]. Для підбору складу з потрібними 
властивостями полімерно-бітумного в’яжучого слід дотримуватися основних 
вимог: 
 оскільки в основі ПБВ є бітумне в’яжуче, характеристикою якого є 

дисперсність, потрібно слідкувати за сумісністю  всіх складових нового 
композиту; 

 щільність компонентів повинна відрізнятись від щільності в’яжучого не 
більше,  ніж на 10%; 

 еластичність; 
 когезійні та адгезійні властивості на контакті в’яжучого і мінерального 

кістяка. 
Посилаючись на патент №83939 «Спосіб поверхневої обробки дорожнього 

покриття», розроблений Слівінською С.В. та Савчуком П.П. 
про застосування гумобітумів [2], знаємо, що поверхнева обробка – найбільш 
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поширений вид ремонту, який влаштовують при новому будівництві на покритті 
перехідного типу (на щебеневому або гравійному) та покритті з місцевих кам'яних 
матеріалів. Найбільш близьким за технічною суттю до запропонованого способу є 
спосіб влаштування поверхневої обробки з використанням бітумної емульсії, як 
в'яжучої складової. 

Задачею корисної моделі, що заявляється, є забезпечення зниження рівня 
шуму в населеному пункті, підвищення тріщиностійкості та зчеплення коліс з 
дорогою. Поставлена задача вирішується тим, що у способі поверхневої обробки 
дорожнього покриття, до складу матеріалів якого вводять в’яжуче, згідно з 
корисною моделлю, як в’яжуче  використовують гумобітум, який виготовляють 
заздалегідь, шляхом поєднання гумової крихти та бітуму з додаванням 
пластифікатора, при такому співвідношенні інгредієнтів, в мас. %: бітум –          
60-70 %, гумова крихта – 15-20 %, пластифікатор – 5-10 %. Спосіб реалізують 
таким чином. Гуму та бітум перемішують, виготовляючи суміш за стандартною 
методикою, в результаті якої отримують таке в’яжуче, як гумобітум.  

Причому, влаштування обробки виконують в населеному пункті одною 
схемою, а поза ним – за іншою. Необхідність використання першої схеми 
пояснюється тим, що в житловій зоні необхідно знизити рівень шуму та 
забезпечити надійний коефіцієнт зчеплення, а тому для досягнення таких умов, 
поверхневу обробку вкладають товщиною до 5 см, але щебінь дрібної фракції не 
розсипають. Поза населеним пунктом використовують другу схему, тому що 
швидкість руху автомобілів збільшується, а забезпечити добре зчеплення коліс з 
дорогою, необхідно для коефіцієнта аварійності. Для цього у такій схемі шар 
поверхневої обробки влаштовують товщиною 1-3 см з розсипанням по поверхні 
щебеню фракції 5 мм.  

Експериментально доведено, що введення пластифікатора в кількості, що не 
перевищує 5 % погіршує реальні властивості композиції, а збільшення його змісту 
понад 10 % знижує конструкційну міцність системи. Застосування гумової крихти 
в кількості до 5 мас. % приводить до погіршення зчеплення коліс транспортного 
засобу з дорожнім покриттям, а збільшення її 1 UA 83939 U 5 10 вмісту понад     
25 мас. % приводить до суттєвого зниження зносостійкості та терміну 
експлуатації покриття. Комплексне в'яжуче, на основі гумобітуму, здатне 
забезпечити максимальний комплекс фізико-механічних, теплофізичних та 
експлуатаційних характеристик покриттів завдяки вищій жорсткості компонентів 
гумової крихти в порівнянні з бітумами нафтовими дорожніми. 

Покриття на основі гумобітуму із застосування гарячих в'яжучих 
зменшують утворення низькотемпературних тріщин, захищає дорожні покриття 
від проникнення води, зменшує рівень шуму на дорозі, дає високий коефіцієнт 
зчеплення з колесами автомобілів, підвищує приживлюваність кам'яного 
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матеріалу. Ефект використання гумобітуму найбільш яскраво проявляється при 
низьких температурах. Технологія створення композиційного в'яжучого, відмінна 
від бітумного, є практично ідентична існуючій, за відмінністю додаткової операції 
введення гумової крихти. На даний момент завершена лабораторна і дослідно-
конструкторська робота, на пілотних установках відпрацьовані технологічні 
режими по переводу вулканізованої гуми в розчинений стан з отриманням 
бітумно-гумового в'яжучого, змонтована дослідно-промислова установка 
продуктивністю 15 тонн композиту в зміну, розміщення якої можливо на будь-
якому асфальобетонному заводі. Одержуваний бітумно-гумовий композит, не 
перевищуючи за ціною бітум марки БНД 90/130, перевершує його за всіма 
технологічними параметрами. Композит придатний для використання в якості 
в'яжучого для виробництва асфальтобетону підвищеної якості або 
гідроізолюючого мастичного матеріалу підвищеної адгезії. На композит, його 
виробництво і застосування отримано патент на винахід            (пат. РФ 2327719). 

Згідно досліджень нове в’яжуче відповідає вимогам ДСТУ [5,6,7]. 
Також, до слова, американські новатори запропонували використовувати 

при будівництві доріг старі автомобільні шини. Суть цієї технології зводиться до 
застосування старих автомобільних покришок при спорудженні автомагістралей. 
Основним козирем такої новинки є те, що запропонований матеріал коштує 
досить дешево і в прямому сенсі лежить під ногами. 
Багатьом такий варіант може здатися пережитком минулого, так як технології 
дорожнього будівництва на даний момент не стоять на місці і продовжують 
удосконалюватися день за днем, проте випробування даного методу показало 
зворотний результат, так як покришки без боковин укладаються прямо в основу 
дорожнього полотна і після цього матеріал щільно скріплюють по всій площі. В 
результаті роботи виходить своєрідна сітка. Дорога засипається і виходить тверде 
дорожнє полотно, яке нерухомо і здатне витримати великі навантаження. 
Запропонована технологія хороша і тим, що за допомогою її застосування можна 
уникнути частих ремонтних робіт, так як дорога, основа якої побудовано з 
покришок, прослужить довгі роки і практично не буде піддаватися руйнівних 
впливів. 
           При русі машин близько 30% навантаження припадає саме на нижні шари 
підземних матеріалів, на що впливають горизонтальний і бічний тиск. Звичайна 
дорога покрилася б поступово тріщинами. При поєднанні засипки і шин вдається 
зменшити горизонтальну навантаження, що позитивно позначається на підставі 
дороги, яке завдяки цьому залишається нерухомим. Що стосується вартості 
даного виду будівельних робіт, то вона менше на цілих 50%, якщо порівнювати зі 
звичайними технологіями. У США, наприклад, щороку утворюється величезна 
кількість старих шин від автомобілів, яка перевищує 300 мільйонів. На 
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сьогоднішній день близько 90% переробляється в повному обсязі. Більш 130 
мільйонів покришок складується на смітниках. У нас старих шин ніяк не менше, 
ніж у американців.  

Висновки: основною перевагою полімерно-бітумного в’яжучого є різке 
збільшення зсувостійкості верхніх шарів асфальтобетонного покриття внаслідок 
збільшення когезійних та адгезійних властивостей в’яжучого. Значно зростає 
температура розм’якшення готового ПБВ, відповідно при високих та низьких 
температурах повітря. Як наслідок, покращується зчеплювання автомобільних 
шин та покриття дороги, та зменшується ймовірність утворення сіткоподібних 
руйнувань та колійності. Можливість використання даного модифікованого 
в’яжучого не обмежується шарами дорожнього одягу у вигляді асфальтобетону, 
внаслідок покращення адгезійних властивостей область застосування зростає, як 
ізолятора, мастики для заливання тріщин і т. п. 

Досвід використання полімерно-бітумного в’яжучого в світі свідчить про 
зростання корисного терміну експлуатації автомобільної дороги, а саме 
безпосередньо шарів дорожнього одягу на основі подібних в’яжучих, що 
засвідчує економічну виправданість витрат на виготовлення та модернізацію 
обладнання асфальтобетоних заводів. 

 
Література: 
1. Л.М. Гохман. Битумы, полимерно-битумные вяжущие, асфальтобетон, 

полиме-расфальтобетон. М., «Экон-Информ», 2008, 117 стр. 
2. Патент №83939 «Спосіб поверхневої обробки дорожнього покриття», 

розроблений Слівінською С.В. та Савчуком П.П. про  застосування гумобітумів, 
10.10.2013. 

3. Хлібишин Ю.Я., Почапська І.Я., Гринишин О.Б., Нагурський А.О. 
Дослідження модифікації дорожніх бітумів гумовою крихтою. 
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Науковий керівник Лілія Джиркінс, студентка Ірина Гунько 
Полтавський будівельній технікум транспортного будівництва, м. Полтава 

 

Щебенево-мастиковий асфальтобетон був розроблений у другій половині 
1960-х років у Німеччині та   одержав назву «Splittmastixasphalt» (SМА). 

В Україні цей матеріал почали використовувати з 2002 року. Перша ділянка 
була побудована на дорозі Київ-Чоп за науковим супроводом фахівців 
ДерждорНДІ Малеванського та Даценка. Після цього ЩМА знайшов 
впровадження майже у всіх областях України. 

 

Рис.1.  Структура поверхні покриття 

Щебенево-мастикові асфальтобетонні суміші одержують шляхом 
змішування в гарячому стані при температурі 150-175 0С в змішувачах примусової 
дії оптимально  підібраних компонентів. 

Максимальний розмір щебеневих фракцій залежить  від  товщини шару 
дорожнього  покриття і повинен становити 20 мм.  

Залежно від типу ЩМА діляться на: 

 ЩМА 10 (де вміст щебеню від 60 до 70%, фракція 5-10 мм); 
 ЩМА 15 (де вміст щебеню від 65 до 75%, фракція 5-15 мм); 
 ЩМА 20 (де вміст щебеню від 70 до 80%, фракція 5-20мм). 

Виробництво щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей буде 
проводитись на промислових базах, які обладнані асфальто-бетонними заводами 
примусової дії, відділеннями подрібнення та складування мінеральних матеріалів, 
закритою ємкістю для мінерального порошку, критим сховищем органічних 
в'яжучих матеріалів, відповідними дозаторами, сушильними та 
пиловловлюючими  агрегатами. Внутрішньозаводське транспортування  
матеріалів повинно забезпечувати  найменшу  відстань  переміщень, а також 
виключати зустрічні  переміщення. Виробнича  лабораторія повинна 
бути  укомплектована  всім необхідним  обладнанням для технічного контролю 
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складових  компонентів та готової   щебенево-мастикової  асфальтобетонної  
суміші. 

Складається ЩМА із щебеню, піску, мінерального порошку, бітуму та 
стабілізуючої добавки.  

Щебінь із гірських порід дрібнозернистої структури, що здатний при зносі 
залишатися  шорстким за рахунок вмісту в ньому різних за міцністю мінералів, 
має перевагу в застосуванні.  Вміст зерен пластинчастої та голчастої форми в 
щебені, що застосовується, не повинен перевищувати 15 % за масою.  
Допускається застосовувати замість частини мінерального порошку в кількості  
50 % зерен із висівок дрібніше 0,14 мм. 

Армідон – це підготовлена спеціальним чином добавка на основі 
целюлозного волокна, яка виконує роль стабілізатора і перешкоджає стіканню 
в'яжучої речовини, тобто бітуму, забезпечує стійкість до розшарування, покращує 
фізико-механічні властивості і однорідність асфальтобетону. 

 

Рис. 2.  Стабілізуюча домішка «Армідон» 

Дорожнє покриття ЩМА із застосуванням стабілізуючої добавки показує 
високі транспортно-експлуатаційні характеристики автодоріг: 

 збільшення термінів служби дорожнього покриття; 
 високу стійкість до зрушень і коліє утворення; 
 запобігання виходу бітуму на поверхню при літніх температурах; 
 підвищення зчеплення з покриттям і зниження ефекту аквапланування; 
 зниження рівня шуму від руху транспорту. 

Технологія вкладання ЩМА включає в себе такі процеси. Спершу суміш 
готують на заводі. Необхідно  передбачити  ретельну очистку  кузовів 
автомобілів  перед  навантаженням щебенево-мастикової асфальтобетонної 
суміші та, при необхідності, обробку їх відпрацьованими оливами або емульсіями 
нафтопродуктів. Надлишкова  кількість   речовини для обробки   повинна бути 
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видалена з кузова автомобіля перед завантаженням  щебенево-мастикової 
асфальтобетонної суміші. 

При транспортуванні щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей 
кузова автомобілів  повинні обов'язково вкриватися тентами. 

Температура початку ущільнення   щебенево-мастикових асфальтобетонних 
сумішей повинна знаходитись в межах 150 0С - 170 0С. Влаштування дорожнього 
покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші виконується 
асфальтоукладачами та гладковальцевими котками, без застосування вібрації та 
котків на пневмоходу, вагою 6 ÷ 8 т та 12 ÷ 14 т. Виробничий показник якості 
ущільнення є відсутність (візуальна) сліду проходу котка.     

Висновки: щебенево-мастиковий асфальтобетон  з'явився як наслідок 
боротьби дорожніх служб Німеччини з інтенсивним руйнуванням дорожнього 
покриття й утворенням колії через ріст інтенсивності та вантажонапруженості 
автомобільного руху. За роки свого використання суміші ЩМА 
продемонстрували  прекрасні  експлуатаційні  якості. 

Відмінність між звичайним та щебенево-мастиковим асфальтобетоном 
полягає в тому, що в традиційному дорожньому одязі транспортне навантаження 
через зв’язок в’яжучого з дрібним заповнювачем передається глибше, що 
призводить до виникнення значних деформацій, особливо в жарку погоду. В 
щебенево-мастиковому асфальтобетоні навантаження сприймається більш 
жорстким шаром, який складається з щебеню (близько 75% становить фракція    
8-10 мм) кубовидної форми, бітуму, мінерального порошку та волокон. Такий 
склад дорожнього одягу має кращі деформативні властивості, тому дорожня 
конструкція в цілому більш довговічна. Враховуючи те, що останнім часом 
транспортні навантаження зросли до 15 т на вісь, а інколи й більше, тому 
використання ЩМА для влаштування дорожніх покриттів є актуальним для 
мережі доріг загального користування. 

 
Література: 
1.http://ipit.ooo/ua/stone-mastic-asphalt-and-durability-of-road-surface 
2. http://www.armidon.pro/армидон/ 
3. http://www.armidon.pro/технология-щма/ 
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ПІДВИЩЕННЯ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО 
ПОКРИТТЯ ШЛЯХОМ ЙОГО АРМУВАННЯ 

 

Науковий керівник Ірина Процик, студент Артем Пужайло 
Львівський автомобільно-дорожній коледж НУ «Львівська політехніка», м. Львів 

 

Серед різних видів покриттів дорожнього одягу нежорсткого типу 
якнайкращими експлуатаційними характеристиками володіє асфальтобетонне 
покриття. Проте асфальтобетонний дорожній одяг часто працює в різних 
температурних режимах і піддається дії значних тимчасових навантажень, що 
призводить до появи тріщин в асфальті, і тим самим, його передчасного 
руйнування. Через малу межу міцності при розтягуванні навіть невелике 
розширення приводить до утворення тріщин і до зниження експлуатаційних 
якостей і довговічності асфальтобетонних покриттів (рис.1). 

 
  а)                                    б)                                    в) 

Рис. 1. Дефекти асфальтобетонного покриття: 
а – сітка тріщин; б – вибоїни; в - колійність  

Тому, питання покращення якості та характеристик асфальтобетону, 
зокрема підвищення його тріщиностійкості є на сьогодні  дуже актуальним. 

Для підвищення міцності і довговічності, зниження або виключення таких 
пошкоджень можна використовувати ефект армування (рис. 2). Армування 
дорожнього одягу припускає влаштування додаткового шару або введення в 
конструкцію армуючого  елемента [1]. 

 
Рис. 2. Армування асфальтобетонного покриття синтетичними 

матеріалами 
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Армування асфальтобетону дозволяє: 
 попередити та зменшити тріщиноутворення   в асфальтобетоні; 
 підвищити несучу здатність та колієстійкість    асфальтобетонних 

покриттів; 
 зменшити  товщину асфальтобетонних шарів, що підвищить 

економічність будівництва. 

На сьогоднішній день для армування асфальтобетонного покриття 
використовують різноманітні армуючі матеріали: металеві сітки, геокомпозити, 
геосітки зі скловолокна, поліестеру,  пластику, базальтового  волокна та інші  
(рис. 3, 4). 

 
Рис. 3. Різновиди геосинтетичних армуючих матеріалів 

 

 
Рис. 4. Металеві армуючі сітки 

 Дуже часто використовується армування асфальтобетону  геосинтетичними 
матеріалами, зокрема геосітками  [4]. Геосітка має високу міцність і низькі 
деформативні характеристики, хімічну та біологічну стійкість, термостійкість при 
температурі укладання асфальтобетонної суміші 120-160 °С. Геосітка армує 
асфальтобетон, перенаправляє вертикальні навантаження в горизонтальну 
площину, і знижує активні місцеві напруги.  Геосітки використовуються для: 

 армування асфальтобетонних покриттів при будівництві та реконструкції 
автомобільних доріг, смуг аеродромів, проїзної частини мостів;  
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 розширення проїздної частини автомобільної дороги;  
 відновлення покриття ділянки дороги після ремонту підземних 

комунікацій; 
 посилення робочого шва асфальтобетонного покриття;  
 будівництво бетонних доріг з деформаційними швами;  

До геосентитичних матеріалів, які використовуються для армування 
асфальтобетону ставляться  наступні вимоги: 
          1)  матеріали,  за  допомогою  яких армують дорожні покриття повинні 
містити на поверхні не менш 75 % від площі сітки, яка дозволяє здійснювати 
безпосереднє зіткнення шарів з асфальтобетону над сіткою і під нею;  

2) розмір комірки повинен в 2 - 2,5 рази перевищувати розмір фракції 
мінерального заповнювача в асфальті;  

3) міцність синтетичного матеріалу шириною 1 м в поздовжньому і 
поперечному напрямах повинна складати не менш 50 кН/м.  

Використання  геосіток дозволяє зменшити тріщиноутворення, запобігти 
появі "відображених" і утворенню нових тріщин в результаті впливу низьких 
температур, підвищити залишкову міцність і протистояти утворенню колій. 
Геосітка може укладатися як на старе покриття, так і між шарами нового   
покриття [1]. 

 
Таблиця 1 

 
Схеми армування шарів покриття 

1. Ремонт ділянок доріг шляхом 
суцільного армування асфальтобетону 

без вирівнюючого шару 

 

Геосинтетик наноситься на старе 
асфальтобетонне покриття поверх якого 
влаштовують новий шар 
асфальтобетону. 

 

2. Посилення існуючої конструкції 
дорожнього одягу 

 

На ділянках доріг, що мають колії й 
вибоїни, укладання геосітки 
здійснюється на вирівнюючий шар 
асфальтобетону. Попередньо очищується 
поверхня  старого  покриття,  потім  
укладається  вирівнюючий  шар 
асфальтобетону, геосітка і новий шар 
асфальтобетонного покриття.  
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3. Армування асфальтобетону, 
покладеного на бетонне покриття 

 

Необхідність застосування даної 
технології пояснюється тим фактом, що 
при сполученні дорожнього одягу з 
цементобетону і шару асфальтобетону в 
останньому з'являються тріщини з-за 
різних коефіцієнтів температурного 
розширення бетону і асфальтобетону. З 
цієї причини  над  цементобетонним  
покриттям  необхідно  улаштування 
вирівнюючого шару асфальтобетону. 

 
4. Армування асфальтобетонного 

покриття в зоні стику 

 

Відкриті ділянки на старих покриттях, 
що мають руйнування (тріщини) є 
зонами з підвищенним ризиком 
виникнення тріщин у верхньому новому  
шарі асфальтобетону. В даному випадку 
рекомендується проводити армування 
цих зон геосіткою. 

 

5. Армування асфальтобетону при 
розширенні дорожнього полотна 

 

Розширення дорожнього полотна 
зазвичай виконується без армування, в 
результаті чого в місцях сполучення 
старих і нових ділянок виникають 
поздовжні тріщини. Укладання геосітки 
на ці ділянки сприяє армуванню зони 
поздовжнього стику та попередженню 
тріщин. 

 
6. Посилення ділянки дороги після 

ремонту підземних комунікацій 

 

Оскільки, тріщини і вибоїни часто 
виникають в асфальтобетонних 
покриттях на ділянках доріг, що 
проходять над інженерними 
комунікаціями, а також після проведення 
ремонтних робіт з розкриттям 
дорожнього полотна,армування 
геосітками усуває або істотно 
сповільнює виникнення тріщин і 
руйнування таких ділянок доріг. 
 

Технологічний процес армування асфальтобетону геосинтетичними 
матеріалами  складається з наступних операції  [4]:  

1) Підготовка основи, яка повинна забезпечувати добре зчеплення а/б шарів. 
Для цього основу ремонтують, висушують, очищають від залишків пилу, 
бруду, рослин, піску, старої розмітки та іншого будівельного сміття.  
Тріщини старого асфальтобетонного покриття заробляють бітумом, 
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бітумною емульсією, полімерно-мастичним в’яжучим або вкладають 
вирівнюючий шар  асфальтобетону) (рис. 5). 

 
Рис. 5. Підготовка основи (очищення та зароблення тріщин старого 

покриття) 
2) Нанесення підгрунтовки: розливання за допомогою автогудронатора 

бітуму, бітумної емульсії для зчеплення старого  покриття з армуючим 
елементом та новим шаром  а/б покриття; ширина розподілення в’яжучого 
повинна на 20 см перевищувати ширину армувального композиту (рис. 6). 

 
Рис. 6. Розлив органічного в’яжучого (в’язкий бітум або бітумна 

емульсія) 

3) Укладання та закріплення геосинтетичного матеріалу. Укладається 
геосинтетичний матеріал дуже просто: на машину закріплюється рулон з 
геосинтетиком, який розкочується при русі машини; геосинтетик 
вирівнюється  та закріплюється (рис. 7). 

 
 

Рис. 7. Укладання та закріплення армувального  матеріалу 
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4) Повторний розлив в’яжучого та підкатка легкими котками. Витрату 
в’яжучого коригують за непрямими зовнішніми ознаками, залежно від 
інтенсивності забарвлення сліду, який залишається на поверхні 
армувального матеріалу після його укладання і проїзду по ньому 
автомобіля (рис. 8). З метою кращого приклеювання геосинтетика до 
асфальтобетонної основи можна після укладання матеріалу закатати його  
2-4 проходами легкого пневмоколісного котка. 
 

 
 

Рис.8. Укатка геосинтетичного матеріалу 
 

5) Влаштування нового асфальтобетонного покриття: армувальний композит 
повинен бути вкритий шаром асфальтобетону не меншим ніж 5 см. Край 
шару асфальтобетону після закінчення вкладання  не повинен збігатися з 
краєм полотна армувального композиту, напуски по ширині повинні бути 
не більшими  5-7 см, а по довжині –  не більше за 10 см (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Влаштування нового асфальтобетонного покриття 
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Армування асфальтобетонного покриття за  технологією «BITUFOR» 
Технологія BITUFOR призначена для підвищення несучої здатності та 

колієстійкості асфальтобетонних дорожніх покриттів, попередження появи 
відображених тріщин. Вона передбачає армування асфальтобетонного покриття 
сталевою сіткою «BEKAERT» [2]. 

Армування металевою сіткою виконується наступним чином. Підготовка 
існуючого покриття включає в себе його фрезування для вирівнювання або 
влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетону. На підготовлену поверхню 
укладається сітка. Для цього використовується дуже просте обладнання, яке 
навішується на автомобіль, навантажувач, коток або якийсь інший транспортний 
засіб (сітка постачається у рулонах). Сітка натягується для усунення зморшок та 
укочується котками на пневмоходу (рис. 10). 

 

 

 

Рис. 10. Укладання та закріплення сталевої сітки 
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Кріплення сітки до шару асфальтобетону здійснюється у місцях початку і 
кінця полотна (по кожній металевій смужці), по смузі перекриття (крок 1-1,2 м), а 
також у місцях, де сітка деформується і відстає від поверхні. Для кріплення 
використовуються стальні дюбелі. При вкладанні двох і більше сіток вони 
накладаються між собою з перекриттям 20-25 см і далі технологічний процес 
вкладання повторюється. Після завершення робіт по укладанню та кріпленню по 
сітці влаштовують шар литої емульсійно-мінеральної суміші (Slurry seal) 
товщиною біля 1 см (рис. 11). 

 

Рис. 11. Влаштування шару ЛЕМС та вкладання нового 
асфальтобетонного покриття 

Шаром Slurry seal сітка закривається повністю, але верхні металеві елементи 
сітки повинні бути на поверхні. Через 1-1,5 години можна наносити шари 
асфальтобетону або  щебенево-мастикового асфальтобетону на модифікованому 
бітумі. 

Технологія BITUFOR дозволяє отримати довговічне, стійке до утворення 
колійності дорожнє покриття, попередити утворення відображених тріщин, 
забезпечити надійність дорожньої конструкції навіть на слабких основах. 
Особливо доцільне застосування цієї технології при великій інтенсивності руху 
великогабаритних транспортних засобів. 

Висновки: використання армувального елементу дозволяє значно збільшити 
стійкість асфальбетонного покриття під навантаженням транспортних засобів без 
утворення деформацій, оскільки армування дозволяє перенаправляти вертикальні 
навантаження в горизонтальну площину, перерозподіляє горизонтальні напруги в 
шарі асфальтобетону і знижує активні місцеві напруги (рис. 12). 
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Рис. 12. Ефективність армування асфальтобетонного покриття 

Армування асфальтобетонного покриття сприяє підвищенню  довговічності і 
запобігає тріщиноутворенню в асфальтобетонних шарах, унеможливлює 
проявлення відображення тріщин в покритті, дає змогу знизити витрати 
дорожньо-будівельних матеріалів та зменшити обсяги робіт, підвищити 
експлуатаційну надійність, якість виконання робіт і терміни служби дорожнього 
покриття. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ГАРЯЧОГО РЕСАЙКЛІНГУ ДОРОЖНЬОГО 
АСФАЛЬТОБЕТОНУ 

 

Науковий керівник Ольга Чучман, студент Олександр Гела 
Львівський автомобільно-дорожній коледж НУ «Львівська політехніка», м. Львів 

 

Одним  з перспективних методів відновлення транспортно-експлуатаційних 
характеристик доріг є технологія гарячого ресайклінгу на дорозі, тобто гаряча 
вторинна переробка асфальтобетону на місці виконання робіт: пошкоджений 
асфальтний  шар прогрівається за допомогою установки попереднього нагріву і 
реміксера. [1] 

Гарячий ресайклінг – процес заміни асфальтового покриття автомобільних 
доріг шляхом зняття, термомеханічної переробки та перестелення 
старого дорожнього покриття із додаванням додаткових сумішей для відновлення 
його властивостей.  

 
Рис. 1. Технологія гарячого ресайклінгу 

Особливістю методу “ремікс” є те, що весь процес відновлення  
здійснюється за один робочий прохід. [3] 

На території України дану технологію застосовували на таких ділянках 
автомобільних доріг загального користування державного значення:  

• автомобільна дорога М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі км 130+030 – 
км 130+700, км 107+950 – км 108+490, км 109+300 – км 109+846;  

• автомобільна дорога Р-06 Ульянівка – Миколаїв (через Вознесенськ) на 
ділянці  км 199+062 – км 203+665;  

• автомобільна дорога Т 25-49 Данівка – Бобровиця. Крім того, технологія 
гарячого ресайклінгу на дорозі була апробована при ремонті вулиць та доріг міст, 
зокрема в Херсоні та Львові.  

   Враховуючи початок впровадження зазначеної технології в Україні, 
наводиться порівняння з альтернативними варіантами ремонтних робіт.  
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  Гарячий ресайклінг дорожнього асфальтобетонного покриття дає змогу 
відновлення експлуатаційних властивостей дороги з максимальною економією 
матеріальних й енергетичних ресурсів. Виділяють два різновиди гарячого 
ресайклінгу: гарячий ресайклінг з приготуванням асфальтобетонних сумішей на 
заводі та гарячий ресайклінг безпосередньо на дорозі.  

Повний цикл робіт з гарячого ресайклінгу з виготовленням 
асфальтобетонних сумішей на заводі складається зі стадій видалення старого 
асфальтобетону за допомогою фрез, доставки на завод, складування 
асфальтобетонного грануляту, виготовлення регенерованих асфальтобетонних 
сумішей, їх укладання та ущільнення. [2] 

 Основа процесу гарячого ресайклінгу на дорозі полягає в розрихленні 
розігрітого асфальтобетонного покриття і повторному його укладанні, всі операції 
виконуються комплексом спеціальних машин безпосередньо на місці виконання 
робіт. 

Відновлення зношеного асфальтобетонного покриття за технологією 
гарячого ресайклінгу виконується з використанням методів Ремікс та Ремікс  
плюс (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Методи регенерації Ремікс та Ремікс плюс 
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Метод Ремікс призначений для відновлення зношеного асфальтобетонного 
покриття шляхом його регенерації з поліпшенням структурних і фізико- 
механічних властивостей. Технологія полягає в розм’якшені за допомогою 
нагрівання асфальтобетонного покриття, його розрихленні на глибину до 60 мм, 
перемішуванні отриманої суміші з добавками (нова асфальтобетонна суміш, 
кам’яні матеріали, пластифікатори, мінеральні та органічні в’яжучі), розподіленні, 
укладанні й попередньому ущільненні однорідної регенерованої суміші із 
забезпеченням необхідної рівності та проектних похилів покриття за один прохід 
реміксера.   

Метод Ремікс поділяють на способи:  
• термогомогенізація;  
• термозмішування;  
• термопластифікація.  
Термогомогенізація передбачає ресайклінг асфальтобетону шляхом 

розігрівання, рихлення, перемішування, укладання та ущільнення старої 
асфальтобетонної суміші товщиною (3,0 – 6,0) см. Цей спосіб є найбільш 
економічним, тому що зовсім не потребує або потребує у мінімальній кількості 
нової асфальтобетонної суміші, а саме – близько 20 кг/м2.  

Термозмішування передбачає перемішування нової асфальтобетонної 
суміші зі старою після її розігріву та розрихлення й укладання отриманої суміші в 
один шар. Термозмішування має всі переваги термоукладання, але забезпечує 
вищу якість регенерованого шару.  

Термопластифікація передбачає введення у розігріту та розрихлену 
асфальтобетонну суміш у процесі перемішування добавок-пластифікаторів. У 
якості пластифікатора, використовують рідкі нафтопродукти. Нову 
асфальтобетонну суміш додають у мінімальній кількості – до 20 кг/м2. Метод 
Ремікс плюс (термоукладання) призначений для відновлення зношеного 
асфальтобетонного покриття шляхом укладання двох шарів за один прохід 
реміксера – нижнього шару з регенерованої суміші і верхнього – накладного шару 
з нової асфальтобетонної суміші. Старе асфальтобетонне покриття розм’якшують 
за допомогою нагрівання на глибину до 60 мм, розрихлюють, перемішують з 
добавками (нова асфальтобетонна суміш, кам’яні матеріали, пластифікатори, 
мінеральні та органічні в’яжучі), укладають з дотриманням необхідної рівності і 
проектних відміток покриття і влаштовують накладний шар з нової 
асфальтобетонної суміші товщиною (3,0 – 6,0) см.   

    Для ресайклінгу бетону необхідні спеціальні установки – рециклери 
асфальтобетону. [2] 

   Рециклер асфальтобетону – мобільна установка, яка переробляє 
використаний асфальт в суміш для вторинного використання. Існує кілька видів 
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рециклера: установки гарячого / холодного ресайклінгу та мобільні установки. 
Основні відмінності між ними – розмір і технологія переробки. 

   Пристрій і принцип дії рециклера: установка рециклера схожа на причіп 
(розміщується на колісній базі), тому її легко переміщати з одного місця робіт в 
інше.  

Процес ресайклінгу (регенерації) асфальтобетону такий: 
 через люк (знаходиться в передній частині обладнання) завантажують 

використаний асфальт; 
 двигун внутрішнього згоряння (бензиновий або дизельний) запускає 

спеціальний барабан в рециклера; 
 шматки старого дорожнього покриття дроблять в барабанах; 

асфальт нагрівають в процесі дроблення; 
 система лопатей перемішує нагріту подрібнену суміш; 
 суміш вивантажують через другий люк (знаходиться в задній частині 

обладнання). 
   Види рециклерів: 
1. Рециклер ПМ-107 (рис. 3) застосовують для розігріву асфальтової суміші, 

ремонту дорожнього полотна та ямкового ремонту. Він переробляє старий 
асфальт, розігріває раніше приготоване сировину, готує литі суміші з інертних 
матеріалів. Особливість: установка мобільна, перемішує суміш без допомоги 
трактора.  

 
Рис.3. Рециклер ПМ-107 

Основні характеристики: 
 час розігріву - до 15 хвилин; 
 може завантажити 350 кг матеріалу; 
 температура розігріву - 200 °С.     
2. Рециклер ЕМ-3200 застосовують для ремонту доріг технологією литого 

асфальту. Особливість: пристрій причіпного типу, потрібна автотракторна техніка 
для пересування. Завантажує готові суміші литого асфальту, доставляє суміш до 
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місця робіт. Переробляє старі фракції асфальту, готує литі суміші з інертних 
матеріалів, транспортує гарячий бітум (речовина, яку застосовують в дорожньому 
будівництві).  

Основні характеристики: 
 продуктивність - 1,2 т / год; 
  ємність паливного бака - 36 л. 
 
Висновки: майже 90 % мережі автомобільних доріг загального користування 

України потребує капітального ремонту. За умов недостатнього фінансування 
дорожньої галузі через незадовільний стан доріг економіка України зазнає 
значних втрат. Тому питання застосування сучасних ефективних технологій для 
виконання дорожніх робіт є досить актуальним сьогодні.      

   Саме явище ресайклінгу зараз набирає обертів. Переробити можна 
абсолютно все, та ще отримати від цього вигоду. Ресайклінг асфальтобетону - 
складний процес, помічник в якому - рециклер асфальтобетону.    

   Регенерація бетону вирішує відразу кілька важливих питань, таких як: 
• екологічний (вторинна переробка асфальту); 
• економічний (економія на матеріалі); 
• питання зручності (не потрібно надовго перекривати рух і затягувати ремонтні 
роботи); 
• питання часу (найбільш швидкий спосіб відновлення дорожнього покриття). 
 

Література: 

        1. Концепція реформування системи державного управління автомобільними 
дорогами загального користування (схвалена розпорядженнями Кабінету 
Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 1096 (1096- 2008-р) та від 3 серпня 
2011 р. № 739-р).  

2. Терещенко Т.А. Шляхи розвитку технологій гарячого ресайклінгу 
дорожнього асфальтобетону // Автошляховик України. – 2014. – №2. – С.42-48. 

 3.http://www.regdorstroy.kiev.ua/article/remix.html 
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ХОЛОДНИЙ РЕСАЙКЛІНГ, ЙОГО ПЕРЕВАГИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ 

 

Науковий керівник Валентина Соловей, студент Данило Муханов 
Львівський автомобільно-дорожній коледж НУ «Львівська політехніка” м. Львів 

 

Холодний  ресайклінг – процес ремонту і часткової заміни  асфальтового 
покриття  автомобільних доріг шляхом зняття або зачищення пошкоджених 
частин дорожнього покриття механічної переробки та заміни старого дорожнього 
покриття із додаванням додаткових сумішей для відновлення його властивостей. 
Холодний ресайклінг є новим поколінням як в дорожньо-будівельній технології, 
так і в конструюванні та проектуванні механічного обладнання, що забезпечує цю 
технологію. 

Економічний стан будь-якої країни в значній мірі залежить від наявності й 
якості автомобільних доріг як артерій якими розподіляють матеріально технічні 
ресурси і товари народного споживання. Економічні реформи, що відбуваються в 
Україні природним чином поєднують в собі організаційні та виконавчі структури 
дорожнього виробництва і направлені шляхом радикальної перебудови як форм 
власності і виробничих відносин, так і шляхом удосконалення матеріальної 
основи інженерних споруд узгоджуючи з міжнародними стандартами, що вимагає 
підвищення технічного рівня дорожньої мережі за рахунок реконструкції існуючої 
мережі доріг, особливо в межах міжнародних коридорів і впровадження, зокрема, 
прогресивних технологій будівництва конструкцій дорожнього одягу 
напівжорсткого типу з використанням гранульованих доменних шлаків і цементу.  

Перехід на більш високий ступінь технічного рівня дорожньої мережі 
України суттєво підвищить питому вагу доріг, які підлягають реконструкції. 
Виробничий досвід останніх років з ремонту автомобільних доріг як в Україні, так 
і в інших країнах однозначно показав високу техніко-економічну перспективу 
принципово нового методу ремонту автомобільних доріг  шляхом холодного 
фрезування старих асфальтобетонних покриттів з наступною обробкою суміші 
цементом та бітумною емульсією й отриманням нового дорожньо-будівельного 
матеріалу – асфальтобетоноцементу, що гармонійно поєднує позитивні якості як 
асфальтобетону, так і цементобетону. 

У період завершення будівництва загальної мережі автомобільних доріг в 
Україні та переходу до капітального ремонту і реконструкції доріг, коли 
співвідношення обсягів нового будівництва і відновлювальних робіт переходить 
через  “золотий перетин” на користь ремонтних технологій, то виникає ситуація, 
яка потребує докорінної перебудови стратегії організації дорожньої галузі на 
основі розробки нової парадигми організаційних і науково-технічних рішень. 
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Перевагами технології холодного ресайклінгу є : 
 стовідсоткове використання матеріалу старого покриття, що забезпечує 

максимальну економію дорожньо-будівельних матеріалів і транспортних  
витрат; 

 використання відпрацьованого органічного в’яжучого як гідрофобізуючої 
добавки і як компонента нового комплексного в’яжучого, що покращує 
якість відновленого матеріалу; 

 гармонійне поєднання позитивних якостей органічного і неорганічного 
в’яжучих у структурі нового дорожньо-будівельного матеріалу – 
асфальтоцементобетону; 

 автоматичний якісний контроль дозування компонентів суміші через 
мікропроцесорну систему, що забезпечує високу однорідність суміші за 
кількістю в’яжучих компонентів і рівномірного розподілу їх суміші; 

 введення цементу здійснюють шляхом приготування водно-цементної 
суспензії, яку вводять у суміш одночасно із зволоженням, що забезпечує 
високу екологічність; 

 раціональне сполучення в одному технологічному циклі раніше роз’єднаних 
в часі і просторі процесів – це якісний стрибок у двох напрямках на новий, 
більш високий щабель як в продуктивності технології і вдосконаленні 
конструкції робочих механізмів, так і в якості кінцевого продукту і у цілому 
в культурі виробництва. 
Застосування технології холодного ресайклінгу можливе як  для основ,  з 

метою їх стабілізації та покращення фізико-механічних властивостей, так і для 
відновлення верхніх шарів зруйнованого покриття. 

 
Рис.1. Принцип роботи  ресайклера 
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Ця технологія дозволяє проводити регенерацію основ товщиною від 20 см 
до 50 см із використанням пилувато-суглинистого грунту, обробленого цементом 
(вміст цементу 4% від маси) або щебенево-піщаних сумішей оптимального 
гранулометричного складу, оброблених цементно-водною суспензією (вміст 
цементу 5,5 % від маси).  

 

 
Рис.2. Стабілізація грунтової основи, обробленої цементом 

Технологічний процес регенерації основи включає в себе наступні операції: 

 встановлення та наступне зняття огороджень та дорожніх знаків; 
 заправлення місткості змішувальної установки водою та цементом; 
 фрезування та перемішування матеріалу (грунту, оптимальної щебенево-

піщаної суміші) з в’яжучим ресайклером; 
 попереднє  ущільнення суміші; 
 планування суміші автогрейдером; 
 ущільнення суміші котками; 
 профілювання шару основи автогрейдером під остаточне ущільнення; 
 остаточне ущільнення суміші котками. 

 
Рис.3. Регенерація верхніх шарів дорожнього одягу 
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Регенерація верхніх конструктивних шарів дорожнього одягу може 
здійснюватись товщиною від 18 см до 35 см з використанням у якості в’яжучого 
таких матеріалів: 

- бітумної емульсії (вміст 4% від маси); 
- бітумної емульсії (вміст 3% від маси) та цементно-водної суспензії 

(вміст цементу 1,5 % від маси);  
- цементно-водної суспензії (вміст цементу 3,5 % від маси);  
- спіненого бітуму (вміст 2,5% від маси); 
- спіненого бітуму (вміст 2,5 % від маси) та цементно-водної суспензії 

(вміст цементу 1,5 % від маси);  
- цементу (вміст 4 % від маси); 
- цементу у поєднанні із бітумною емульсією або спіненим бітумом. 

 
Рис.4. Послідовність виконання технологічних операцій ланкою 

механізмів 
     Технологічний процес регенерації верхніх конструктивних шарів 

дорожнього одягу включає в себе наступні операції: 
- встановлення та наступне зняття огороджень та дорожніх знаків; 
- розсипання та розрівнювання щебеневого матеріалу;  
- планування шару щебеню; 
- прикочування щебеню з поливанням водою; 
- фрезування конструктивних шарів дорожнього одягу та 

перемішування матеріалу з щебенем; 
- попереднє ущільнення фрезованої суміші; 
- планування попередньо ущільненої суміші; 
- заправлення змішувальної установки водою та цементом; 
- фрезування суміші з добавкою мінерального матеріалу та 

перемішування її з в’яжучим; 
- попереднє ущільнення суміші; 
- планування та профілювання шару основи автогрейдером під 

остаточне ущільнення; 
- остаточне ущільнення суміші котками; 
- догляд за покриттям. 
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Відновлення покриттів з використанням технології холодного ресайклінгу, 
за рахунок застосування різноманітних матеріалів та їх поєднань, дає можливість 
розробки різних варіантів конструктиву  з врахуванням стану кожного 
конкретного існуючого покриття і його дефектів. 

Висновки: холодний ресайклінг є новим поколінням як в дорожньо-
будівельній технології, так і в конструюванні технічного обладнання, що 
забезпечує технологію відновлення працездатності старих дорожніх одягів. 
Технологія холодного ресайклінгу акумулює історичний виробничий досвід з 
ремонту дорожніх одягів та удосконалює його за рахунок поєднання декількох 
технологічних процесів в одному технологічному циклі і в одному робочому 
органі, що знаменує якісний стрибок переходу від високозатратної гарячої 
технології до енергозаощадної, екологічно чистої і технічно досконалої холодної 
технології.    

   
Література: 
1. ДБН В.2.3-4-2015Автомобільні дороги.  - Мінрегіонбуд. – Україна, 2015р. 
2. «Автошляховик України»  м. Київ,  2015р. 
3. «Дорожная  галузь»: Науково - видавничий центр  “Інформавтодор”: 
м. Київ,  2006р. 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТА ДЕФЕКТІВ У МОСТАХ 
 

Викладач Мирон Солина 
Львівський автомобільно-дорожній коледж НУ «Львівська політехніка», м. Львів 

 

Практично немає матеріалів, які б були абсолютно стійкі до впливу 

навколишнього середовища. З часом вони фізично змінюються. Досвід 

експлуатації бетону невеликий  – трохи більше як 100 років. Бетон і залізобетон 

спочатку вважали вічними. Тільки згодом з’ясувалось, що це зовсім не так. 

Сьогодні вважають [2, 3], що для залізобетону цей термін становить 60–100 років. 

Проте в конструкціях мостів і споруд, залежно від умов експлуатації і типу 

елементів, термін надійності може зменшитись до 30-40 років. Споруду вважають 

довговічною, якщо вона зберігає свою експлуатаційну здатність протягом 

розрахункового терміну служби. Довговічність бетону залежить від двох 

основних показників –  непроникності та рівня карбонізації. Непроникність – це 

здатність бетону протистояти проникненню води крізь його товщу; карбонізація – 

це зміни в хімічній структурі бетону, які призводять до активізації корозії 

арматури. Окремі частини  споруди можуть піддаватися фізичному впливу: 

стиранню наносами та льодом опор і фундаментів, навалу суден на опори, наїзду 

автотранспорту  на конструкції  шляхопроводів. 

Структура бетону та його непроникність. Навіть дуже  щільні бетони 

мають велику кількість дрібних пор (від 3 до 15 % і  більше залежно від виду і 

міцності бетону), які в окремих місцях,  об’єднуючись, утворюють наскрізні 

канали. Ці вільні порожнини  надають бетону губчастої структури. Вона сприяє 

потраплянню води у бетон. Під час твердіння бетону частина цієї води 

залишається у вільному стані, заповнює проміжки між частинками піску та 

щебеню, а інша – утворює замкнені порожнини у цементному камені. Під час 

тужавіння цемент втрачає частину надлишкової вологи. Процес втрати води іде 

нерівномірно по товщині елемента (рис. 1), через що виникають різнознакові 

напруги, які викликають стиск у ядрі та розтяг біля поверхні елемента.  

Внаслідок цих різнознакових напруг структура бетону порушується, в ньому 

з’являються мікроскопічні тріщини, що об’єднують між собою порожнечі, 
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перетворюючи бетон на матеріал, крізь який, за певних умов, може потрапляти 

вода [3]. 

 

 
Рис. 1. Діаграма зміни кількості вільної води: 

А – тверда фаза; В – слабо зв’язана вода; С – вільна вода 
 

Інтенсивність утворення порожнин у бетоні залежить від:  якості цементів та 
заповнювачів; якості ущільнення бетону; кількості цементу у суміші та 
водоцементного відношення; режиму  витримки бетону. 

Найважливішим з цих факторів є водоцементне відношення,  оптимальне  
значення якого В/Ц = 0,4 [3]. Чим менше води при даній витраті цементу, тим 
більша міцність бетону. 

 
Рис. 2. Міцність бетону залежно від водоцементного відношення 

 
Карбонізація. Свіжоукладений бетон є лужним матеріалом і має в своєму 

складі   гідроокис кальцію Са(ОН)2, який взаємодіє з вуглекислим газом повітря, 
утворюючи карбонат кальцію СаСО2.  Внаслідок карбонізації зменшується 
показник рН, по величині якого визначають стан середовища: кисле - рН<7, 
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нейтральне  рН=7 або лужне - рН>7. Лужність бетону є основним фактором 
захисту арматури від корозії. Індикаторами рівня рН є лакмус та фенолфталеїн, 
якими виявляють початок карбонізації. 

 
 

Таблиця 1 
Рівні лужності бетону 

Значення рН Стадії існування бетону 
12…13 Свіжоукладений 

 
10,5…11,5 Після твердіння 

 
9 та менше Початок карбонізації бетону та корозії арматури 

 
 

Таблиця 2 
Індикатори рівня рН 

0  1  2  3                4 5 6 7 8         9 10  11  12 13   14 РН 
Лакмус Червоний 

колір 
Інтервал 
переходу 

Синій 
 

Фенол 
фталеїн 

 
Безбарвний 

 
Рожевий 

 

 
Пурпуровий 

 
 
Ознакою останньої стадії карбонізації є поява тріщин уздовж робочої 

арматури.  Сповільнити процес карбонізації можна збільшенням кількості 
цементу зменшенням В/Ц, збільшеням товщини захисного шару до 3 – 5 см. Є 
дані, що в бетонах низької якості глибина карбонізації може досягнути 25 мм за 
10 років. 
 Корозія металу в залізобетонних мостах.  Розрізняють два види корозії 
металів: хімічну корозію – це руйнування металу під дією газів та неелектролітів 
(бензин, масла) та електрохімічну корозію – це також руйнування металу 
внаслідок дії на нього електролітів (вода, кислота, кисень та ін.). 

У залізобетонних мостах переважає корозія, при якій один метал  
перетворюється у анод, а інший – у катод. Анод кородує, катод – ні. Мало 
вуглецева сталь є анодом  до низьколегованої. Вона ще має неоднорідну 
структуру, що може сприяти корозії. Арматуру захищає від корозії захисний шар 
з  високо луговим показником рН =10,5 – 11,5. В процесі карбонізації  рН≤ 9, 
починається корозія сталі. Додатковим стимулом корозії є поява тріщин у 
захисному шарі, в якій потрапляє кисень і починається електрохімічна корозія 
арматури. 
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Рис. 3. Початок  корозії  арматури: 

1 – балка; 2 – захисний шар; 3 – арматура; 4 – тріщина; 5 – ділянка корозії 
 

Корозія бетону в мостах. Корозія бетону виникає внаслідок вилуговування 
(вимивання) вапна Са(ОН)2, яке є в цементі. Портландцемент містить 64-68 % 
вапна, 21-24 % кремнезему, 4-7 % глинозему, 1-3 % заліза та магнію. При 
вилуговуванні вапна в бетоні руйнуються інші гідрати. Зовнішньою ознакою 
корозії бетону є білий наліт на поверхні конструкції. При вилуговуванні перших 
16 % вапна втрачається  20% міцності, а наступних 14 % - до втрати 50% міцності 
бетону. Повне руйнування настає при вилуговуванні понад  50% вапна. 

 
Рис. 4. Зміна міцності бетону під час вилуговування 
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     НЕЗНІМНІ ОПАЛУБКИ ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ  ПЛИТ     
ПРОЇЗНОЇ   ЧАСТИНИ МОСТІВ 

 

Викладач Ірина Дорогова 
Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного транспортного 

університету, м.  Житомир 
 

До 90% мостів в Україні побудовані із типових збірних залізобетонних 
конструкцій. Зміна технічної політики у сфері мостобудування в останні 
десятиліття призвела до використання нових конструкцій і технологій при 
зведенні транспортних споруд. Широке використання монолітного бетону при 
будівництві мостів потребує уваги науковців до важливого елементів – опалубки. 
Вивчення світового досвіду і дослідне випровадження ефектних конструкцій 
незнімних опалубок є  актуальною задачею в мостобудуванні.  

Досвід українського мостобудування та вивчення стану існуючих 
прогонових будов показав, що збірні та збірно-монолітні залізобетонні плити 
проїзної частини не виконують своїх задач внаслідок великої кількості стиків, які 
виходять з ладу в процесі інтенсивної експлуатації. Це зумовило нову вимогу 
норм з проектування мостів [1] – влаштування плити проїзної частини тільки 
монолітної. При цьому виникає необхідність проведення значних робіт з 
влаштування опалубок  та риштувань, які значно підвищують загальну вартість 
робіт та збільшують час зведення прогонових будов. Особливої гостроти 
проблема опалублювання плити набула внаслідок відмови від недосконалих 
типових проектів та переходу до індивідуального проектування із застосуванням 
індивідуальних опалубок. 

При виготовленні та зведенні залізобетонних конструкцій проблемам 
застосування опалубки завжди приділялась значна увага. Історично склалось так, 
що в нашій країні здавна використовувалась практично одноразова дерев’яна 
опалубка. Щоб отримати належну поверхню залізобетонної конструкції, яка б не 
потребувала додаткового опорядження, для влаштування опалубки доводиться 
застосовувати дорогі за вартістю стругані дошки або проводити додаткові заходи 
для отримання гладкої поверхні бетону – дошки обшиваються фанерою або 
листовим металом [2]. 

Останніми роками при облаштуванні монолітних залізобетонних 
конструкцій, зокрема у висотних будівлях та мостах, застосовуються інвентарні 
опалубки, що використовуються багато разів. Це, звичайно, значно 
прогресивніше, ніж використання дерев’яної опалубки, проте інвентарна 
опалубка має високу вартість, а швидке її обертання стримується часом, 
необхідним для набуття бетоном необхідної міцності. 
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Крім власне опалубки, при зведенні монолітних залізобетонних споруд 
необхідні відповідні підтримуючі конструкції (риштування). Сюди, крім 
дерев’яних, у першу чергу належать інвентарні сталеві стійки різної конструкції, в 
тому числі й телескопічні, висота яких може змінюватись залежно від потреби [2]. 
Підтримуючі конструкції мають високу вартість, а багаторазове їх обертання з 
різних причин не завжди можливе. Для мостів у ряді випадків застосування 
риштування дуже ускладнене, наприклад, при значній висоті опор моста через 
великі ріки, шляхопроводах, при пересіченні залізниць або діючих автомобільних 
доріг або вулиць. 

Перспективним напрямком в монолітному мостобудуванні є використання 
незнімних опалубок, які після бетонування залишаються в тілі бетону. Незнімні 
опалубки мають такі переваги: вони не потребують підтримуючих конструкцій     
(риштування) та виконання доволі складних робіт із розопалублювання готових 
залізобетонних конструкцій; скорочують час будівництва моста; дають більш 
ранній доступ до конструкцій для виконання наступних операцій; зменшують 
потребу в робітниках високої кваліфікації для опалублювальних робіт [3]. Тому 
незнімні опалубки досить широко використовують при будівництві мостів в 
Європі. 

Мета та задачі досліджень – розробити класифікацію незнімних опалубок, 
які можуть використовуватись при влаштуванні залізобетонної плити проїзної 
частини мостів та дослідити перспективні види таких опалубок  щодо можливості 
використання при будівництві транспортних споруд в Україні. 

Методика та результати досліджень. Незнімні опалубки, які 
використовуються для влаштування плити проїзної частини мостів, за 
конструктивними характеристиками є двох типів: 

 тип 1 – опалубка, яка є складовим елементом конструкції плити після 
набору міцності бетону, працює сумісно із плитою підвищуючи її несучу 
здатність; на стадії зведення плити забезпечує обпирання рухомої бетонної суміші 
та дозволяє витримувати монтажні навантаженні; 

 тип 2 – опалубка, яка не включається в роботу плити після набору 
міцності бетону; використовується тільки для підтримання бетонної суміші до 
набору міцності бетону і сприйняття монтажних навантажень. 

Найбільш розповсюдженими у теперішній час є залізобетонні опалубки. 
При невеликих відстанях між балками їх роблять плоскими, при більших – 
ребристими або арочними. Досить значні прогони дозволяє перекривати плита з 
верхньою оголеною арматурою у вигляді легких ферм трикутного перерізу.  

Металева незнімна опалубка виготовляється при невеликих відстанях між 
балками із сталевих плоских листів, при більших – із ортотропних листів, а 
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використання профільованих настилів та прокатних елементів (кутників, 
швелерів, двотаврів) дозволяє перекривати досить великі прогони.  

Армоцементні опалубки виготовляються переважно у вигляді плоских плит 
для перекриття невеликих прогонів.  

Панелі із пластику, армованого скловолокном при необхідності 
виготовляють із елементами жорсткості у вигляді металевих стержнів, тоді ними 
можна перекривати прогони до 4 м. Панелі із склофібробетону дозволяють 
перекривати значно менші прогони – до 1,2 м. 

Деревостружкові плити на цементному розчині виготовляють із 
спеціальними добавками різних видів для покращення характеристик матеріалу 
опалубки. 

Ширина окремих елементів опалубки повинна обмежуватись в залежності 
від їх ваги, щоб двоє робітників могли встановити їх в потрібне місце. Дуже 
важлива герметизація стиків між окремими елементами опалубки, яку виконують 
будівельним розчином, клейкою стрічкою чи спеціальним герметиком. 

Для дослідження були вибрані два типи опалубок: із сталевого 
профільованого настилу та із деревостружкових плит на цементному в’яжучому. 

Плита проїзної частини моста влаштована по балках, розставлених на 
відстані 1800 мм в осях балок. Плита зовнішньо армована профільованим 
сталевим листом, який опирається на полички у верхній частині балок, 
розташованим профілем вздовж робочої арматури. Листи профільованого настилу 
нарізали по розміру 1350 мм і вкладали на полички суміжних балок. Після 
укладання листи скріплялися між собою заклепками з кроком 250 мм. Для 
надійної фіксації профільованого настилу в місцях обпирання на полички балок, 
пустоти між профільованим настилом і балкою були зроблені бетоном вручну 
знизу настилу з підвісної колиски, яка пересувалась по низу балок.  

Для експериментальної оцінки несучої здатності настилу на сприйняття 
ваги монолітного бетону було проведено натуральне випробування фрагменту 
настилу бетонним блоком. Дослідне завантаження опалубки показало достатню 
несучу здатність та жорсткість вибраного сталевого настилу Т-50 для сприйняття 
ваги монолітного бетону і монтажних навантажень. 

По висоті плита армувалась двома сітками; робоча арматура діаметром      
16 А400С з кроком 125 мм, поперечна арматура діаметром 10 А400С з кроком  
185 мм. Щоб зафіксувати арматурні сітки по висоті, до петлевих випусків з балок 
вздовж осей балок приварювали монтажні стержні діаметром 10 мм, на які в 
проектне положення укладали робочу арматуру, а до неї в’язальним дротом 
кріпили поперечну арматуру. 

Бетонування плити проїзної частини здійснювали безперервно по всій 
довжині з подачею бетону з міксерів по жолобам. Бетон ущільнювали 
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глибинними вібраторами та віброрейками. Поверхню плити затирали 
бетонообробною машиною, після чого на неї укладали вологонепроникну плівку. 

У ДерждорНДІ також було досліджено можливість використання для 
прогонових будов мостів із балками типу 3Bet-90 і 3Bet-120 незнімної опалубки 
по типу 2 – деревостружкові плити на цементному в’яжучому BETONYP 
товщиною 40 мм виробництво фірми FALCOForgacslapgyartoZrt (Угорщина). 
Дана конструкція використовується як незнімна опалубка при влаштуванні плити 
прогонової будови транспортних споруд в Європі; після набору міцності бетону 
при включені монолітної плити проїзної частини в роботу з балками прогонової 
будови плита BETONYP в розрахунок поперечного перерізу плити не 
включається. 

Прогин елементів опалубки під навантаженням не повинен перевищувати 
1/400 прогону. При вазі монолітної плити проїзної частини, що відповідає її 
товщині не більше 230 мм, товщині плити BETONYP 40 мм, і кроці балок 3Bet-90, 
що не перевищує 1750 мм, 3Bet-120, що не перевищує 1850 мм, максимальний 
прогин плити BETONYP становив 2,96 мм, що не перевищує 1/400 довжини 
прогону. При необхідності застосування балок 3Bet-90 з кроком 1850 мм товщину 
монолітної плити допускається зменшити до 200 мм з проведенням відповідного 
перерахунку конструкції прогонової будови. При інших параметрах елементів 
прогонової будови (крок балок, товщина плити проїзної частини, товщина плити 
BETONYP тощо), що погіршують роботу конструкції, слід проводити додаткові 
дослідження. 

Висновки: при влаштуванні залізобетонної плити проїзної частини мостів 
доцільно використовувати незнімну опалубку, яка опирається на збірні балки 
прогонової будови. 

Проведені дослідження можливості використання як незнімної опалубки 
сталевого профільованого настилу та деревостружкових плит на цементному 
в’яжучому BETONYP показали їх придатність для бетонування плит проїзної 
частини мостів. 
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Харківський автомобільно-дорожній технікум, м. Харків 

 

Дорожня галузь всього світу знаходиться в достатньо  важкому стані.  
Більшість мостів та шляхопроводів були побудовані між 1955-1975 роками. І хоча 
будівельні  норми та правила  вимагають для прогонових будов довговічність не 
менше 75 років при нормальному та постійному догляді за ними, фактична 
довговічність не перевищує 35-50 років.   

 

П'ять основних причин, які значно знижують  довговічність 
прогонових будов: 

1. Кислотні  дощі, особливо часто в останні 25-30 років.  
2. Широке застосування солей при низьких температурах  для запобігання 

ковзання транспорту. 
3. Забруднення поверхні одягу мостового полотна  агресивними 

частинками, що  приносяться  колесами  автомобілів. Вони роз'їдають бетон і 
призводять  до корозії металу. 

4. Різка зміна і перепад температур від  відкритої  асфальтової  поверхні 
зверху  проїзної  частини до низу прогонової будови. Температурні перепади 
створюють  значні температурні напруження в прогонових будовах.  

5. Місцеві руйнування  у матеріалах  конструкцій прогонових будов; 
зростання тріщин; концентрація напружень, що викликана ефектом  втоми. 

На  даний час є два напрямки в пошуках вирішення проблеми підвищення 
довговічності прогонових будов. 

 Перший напрям  асоціюється із значним  покращенням  широко 
використовуваних матеріалів (бетону, металу): 

− використання  різноманітних добавок до бетону, які підвищують його 
щільність, міцність, морозостійкість, врешті-решт − довговічність; 

− захист сталевої арматури та відкритих поверхонь металоконструкцій 
стійким  до зовнішніх впливів фарбуванням.  

 Другий напрям полягає в знаходженні альтернативних матеріалів для 
прогонових будов,  які би були менш чутливі до зовнішніх умов (солей, 
кислотних дощів, забруднення поверхні проїзної частини агресивними 
частинками, які прискорюють процес руйнування конструкції), і при цьому 
доступні по вартості, тобто були би  конкурентоспроможними порівняно з 
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прогоновими будовами  із залізобетону та металу. Другий напрямок – це  
використання високоміцних пластиків, мало чутливих до дії  зовнішнього 
середовища.  

На початку 80-х років минулого століття   високоміцні пластики появились 
у будівельної індустрії. Із високоміцного  синтетичного волокна (E-Glass, Carbon-
Fibers, Basalt-Fibers) і клеючого  матеріалу ( Resin, Polyester, Vinylester, Epoxy) 
почали створювати: 

−   арматуру  для бетонних конструкцій; 

−   високоміцні несучі кабелі  (ванти); 

− готові несучі елементи: двотаври, таври, швелери, кутники, коробчасті 
конструкції;   

− інкапсулюючі  (з усіх боків) покриття по металу, бетону, дерев'яних 
конструкціях. 

Все це  давало  конструкціям, де застосовувались такі  пластики,  підвищену 
міцність  і довговічність, а також відкривало можливість  створювати більш легкі 
конструкції, що значно спрощувало транспортування та монтаж.  

За офіційною статистикою залізобетонні, стале-залізобетонні і сталеві 
прогонові будови під час перших 35-40 років їх  існування потребують  
капіталовкладень на їх  технічне обслуговування та ремонт не менше  35-50 % від 
їх первісної вартості. 

GFRP –  композитні конструкції,  практично нечутливі  до зовнішнього 
середовища, тобто потребують  незначних витрат  для фарбування відкритих 
поверхонь − один раз на десять років, і може, дрібного ремонту.  Ці витрати не 
перевищують  1-2 % від початкової  вартості. 
 

Існують три основні способи виробництва GFRP – композитних  
конструкцій:  

 

 «Молдинг» − відливання  виробів у форми з наступним штампуванням 
потужними пресами  (в основному, для дрібних деталей і виробів); 

 «Пултрузія» − продавлювання  композитної сирої маси під тиском через 
фільєри, які формують виріб  (це, в основному,  довгі елементи з відносно 
невеликим січенням і високоміцними волокнами лише в поздовжньому 
напрямку). Способом  «Пултрузії» в основному виготовляють елементи фермових 
прогонових будов. 

 «Інфузія» − нагнітання, метод насичення високоміцних волокон  
склеювальними  матеріалами  (Resin) під впливом вакууму,  при визначених 
температурах. 

Високоміцні  волокна при цьому  методі виготовлення можуть бути 
розташовані в необхідних напрямках і в необхідній кількості.  Цей процес 
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виконується на формувальному столі, на якому каркас майбутньої конструкції  із 
закріпленими на ньому волокнами поміщають у високоміцному, ізольованому 
пластиковому мішку, до якого підключена система трубок, які подають Resin і 
відкачують повітря. Інфузію зазвичай використовують для конструкцій, що мають 
достатньо великі розміри в плані.   

Прогонові будови сучасних композитних балочних та арочних мостів 
виготовляють методом «Інфузії». Наприклад, цикл виготовлення арочної 
прогонової будови методом вакуумної інфузії складається з п'яти  стадій:  

1. Підготовка армуючого наповнювача (А);  
2. Укладання армую чого наповнювача у жорстку форму (Б); 
3. Встановлення мішка для вакуумування та просочування (В); 
4. Просочування армую чого наповнювача смолою за рахунок  пониженого 

тиску (Г);  
5. Полімеризація і знімання готового виробу  (Д).    
 

 
 

Рис. 1 . Схема процесу вакуумної  інфузії  
1  - жорстка форма; 2 - смола; 3 - запуск смоли; 4 - вакуумний мішок; 

5 - вакуумування; 6 - вакуумний насос. 
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Таблиця 1 

Результати випробування фізико-технічних  характеристик прогонових 
будов з композитних матеріалів  

  
Фізико-технічні характеристики 

Середньостатистичні 
характеристики роботи 

композитних 
прогонових будов 

Характеристики, 
прийняті для 
проектування 

Міцність на розтяг 1000 MPa 800 МПА 
Модуль пружності при розтягу 45000 MPa 35000 MPa 
Міцність на стиск 900 MPa 700 MPa 
Модуль пружності при стиску 42000 MPa 35000 MPa 
Міцність при згині 1000 MPa 800 МПА 
Модуль пружності при згині 46000 MPa 35000 MPa 
Міцність по поперечній силі 50 MPa 20 МПА 
Модуль зсуву 3600 MPa 2400 MPa 
Коефіцієнт лінійного  подовження 0.00001 0.00001 
Максимальне значення 
відносного подовження 

— 0,005 

Щільність до 2050 кг/м3 до 2050 кг/м3 
Очікувана довговічність 150 років 150 років 

 

 Аргументи на користь композитних прогонових будов: 

1. Висока швидкість спорудження об'єкта 

У великих містах  будівництво штучних споруд ведеться на  найбільш 
напружених магістралях.  У випадку їх закриття виникають проблеми по 
організації альтернативних транспортних шляхів, а це не завжди можливо. 
Спорудження композитної прогонової будови пішохідного моста, який показаний 
на рис. 2 і перекриття руху зайняло менше доби.  

 
Рис. 2. Будівництво композиційної прогонової будови 

пішохідного моста 
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Якщо на цьому місці вирішили б побудувати підземний пішохідний перехід, 
то перекриття руху зайняло б близько 6 місяців.   

 

2. Легкість конструкції   
Завдяки  більш легкій вазі композитних прогонових будов, опори мостів 

також більш легкі     фундаменти менше заглиблені в грунт    не потрібне 
перенесення комунікацій,  які знаходяться в районі будівництва.    

 

 
Рис. 3. Композитний міст маса якого  7,27 т  

(маса аналогічного сталевого моста – 34,98 т, а залізобетонного – 160 т)  
 

3. Різноманітність архітектурних форм композитних мостів  
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4. Економічна  вигода  

Якщо порівнювати витрати на будівництво композитного  моста і моста 
аналогічних геометричних розмірів з інших будівельних матеріалів, то: 

 

- будівництво та експлуатація пішохідного моста з композитних матеріалів 
дешевше на 15-40 %, ніж пішохідний міст з традиційних матеріалів; 

- досягається значна економія  при спорудженні фундаментів і опор пішохідних 
мостових конструкцій, що обумовлена зменшенням маси композитної 
прогонової будови; 

- низькі експлуатаційні витрати, пов'язані з високою корозійною та хімічною 
стійкістю композиту, відсутністю впливу сезонних і добових коливань 
температури. 

- низькі трудозатрати на будівництво композитного моста.  
Висновки:  аналіз показав, що існує щонайменше вісім переваг 

використання композитних матеріалів при будівництві мостів: 
1. Стійкість до корозії та  агресивного хімічного середовища.  
2. Композитні  матеріали  не схильні до гниття і не деформуються при дії  

високих або низьких температур. 
3. Простота монтажу дає можливість залучати менше робітників і 

встановлювати прогонові будови  протягом короткого періоду часу.  
4. Легка вага в порівнянні з бетонними  та сталевими конструкціями, яка 

зменшує навантаження на опори.  
5. Низька вартість і практично відсутні витрати на обслуговування.  
6. Великий вибір архітектурних рішень, що дозволяють створювати  

унікальні, з  естетичної точки зору, мости. 
7. Пожежобезпека, яка забезпечена елементами композиту, що не 

спалахують. 
8. Не потребують особливого догляду, додаткового фарбування і нанесення 

захисного покриття. 
  
Література: 
1. Ватин Н. И., Дьячкова А. А., Кишиневская Е. В., Кузнецов В. Д. 

Использование композиционных материалов на основе углеродных волокон 
"Стройпрофиль" 2009.  

2. Пролетные строения мостов из композитных материалов 
neruds.ru/staty/stroika5.html 

3. Использование композитов в строительстве автодорог  и мостов 
https://rg.ru/2015/10/15/kompozity.html 

4. http://www.rusnanonet.com/upload/images/doc 
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РЕМОНТ І ПОСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 
КОМПОЗИТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 

 

Науковий керівник  Марина Митрохіна, студент Микита Шпилька 
Харківський автомобільно-дорожній технікум, м. Харків 

 

Існує три основних засоби посилення з/б конструкцій: 
 Посилення з/б обоймою; 
 Посилення металевим профілем; 
 Посилення  композитними матеріалами. 

Технологічна послідовність робіт з посилення балки з/б конструкцією: 

 
− видалення захисного шару бетону із усіх поверхонь ребра балки; 
− з'єднання нової арматури з існуючою зварюванням; 
− встановлення опалубки для бетонування;  
− нанесення на існуючу поверхню балки полімерцементного тонкого шару 

для забезпечення міцного зчеплення  з новим бетоном посилення; 
− бетонування обойми («сорочки»); бетонна суміш повинна бути на 

дрібному щебені, пластичної консистенції, класу > В25).  
Технологічна  послідовність робіт з посилення балки металевим 

профілем: 
− оштукатурювання або торкретування поверхні балки; 

 
−  улаштування отворів для анкерів; 
− нанесення на поверхню отворів цементного розчину з додаванням 

епоксидного   клею; 
−  встановлення у отвори анкерів, які з’єднані з металевим профілем; 
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Технологічна послідовність робіт з посилення композитними 
матеріалами: 

 
а) окреме перемішування компонентів клею  «А» 

електричним низькообертовим змішувачем; 

 
 

б) змішування компонента клею «В» з компонентом 

клею «А»   співвідношенні  1:4 по масі;  

 
 

в) нарізка полотен; 

 

 
г) знежирення і активація полотна; 

 

 
д) нанесения клеєвого шару на бетон в кількості  

    від 0,8 до 1,5 кг/м2;  

 

 
е) накладення першого шару активованого полотна 

на шар клею. 
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Область застосування композитних матеріалів для посилення з/б 

конструкцій: 

 потрібно підвищити  міцність конструкції внаслідок можливості 

виникнення надзвичайних навантажень; 

 потрібно підвищити довговічність конструкції; 

 потрібно усунути помилки   проектування або виконання робіт (занижений  

переріз арматури, міцність бетону не відповідає проектній, відхилення  від 

проекту положення арматури); 

 змінилась конструктивна схема елементів будівлі; 

 потрібно  збільшити несучу здатність конструкції  у зв’язку з 

збільшенням  розрахункових навантажень; 

 потрібно усунути  наслідки пошкодження конструкції  у ході її  

експлуатації. 

           Для  посилення з/б конструкцій використовують  різноманітні  

матеріали, але дуже часто −  вуглеводну тканину  FibARM Tape. 

 
Технічні характеристики тканини  FibARM Tape: 

 висока гранична міцність на розрив; 
 не піддається корозії;  
 висока межа витривалості;  
 низька вага;  
 легке укладання; 
 коефіцієнт температурного розширення;  
 лінійно пружна  до руйнування. 
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Таблиця 1 

Параметри видів композитного полотна  “FibARM Tape”  
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Однонапрямні вуглеводні стрічки 
FibARM 
Tape 
200/300 

Полотно 
 

300 200 12К 1,8% 0,111 245 4,3 

FibARM 
Tape 
230/300 

Полотно 300 230 
 
 

12К 1,8% 0,128 245 4,3 

FibARM 
Tape 
300/300 

Полотно 
 

300 
 
 

300 12К 1,8% 0,167 245 4,3 

FibARM 
Tape 
350/300 

Полотно 
 

300 
 
 

350 12К 1,8% 0,194 245 4,3 

FibARM 
Tape 
530/300 

Полотно 
 

300 
 

 

530 12К 1,8% 0,294 245 4,3 

Двонапрямні вуглеводні стрічки 
FibARM 
Tape 
40/1200 
twіll 

Полотно 
 

1200 
 
 

 3К 1,8% 0,066 245 4,3 

FibARM 
Tape 
00/1200 
twill 

Полотно 
 

1200 
 
 

 6К 1,8% 0,083 245 4,3 

FibARM 
Tape 
50/1200 
twill 

Полотно 
 

1200  12К 1,8% 0,125 245 4,3 
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Приклади використання  композитних матеріалів для виконання 
ремонту та  посилення   залізобетонних конструкцій: 

1. Ремонт і посилення балок 
прогонових будов мостів і 
шляхопроводів 

 
2. Ремонт колон будинків і стійок  

опор   мостів  та шляхопроводів 
 

 
3.  Ремонт плит перекриття 

 

 
4.  Ремонт стін 

 

 
5.  Ремонт стельових отворів 

 

 
6.  Ремонт стінних отворів                   

 
7.  Ремонт ферм 
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Техніко-економічне порівняння засобів ремонту і заміни прогонової 
будови моста довжиною 50 м: 

 
                                          - заміна прогонової будови 

                                                - посилення  металом 

                                - посилення композитними  матеріалами 
 

Висновки: аналіз  використання композитних матеріалів  для посилення і 
ремонту з/б конструкцій показав такі їх переваги: 
 скорочення  витрат  часу; 
 скорочення працевитрат у  зв’язку з  тим, що не потрібно залучати  важку 

техніку; 
 можливість виконання робіт без зупинки руху     транспорту; 
 скорочення витрат коштів на ремонт; 
 збільшення міжремонтного періоду; 
 можливість виправлення помилок, що зроблені  при проектуванні і 

будівництві; 
 зменшується вага початкових конструкцій.  
Література: 
1. Регламент по усилению железобетонных конструкций композитными 

материалами FibARM. Утвержден «НИИЖБ», М. 2012 г.  
2. Свод правил «Усиление железобетонных конструкций композитными 

материалами». Исполнитель ООО «НИИЖБ».  
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ 

СПРИЙНЯТТЯ ВОДІЄМ 
 

Науковий керівник Назарій Гузьо, студент Назарій Бодяшев 
Львівський автомобільно-дорожній коледж НУ «Львівська політехніка», м. Львів 

 

Постановка проблеми: Впровадження нових методів проектування і 
організації дорожнього руху тісно залежить від орієнтування водія на 
автомобільній дорозі. Світлотехнічні засоби та їх ефективність розпізнавання і 
зчитування інформації, котра надається водієві. 

Стан дослідження: Особливо гостро постала проблема попередження 
учасників дорожнього руху про небезпечні та аварійні ділянки дороги та 
забезпечення необхідної інформації. Проаналізовано світлотехнічні параметри 
європейських норм та чинних стандартів України.  

Виклад основного матеріалу: Світловідбиваюча плівка є погодостійкою 
самоклеючою плівкою, вирізняється хорошою стійкістю до впливу різних 
розчинників.  Властивості плівки гарантують точність сприйняття інформації 
навіть в умовах поганої видимості.  Гладка глянцева поверхня плівки стійка 
до подряпин і ударів. Плівку можна мити звичайними мийними засобами, плівка 
не боїться більшості видів масел, мастил, палива, аліфатичних розчинників, лугів 
і слабких кислот. 

 
Рис. 1. Схематичне зображення світлоповертального ефекту при 

попаданні світла фар 
Світлоповертаюча плівка 3М™ комерційного типу серії 610 

використовується для виготовлення дорожніх знаків, дорожніх знаків, 
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інформаційних щитів. Доданим  до складу плівки оптичним  елементом є 
сферичні   лінзи  (скляні    мікрокульки). 

 
Рис. 2. Плівка з оптичним елементом - сферичні лінзи 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Основні забарвлення світлофільтрів та плівки з частковим 
зафарбовуванням (термін зберігання світлоповертального ефекту 4 роки) 

 
Призматична світлоповертаюча плівка інженерного типу серії 3430 

використовується для виготовлення довговічних покажчиків, дорожніх знаків, 
інформаційних щитів. Оптичним доданим до складу елементом плівки є  
мікропризми, поміщені в ромбовидні капсули і покриті з зовнішньої сторони 
шаром прозорого полімеру. Така технологія виробництва світлоповертаючої 
плівки дозволяє забезпечити більш високу світлоповертаючу здатність виробів 
протягом тривалого терміну експлуатації. 

 
 

 
 
 

 

Рис. 4. Основні забарвлення плівки з мікропризмами (термін зберігання 
світлоповертального ефекту 7 років) 
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Рис. 5. Плівка з оптичним елементом - ромбовидні  капсули лінзи 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 6. Плівка з оптичним елементом - ромбовидні капсули, залиті 

флюрорисцентним наповнювачем 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 7. Плівка з оптичним елементом - ромбовидні капсули, залиті 
флюрорисцентним наповнювачем та верхнім світлофільтром 
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Рис. 8. Основні забарвлення плівки з використанням світлофільтрів 
(термін зберігання світлоповертального ефекту 10-12 років) 

 
Наявність світло відбиваючої стрічки на великогабаритних транспортних 

засобах часто не до оцінюють більшість водіїв. І зовсім дарма! Проведені 
дослідження в країнах Європи і в США дали можливість в повній мірі відчути 
позитивні результати і відстежити значне скорочення ДТП до 20-40 % з участю 
автомобілів, хоча б один з яких був оснащений світловідбиваючою стрічкою. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Види маркувальної стрічки 

 
 

Рис.10. Схематичні зображення правильного розміщення і маркування 
транспортного засобу 
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Рис. 11. Зображення контурного маркування фургону і цистерни 

В умовах міста необхідно організувати безпечний транспортний рух – як  
для водіїв і пасажирів, так і для пішоходів. Часто, із-за погодних умов або часу 
доби, звичайний знак може бути не видно – часто світловідбиваючої плівки є 
недостатньо. З іншого боку, покажчик зі світлодіодами може вимагати 
електроживлення. Дорожній знак з сонячною батареєю позбавлений всіх цих 
недоліків – його можна встановлювати в місцях без доступу до електроживлення, 
наприклад за межами міста. Справна робота забезпечується великим запасом 
батареї і її високої чутливості, а також ємність акумулятора дозволяє знаку 
постійно залишатися в робочому стані з мінімальною кількістю сонця і при 
низьких температурах, що дуже цінно взимку і ночами. До того ж, батарею можна 
підібрати з урахуванням очікуваних погодних умов – стійкі до води, снігу, холоду 
чи тепла. 

 
 

Рис. 12. Зображення світлодіодних дорожніх знаків з стаціонарним та 
автономним джерелом живлення 

Вставки розмічувальні дорожні (ВРД) встановлюються на ділянках дороги в 
місцях дорожньої розмітки і доповнюють її, розмежовуючи смуги руху на 
проїжджій частині в темний час доби. ВРД стійкі до пошкоджень і дії хімікатів, не 
змінюють своїх властивостей під дією ультрафіолетових променів і зберігають 
світлоповертальні властивості протягом тривалого часу. 
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Вставки розмічувальні дорожні виготовлені у формі півсфери і завдяки 
цьому при попаданні світла в світлоелемент відбувається переломлення і 
повернення світлового променя і освітлення елемента на 360°. 

ВРД активна призначена для позначення меж пішохідного переходу і 
попередження водіїв, особливо в нічний час, про наближення до пішохідного 
переходу. ВРД активні також можуть встановлюватися на власній території для 
забезпечення візуально-естетичного сприйняття місцевості і для орієнтування 
відносно під'їзду до тієї чи іншої споруди, будівлі і т. д. ВРД активна 
виготовляється в скляному циліндровому корпусі, у верхній частині якого 
встановлена прозора  лінза. Під лінзою розміщуються світлодіоди. Така вставка 
працює від сонячної батареї: вдень елемент живлення заряджається від сонячного 
світла, а вночі дає напругу, забезпечуючи роботу ВРД. 

 
      
                          а)                            б) 

 

Рис. 13. Зображення вставок розмічувальних  дорожніх:  
а) не активні; б) активні (з акумулювання сонячної  енергії) 
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ОЦІНКА БЕЗПЕКИ РУХУ ПІШОХОДІВ НА РЕГУЛЬОВАНИХ 
ПЕРЕХРЕСТЯХ 

 

Науковий керівник Олег Грицунь, студентка Юлія Чех 
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Організація руху пішоходів на регульованих перехрестях і забезпечення 
їхньої безпеки – багатопланова  проблема. Складність рішення цієї проблеми 
пояснюється впливом психофізіологічних чинників, які ускладнюють 
застосування математичних і механічних методів опису закономірностей 
пішохідного руху. 

Вся сукупність технічних засобів, форм організації та методів управління 
рухом має бути єдиною системою, спрямованою на вирішення загальної  
задачі – забезпечення зручності і безпеки учасників дорожнього руху. Найкращі 
умови пропуску потоків на перехресті, з точки зору мінімізації затримок і 
підвищення безпеки руху – рознесення транспортних і пішохідних потоків у 
просторі шляхом будівництва розв’язок в різних рівнях, а також облаштування 
підземних та надземних пішохідних переходів. Однак, це дорогий спосіб. Він 
пов’язаний, як правило, з перебудовою всієї транспортної системи, знесенням 
будівель, зведенням штучних споруд, що потребує величезних капітальних 
витрат. Проте, за умови обмеження фінансування та неможливості вжити 
архітектурно-планувальних заходів, постає необхідність управління дорожнім 
рухом з врахування конфліктних ситуацій між транспортними і пішохідними 
потоками під час пропуску у одній фазі регулювання [1]. 

У ряді випадків з деяких причин світлофорне регулювання недоцільно 
застосовувати на вулицях нижчих категорій, ніж на швидкісних дорогах або 
магістральних вулицях безперервного  рюху. Якщо інтенсивність транспортного 
руху становить більше 600 авт./год., а для вулиць з розділовою смугою  
1000 авт./год. – за кількості пішоходів на переході більше 150 чол./год. або 
високої аварійності на переході (3 ДТП і більше за участю пішоходів у рік) 
необхідне будівництво позавуличного переходу. Це пояснюється тим, що вказані 
значення інтенсивності транспортних і пішохідних потоків вимагають введення 
світлофорного регулювання.  

Повна безпека руху пішоходів забезпечується шляхом ліквідації всіх 
конфліктних ситуацій між транспортними і пішохідними потоками. Однак, з 
метою підвищення пропускної здатності перехрестя, інколи такі конфлікти 
допускаються, якщо сумарна інтенсивність пішохідних потоків на одному 
переході не перевищує 900 чол./год., а сумарна інтенсивність поворотних потоків, 
які конфліктують із пішоходами на цьому ж переході, не більше  
120 авт./год. [2,3]. 
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Конфліктні ситуації, які виникають між транспортними та пішохідними 
потоками на регульованих перехрестях можуть бути чотирьох типів: з 
правоповоротними потоками на виїзді із перехрестя; з лівоповоротними потоками 
на виїзді із перехрестя; з право- і лівоповоротними транспортними потоками, що 
використовують на виїзді із перехрестя різні смуги проїжджої частини; з 
правоповоротним транспортним потоком під час в’їзду на перехрестя. 

Для оцінки безпеки руху пішоходів на регульованому перехресті 
користуються емпіричною формулою [2,3]: 

 
GП = 0,0025 + 0,92· 10-3∑i=1

n (ІП1/4ІТ) ,                                (1) 
 
де GП – кількість ДТП з пішоходами в рік; 
ІП – інтенсивність руху пішоходів, чол./год.; 
ІТ – сумарна інтенсивність транспортних потоків через перехід, авт./год.; 
𝑛 – кількість пішохідних переходів на перехресті. 
Безпека руху на регульованих переходах також залежить від 

дисциплінованості пішоходів. Виявлено, що в середньому близько 20% пішоходів 
порушують правила дорожнього руху, здійснюючи перехід проїзної частини на 
заборонний сигнал світлофора, створюючи при цьому конфліктну ситуацію. 
Дорожня поведінка пішоходів у такому випадку, як відомо, дуже часто є 
недостатньо прогнозованою, оскільки пішоходи керуються прагненням до мети.  

Критичний час очікування (час терпеливого очікування) залежить від ряду 
суб’єктивних чинників: фізичного і психофізіологічного стану пішохода, 
цільового призначення і терміновості його пересування, адаптації пішохода до 
умов руху, часу доби, року, інтенсивності транспортного потоку, довжини 
пішохідного переходу тощо. Число порушників збільшується зі зростанням 
тривалості заборонного сигналу світлофора і зменшенням інтенсивності 
транспортного потоку. У роботах [2,3] розрахункове значення часу терпеливого 
очікування пішоходів приймають близько 30 – 90 с. 

Для кількісного вираження часу критичного очікування проведено численні 
дослідження за процесом перетину пішоходами проїзної частини в умовах ризику. 
Це дасть змогу об’єктивно оцінити використання сигналів світлофора, який 
залежить від двох чинників – інтенсивності транспортного потоку і довжини 
пішохідного переходу (рис. 1).  

Аналізуючи результати досліджень (рис. 1), можна помітити тенденцію 
зменшення порушень пішоходами переходу проїзної частини в умовах наростання 
ризику, тобто збільшення інтенсивності руху та довжини шляху, який їм 
необхідно подолати. Спостереження показали, що визначальним у прийнятті 
рішення поведінки пішоходів під час світлофорного регулювання є довжина 
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пішохідного переходу та інтенсивність транспортного потоку, тобто розподіл 
інтервалів між автомобілями. 

 

 
Рис. 1. Результати натурних досліджень поведінки пішоходів на 

регульованих переходах протягом дня: 
1 – двосторонній рух, довжина пішохідного переходу ;  

2 – односторонній рух,  ; 3 – двосторонній рух, ;  
4 – двосторонній рух, . 

Отже, за результатами такого дослідження можна визначити частку осіб, які 
практично за будь-яких умов переходять проїзну частину, незважаючи на сигнали 
світлофора. Це важлива інформація для обґрунтування облаштування різних 
обмежуючих пристроїв під час проектування пішохідних переходів в одному 
рівні. 

 

 
Рис. 2. Структурна схема чинників конфліктних ситуацій між 

транспортними та пішохідними потоками на регульованих перехрестях 
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На рис. 2 зображено структурну схему чинників конфліктних ситуацій між 
транспортними та пішохідними потоками, які безпосередньо впливають на модель 
безпеки руху під час перетину проїзної частини в умовах світлофорного 
регулювання. 

Кількісна оцінка ситуації робиться на основі комплексу показників, які 
характеризують безпечні і зручні умови для виконання маневру. Під час 
організації і управління дорожнім рухом необхідно забезпечити безперешкодний 
пропуск транспортних і пішохідних потоків за максимальних швидкостей з 
мінімальними затримками перед стоп-лініями перехресть або пішохідних 
переходів. Таким чином, пропуск транспортних і пішохідних потоків має 
ґрунтуватися на базі чіткої організації та управління дорожнім рухом з 
урахуванням психофізіологічних чинників його учасників [4]. 

Висновки: якщо інтенсивність транспортного потоку не дозволяє змінити 
режим роботи світлофорної сигналізації на користь пішоходів, то необхідно 
розробити імітаційну модель, яка дозволяє моделювати транспортні і пішохідні 
потоки на регульованому перехресті таким чином, щоб задовільнити потреби у 
безпечному переміщенні пішоходів та мінімізації затримки транспортних потоків 
у системах регулювання.  

Отже, раціональна організація руху пішоходів є одним із визначальних 
чинників підвищення пропускної здатності вулиць і доріг та забезпечення більш 
дисциплінованої поведінки людей в середовищі руху. 
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ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВОДІЯ ЗА РІЗНИХ УМОВ 
РУХУ 

 

Науковий керівник Максим Афонін, студент Руслан Островський  
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів 

 

Як відомо, дорожні умови та середовище значною мірою впливають на 
роботу водія, а це, в свою чергу, на безпеку руху. До різних умов водії 
адаптуються по-різному. Якщо взяти, наприклад, сезонні зміни погоди і 
температури, то чітко виділяють зимові та  літні дорожні умови. При цьому 
настання будь-яких з них є довготривалим та очікуваним, а, отже, адаптація водіїв 
до таких погодніх умов є швидкою. У кожному сезоні, крім характерних умов 
(сніг, ожеледиця та спека, тощо) бувають наступні змінні (дощі, тумани тощо). 
Все це, тим чи іншим чином, впливає на психофізіологічний стан водія і на 
безпеку руху. Емоційне напруження водія залежить  від дорожніх умов руху. 

Особливістю міських умов руху є те, що транспортні засоби часто 
рухаються один за одним з обмеженою дистанцією, при цьому умови для 
маневрування бувають ускладненими. Дії водія в щільних транспортних потоках 
характеризуються більшою напруженістю – водій досить легко звикає до таких 
умов руху, але й швидко втомлюється. Деякі з водіїв втрачають витримку й 
намагаються випередити потік, вдаються до невиправданого ризику, що нерідко 
призводить до ДТП.  

Увага та дії водія увесь час спрямовані на дотримання дистанції та її 
збільшення у разі, якщо має місце слабке зчеплення шин з автодорогою, погані 
погодні умови (під час дощу, снігу, ожеледиці), та у разі втоми. 

Велика інтенсивність в містах призводить до виникнення великої кількості 
затримок та заторів. В таких умовах емоційне навантаження, що діє на водія, є 
найбільшим.  

Втома, що виникає у водія автомобіля, є комбінованою, оскільки в його 
роботі елементи фізичної праці поєднуються з елементами інтенсивної розумової 
діяльності й великим емоційним навантаженням. Емоційне навантаження домінує 
і є основним фактором, що  визначає розвиток його втоми [1]. 

Велике нервово емоційне напруження водія обумовлено постійною 
готовністю реагувати на різні  раптово  виникаючі  зміни дорожньої обстановки. 

Додатковими причинами емоційної напруги водіїв в містах є: швидкість 
руху, яка не відповідає оптимальній швидкості потоку транспортних засобів; 
почуття відповідальності за збереження вантажу; безпека пасажирів і власна 
безпека; нерівномірність надходження інформації, яка коливається від повної 
відсутності значимих подразників до десятків за хвилину; часте прийняття 
відповідальних рішень. 
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Для того, щоб кількісно оцінити вплив міських дорожніх умов на ФС водія 
автором [1] були проведені спеціальні дослідження. Вони проводились методом 
реєстрації електрокардіограми водія при русі містом по певному маршруту. 
Кількісну оцінку функціонального стану водія ілюстрували за допомогою 
розрахунку показника активності регуляторних систем організму (ПАРС). 

Із збільшенням часу руху в міських умовах ПАРС водія зростає, при чому 
стрімке зростання відбувається під час перебування автомобіля в заторі. Також 
варто звернути увагу на те, що ергономіка автомобіля також може впливати на 
ФС водія. 

Рух рівнинною місцевістю особливий тим, що зустрічаються прямі ділянки 
дороги значної довжини. Це призводить до монотонної роботи водія, тим самим 
знижуючи його увагу до дорожніх обставин. В свою чергу, зниження уваги 
викликає збільшення часу реакції водія, а також сонливість у людей, що 
перебувають тривалий час за кермом. Особливістю руху в рівнинних умовах є 
збільшення кількості обгонів. 

За рівнину було взято ділянки дороги, що проходили на висоті до 600 м  над 
рівнем моря та звивистістю дороги до 0,55. 

В загальному, рівнинні умови руху здійснюють найменше фізичне та 
емоційне навантаження на водія. Це пояснюється великими інтервалами між 
автомобілями, оптимальним швидкісним режимом (з точки зору водія), 
відсутністю частих зупинок та мінімальною кількістю перехресть в одному рівні. 

При русі дорогами поза містом і на рівнинній або горбистій місцевості 
важливим є сприйняття та розпізнавання водієм відстаней до навколишніх 
об’єктів, особливо до зустрічних автомобілів. Невірна оцінка видимості може 
бути причиною ДТП із важкими наслідками.  

Основним чинником, що може спричиняти емоційне навантаження на водія 
при русі в таких умовах є швидкість руху. При збільшенні швидкості водій 
постійно підвищує свою увагу, оскільки потрібно швидше приймати рішення.  

З іншого боку, рух рівнинною місцевістю в оптимальному або спокійному 
швидкісному режимі при невисоких інтенсивностях та відсутністю кривих в плані 
«розслабляє» водія. Величина напруження є мінімальною для його роботи. Це 
може бути причиною втрати пильності, прийнятті помилкових рішень у 
несподіваних ситуаціях та сповільненої реакції. У такому випадку не слід 
вважати, що мінімальне емоційне та фізичне напруження водія є оптимальним для 
нього [2]. 

Автомобільна дорога у гірській місцевості характеризується великою 
кількістю чинників, що впливають на ФС водія. В першу чергу, це є велика 
кількість кривих в плані із малими радіусами заокруглення. Ще однією 
особливістю є затяжні підйоми та спуски, що призводять до диференціації 
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транспортних потоків, а у гірших випадках (в першу чергу на підйомах) до 
швидкісних режимів, що не відповідають оптимальним. Велика кількість підйомів 
є причиною обгонів, оскільки не всі транспортні засоби мають однакові динамічні 
характеристики [2].  

Гірськими умовами руху вважаються ділянки із висотою понад 600 м над 
рівнем моря та звивистістю більше 0,55. 

При русі в більших висотах повітря стає розрідженим, що негативно 
відбивається на тягово-швидкісних параметрах двигунів внутрішнього згоряння. 
Ще одним із негативних факторів є часте гальмування, що спричиняє 
перегрівання гальмівного механізму [1].  

Гірська місцевість здійснює специфічний вплив на водія, що вперше 
потрапив у такі умови. Він може відчувати:  
 хвилювання від висоти;  
 ілюзорне сприйняття відстані й уклонів, ширини проїзної частини;  
 погіршення самопочуття внаслідок розрідження атмосфери, підвищеної 

напруги, швидкого перепаду висот (відпочинок потрібен здебільшого 
недосвідченим водіям або водіям, що вперше потрапили на гірську дорогу: 
водій увесь час дивиться в бік обриву або ущелини (необхідно 
зашторювати вікна кабіни).  

Небезпека гірської місцевості для водія полягає ще й у тому, що в нього 
може розвиватися гіпоксія, тобто кисневе голодування. Починають з'являтися 
галюцинації, втрачається можливість швидко й правильно вирішувати логічні 
завдання.  

У горах через недостатню кількість кисню в повітрі може розвиватися 
також гірська хвороба, ознаками якої є задуха, прискорене серцебиття, головний 
біль, запаморочення, носова кровотеча, тощо. Гірська хвороба здебільшого 
виникає на висоті в 4000 м і вище, однак її початкові ознаки, такі як сонливість і 
головний біль, можуть виникати в людей із залишковою вагою або послаблених 
іншою хворобою вже з висоти 1000  м. З висоти 2000  м часто виникає збуджений 
стан –ейфорія [3]. 

У роботі [4] зазначено, що при русі у швидкісному режимі, особливо у 
гірських умовах, коли горизонтальні ділянки з великою відстанню видимості 
різко змінюються на ділянки з малою відстанню видимості, поведінка водія 
розглядається як один із основоположних факторів  безпеки, які відносно 
незалежні від обережності або необережності водіння і від впевненої 
ціленаправленої або невпевненої неціленаправленої поведінки. В обох випадках  
емоційний стан водія зростає. Одним із показників такої зміни є аналіз частоти 
серцевих   скорочень водія у швидкісному потоці транспортних засобів, в умовах 
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гірського рельєфу, при великій (800 – 1000 м) та невеликій (80-150 м) відстані 
видимості. 

Різниця у діапазонах частоти серцевих скорочень (ЧСС) зумовлена тим, що 
при русі рівною ділянкою за наявності значної відстані видимості придорожня 
ситуація добре проглядається водієм, сприяє розвитку явища прогнозованості і 
водій має більше часу на її оцінку, ніж в умовах наявності зон з обмеженою 
відстанню видимості, де таке прогнозування ускладнене. При цьому, в’їжджаючи 
у криву з певним   сталим радіусом заокруглення, водій вибирає комфортну 
швидкість руху, утримуючи  кермове колесо під сталим кутом. Його емоційне 
збудження збільшене у порівнянні з рівнинною ділянкою, але менше ніж при 
виникненні ситуації, коли крива одного радіусу   переходить у наступну з 
меншою його величиною. Дорожня ситуація ускладнюється ще й тим, що 
попереджувальні дорожні знаки, які інформують водія про наявність кількох  
поворотів за напрямком пролягання маршруту, не несуть інформації про те, з 
яким радіусом заокруглення траєкторії ці повороти[4]. 

Згідно із авторами роботи [3] значний вплив на ФС водія здійснює висотна 
поясність в якій проходить автомобільна дорога. При роботі водія більше двох 
годин у гірській місцевості відбувається зростання рівня напруженості 
регуляторних систем організму. Найбільше темп росту індексу напруження 
спостерігається після досягнення висотної поясності 500 м. Із кожним перепадом 
висоти у 100 м індекс напруження зростає на 12-20 %. У найвищих місцях індекс 
напруження сягає своїх найбільших значень, результати досліджень свідчать, що 
водії керуючи автомобілем у гірській місцевості, часто знаходяться в 
напруженному стані [3]. 

На основі аналізу показників стану водія при русі у гірській місцевості, 
встановлено, що індекс напруження при збільшенні висоти кожних 100 м 
збільшується на 8-12 % при нетривалому перебуванні за кермом. При тривалому 
керуванні у гірських умовах індекс напруження збільшується в середньому на   
12-20 (25-35 у.о.). 

Найбільше зростання індексу напруження у водія спостерігається при 
тривалому перебуванні за кермом та при русі ділянками доріг і з висотною 
поясністю більше 500 м. При керуванні автомобілем більше двох годин у гірській 
місцевості, індекс напруження у водіїв збільшується у два рази в порівнянні із 
початком руху, отже тривале перебування за кермом у таких умовах руху 
призводить до перенапруження і втоми, що негативно впливає на їх тривалу 
продуктивність  роботи[3]. 

На основі проведених досліджень [3, 4] можна стверджувати, що при русі 
гірською місцевістю значний вплив на водія зумовлюють особливості 
автомобільної дороги та зовнішнє середовище. Якщо основним показником 
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автомобільної дороги, що впливає на ФС водія можна вважати криві в плані [4], 
то визначальним фактором впливу навколишнього середовища є висотна 
поясність в якій проходить дорога [3]. Сукупність таких негативних факторів 
сприяють швидкому втомленню водія, повільній адаптації до дорожніх умов та 
прийняттю неправильних рішень. 

Висновки: з точки зору системи «Водій-Автомобіль-Дорога-Середовище» в 
цілому умови руху гірськими дорогами є найнебезпечнішими. Це пояснюється 
тим, що характеристики кожного елемента системи є найгіршими у порівнянні із 
іншими умовами руху. Складний ландшафт є причиною зміни умов 
навколишнього середовища, що, в свою чергу, негативно впливає на динамічні 
показники руху автомобіля та ФС водія. Також умови ландшафту зумовлюють 
спорудження великої кількості кривих в плані та профілі при проектуванні 
автомобільних доріг, що є її негативною характеристикою та чинником, що 
збільшує напруження на водія. Варто зазначити, що при гірських умовах руху 
спостерігається найбільш тісний зв'язок між елементами системи, при чому, 
негативний. 

Порівнюючи досліджувані умови руху, чітко виділяються основні 
визначальні фактори, що впливають на водія. В більшості випадків вони є 
характерними лише для окремого виду дорожніх умов. Якщо у місті найбільший 
вплив на водія здійснює інтенсивність руху, на рівнині – швидкість та наявність 
прямих ділянок великої довжини, то в горах це є звивистість автомобільної 
дороги та висота, на якій проходить автомобільна дорога. 
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ЗМІНА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВОДІЯ У ЩІЛЬНОМУ 
ТРАНСПОРТНОМУ ПОТОЦІ 

 

Науковий керівник Тарас Постранський, студентка Анна Сотнікова 
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів 

 

Водій є ключовою ланкою системи «водій-автомобіль-дорога-середовище» 
(ВАДС). А емоційне напруження, втома, дорожні конфлікти та технічні 
несправності автомобіля можуть привести до нервової неврівноваженості. 
З’являються утома, млявість, дратівливість. Щоб запобігти подібним явищам, 
кожен водій повинен мати чітке уявлення про межі свого емоційного напруження 
і психічної втоми в різних дорожніх ситуаціях, знати скільки часу він може 
провести за кермом без негативних наслідків для свого здоров’я, який швидкісний 
режим обирати, зберігши свою працездатність та увагу. Дотримання норм 
безпечного руху часто призводить до виникнення дорожньо-транспортних подій 
(ДТП). Тому, з метою визначення головних причин ДТП, необхідно оцінювати дії 
та стан водія для з’ясування, чи відповідали вони ситуації, що склалась і чи мав 
він можливість уникнути події. Психофізіологічний стан разом з іншими такими 
об’єктивними чинниками, як швидкість та інтенсивність руху транспортного 
потоку, дорожні й погодні умови, впливає на процес прийому та передачі 
інформації, але, на відміну від них, важко піддається об’єктивному і 
безпосередньому обліку. Як свідчить статистика, 80 % ДТП відбувалися через 
запізнення реакції водія на швидкі зміни ситуації руху на вулично-дорожній 
мережі, а також через помилково прийняті рішення.  

На основі дослідження дорожнього руху і практики його організації 
встановлено багато показників і критеріїв для його опису. Всі показники 
дорожнього руху розділяються на дві групи: 1) первинні, 2) вторинні. До 
первинних показників відноситься  сумарна інтенсивність руху  транспортних 
засобів і пішоходів, а також склад транспортного потоку. Всі інші показники 
можна вважати похідними, оскільки вони розраховуються на основі первинних. 

До показників, що найчастіше використовуються у характеристиці 
дорожнього руху є: інтенсивність руху, склад транспортного потоку, його 
щільність, швидкість руху та тривалість затримок у русі [1, с.58]. 

У цій роботі визначається залежність функціонального стану (ФС) водія від 
щільності транспортного потоку. Функціональний стан характеризує здатність 
людини коректно виконувати необхідні завдання [5, с.200]. 

Щільність транспортного потоку є просторовою характеристикою, що 
визначає ступінь завантаження смуги дороги. Її вимірюють кількістю 
транспортних засобів, що знаходяться на 1 км  довжини смуги дороги [2, с.303]. 
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Чим меншою є щільність потоку на смузі дороги, тим вільніше себе 
почувають водії,  тим вищу швидкість вони розвивають. А за зростання щільності, 
водіям потрібно підвищувати уважність, точність дій, а отже, і психічну напругу. 
Одночасно збільшується імовірність скоєння ДТП у випадку помилки, допущеної 
одним з водіїв, чи відмови механізмів автомобіля [3, с.159; 4, с. 232]. 

Найчастіше для оцінки ФС використовується аналіз варіабельності 
серцевого ритму, який можна отримати за допомогою електрокардіограми. Але 
кожен з показників, які визначаються не дає повної характеристики. Однак 
Р. М. Баєвський запропонував використовувати комплексний показник – показник 
активності регуляторних систем (ПАРС), який оцінюється в балах від 1 до 10 [6, 
с.504]. Тобто, може бути діагностовано такі стани водія [7, с.298]: 
 стан оптимального (робочого) напруження регуляторних систем (норма, 

ПАРС – 1-2); 

 стан помірного напруження регуляторних систем (ПАРС – 3-4); 

 стан вираженого напруження (ПАРС – 4-6); 

 стан перенапруження (ПАРС – 6-8); 

 стан виснаження регуляторних систем (ПАРС – 8-10).  

Перед дослідженнями безпосередньо на вулично-дорожній мережі, 
проведено експериментальні дослідження у лабораторних умовах для визначення 
оптимальних психофізіологічних особливостей водія у спокійному стані.  

Під час цього дослідження значення ПАРС були мінімальними, що свідчить 
про оптимальний стан організму і відсутність будь-якої фізичної чи розумової 
діяльності.  

Наступним кроком був вибір маршруту. Вулиці, яким він повинен 
проходити, мали відповідати таким критеріям: 

1. Ці вулиці повинні бути однотипними (багатосмугові з інтенсивним 
транспортним потоком – частково зв’язані умови руху, де інтервали коливаються 
в межах від 1,2 – 8 с) [2, с.303];  

2. На заданих перегонах крім щільного транспортного потоку повинна 
бути присутня велика кількість подразників (пішохідні переходи, світлофори, 
парковки, наявність інтенсивних пішохідних потоків). 

Таким чином,  задовільняючи ці критерії, вибрано вулиці: Володимира 
Великого, Княгині Ольги, Наукова та Кульпарківська (рис. 1). Довжина маршруту 
складає 3,64 км. 
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Рис.1. Схема руху маршрутом під час досліджень та 

розміщення постів спостережень 
Також до початку досліджень протягом тижня фіксувались інтенсивність та 

склад транспортних потоків на обраних вулицях у ранковий, обідній та вечірній 
періоди. Проаналізувавши дані, виявлено, що основну частку ТП складають 
легкові автомобілі (від 57 % до 63 %) та вантажні автомобілі до 2 т (від 10 %      до 
19 %). Суттєвий вплив на рух мають автобуси. Їхня частка коливається від 13 % 
до 17 %. Визначено, що середньодобова інтенсивність має найвищі показники у 
понеділок, тому для досліджень було обрано саме цей день.  

Об’єктом вивчення при проведенні дослідження є система ВАДС, а 
предметом дослідження – вплив дороги, автомобіля та середовища на 
психофізіологічний стан водія та пасажира. Оцінка ФС водія відбувалася за 
методом Р.М. Баєвського. 

Залежності ПАРС  від часу проходження маршруту подано на рис.2. 
 

 
Рис. 2. Показник активності регуляторних систем водія на маршруті  

протягом дня 
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Висновки: отже, проаналізувавши графік, можна зробити такі висновки: 
 у спокійному стані ПАРС водія знаходиться у межах норми. На п’ятій хвилині 

зростає до 2, що викликано незначним стресом для організму; 
 у ранковий період ПАРС спочатку є мінімальним, тому що водій до 

дослідження не мав жодних стресових ситуацій, а зростає після 10 хвилин 
керування транспортним засобом через вплив щільності потоку; 

 в обідній час значення показника на початку проходження маршруту вже не є 
мінімальними, оскільки організм в цей день уже зазнавав впливу щільності, а 
також він зростає із часом проходження маршруту. В цей період доби потік 
був найінтенсивнішим, тому ПАРС є найвищим; 

 ввечері значення ПАРС теж зростає до стану вираженого напруження через 
вплив щільних транспортних потоків. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОСТІ РОБОТИ ВОДІЇВ ЗАЛЕЖНО ВІД 
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Постійне зростання динамічних характеристик транспортних засобів 
призводить до збільшення швидкісних режимів руху на вулично-дорожній 
мережі. В таких умовах питання безпеки руху та правильності прийняття рішення 
водієм набувають важливого значення, особливо під час руху у різних дорожніх 
умовах. Статистика нещасних випадків вказує на те, щоб більше уваги приділяти 
дослідженню водіїв для кращого  прогнозування їх поведінки у складних умовах 
руху.  

Надійність професійної діяльності водія в значній мірі визначається 
інтегральним вираженням його психофізіологічних функцій. Вивчення таких 
функцій має важливе значення для прогнозування безпомилкових дій водія. 
Подальший комплексний підхід до оцінки надійності роботи водіїв повинен 
сприяти зниженню аварійності на дорогах [1]. 

На основі результатів досліджень режимів руху транспорту в періоди вечірніх 
і ранкових сутінок з використанням закону Вебера-Фехнера [2] висунута гіпотеза 
про те, що на основі цього закону існує наявність зворотного зв’язку між 
горизонтальною освітленістю в періоди сутінок та режимом руху і його безпекою 
[3].  

Правильне прийняття рішення водієм залежить в першу чергу від його 
функціонального стану та досвіду керування автомобілем [4]. Для безпеки руху 
водій завжди повинен вибирати швидкість, відповідно до обставин руху і 
власного стану. Не менш важливе значення для безпеки руху має правильність і 
точність реакції водія. У раніше проведених дослідженнях [5] вказується, що 
вибір швидкісного режиму значною мірою впливає на безпеку руху.  

При обмежених відстанях видимості дотримання безпечної швидкості руху 
помітно позначається на функціональному стані (ФС) водія. Водій повинен 
сприймати та аналізувати великий обсяг інформації про характер і режим всіх 
учасників дорожнього руху, стан проїзної частини, оточуючого середовища, 
засоби регулювання, стан вузлів і агрегатів транспортного засобу, та забезпечити 
безпечний рух на дорозі.  

Для характеристики умов руху при різних дорожніх умовах використовують 
показник рівня завантаження дороги рухом. Під рівнем завантаження дороги 
розуміють відношення інтенсивності руху, яка зафіксована на ділянці дороги, що 
розглядається, до пропускної здатності цієї ділянки [6]. 
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При різній величині рівня завантаження дорога забезпечує різні рівні 
комфортності та безпеки руху. Аналіз меж застосування різних моделей руху 
потоку автомобілів, а також спостереження за режимом руху потоку автомобілів 
різної інтенсивності вказують на можливість існування шести рівнів завантаження 
дороги рухом від А до Е (від вільних умов до затору) [7]. 

Метою статті є  дослідження напруженості роботи водіїв залежно від рівня 
завантаження рухом дороги під час вибору ними безпечної швидкості руху. 

Дослідження дистанції безпеки здійснювались на автомобільних дорогах 
загальнодержавного та міського значення. Тривалість роботи водіїв складала 
шість годин. Результати дослідження зміни дистанції безпеки залежно від рівня 
зручності руху у транспортному потоці наведено на рис. 1. 

Комфортність, безпека та економічність руху на автомобільних дорогах 
багато в чому визначається рівнем завантаження дороги рухом. Збільшення 
інтенсивності руху приводить до порушення рівномірності руху потоку 
автомобілів, пониженню швидкості руху та економічної неефективності 
автомобільних перевезень, а також до збільшення кількості дорожньо-
транспортних подій. 

 

 
Рис. 1. Зміна дистанції безпеки залежно від рівня завантаження 

дороги рухом: 
А – вільний потік; Б – частково зв’язаний потік; В – зв’язаний потік;  

 Г – насичений потік; Д – щільний потік; Е – стійкий потік. 
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Із рис. 1 можна стверджувати, що тільки у вільному потоці, коли дистанція 
безпеки між транспортними засобами більша 20 м водії розвивають найбільшу 
швидкість руху, яка залежить від водія. За частково звязаного потоку і середньої 
швидкості у ньому 60-80 км/год дистанція безпеки в середньому становила        
15-18 м. За рівня зручності «В» у позаміських умовах руху дистанція безпеки 
руху у потоці коливалась від 10,5 до 14, 5 м. Досить мала дистанція безпеки 
дотримувалась водіями у міських умовах за рівня зручності «Г» та «Д». Це 
частково пояснюється низькими швидкостями руху, коли транспортний потік є 
насиченим щільним та рівень зручності відповідає пропускній здатності. За рівня 
зручності «Г», коли швидкість впала вдвічі, дистанція безпеки склада 8,5 м. За 
щільного транспортного потоку під час руху у міських умовах руху дистанція 
безпеки була найменшою.  

У частково зв’язаному потоці при зменшенні середньої дистанції до    
14-15 м середня швидкість руху стрімко знижується не дивлячись на всі 
зусилля водія, оскільки здійснення обгонів можливе тільки з очікуванням у 
транспортному потоці граничного інтервалу для здійснення маневру. При 
подальшому зниженні швидкості руху рівень зручності руху падає, обгони 
спостерігаються рідко, транспортні засоби не перевищують середньої 
швидкості транспортного потоку і обгони можна здійснювати тільки з 
порушенням умов безпечного водіння та правил дорожнього руху.  

Зміна функціонального стану водія понад норму приводить до сповільнення 
реакції, що викликає  небезпеку для учасників дорожнього руху. За великих 
швидкостей руху навіть незначне збільшення часу реакції водія вимагає від нього 
дотримання дистанції безпеки. 

Важливим чинником вибору дистанції безпеки є функціональний стан водія. 
Для визначення напруженості роботи водія за різного рівня зручності руху було 
проведено реєстрацію функціонального стану під час руху. Оцінка 
функціонального стану проводилась за допомогою системи холтерівського 
моніторингу КардіоСенс [8] на основі аналізу електрокардіограми водія, а саме 
показника активності регуляторних систем (ПАРС) [9]. Результати зміни 
функціонального стану водія на ділянках доріг у різних умовах руху наведено на 
рис.  2. 

Дослідження було розпочато у позаміських умовах руху за рівня зручності 
«А», де спостерігався вільних рух автомобілів у потоці. Під час руху у таких 
умовах спостерігались максимально допустимий швидкісний режим руху 
транспортних засобів. ПАРС коливався у середньому від 4 до 5 балів і 
функціональний стан водіїв перебуває у стані вираженої напруги. У таких умовах 
руху, коли дистанція безпеки перевищувала 45-50 м на стан водія здійснює вплив 
швидкісний режим руху.  
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Рис. 2. Зміна функціонального стану водіїв залежно від рівня 

завантаження дороги рухом 

У частково зв’язаному транспортному потоці відбувається зменшення 
швидкісного режиму до 80 км/год та дистанції безпеки до 14-15 м, ПАРС у водіїв 
у цей час коливається в межах 3-4 бали. 

У таких умовах руху водій перебуває у стані помірної напруги. За рівня 
зручності руху «В», який спостерігався у позаміських умовах, дистанція безпеки 
зменшилась до 10 м, а швидкість коливалась 50-60 км/год, то ПАРС водія сягав 
найменших своїх значень і водій перебував в оптимальному робочому стан. 

Під час руху в міських умовах руху, де спостерігалась висока щільність,  
інтенсивність та перерозподіл її у просторі дотримання дистанція безпеки водіями 
у таких умовах помітно позначалось на функціональному стані водія. 

У міських умовах руху, коли швидкості руху впали більше ніш на 50%, а 
дистанція безпеки становить менше 10 м ПАРС у водіїв почав зростати і 
коливався в межах 3-4 бали і водій знаходився у стані помірної напруги. За рівня 
зручності «Д» та «Е», коли у щільному і насиченому транспортному потоці 
дистанція безпеки падає до мінімуму, що призводить до погіршення 
функціонального стану, ПАРС коливається в середньому у межах 4-5 балів. 

За низьких швидкостей руху до 40 км/год, зменшення дистанції безпеки 
менше 10 м призводило до збільшення ПАРС у водіїв  вище 3-х балів. Це вказує 
на те, що подальше зменшення дистанції безпеки буде підвищувати напруженість 
роботи водіїв. 

Висновки: завантаження дороги безпосередньо впливає на ступінь 
зручності руху, що помітно позначається на функціональному стані водія. 
Найменша напруженість роботи у водіїв щодо вибору дистанції безпеки 
спостерігається за рівня зручності «В» та середньої швидкості руху 55-65 км/год. 

Аналізуючи отримані результати досліджень, встановлено, що найбільша 
напруженість роботи водіїв щодо визначення безпечної дистанції виникала під 
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час руху з високими швидкостями руху, коли в обмежений проміжок часу 
потрібно обрати необхідне рішення. Тому, при русі у транспортному потоці зі 
швидкістю потоку проявляються уміння водія забезпечувати високий рівень 
безпечного керування транспортним засобом. Збільшення швидкості руху у 
таких умовах руху та зменшення дистанції руху між автомобілями 
призводить до зниження безпеки руху на вулично-дорожній мережі міст. 
Зменшення дистанції безпеки до 10 за швидкісного режиму 100 км/год  викликає 
збільшення показника активності регуляторних систем на 45-49 %. 
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ВВЕДЕННЯ РУХОМИХ РЕЙКОВИХ КІЛ НА МІЖСТАНЦІЙНИХ 
ПЕРЕГОНАХ 

 

Науковий керівник Артем Гурін, студент Валерій Караман 
Львівський коледж транспортної інфраструктури Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 
 м. Львів  

 

Основною складовою роботи залізничного транспорту є досконалі пристрої 
автоматики та телемеханіки, які регулюють рух поїздів на міжстанційних 
перегонах, залізничних станціях, роз’їздах, обгінних пунктах, блок-постах та 
колійних постах. 

До засобів автоматики та телемеханіки на залізничному транспорті 
ставляться наступні вимоги: 

 забезпечення безпеки руху поїздів; 
 збільшення ефективності використання всіх технічних засобів на 

залізничному транспорті; 
 збільшення пропускної та переробної спроможності; 
 покращення умов праці персоналу, який пов’язаний з рухом поїздів. 

Сучасні засоби залізничної автоматики і телемеханіки – найважливіша 
складова частина роботи  залізничного  транспорту. Сьогодні без них 
організувати гарантовано безпечний перевізний процес просто неможливо. 

Головною метою в області забезпечення безпеки руху є постійне зниження 
ризику виникнення аварій і пов'язаного з ними збитку для життя і здоров'я людей, 
майна та навколишнього середовища, створення сучасних високонадійних, 
малообслуговуваних систем і пристроїв автоматики з дистанційним моніторингом 
їх працездатності, побудова єдиної автоматизованої системи управління 
перевізним процесом, збільшення пропускної спроможності залізниць за рахунок 
скорочення міжпоїздних інтервалів, істотного зниження витрат на капітальне 
будівництво і експлуатаційних витрат. До однієї з таких систем відноситься 
система автоматичної локомотивної сигналізації (АЛСО) з рухомими блок-
ділянками. 

Традиційними системами інтервального регулювання поїздів на залізницях 
є системи автоблокування (АБ), побудовані на базі блок-ділянок фіксованої 
довжини. При змішаному русі пасажирських, вантажних і приміських поїздів таке 
рішення не дозволяє зменшити інтервал слідування поїздів останнього типу. 
Завдання збільшення інтенсивності руху електропоїздів у приміській зоні великих 
міст можна вирішити при виконанні заданих вимог з безпеки шляхом 
використання систем координатного регулювання, що враховують параметри і 
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характеристики поїздів, що попутно рухаються, або систем автоблокування з 
рухомими блок-ділянками. 

Основою сучасних систем координатного регулювання є мікропроцесорні 
системи автоблокування, інтегровані з мікропроцесорними електричної 
централізації або самостійні мікропроцесорні системи автоблокування. 
Застосування мікропроцесорних автоблокування дозволяє більш гнучко (на 
програмному рівні) вирішувати питання визначення допустимого інтервалу руху, 
контролю проходження поїздів, обліку наявності захисних ділянок. У таких 
системах застосовується автоматична діагностика роботи блоків і системи в 
цілому, передбачено резервування відмовивших вузлів або блоків і інтеграція на 
програмному рівні з мікропроцесорними і обчислювальними засобами і 
системами верхнього рівня. 

Під поняттям «рухлива» або «плаваюча» блок-ділянка мається на увазі одна 
або кілька рейкових кіл за хвостом поїзда, що кодуються одним і тим же сигналом 
автоматичної локомотивної сигналізації. При цьому довжина блок-ділянки 
(відповідно число включених в неї рейкових кіл) визначається в системі в 
реальному часі розрахунковим шляхом в залежності від місця розташування 
(координат) попутно наступних поїздів, їх типу і характеристик. У даній системі 
застосовуються рейкові кола приблизно однакової довжини 180-250 метрів і 
симплексний рейкопровідний канал передачі команд на поїзди, а також 
додатковий двобічний канал цифрового радіозв'язку між стаціонарними і 
локомотивними пристроями. 

Такий підхід дає оптимальне рішення при визначенні мінімально 
допустимих інтервалів прямування поїздів на різних ділянках перегону. Він 
призводить до незначної втрати максимально можливої пропускної здатності 
ділянки, однак дозволяє значно спростити програмне забезпечення системи 
автоблокування з тональними рейковими колами і програмне забезпечення 
експлуатованих разом з нею комплексних локомотивних пристроїв безпеки. 

У даній системі за хвостом поїзда створюється програмним шляхом захисна 
блок-ділянка. У захисну ділянку включається один або кілька рейкових кіл, і вона 
не кодується сигналами автоматичної локомотивної централізації. Довжина 
захисної ділянки становить не менше гальмівного шляху поїзда зі швидкостю 60 
км/год – для сигналів автоматичної локомотивної сигналізації і      20 км/год – для 
сигналів автоматичної локомотивної централізації з двократною фазорозносною 
модуляцією несучої частоти. 

За захисною ділянкою (в напрямку проти руху) формується блок-ділянка з 
одного або декількох рейкових кіл, кодованих сигналом «КЖ». Довжина цієї 
блок-ділянки становить не менше довжини гальмівного шляху повного 
службового гальмування поїзда з максимальною швидкостю до повної зупинки. 
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За ділянкою, яка кодується кодовим сигналом «КЖ», формується ділянка, 
яка кодується сигналом «Ж». Довжина цієї ділянки визначається відстанню, 
необхідною для зниження швидкості поїзда від максимального значення до 60 
км/год при використанні машиністом службового гальмування. За цією ділянкою 
формується ділянка до «голови» поїзда, що йде позаду або до станції, яка 
кодується кодовим сигналом «3» системи автоматичної локомотивної 
сигналізації. 

При проектуванні пристроїв багатозначної автоматичної локомотивної 
централізації з двократною фазорозносною модуляцією несучої частоти 
застосовується затверджена публічним акціонерним товариством «Українська 
залізниця» таблиця сигналізації. 

При кодуванні рейкових кіл сигналами автоматичної локомотивної 
централізації з двократною фазорозносною модуляцією несучої частоти 
визначається кількість вільних рейкових кіл до хвоста поїзда, який прямує 
попереду або до  перешкоди. Бортові пристрої локомотива на підставі отриманих 
даних про кількість вільних рейкових кіл і категорії поїзда формують значення 
допустимої швидкості руху. 

При розрахунковому міжпоїздному  інтервалі враховується, що кожен 
наступний за попереднім поїзд повинен рухатися із встановленою максимально-
допустимою швидкістю по рейковому колі, яке кодується кодовим сигналом «3», і 
є можливість прослідувати на наступне рейкове коло, також кодоване сигналом 
«3». 

Лімітуючою ділянкою  з точки зору пропускної здатності є ділянка підходу 
до зупиночного пункту, коли даний поїзд максимально наближується з поїздом, 
що прямує попереду і ще не вирушив із зупиночного пункту. 

Застосування системи автоматичної локомотивної сигналізації з рухомими 
блок-ділянками дозволяє знизити величину між поїздного інтервалу на 15- 20 % в 
порівнянні з автоблокуванням з фіксованою довжиною блок-ділянок. Додатково, 
при використанні багатозначної автоматичної локомотивної централізації з 
двократною фазорозносною модуляцією несучої частоти, стає можливим 
зблизити поїзди на мінімально можливу, з умовою забезпечення максимальної 
безпеки руху, відстань шляхом плавного зниження значення допустимої 
швидкості за рахунок побудови відповідної програмної кривої гальмування, що 
дуже важливо для збільшення резервів регулювання часу ходу поїзда по перегону 
при збоях в русі. 

В якості вихідних даних, що вводяться в систему, використовуються 
значення максимально допустимих швидкостей руху по ділянках, встановлені для 
залізниці на момент проектування. Якщо виникає необхідність зміни значень 
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допустимих швидкостей руху в процесі експлуатації або проведеної 
реконструкції, то в програму роботи системи вводять їх нові значення. 

Застосування даної системи на лініях з високою інтенсивністю руху 
дозволить збільшити резерви пропускної спроможності і часу регулювання часу 
ходу по перегону, а в ряді випадків відмовитися від будівництва додаткових 
шляхів на перегоні. 
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Залізничний транспорт за своєю природою є більш екологічно чистим 
порівняно з автомобільним та повітряним. Проте не слід забувати про те, що 
розвиток залізничного транспорту слід реалізовувати з дотриманням екологічних 
вигом. Цея проблема таков вельми актуальна і для України, оскільки вона за 
щільністю  залізничної мережі і вантажонапруженістю перевищує багато інших 
країн Центральної Європи. Тому проблема екологізації залізничного транспорту є 
дуже важливою. 

Еволюція розвитку людства і створення індустріальних методів 
господарювання привели до утворення глобальної техносфери, одним з елементів 
якої є залізничний транспорт. Природне середовище при функціонуванні 
елементів техносфери є джерелом сировинних і енергетичних ресурсів і 
простором для розміщення її інфраструктури [1]. Функціонування будь-якого 
елементу техносфери, у тому числі й залізничного транспорту, повинне 
ґрунтуватися на наступних принципах: проведення кількісної і якісної оцінки 
загального і локального споживання природних ресурсів, виходячи з місцевих 
регіональних можливостей; проведення кількісної і якісної оцінки впливу різних 
видів діяльності суспільства на стан екологічних систем, природних комплексів і 
природних ресурсів; нормування рівня антропогенних дій від різних видів 
діяльності суспільства, у тому числі й об’єктів залізничного транспорту на 
природне середовище; забезпечення рівноваги в кругообігу речовин і енергії 
шляхом обмеження дії на природу, виходячи з її можливостей по самоочищенню і 
відтворенню; обмеження дії на природне середовище за допомогою різних 
методів і засобів очищення викидів в атмосферу, стоків у водоймища, відходів 
виробництва, фізичних випромінювань; створення екологічно чистих виробництв, 
технологій, рухомого складу, устаткування і транспортних систем; використання 
методів екологічної профілактики функціонування галузей і об’єктів залізничного 
транспорту шляхом виконання природоохоронних заходів і впровадження 
технологічних засобів; безперервний контроль за станом навколишнього 
середовища; використання економічних методів в управлінні охороною 
навколишнього середовища і раціональним природо використанням; 
невідворотність настання відповідальності за порушення правил, норм, законів з 
довкілля  охорони [4]. 
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Залізничний транспорт за об’ємом вантажних перевезень займає перше 
місце серед інших   видів транспорту, за об’ємом перевезень пасажирів – друге 
місце після автомобільного транспорту. Успішне функціонування і розвиток 
залізничного транспорту залежить від стану природних комплексів і наявності 
природних ресурсів, розвитку інфраструктури штучного середовища, соціально-
економічного середовища суспільства. Стан навколишнього середовища при 
взаємодії з об’єктами залізничного транспорту залежить від інфраструктури по 
будівництву залізниць, виробництву рухомого складу, виробничого устаткування 
і інших пристроїв, інтенсивності використання рухомого складу і інших об’єктів 
на залізницях, результатів наукових досліджень і їх впровадження на 
підприємствах та об’єктах галузі. Кожен елемент системи має прямі та зворотні 
зв’язки один з одним. При розвитку і функціонуванні об’єктів залізничного 
транспорту слід враховувати властивості природних комплексів, 
багатозв’язковість, стійкість, комутативність, адитивність, інваріантність, а також 
багатофакторну кореляцію.  Багатозв’язковість виражається в різнохарактерній дії 
транспорту на природу, яке може викликати в ній зміни, які складно врахувати. 
Адитивність – це можливість багатопараметричного складання різних джерел 
техногенної і антропогенної дії на природу, що може привести до 
непередбачуваних змін у природі. Інваріантність є властивістю екосистем 
зберігати стабільність у межах регламентованих техногенних і антропогенних дій. 
Стійкість – це здатність екосистем зберігати початкові параметри при природній, 
техногенній і антропогенній діях. Багатофакторна кореляція характеризує 
екосистеми з позицій їх зумовленості до випадкових і невипадкових подій з 
аналітичним зв’язком між ними [1]. 

Залізничний транспорт постійно впливає на природне середовище. Рівень 
дії може лежати в допустимих рівноважних і кризових межах [2]. За характером 
впливу залізничного транспорту на стан середовища проблема має два аспекти: 
використання транспортом природних ресурсів і транспортне забруднення 
середовища. Залізничний транспорт впливає на екологію як великий споживач 
паливних, лісових і земельних ресурсів, мінеральних і будівельних матеріалів. 
Хоча в порівнянні з іншими видами транспорту (особливо автомобільним), він 
заподіює менше екологічного збитку. Негативний вплив залізничного транспорту 
на середовище включає порушення стійкості природних ландшафтів 
транспортною інфраструктурою шляхом розвитку ерозій і обвалів; забруднення 
атмосфери відпрацьованими газами; постійне зростання рівня забруднення землі 
нафтою, свинцем, продуктами видування і осипання сипких вантажів (вугілля, 
руда, цемент). Особливо небезпечними є аварії на залізницях. Порушення 
стійкості природних ресурсів можна уникнути шляхом зміцнення земляного 
полотна, збільшення максимального навантаження, яке здатне витримати земляне 
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полотно, а також зниження навантаження від рухомого складу. Забруднення 
атмосфери можна уникнути, якщо спробувати замінити частини рухомого складу 
(в основному, тепловозів), що викидають багато шкідливих речовин в атмосферу 
на такі, які унаслідок своєї експлуатації викидають менше шкідливих речовин. 
Часто заміна таких частин означає зниження ефективності роботи даних частин. 
Забруднення ґрунту і атмосфери з-за осипання або видування сипких вантажів 
можна уникнути, якщо спробувати підвищити герметичність вагонів і піввагонів, 
що знову ж таки досить дорого [3]. 

Основним джерелом забруднення атмосфери є відпрацьовані гази дизельних 
двигунів тепловозів. У них містяться оксид вуглецю, діоксид азоту, різні 
вуглеводні, сірчистий ангідрид, сажа. Зміст сірчистого ангідриду залежить від 
кількості сірки в дизельному паливі, а зміст інших домішок – від способу його 
спалювання, а також способу надуву і навантаження двигуна. Дослідження 
показали, що вміст у повітряному середовищі оксиду вуглецю, оксидів азоту, 
сірчистого ангідриду перевищує гранично допустимі максимально разові 
концентрації для атмосферного повітря. Це свідчить про значне забруднення 
повітря залізничних станцій відпрацьованими газами тепловозів. На відстані      
150 м від станції оксиди азоту виявляються в таких концентраціях, що й на 
станції. Такі речовини, як акролеїн і оксид вуглецю, не були виявлені. Проблема 
на сьогоднішній день вирішується заміною тепловозів на електровози [5]. 

Щорічно з пасажирських вагонів на кожен кілометр шляху виливається до 
200 м3 стічних вод, що містять патогенні мікроорганізми, і викидається до 12 тонн 
сухого сміття. Це призводить до забруднення залізничного полотна і 
навколишнього природного середовища. Крім того, очищення колій від сміття 
пов’язане із значними матеріальними витратами. Вирішити проблему можна 
використовуючи в пасажирських вагонах акумулюючі ємкості для збору стоків і 
сміття або установлюючи в них спеціальні очисні споруди. При митті рухомого 
залізничного складу в ґрунт і водоймища переходять разом із стічними водами 
синтетичні поверхнево-активні речовини, нафтопродукти, феноли, 
шестивалентний хром, кислоти, луги, органічні та неорганічні зважені речовини. 
Вміст нафтопродуктів у стічних водах при митті локомотивів, фенолів при митті 
цистерн з-під нафти перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК). Багато 
разів перевищуються ГДК шестивалентного хрому при заміні охолоджуючої 
рідини дизелів тепловозів. Значно сильніше застічні води забруднюється ґрунт на 
території і поблизу пунктів, де проводиться обмивання і промивка рухомого 
складу [6]. 

Шум від поїздів викликає негативні наслідки, що виражаються, перш за все, 
в порушенні сну, відчутті хворобливого стану, в зміні поведінки, збільшенні 
споживання лікарських препаратів і т. ін. Порушення сну може мати різні форми, 
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як то: подовження періоду засипання,  пробудження під час сну, погіршення 
якості сну (перехід від глибокого сну до більш легкого, поверхневого) і т.д. 
Миттєві переривання сну частішають зі збільшенням частоти і сили звуку. При 
рівному акустичному показнику шум від поїздів викликає втричі менше порушень 
сну, ніж шум від автомобілів. На сон впливає не тільки рівень шуму, але й 
кількість його джерел. Сприйняття шуму поїздів залежить від загального 
шумового фону. Так, на заводських околицях міст він сприймається менш 
хворобливо, ніж у житлових кварталах. Шум від вокзалів і особливо від 
сортувальних станцій викликає більш негативні наслідки, ніж шум від звичайного 
руху поїздів. Шум залізниці заглушає людський голос, він заважає при перегляді і 
прослуховуванні телерадіопередач. Як показали результати анкетування, шум 
поїздів більшою мірою перешкоджає сприйняттю мови, ніж шум від 
автомобільного руху. Це пояснюється, перш за все, тривалістю шумового ефекту, 
що викликається рухом поїзда. Шум може стати причиною порушень центральної 
і   вегетативної нервових систем. Основним джерелом шуму від вагонів є удари 
коліс на стиках і нерівностях рейок, а також тертя поверхні катання і гребеня 
колеса об головку рейки. Кочення коліс по зварній рейці без вибоїн і 
хвилеподібний знос призводять до утворення шуму в широкому спектрі  частот. 
При цьому рівні і частотний спектр шуму залежить від стану рейкової колії та 
коліс, а також від коливань, що  виникають у них. Істотне значення мають шуми, 
що викликаються роботою двигунів локомотивів. Шум, що створюється 
електровозом, зазвичай не перевищує рівень шуму, створюваного вагонами. 
Найбільш шумлячими агрегатами є вентилятори. Тепловози, двигуни яких 
обладнані глушниками на впускних і випускних колекторах і звукоізолюючими 
покриттями, не створюють значних шумів. Шуми виникають також від ударів в 
ходових частинах, від деренчання гальмівної тяги, колодок, автозчеплення та 
інших частин рухомого складу [6]. 

Спосіб віддалення основних частин залізничного комплексу, що створюють 
найбільше шуму, від населених пунктів і великого скупчення людей є достатньо 
суттєвою альтернативою способу заміни, проте він не вирішує проблеми дії 
шумів на людей, що знаходяться безпосередньо на станції і поблизу колій. Крім 
того, даний метод примушує розглядати додаткові параметри при проектуванні 
залізничної лінії, які ускладнюють вибір проектувальникові. Крім того, існуючі 
станції і шляхи переносити не можна через малу економічну вигоду даного 
способу [4]. 

Перехід залізничного транспорту з парової тяги на електричну і тепловозну, 
якими в даний час виконується практично вся поїздна робота, сприяв поліпшенню 
екологічної обстановки: виключений вплив вугільного пилу і шкідливих викидів 
паровозів у атмосферу. Подальша електрифікація залізниць, тобто заміна 
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тепловозів електровозами, дозволяє виключити забруднення повітря 
відпрацьованими газами дизельних двигунів. Основний шлях зниження викидів 
токсичних речовин тепловозами полягає в зменшенні їх накопичення в циліндрах 
двигунів. Важливе значення мають знешкодження відпрацьованих газів і 
правильна експлуатація тепловозів. Принцип дії очисних пристроїв, заснований 
на рециркуляції газів, застосовується для зменшення концентрації оксидів азоту. 
Розроблена нова конструкція тепловоза, в якому як паливо використовується газ. 
Експериментальний зразок газового локомотива створений на основі маневрового 
тепловоза. Перехід на стиснений газ дозволить економити дефіцитне дизельне 
пальне. Ще одна перевага газового тепловоза – його екологічна чистота. Тому на 
газ, перш за все, доцільно переводити маневрові тепловози на станціях, 
розташованих у межах міст [7]. 

До основних заходів щодо охорони водоймищ від забруднення відносяться 
будівництво і реконструкція очисних споруд у вузлах, впровадження оборотного 
водопостачання, нормування витрати води і зменшення скидання неочищених 
стоків, створення досконаліших і економічніших засобів та методів очищення 
виробничих і побутових стічних вод, скорочення втрат води, вдосконалення 
лабораторного контролю. Нескладні флотаційні установки успішно 
експлуатуються на переважній більшості залізничних підприємств. Вони добре 
зарекомендували себе при очищенні стічних вод від найбільш поширеного виду 
забруднень – нафтопродуктів. Ці установки забезпечують у 5…10 разів кращий 
ефект очищення, ніж нафтові пастки, і дозволяють видаляти із стоків до 95 % 
забруднень. Впровадження флотаторів дозволило значно скоротити забруднення 
водоймищ нафтопродуктами, поліпшити систему оборотного водокористування. 
На оборотне водокористування переводяться всі основні технологічні процеси з 
великим водоспоживанням, а також процеси, що викликають сильне забруднення 
водоймищ на промивально-пропарювальних станціях, ремонтних заводах і в депо. 
Крім того, по замкнутому циклу використовуються миючі розчини і промивальні 
води для обробки рухомого складу, його вузлів і деталей. Для очищення 
виробничих і побутових стічних вод споруджують також біологічні ставки. 
Влаштування та експлуатація таких ставків  не вимагає великих витрат, в той же 
час їх застосування можливе в різноманітних кліматичних умовах [4]. 

 
Література: 
1. http://Ecologylife.ru 
2. http://is.webplan.ru/cgi-bin/mm/mmat.cgi?num=1784&&us=0. 
3. Интервью с Министром  транспорта  Украины  Г. М. Кирпой. 



136 
 

4. Гухман Г. Воздействие транспортного комплекса на окружающую  среду / 
Г. Гухман// Энергия: экономика, техника, экология. –11’99. – М.: Наука, 1999. – С. 
42-45. 

5. http:// cityref.ru. 
6. Железные дороги: Общий курс / под ред. М. М. Уздина. – М.:     

Транспорт, 1991. 
7. http://www.5ballov.ru. 
8. Стадницкий, Г. В. Экология: учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. – 

СПб.: Химиздат,1999. – С. 280. 
9. Нормативно-правовые основы  обеспечения  экологической   

безопасности на железно-дорожном  транспорте / В. К. Васин и др. – 
М.:Желдориздат, 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







137 
 

СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НА БАЗІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

АВК-5 
Викладач Роксолана Бешлей 

Львівський автомобільно-дорожній коледж НУ «Львівська політехніка», м. Львів 
 

Програма для складання кошторисів АВК-5 – це  програмний комплекс, 
створений для полегшення роботи кошторисника, який став першим з нині 
представлених програмних  комплексів на Україні.  Букви «АВК» в абревіатурі 
програмного комплексу – це початкові  символи  його  найменування  державною 
мовою  –  «Автоматизований  Випуск Кошторисiв». 

Програмний комплекс «АВК-5» застосовується: 
 при розробленні  інвесторської  кошторисної  документації; 
 при перетворенні  інвесторських   кошторисів  в документ «Договірна  ціна»; 
 при складанні «Актів вартості виконаних будівельних  робіт» і всіх  

супроводжуючих їх документів. 
Програмний комплекс АВК-5 призначений для автоматизованого  

визначення  вартості  будівництва, що  здійснюється в Україні. Він  орієнтований 
на реалізацію  положень ДБН «ПРАВИЛА визначення  вартості   будівництва» 
при складанні інвесторських кошторисів, договірної ціни, звітної виробничої  
документації [1]. 

Особливу роль у інвестиційно-будівельній діяльності займає ціноутворення 
у будівництві, лише коректно складена кошторисна документація дає чітку уяву 
про вартість будівництва. При складанні кошторисної документації та при її 
перевірці кожний раз у замовника та підрядника виникають проблемні питання по 
підрахунку обсягів будівельних  робіт, тому програмний комплес АВК-5 завжди 
удосконалюється  новими версіями. 

Програмний комплекс АВК-5 призначений для автоматизованого випуску 
використовуваної в будівництві ресурсної вартісної документації різного роду. 
Програмне забезпечення надає можливість користувачеві створювати власні 
регіональні та будівельні норми.  

Наявність розвиненої пошукової  системи спрощує пошук необхідних 
записів і скорочує час розробки  кошторисної документації. 

Багатофункціональний програмний комплекс «АВК-5» набув репутацію 
абсолютного лідера ринку, який дозволяє автоматизувати процеси складання 
кошторисів і підготовки кошторисної документації, що дозволяє також 
прискорити  будівництво. Але, нажаль, як кожна програма у розвинутому світ, 
має кілька недоліків і над ними завжди працюють. 
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Вцілому програмний комплекс «АВК-5» високоякісний продукт, що 
дозволяє протягом довгого періоду часу спрощувати задачу інженерів-
кошторисників. Але можливо розробникам слід більше думати про потреби 
клієнтів, створюючи для них максимально зручні умови роботи. Адже зараз на 
ринку є чимало конкурентних програм, які надаються  користувачам. 

Програмний комплекс АВК-5 призначений для автоматизованого випуску 
ресурсної вартісної  документації, що  використовується в будівництві: 
 в  інвесторських кошторисах (Підсистема "Кошторисні  документи"); 
 в договірних  цінах  контрактів (Підсистема "Договірна  ціна"); 
 у виробництві  будівельних   робіт (Підсистема "Підрядник"). 

Інтерфейс  програми  простий і зрозумілий, він доступний навіть для 
початківця-користувача персональним комп'ютером  [3]. 

Стандартні фрагменти в «АВК-5» - потужний засіб підвищення 
продуктивності та якості праці  інженера-кошторисника. Вони акумулюють і 
розвивають багаторічний вітчизняний досвід роботи з автоматизації кошторисної 
справи в будівництві. 

Кошторис – складова частина проекту, документ фінансування будівництва 
і заключення підрядних договорів, де визначається розмір грошових засобів, які 
необхідні для побудови, реконструкції  споруд (автомобільної   дороги). 

Програмний комплекс «АВК-5», надає користувачеві можливість введення 
своїх виробничих норм, самостійного складання індивідуальних кошторисних 
розрахунків для визначення вартості інших витрат, локальний кошторис, 
загально-виробничих витрат,  кошторисного прибутку [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.  Локальний кошторис 
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Розробникам «АВК-5» належить успішно реалізована ініціатива створення 
автоматизованої технології інформаційної сумісності різних кошторисних 
програмних комплексів, сертифікованих в Україні.«АВК-5» перестає бути 
закритою для розробників інших програмних комплексів, що автоматизують 
управління  будівництвом (програм типу 1С бухгалтерія, програмних  комплексів 
по управлінню будівельним  виробництвом). Для цього в «АВК-5» розроблена і 
реалізована концепція «OutBox» - висновок в файл відкритої текстової структури 
всієї інформації про будівництво – як по всіх підсумкових  вартісних і ресурсних  
показниках по будівництву, об'єктах, локальних  кошторисів, так і по окремих 
позиціях  кошторисів з зазначенням  повного складу даних про застосовані 
ресурсах в кожній позиції. Ціновведення відкриває  повний доступ до результатів 
рахунків по АВК і створює передумови реальної можливості комплексної 
автоматизації  управління  будівельним  виробництвом [1]. 

Від  редакції до редакції  програмний комплекс «АВК-5» вдосконалюється і 
розвивається. «АВК-5» доповнений і цілим рядом корисних  властивостей, 
наприклад: 
 уявлення  вихідних  документів у форматі  електронних таблиць (EXCEL); 
 передача з підсистеми «Підрядник» в «Договірну ціну» даних про залишки 

невиконаних робіт по об'єктах для розробки відповідної їм Договірної ціни в 
титульний список будівництв на майбутній рік; 

 візуалізація в вихідному   документі, за бажанням користувача, для позицій 
Акта КБ-2в або локального кошторису матеріалів в складі застосованої 
кошторисної  норми і ще більше 20-ти різних  нововведень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2.  Формат електронних таблиць 
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Глибокий аналіз перспектив розвитку економіки будівництва, шляхів 
реформування вітчизняного ціноутворення у будівництві та переходу на сучасні 
методи планування ціни і вартості будівництва з врахуванням вартості 
експлуатації об’єкту [3]. 

Тема євроінтеграції будівельної галузі про договірні відносини у 
будівництві, складання (підготовку) договорів підряду на виконання проектно-
вишукувальних та будівельних робіт та огляд змін податкового законодавства, 
державних та міжнародних програм фінансування будівництва. 

Програмне забезпечення АВК-5 удосконалює і полегшує розрахунок 
вартості на будівництво та допомагає кошторисникам [2]. 
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